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Wstęp
Dla celu niniejszych studiów niezwykle istotne jest przywołanie słynnej pracy Jeana
Guittona, Profils parallèls wydanej w języku polskim jako Profile w 1973 roku. Fundamentem rozstrząsań Guittona staje się w nich wyraziste (i być może dyskusyjne dla wielu) przesunięcie teoretyczne: paralela i paralelizmy uwidoczniają się w jego ramach na styku ontologii oraz epistemologii, gdyż jak twierdzi Guitton – dla niego tzw. paralelizacja to porównywanie umysłów, zwłaszcza tych wyróżnionych geniuszem poznawczym takich, jak Pascal i
Leibniz, Renan i Newman, Teilhard i Bergson oraz Claudel i Heidegger. „Trzeba [bowiem]
posunąć się o wiele dalej”, postuluje Guitton, co oznacza w jego wypadku natychmiastowe
uznanie, że:
Metoda paraleli ma znaczenie nie tylko metodologiczne, lecz także ontologiczne. Jest ona pomocą w
poszukiwaniu prawdy dzięki odwoływaniu się do historii umysłów, a ściślej dzięki konfrontacji dwóch wybitnych umysłów. Paralela, jeśli ma być filozoficznie owocna, musi być czymś więcej niż czystym opisem i pobudzać sąd, ten heroiczny i zwykły zarazem akt inteligencji1.

Narzędzie Guittona starałem się – w dobrej wierze, zgodnie z własnymi wyznacznikami porównania – przenieść na styk literaturoznawstwa i filozofii, badając światopoglądy
pisarskie z perspektywy tzw. profils parallèls: zestawiając w sposób mniej lub bardziej nieoczekiwany Conrada z Hume’em, Norwida z Cieszkowskim czy Trzebińskiego z Heideggerem, kierując się w tym względzie na równi wymiarem chronologii przedmiotowej oraz podmiotowej („Chronologia ukryta jest chronologią mojego myślenia2”, mówił na temat tej drugiej Guitton). Inaczej jednak niż Guitton nie zakładam epifanicznego rozwiązania paraleli,
innymi słowy – dociekania porównawczego, które zakończyłoby się pewnego rodzaju „iluminacją”. O wiele bliższy wydaje mi się epifenomenalny rezultat paralelizacji światopoglądowych doświadczeń pisarzy, wprowadzam więc w tym wypadku rozważania o charakterze
kontrfaktycznym (na przykład anachronicznie zestawiając poglądy Norwida z filozofią Diltheya), aby – przede wszystkim – spekulować, ustanawiając w ten sposób jakiekolwiek pra1

J. Guitton, Wprowadzenie – Metoda paraleli, przeł. St. Cichowicz, [w:] J. Guitton, Profile, przeł. A. Borkow-

ska-Szuba, S. Cichowicz, W. Sukiennicka, Warszawa 1973, s. 16.
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widła rozważań nad naturą osobliwego typu światopoglądów twórczych, jakimi są światopoglądy pisarskie, literackie. Guitton tymczasem – o czym już wzmiankowałem – wierzył, że
metoda paralelizmu dostarcza nie tylko rozważań o charakterze ontologicznym, lecz także –
że bez mała zapewnia ontologiczne rozwiązanie dociekań, wynurzeń porównawczych, nieomal niezależnie od ich stopnia precyzji, jakimikolwiek by one nie były. Pisywał bowiem z
przekonaniem (wierny ideałom filozofii życia w równym stopniu, co swoiście pojętemu esencjalizmowi) m.in., że:
Metoda paraleli pozwala wyodrębnić to, co każdy z duchów ch cia ł naprawdę powiedzieć. Odgadujemy już doniosłość tego rodzaju dociekania. Jest ono rozjaśnianiem wnętrza. Dzięki niemu jestestwo objawia się
sobie samemu3.

W badaniu charakteru światopoglądów twórczych Norwida, Trzebińskiego oraz Conrada – pomimo wyraźnych związków paralel Guittona z filozofią życia – szukam dla siebie
metody rozwiązania antyesencjalistycznego, stąd też przejmuję z Profils parallèls tylko samą
(niezwykle cenną) zasadę porównawczą i jej sposób filozoficznego dowartościowania, zgodnie ze słowami paralelisty: „rzeczą płodną wydaje mi się rozpatrywanie samych wątków w
odmiennych kontekstach, jak gdyby uległy załamaniu, przechodząc przez filtr odmiennego
pojmowania, które nadaje im znaczenie”4. Jednocześnie, jak podkreśliłem, moja spekulacja
nie ma dotyczyć ducha czy też nawet umysłu konkretnego pisarza, przeważnie bowiem rozważam utrwalone w języku (listach, tomie wspomnień, pamiętniku) znaki przebytego procesu
twórczego, w tym artystyczne idiosynkrazje i neurozy. Duchowość lub umysłowość pisarza
staje się tu przedmiotem spekulacji tylko o tyle, o ile jest częścią większej całości, wyznacza
jakiś fragment całościowej, artystycznej wizji świata. Wówczas – daje się o niej spekulować…
Zdaję sobie sprawę, że mój antyesencjalistyczny punkt wyjścia mógłby stać się dla
Guittona przyczynkiem do włączenia mnie w krąg sceptyków, lub – co gorsza – tych, którzy
nie „pragną uniknąć sceptycyzmu” i „nie mają innego wyjścia jak sprowadzanie filozofii do
historii filozofii”5. Przyznam się do podobnej redukcji, badając światopoglądy twórcze Norwida, Conrada i Trzebińskiego, nie postrzegałem w nich umysłowości z konieczności filozofujących, raczej – umysły (rzeczywiście) „sprowadzające filozofię do historii filozofii”. Do3
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wodzą tego spore partie pracy, w których zwracam uwagę na sądy interesujących mnie pisarzy na temat filozofii i filozofów, często wartościujące, niekiedy powierzchowne. Z pewnością toteż nie mógłbym nigdy o swoim badaniu powiedzieć tego samego dokładnie, co Guitton – mianowicie, że mogłoby się ono przysłużyć zrozumieniu tzw. philosophia perennis. Nie
zmienia to jednak faktu istotności mojego ujęcia, nawet jeżeli jest antyesencjalistyczne. Za
pomocą medium literatury nie chcę dowodzić ontologicznego charakteru filozofii, raczej –
wskazywać na istnienie niezależnej ontologii światopoglądu w jego konkretnej odmianie artystycznej. Guitton portretował filozofów i co naturalne w tej sytuacji – zdecydowanie przedkładał ontologię filozofii nad ontologię światopoglądu:
Studia, które napisałem, aczkolwiek czerpią materię z historii filozofii, wychodzą poza historię. Stawiały one sobie za cel przez porównanie wydobyć d u ch a filozofa z jego doraźnego przybrania narzuconego wcieleniem historycznym, a następnie dotrzeć, ponad duchem, do jego prawdy. Dopomogłoby to niewątpliwie w
przygotowaniu owej wieczn ej filozofii, która poszukuje nie tego, przez co myśli się różnią, lecz tego, co jest
naprawdę im wspólne i co jest jedynym naszym pożywieniem6.

*

Celem naukowym projektu doktorskiego jest przedstawienie trzech indywidualnych
poglądów na świat. Wyróżnia je to, że są one światopoglądami pisarskimi, reprezentują zatem
specyficzny rodzaj indywidualnej wizji świata – to bowiem artystyczna, nie tylko jednostkowa, lecz także wyróżniona spośród innych jednostkowych poglądów na świat, myślowa struktura, określony pojęciowo sposób ekspresji indywidualności, która jest twórcza, co więcej
realizuje swój twórczy potencjał w formie określonych artystycznych zadań, zadań pisarskich.
Autor niniejszego projektu, wychodząc z założenia, że literatura jest najlepszą formą ekspresji
poglądu na świat, światopogląd zaś w każdym przypadku pozostaje indywidualny, a zarazem
braknie mu intersubiektywnej sprawdzalności, pragnie zdefiniować wpierw charakter twórczej indywidualności Cypriana Norwida, Josepha Conrada oraz Andrzeja Trzebińskiego, następnie – ustalić, na ile to możliwe, dokładnie, w jaki sposób każda z przedstawionych wyżej
trzech indywidualności kreuje indywidualny, twórczy świat myślowy, który następnie – przetworzony zostaje na dyskurs.
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Na zadanie podstawowe w obrębie tak oto zakrojonej refleksji badawczej wyrastać ma
ustalenie, jak za pomocą światopoglądu określonej indywidualności twórczej ukazać indywidualny, nie teoretyczny świat myślowy, a właściwie myślowo-pojęciowy. W imię wyraźnie
określonych założeń głoszących, że badanie światopoglądu jest badaniem tego, co indywidualne w świecie uniwersalnych idei, autor projektu chce uzmysłowić, że światopogląd jako
taki, zwłaszcza jednak – światopogląd określonego pisarza wyraża się poprzez pojęcia indywidualne, a swoje korzenie ma w indywidualności i jej życiowych uwarunkowaniach. Fenomeny indywidualności twórczych (poczucie niezrozumiałości i wyobcowania Norwida, erudycja i neurozy Conrada, dezynwoltura filozoficzna, a nawet nacjonalizujące skrzywienie
Trzebińskiego) w przekonaniu piszącego wyrastają tu z rozumienia kategorii życia pojętej
jako złożone, rozciągnięte w czasie, dające się pojęciowo i intelektualnie skonceptualizować
zdarzenie.
Jako takie – fenomeny tego rodzaju domagają się dla siebie opisu biograficznego, pisarski pogląd na świat jest bowiem biograficznie uwarunkowany i by go zrekonstruować, należy się „unosić” – od biografii właśnie, a właściwie od biograficznych „wyjątków”, nierzadko „precedensów” znamionujących charakter życia jako niepowtarzalnego, indywidualnego
zdarzenia – do dzieł ducha, świata myśli. Życie indywidualności jest w tym sensie „paliwem”,
„ładunkiem” dla świata myślowego, a zarazem jego „tworzywem”, podlegającym wielorakim
obróbkom, myślowo-pojęciowym przekształceniom. Stanowi swoisty „materiał budulcowy”.
Celem ostatecznym jest tu – poprzez rekonstrukcję poglądu określonego pisarza na świat –
myślowo-pojęciowy opis jego indywidualności, innymi więc słowy opis tego, co indywidualizuje go jako artystę i myśliciela swego rodzaju (myślącego poprzez literaturę i w języku
literatury), co zaś ma równocześnie pojęciową, filozoficzną, dającą się intelektualnie zrekonstruować strukturę.
Tego rodzaju spojrzenie jest spojrzeniem nowym w aspekcie badań nad teorią światopoglądu, zarazem jednakże – odwołuje się do pierwotnych koncepcji teoretycznych w orbicie
refleksji nad kategorią Weltanschauung, a zwłaszcza – do poglądów Wilhelma Diltheya. To
więc zarówno ujęcie – jak wierzę – innowacyjne, jak i – konserwatywne, czerpiące z obu
przedstawionych tu, teoretycznych punktów widzenia największe zalety określonego nastawienia… Jednocześnie – przy tym wszystkim pozostaje to projekt stawiający sobie za cel
dalsze rozwijanie badań eksponujących rolę pogranicza dyscyplin literatury i filozofii. Precyzyjne ukazywanie krętych najczęściej ścieżek, którymi podąża indywidualność twórcza, pragnąc suwerennie kreować własny świat myślowy, posługując się do tego własnymi, wyłonionymi z własnej refleksji teoretycznej pojęciami – to niebagatelny, jestem co do tego przeko7

nany, wkład refleksji w obręb debaty nad problematyką autora oraz autorstwa dzieł literackich. Zarazem jest to istotny argument w dyskusjach nad uwarunkowaniami procesu twórczego i zależnością między nim a specyfiką tworzonego w tym procesie dzieła literackiego. To
zarazem argument – dopowiedzmy to wyraźnie – na rzecz dowartościowania kategorii indywidualnego procesu twórczego, jeżeli tylko przyjdzie podejmować wysiłek filozoficznej interpretacji jakiegokolwiek tekstu literatury.
Metodologia, którą chciałbym posłużyć się do badania indywidualnego świata myśli
Cypriana Norwida, Josepha Conrada i Andrzeja Trzebińskiego, opierać się będzie na równoczesnym wykorzystywaniu metody rekonstrukcyjnej oraz interpretacyjno-porównawczej w
planie interdyscyplinarnym. Podstawą rekonstrukcji stałaby się w tym wypadku analiza tekstów, z których kwerenda w obrębie dostępnych biografii pisarza stanowi wyłącznie jedno z
wielu możliwych rozwiązań. Rozwiązaniami w tym wypadku dla autora równie istotnymi są
analizy stworzonych przez Norwida, Conrada oraz Trzebińskiego listów, wspomnień, pamiętników, not, odezw, deklaracji, publicystyki, krytyki literatury i krytyki sztuki, a także – literackich tekstów-odezw oraz literackich tekstów-odpowiedzi. Listy Norwida oraz jego Autobiografia artystyczna, wiersze takie, jak Czy poddam się o amnestię?, listy Conrada oraz jego
tom Ze wspomnień, do tego pośmiertne wspomnienie o nim Bertranda Russella, wreszcie – na
poły ekshibicjonistyczny, intelektualizujący pamiętnik Trzebińskiego, a także jego publicystyka literacka, płomienna i niepozbawiona ideowych hiperbol – stanowią w tym wypadku
korpus interesujących nas tekstów umożliwiających rekonstrukcję całościowej, artystycznej
wizji świata z poziomu indywidualnego, pisarskiego poglądu na świat.
Interdyscyplinarna metoda interpretacyjno-porównawcza polegać będzie na próbie odpowiedzi autora na pytania dotyczące filozoficznych aspektów indywidualnych wizji świata
Norwida, Conrada oraz Trzebińskiego. W obliczu czysto literackiej artykulacji tez interpretowanych tu jako filozoficzne (a więc w obliczu problemów z przekładem literackiej eksplikacji danej tezy mogącej w założeniu uchodzić za filozoficzną) konieczne okaże się zbudowanie odpowiedniego aparatu porównawczego. W jego ramach autor niniejszego projektu
pragnie odpowiedzieć na pytania dotyczące (filozoficznie) najbardziej palących kwestii myślowo-pojęciowej wizji świata pisarza. Warto nadmienić raz jeden jeszcze, że wywoływanie
tych powszechnie znanych kwestii w perspektywie myślowych wizji świata Norwida, Conrada oraz Trzebińskiego nie znajduje niestety dostatecznej motywacji w pojęciu intersubiektywności lub w pojęciach innych, a pochodnych wobec tego pojęcia. To dopiero punkt wyjścia do myślowo-pojęciowych rekonstrukcji indywidualnych, niepowtarzających się odpowiedzi konkretnego, interesującego nas tu pisarza, spójnych wyłącznie z jego artystycznym
8

poglądem na świat oraz z artystyczną wizją świata. Spośród licznych, interesujących mnie
kwestii wymienię zatem kilka: 1. Cyprian Norwid a XIX-wieczna filozofia przyrody, 2. Cyprian Norwid wobec problemu teodycei, 3. Joseph Conrad wobec naturalizmu etycznego, 4.
Andrzej Trzebiński wobec intuicjonizmu, 5. Stosunek Norwida, Conrada i Trzebińskiego do
darwinizmu oraz 6. Stosunek Norwida, Conrada i Trzebińskiego do romantycznej filozofii
historii.
Wymiernym, udokumentowanym efektem projektu stanie się zarówno publikacja naukowa rozprawy doktorskiej w całości – w wersji uzupełnionej i rozszerzonej zgodnie z opinią
i sugestiami jej recenzentów, jak i serie wystąpień konferencyjnych i artykułów, przede
wszystkich tych, których temat ściśle wiąże się z dyscypliną badań nad poglądem na świat
oraz filozofią literatury. Autor projektu ma również nadzieję, że rezultaty jego rekonesansu
pozwolą na wykorzystanie eksploatowanych tu zagadnień jako materiału problemowego dla
seminarium Instytutu Filozofii UW pn. Wybrane problemy filozofii literatury (współprowadzonego z dr hab. Aleksandrą Horecką), co przyczyni się w równym stopniu do zwiększenia
atrakcyjności samego przedmiotu, co – w planie merytorycznym – do jego wzbogacenia oraz
rozbudowania. Ostatecznie – dalekim, ale zakładanym efektem projektu doktorskiego może
stać się także oddzielna, filozoficzna konferencja naukowa poświęcona analizie poglądów
pisarzy na świat. Należałoby liczyć na to, że w tych okolicznościach każde wystąpienie stanowić będzie niezależne – dokładne tak bardzo, na ile to możliwe – studium przypadku, całość zaś – dostarczy nowych metodologicznych narzędzi do badania problemu interesującego
autora tej pracy.

9

Rozdział 1
Norwid, Conrad, Trzebiński.
Świat myśli indywidualności twórczej
a jej stosunek do filozofii
Pod pojęciem indywidualności twórczej rozumiem określoną, opisywalną pod względem jej indywidualnych cech osobowość twórcy, tj. osobowość wyrażającą się poprzez tworzenie w określonym, zazwyczaj złożonym, lecz dającym się pojęciowo skonceptualizować
języku sztuki. Twórczym językiem myśli formalnie najbliższym naukowemu jest język literatury, literackość zaś jest medium, za pomocą którego w sposób najdoskonalszy z możliwych
(co nie znaczy, że bezwzględnie przejrzysty) komunikuje się i przenosi między sobą twórczy
pogląd na świat. Fundamentalnym pytaniem, które można w tym przypadku zadać, dotyczy
tego, w jaki sposób literacki przekaz budować może twórczy oraz indywidualny świat myśli
autora.
Świat myślowy pisarza ponad nieskrępowaną ekspresję literacką przenosi w ten sposób konstrukcje wyrażone w pojęciach i kategoriach o charakterze filozoficznym. Dochodzi
do filozoficznego usystematyzowania (chociaż nie do całkowitej systematyzacji) poglądu na
świat formułowanego w sposób określony przez daną indywidualność – tego a nie innego
artysty. Selekcja oraz hierarchizacja kolejnych obrazów myśli, wybór spomiędzy niezliczonych, bogatych prób konceptualizacji danej idei doprowadza ostatecznie do częściowego co
najmniej przybliżenia idée fixe i ukazania danego pisarskiego świata pojęć w perspektywie
pewnego intelektualnego projektu, projektu życiowego. Pytając o indywidualny świat myśli
interesujących nas tutaj Norwida, Conrada oraz Trzebińskiego, nie należy ani na chwilę zapominać, że kluczem do indywidualności jest biografia, umiejętnie wykorzystane, ostrożnie
interpretowane zdarzenie biograficzne ingerujące w plan świata myśli – nie doprowadza do
popełnienia błędu biografizmu.
Świat myśli Norwida jest światem konceptualnie nieukorzenionym, chociaż posiada
swoje wyraźne imponderabilia. Niezakorzenienie w jednym języku, podobnie nieosadzenie
mowy w jednym tylko stylu wypowiedzi sprawia, że poeta konceptualizuje wysuwane przez
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siebie pojęcia na wiele, niesprowadzalnych do siebie sposobów. Listy pisarza dać powinny
mimo to spójny obraz piszącej swoje słowa osobowości. Na antypodach owego kalejdoskopowego, celowo mąconego ujmowania własnych myśli stanąć powinna wyważona stylowo,
co nie znaczy, że nie ekstrawagancka, korespondencja Conrada oraz płomienny, młodzieńczy,
nieco egzaltowany, a także neoficki pamiętnik Andrzeja Trzebińskiego – z charakterystycznym co prawda i stabilnym stylem myślowym, aczkolwiek także – ze zdradzającą swoistą
dezynwolturę filozoficzną nadprodukcją pojęć.
To, co łączy indywidualne światy myśli Norwida, Conrada oraz Trzebińskiego, to –
rodzaje intelektualnych fiksacji u każdego z trzech wymienionych twórców oddziałujące na
sposoby konstrukcji pojęć oraz budowy kategorii, w pierwszym rzędzie jednak – wpływające
na proces twórczy. Fiksacja tego rodzaju najbardziej widoczna pozostaje w tym wypadku u
niepozbawionych przecież neuroz twórczych Norwida oraz Conrada. Pierwszy – deliberuje
dla przykładu o „filozoficznej spokojności” nad krawędzią otchłani, drugi – proces twórczy
postrzega jako dialektyczną odmianę procesu stwórczego, psychomachię, walkę z Bogiem o
wydarcie Mu boskiego pierwiastka kreacji (widać w tym ślad Conradowskich lektur Mickiewicza, zwłaszcza – Improwizacji Konrada z Dziadów cz. III):
C. Norwid, Do Marii Trębickiej (Rzym, 17.06.1847)

J. Conrad, Ze wspomnień

„To, co tu doświadczyłem, może mię daleko zapro-

„Wiem tylko na pewno, że przez dwadzieścia miesię-

wadzić, i powiem Pani szczerze, że oto nad p rzep a-

cy zaniedbywałem zwykłe radości życia, przypadające

śc ią - si eb ie - s am eg o się wstrzymałem – trzeba tak

w udziale najskromniejszym na tej ziemi, i jak ów

długiego, tak martwego, tak nieprzerwanego odosob-

prorok z zamierzchłych czasów »walczyłem z Panem«

nienia, w jakim żyję, żeby już przyjść do takich rezul-

o swoje dzieło, o przylądki wybrzeża, o mrok Zatoki

tatów. A trzeba będzie (czego rad bym) filozoficznej

Spokojnej, o blask na śniegach, o chmury na niebie i o

spokojności, żeby jeszcze i przepaść tę przestąpić –

dech życia, który trzeba tchnąć w postacie mężczyzn i

p rze stąp ić , mówię, nie p r z esad zi ć , co by było już

kobiet z rasy romańskiej i anglosaskiej, w Żydów i

mnie niewłaściwym, przyjacielowi greckiej sztuki i

nie-Żydów”8.

poważnych draperii!” (VIII 49)7

7

Teksty Norwida cytuję według wydania: C. Norwid, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami

krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1971-1976, t. I-XI. Miejsca cytowanych tekstów oznaczam
skrótem, w którym liczba rzymska oznacza tom, arabska – stronę.
8

Conrad pisze o procesie powstawania Nostromo. J. Conrad, Dzieła, pod redakcją i ze wstępem Z. Najdera, t.

XIII: Ze wspomnień, przeł. A. Zagórska, Warszawa 1973, s. 121.
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Trzebiński nie ujawnia swoich fiksacji, co nie znaczy, że ich nie posiada. Inaczej niż
Conrad nie widzi „mrocznej strony” wysiłku kreacji. Swoje poglądy formalnie, teoretycznie
konceptualizuje najpełniej i najdoskonalej, zaś w samym procesie twórczym nie widzi niczego demonicznego ani zniewalającego. Fiksacje Trzebińskiego sugestywniej niż na poziomie
modelów wypowiedzi wyrażają się za to w obrębie całości myślowych, które artysta wytwarza, proponując ryzykowne zazwyczaj (ale czy to znaczy, że szalbiercze?) – syntezy pojęć.
Zestawmy jego wypowiedź ze studium Stosunek artysty do rzeczywistości z dalszą częścią
Conradowskiej wypowiedzi z tomu Ze wspomnień. Okaże się bowiem, że to, co proponuje
Trzebiński, to użyteczna definicja pojęciowego opracowania artystycznej wizji świata, to zaś,
co przedstawia Conrad, jest problematyzacją tej definicji, ukazaniem jej wręcz – jako u podstaw niemożliwej do zrealizowania:

J. Conrad, Ze wspomnień

A. Trzebiński, Stosunek artysty do rzeczywistości

„Może wyrażam się zbyt dosadnie, ale trudno określić

„Żywy styl artysty (styl, ale nie maniera) to jedna z

inaczej głębię i natężenie wysiłku, w którym umysł i

najwyższych chyba kategorii estetycznych w sztuce.

wola, i sumienie wprzęgnięte są bez reszty, godzina za

Styl artysty – to owoc wielu poświęceń, samoprzekre-

godziną, dzień za dniem, w oderwaniu od świata, w

śleń, to dowód ustalonego, choć żywego systemu

odcięciu od wszystkiego, co czyni życie pociągającym

wartości tkwiącego w twórcy. Prawdziwy styl wyma-

i łagodnym; jako porównanie dla tego stanu ducha

ga wewnętrznego skomponowania człowieka, stwo-

nasuwa mi się w świecie materii tylko jedno: nieskoń-

rzenia własnej, skrystalizowanej osobowości, wyboru

czony, mroczny wysiłek przy okrążaniu zimą przyląd-

spomiędzy nieskończonych możliwości jednej – i

ka Horn w zachodnim kierunku”9.

najcenniejszej”10.

Świata myśli Norwida, Conrada ani Trzebińskiego nie dałoby się scharakteryzować
bez wyraźnego opisu ewolucji ich sposobów konceptualizacji świata w czasie. W tym względzie każdy z przypadków stanowi odrębną domenę. Czas aktywności literackiej Norwida to
okres ponad czterech dekad pomiędzy debiutem poety na łamach „Piśmiennictwa Krajowego”
w 1840 roku a śmiercią w Domu Świętego Kazimierza w Ivry pod Paryżem w 1883. Conrad
jest aktywny literacko przez okres trwania trzech dekad od daty pierwszego wydania debiutanckiego Szaleństwa Almayera w 1895 roku do daty śmierci pisarza w Bishoupsbourne w
1924 roku. Trzebiński to przypadek na tym tle całkowicie odosobniony: autor dramatu Aby

9

Tamże.

10

A. Trzebiński, Stosunek artysty do rzeczywistości, [w:] tegoż, Polska fantastyczna. Szkice, dramat, wiersze,

zebrał, opracował i posłowiem opatrzył M. Urbankowski, Łomianki 2017, s. 115.
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podnieść różę… tworzy przede wszystkim w latach 1940-1943, tytaniczną pracę literacką
wykonując na przełomie roku 1942 i 1943, w trakcie jednego zrywu. Umiera jako dwudziestojednolatek, pozostawiając wyczerpującą, stworzoną niejako „w jednej sekwencji” spuściznę myślową.
Dla Norwida i Conrada zadanie artystyczne, które przed sobą stawiają, jawi się jak
zadanie niefilozoficzne, chociaż może nie tyle antyfilozoficzne, co – pozafilozoficzne. Zarówno autor traktatu Milczenie, jak i twórca dobrze znanej Przedmowy do „Murzyna z załogi
Narcyza” zgodziliby się zapewne z Haroldem Bloomem, zgodnie z nim nazywając filozofię
„wypchanym ptakiem” nauki i sztuki11. Warto jednak te deklaracje uchylić, przynajmniej na
próbę, to bowiem, co Conrad i Norwid nazywać mogliby po Miłoszowsku „gestem zanegowania i sprzeciwu”, może okazać się wyłącznie, niepotrzebnie hiperbolizowanym – gestem
zawieszenia refleksji pewnego typu, zwłaszcza – refleksji metateoretycznej. Sprzeciw obydwu artystów zatem wobec filozofów oraz filozofii może być przede wszystkim sprzeciwem
wobec filozoficznych koncepcji prawdy, ich sposobów formułowania, artykulacji, w tym
określonej składni, jaką tzw. filozofia prawdy dysponuje… Czy jest to sprzeciw wobec języka
filozofów – jako takiego? Raczej nie. Znamienny w tym względzie okazać się może incipit
Conrada ze wspomnianej już Przedmowy (datowanej na 1897 rok):
Moim zadaniem, który usiłuję wykonać, jest sprawić za pomocą pisanego słowa, byście usłyszeli, byście poczuli – a nade wszystko, byście zobaczyli. To – i nic więcej; a w tym jest wszystko. Jeżeli mi się powiedzie, znajdziecie w miarę waszych zasług zachętę, pociechę, lęk, urok – wszystko, czego żądacie – i może także
ów przebłysk prawdy, o który zapomnieliście poprosić12.

Norwid z kolei – powołując się w ważnym, młodzieńczym eseju Jasność i ciemność
na Obronę Sokratesa Platona – nazywał siebie Sokratesem, Zygmunta Krasińskiego natomiast
i Augusta Cieszkowskiego (sic!) stawiał w zaskakującej pozycji ateńskich oskarżycieli filozofa. Specyficzne powołanie się na Sokratesa stanowiło w przypadku autora Promethidiona – to
należy podkreślić z całą mocą – raczej powołanie się na ojca i patrona antyfilozofii niż na
początki filozofii jako takiej. W momencie pisania Jasności i ciemności poeta ukończył dwudziesty dziewiąty rok życia, Conrad dla odmiany w chwili pisania Przedmowy był co prawda

11

H. Bloom, R. Moynihan, Filozofia to wypchany ptak, przeł. A. Lipszyc, „Literatura na Świecie” 2003 nr 9-10,

s. 337-382.
12

J. Conrad, Dzieła, dz. cyt., t. III: Murzyn z załogi „Narcyza”. Opowieść morska, tłum. B. Zieliński, s. 12.
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w podobnym punkcie rozwoju warsztatu twórczego, ale pozostawał z racji późnego debiutu
starszy od Norwida o dekadę – miał lat czterdzieści:
A dawniej: Sokrates, który, nie mogąc się jasno wytłumaczyć, umrzeć musiał – Plato – Cyceron nawet
(De natura deorum) – Epiktet – święty Paweł – święty Jan Apoka-liptyk itd… […] Mówię, że tak jest, bo tak
jest – że i bez polskiego pióra, a tym więcej bez tego, którym piszę, samo pożeranie się wzajemne m ąd ro ści rezu l ta tó w do m ąd r o śc i - p r zy czy n naprowadzi. Więc będę sobie patrzył z dala – Inwalida intencji! (VI
600)

Trzebiński w kwestii analiz pojęcia piękna stoi nieugięcie na stanowisku irracjonalistycznym, nieco w wieku dwudziestu dwóch lat przypominając pod tym względem czterdziestoletniego Conrada z Przedmowy do „Murzyna z załogi Narcyza”. Postawa Conrada jawić
się może mimo wszystko jako postawa dla filozofii antydyskursywna (do Conradowskiego,
fragmentarycznego obrazu prawdy, czyli jej „przebłysku” zaledwie, dociera się tylko wówczas, gdy – jak już powiedzieliśmy – „zapomni się o nią poprosić”). Postawa Trzebińskiego
wynika z kolei z nieograniczonej wiary w dyskurs filozoficzny. Autor dramatu Aby podnieść
różę… chce mieścić w sobie zarówno kompetencje kreatora tego dyskursu, jak i jego architekta. Jeżeli dla Conrada i Norwida filozofia sprowadza się tylko do określonego dyskursu
filozoficznego, dla Trzebińskiego – na odwrót – wszelki dyskurs jest filozofią i ten dyskurs
należy uprawiać niezależnie od intelektualnych i artystycznych bądź nawet estetycznych rachunków czy też skrupułów.
Indywidualność twórcza Andrzeja Trzebińskiego wspiera się zarazem na prawach coincidentia oppositorum na tym, że „tajemnica pojedynczego dnia, pojedynczej i gorzko osamotnionej w kosmosie czasu godziny spala się oślepiająco jak błysk magnezji”13 i w to, że
„trzeba objąć pień myśli współczesnej, który z korzeni wyrasta”, a „w perspektywach tak rozpiętej syntezy wiążą się ze sobą tak różnorodne krystalizacje, jak myśli Bergsona, Barrèsa,
Brzozowskiego, Heideggera…”14. To także – nie poszczególne filozofie, poglądy na świat,
ale w terminologii Trzebińskiego: „krystalizacje” – ważny element „sztuki jako ciągłego odkrywania teraźniejszości, kolumbiady piękna”15. Otóż, Andrzeja Trzebińskiego ryzykowne
„kolumbiady piękna” ulotnego jak płomień magnezji – postępują po twardych drogach „filo13

A. Trzebiński, Snopek życia i ostu (Z cyklu: „Z walk o współczesną lirykę” nr 1), [w:] tegoż, Polska fanta-

styczna…, dz. cyt., s. 68.
14

Tegoż, Korzenie i kwiaty myśli współczesnej, [w:] Polska fantastyczna…, tamże, s. 32.

15

A. Trzebiński, Snopek życia i ostu…, dz. cyt., s. 68.
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zoficznych krystalizacji”. Jedno w tej szaradzie może przecież unicestwić drugie, niwecząc
cały wysiłek, jednakże i to nie powstrzyma w tej wizji świata indywidualnego ruchu myśli.
Jak pisze Maciej Urbanowski:
Zagipsowane usta Trzebińskiego nabierają w tym kontekście szczególnego znaczenia, stają się symbolem utraty przez polską kulturę języka, w jakim definiowałaby ona swoje cele i powinności. Czy i jak ten język
będzie rozumiany dzisiaj? Język „nowoczesnego romantyzmu”, w którym święty Tomasz godzi się z Witkacym,
Brzozowski z Chestertonem, a Gombrowicz z księdzem Warszawskim? Jak dalece dylematy Trzebińskiego będą
mieć już li tylko wartość dokumentu, a na ile staną się tradycją żywotną?16

Stosunek Norwida, Conrada, Trzebińskiego do filozofii i filozofów z pewnością może
jawić się jako niejednoznaczny. Nie znaczy to jednak, że myślenie w ten sposób ukierunkowane jest w każdym z trzech wymienionych tu przypadków niekonsekwentne. Wielce pouczający pod tym względem przykład Norwida uzmysławia, że autor rozprawy Milczenie postrzega filozofie angielskie, niemieckie i francuskie w kategoriach filozofii narodowych na
równi z filozofią polską. To bowiem, co charakteryzuje tu Norwidowską korespondencję, to
niezwykle rzadkie przywoływanie filozofii autorskich, a do tego sporadyczne powoływanie
się na nazwiska konkretnych filozoficznych osobowości. Wrażenie, które pozostawiają za
sobą listy poety do Mariana Sokołowskiego, Bronisława Zaleskiego czy Augusta Cieszkowskiego, oparte jest na polifonicznej niemalże sile dialogu wielu filozofii narodowych wzajemnie ze sobą bądź w odłączeniu od siebie. Tak właśnie, jak się wydaje – nie wyróżniając żadnego z filozofów w szczególności, myśląc w kategoriach filozofujących zbiorowości narodowych – postrzega Norwid XIX-wieczną filozofię europejską jako całość. W liście do Mariana
Sokołowskiego z 15 lipca 1861 roku poeta zapisuje: „Te rzeczy u filozofów francuskich są
zawsze na stanowisku uczuciowej -spostrzegalności – u niemieckich zaś na stanowisku
po-w-czesnej pełni idealnej . Pytanie, co mądrość radzi trzeciego?” (VIII 445). Z kolei w
późniejszym o 9 lat liście do Bronisława Zaleskiego Norwid uwiadamia korespondenta: „Ludzie stanu, i nawet myśliciele angielscy, a co więcej i rodzaj filozofów angielskich, mają tę
aforystyczną formę myśleniu ich właściwą” (IX 452).
Nie znaczy to, że Norwid w swoich rozmyślaniach na temat stanu polskiej i europejskiej filozofii stroni bezwzględnie od konkretności, że nie posiłkuje się szczegółowymi aluzjami do tekstów filozoficznych. Wręcz przeciwnie, chociaż – co prawda – najwięcej remini-

16

M. Urbanowski, O Andrzeju Trzebińskim, [w:] Polska fantastyczna…, tamże, s. 272.
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scencji zawartych nie tylko w listach Norwida, lecz także studiach poety pochodzi z tekstów
filozofów polskich… W szkicu Obywatel Gustaw Courbet poeta dla przykładu – w sposób
znaczący nawiązuje do tytułu rozprawy Karola Libelta Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej, a następnie – wprowadza dwupodział: na „samowładztwo krytycyzmu”
filozofii niemieckiej oraz „samowładztwo rozumu” filozofii polskiej17. W Listach o Emigracji
oświadcza ostatecznie, że „mistyczne Polski uważanie (w niewłaściwym użyciu), lubo rozumowemu samowładztwu najgorliwiej przeciwne, do tychże [co niemieckie „samowładztwo
krytycyzmu” – K. S.] dochodzi rezultatów” (VII 25)18.
Zdarza się także Norwidowi aktualizować pojęcia XIX-wiecznej filozofii, zwłaszcza
polskiej filozofii dziejów i aplikować je niejako do współczesnej poecie sytuacji społecznopolitycznej. Jednym z najskrawszych przykładów tego rodzaju aktualizacji-aplikacji staje się
wykorzystanie filozofii epoki Ducha Świętego Augusta Cieszkowskiego w dyskusji o czymś,
17

Warto przywołać w tym miejscu pogląd samego Libelta na filozofowanie młodego Norwida. Dokumentuje go

numer „Dziennika Polskiego” z 9 listopada 1849 roku. Nie przeciągając zbytnio, zdradźmy jego treść – jest
jednoznacznie sceptyczna: „Nie smakujemy w filozoficznych pomysłach Cypriana Norwida – niech nam tę
otwartość daruje – dlatego, że są zbyt ciemne i urywkowe, za to cenimy wysoko jego znawstwo sztuki […]”. K.
Libelt [dopisek do listu otwartego Norwida Do obywatela Dmochowskiego – rzeźbiarza], „Dziennik Polski”
1849 nr 129, s. 478.
18

Ażeby pokazać oddalenie niemieckiej filozofii od egzystencji w jej namacalnym konkrecie i skalę jej niszczą-

cego wpływu na życie polskie Norwid ustanawia opozycję archeologii i fenomenologii. Dowodzi tą drogą, że
naród polski – pozbawiony własnej filozofii historii – rozdarty jest pomiędzy dwoma bezproduktywnymi światopoglądami filozoficznymi: niemieckim oraz słowianofilskim. Skutek skutkiem „towarzystwa historyczne” –
twierdzi Norwid – „n a ar ch eo lo g ic zn e d r o b i azg i zap am ię ta li h is to ri ę ” i w ten sposób – wyzwoliły się
spod wpływu niemieckiej spekulacji. Co z tego jednak, skoro w ten sposób zażegnane zostało jedynie największe dla myśli polskiej zagrożenie, „to jest, że archeologom stanęliby przeciw-czołem fenomenologowie, i jedni
by mogiły wszystkie starosłowiańskie przekopali, po kawałki garnków pseudo-słowiańskich w ziemię chyląc się,
a drudzy by wyżej napowietrzne systema formowali – i trwałoby to lat dziesięć, i stałoby się, czego już bliscy
jesteśmy, tj. że pokolenie na pole życia wchodzące byłoby co do uczucia historycznego jako przypuszczalne
autochtony, albo, jako poeta w onym nieodgadnionym pacholęciu przepowiada: >>O nie, ja wszystkim obcy
wśród mojej ojczyzny – / I śm ier ć mi zostawiła czarne w piersiach blizny<< (Malczewski)” (do Władysława
Bentkowskiego, Paryż 1858, VIII 328). Z kolei w liście o dwanaście lat późniejszym – do Władysława Czartoryskiego z połowy kwietnia 1870 roku – Norwid zapisuje: „Historia polska do dziś jest dla dzieci i dla archeologów – – sto lat naród walczy, a historię swą ma na stanowisku dziecinnym i archeologijnym. Autorowie nie
mogli nic więcej… ale publiczność i naród mogli i mogą – bo mogą chcieć!...”, stąd też – Norwid wyjawia Czartoryskiemu swoje postanowienie, licząc na wsparcie – „pracowałem samotnie nad rzeczą, której nie ma – winienem (moralnie) podzielić się nią: chcę mieć trzy konferencje, w których zawrę mój wykład: Filozofii--historiipolskiej (IX 449).
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co już w 1867 roku w liście do Karola Ruprechta nazywa poeta europejskim „terroryzmem”.
Pytanie, czy „terroryzm” może nieoczekiwanie stać się częścią filozofii przyszłości, czy zatem musi zostać wpisany w projekt tzw. Królestwa Bożego na Ziemi, Norwid zmuszony byłby rozstrzygnąć pozytywnie. Jak uznaje bowiem w liście do Ruprechta: „terroryzm nie zaprzeczył Duchowi Świętemu; owszem, poddał się pod sąd Jego i jest przezeń ostatecznie osądzonym na zawsze” (IX 315).
Inne, a równie dwuznaczne świadectwo o konkretnych odwołaniach Norwida do filozofów swojej epoki, przynosi relacja na temat niezachowanego odczytu poety o apatii narodowej z 1875 roku. Wypowiedź miała miejsce w Czytelni Polskiej w Paryżu i była ostatnią,
siódmą w kolejności prelekcją poety w siedzibie czytelni w latach 1873-1875. Jak sprawozdawał na jej temat Wacław Gasztowtt, korespondent „Dziennika Poznańskiego”: „przedmiot
był bardzo stosownie obranym; apatia czyli obojętność jednoznacząca z schopenhauerowskim
pesymizmem, dla którego szczytem szczęścia jest zniszczenie wszelkiej działalności, indyjska
nirwana, dziś jest powszechną chorobą”19. Ażeby uzmysłowić sobie specyficzny charakter
Norwidowskiego wywodu, należy wiedzieć, że autor traktatu Milczenie wypowiadał się po
pierwsze – przed polską publicznością robotniczą, publicznością wszelkich zawodów (a byli
to podług relacji organizatorów: „ślusarze, kowale, rymarze, stolarze, szewcy, jubilerzy, chemicy, fabrykanci fortepianów, kapelusznicy”20), po drugie – że wypowiadał się w przemowie
okolicznościowej w związku z kolejną rocznicą powstania listopadowego i po trzecie – że
przed taką, a nie inną publicznością rozwijał i komplikował, a nie tylko zarysowywał wątek
schopenhauerowski, łącząc (zapewne karkołomnie – nie mamy dostępu do źródła) Schopenhauera z Biblią i naprędce tworząc bicz na Schopenhauerowski nirwanizm21.
Warto zawczasu podkreślić, że nie jest jasne, jaki pogląd wyznaje Norwid na rozwój
XIX-wiecznej filozofii polskiej, którą postrzega – pomimo stałych odwołań do Cieszkowskiego, kilkukrotnych do Libelta – jako pochodną „rozumowej niedojrzałości” społeczeństwa… Jak pisze w Notatkach etno-filologicznych, „jeśli dawniej protestantyzm, potem
wolterianizm (bonapartyzm), hegelianizm, nawet romantyzm – nie zostawiły głębokich
korzeni w Polsce, to pogłównie z przyczyny, iż żadne działanie myśli nie zostawiało tam nigdy lub nie dochodziło nigdy do zupełności” (VII 387). Przyznajmy, to teza równie kon19

W. Gasztowtt, Korespondencje Dziennika Pozn. Paryż 26 listopada, „Dziennik Poznański” 1875 nr 278, s. 2.
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trowersyjna, co równoważnie, które w podobnych wypowiedziach częstokroć stosuje Norwid,
zacierając oraz symplifikując procesy przepływu idei, reinterpretując transfery zjawisk myślowych, lub ustanawiając je na nowo na własną rękę, zrównując więc dla przykładu wolterianizm z bonapartyzm. Przywołane tu zresztą Notatki etno-filologiczne to jedno z najlepszych narzędzi (obok Notatek z historii, Notatek z mitologii, a także Norwidowskiej rozprawy-księgi Album Orbis), które umożliwiałyby odwzorowanie czegoś, co moglibyśmy nazwać
Norwidowskim światem myśli, sposobem konceptualizacji pojęć drogą ich syntetycznego
kojarzenia. To – jak się zdaje – Norwidowskie notatniki (w dużo większym nawet stopniu niż
skonceptualizowane do końca Album Orbis) dają pojęcie o czymś, co moglibyśmy nazwać
„wsobnym”, a więc wewnętrznie zintegrowanym laboratorium poety wytwarzającym jego
indywidualny pogląd na świat.
Indywidualność oraz niezależność myślowa Josepha Conrada manifestuje się często w
metaforyzacji jego ambiwalentnych poglądów na filozofię, filozofów oraz filozofowanie. I
tak autor Lorda Jima, używając w swoich powieściach języka poetyckiego umożliwiającego
zatarcie apodyktycznego tonu wypowiedzi, mówiąc o filozofii, zużytkowuje w planie fikcji
literackiej wygodne przekładnie nie tylko zacierające jego pogląd na filozofię, lecz także dowodzące, że jest to pogląd subtelny, wyrafinowany i zniuansowany, w większym może stopniu niż ambiwalentny. Środek wyrazu, który zostaje w tym wypadku zastosowany, można
nazwać rodzajem poetyckiego języka ezopowego, który pozostaje jednak wehikułem poglądów Conrada (w osobie Conradowskiego narratora), poglądów – dodajmy to – na filozofię
przeważnie ironicznych. Dla przykładu – w Murzynie z załogi „Narcyza” rozdział piąty zaczyna się od słów:
Na statku panowała ciężka atmosfera przytłaczającego spokoju. Kiedy po południu ludzie wzięli się do
prania ubrań i rozwieszania ich, aby wyschły na niepomyślnym wietrze, czynili to z apatyczną miną zawiedzionych filozofów. Mówiono bardzo niewiele. Zagadnienie życia zdawało się zbyt szerokie na ciasne ramy ludzkiej
mowy i za powszechną zgodą pozostawiono je ogromnemu morzu, które od początku zamykało je w swym
potężnym uścisku – morzu, które wiedziało wszystko i z czasem miało niechybnie odsłonić każdemu mądrość
utajoną we wszelkich błędach, pewność, która kryje się w wątpieniu, dziedziny bezpieczeństwa i spokoju leżące
poza granicami troski i lęku22.

Co znamienne, pojęcie filozofii częstokroć łączy Conrad z patosem tworzenia, patosem, który jednoznacznie postrzega on jako kreacyjny. Z bardzo podobną, „kreacyjną egzal22

J. Conrad, Dzieła, dz. cyt., t. III: Murzyn z załogi „Narcyza”…, s. 161.
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tacją” wypowiada się pisarz w liście do Edwarda Garnetta z 12 listopada 1900 roku oraz w
odpowiednim ustępie dziennika A Personal Record – w pierwszym wypadku uskarża się na
proces tworzenia Lorda Jima – bezskuteczny, jałowy, po prostu żałosny – a także: nazywa
siebie „filozofem kraczącym nad wszechświatem”23 (sic), w drugim wypadku zaś – mówi o
procesie tworzenia Nostromo jak gdyby ponownie, z podobną emfazą, opowiadał nie o projekcie pisarskim, lecz rodzaju „poronionej” już „w zarodku” kosmogonii. Niewiele pod tym
względem obie relacje by różniło, chociaż dzieli je dziewięć lat (list do Garnetta pochodzi z
1900 roku, dziennik z roku 1909):

J. Conrad, List do E. Garnetta z 12 listopada 1900

J. Conrad, A Personal Record

Miałem sataniczne ambicje, lecz to gorsze, że nie

Proszę zauważyć! Nie zawyłem na jej widok ani nie

mam w sobie nic diabelskiego. Outcast jest kupą pia-

zacząłem przewracać mebli, ani nie rzuciłem się na

chu [Wyrzutek – K. S.], Nigger – chlapnięciem wody

ziemię kopiąc nogami, ani nie pozwoliłem sobie na

[Murzyn z załogi „Narcyza” – K. S.], a Jim – bryłą

jakiekolwiek inne przejawy świadczące o przeraźli-

gliny [Lord Jim – K. S.]. Następnym darem dla nie-

wym ogromie klęski. Cały świat Costaguany (jeśli

cierpliwej ludzkości będzie zapewne kamień – zanim

pamiętacie, jest to teren mojej opowieści z wybrzeża),

nie utonę w błocie – któremu nawet największe moje

mężczyźni, kobiety, przylądki, domy, góry, miasto,

wysiłki nie dadzą pozorów życia. Biedna ludzkość!

campo (nie było tam ani jednej cegły, kamienia czy

Uroń łzy nad nią – ale spójrz, jak nieskończenie wię-

ziarnka piasku, których bym nie umieścił, gdzie nale-

cej ja jestem patetyczny. […] Jako filozof, który kra-

żało, własnymi rękoma); cała historia tego kraju, geo-

kał nad wszechświatem będę wiedział, kiedy ostatecz-

grafia, polityka, finanse; bogactwo kopalni srebra

nie zostanę zmiażdżony. Na razie jestem tylko rozbity,

Charlesa Goulda i wspaniałość pysznego capataz de

zgnębiony, upokorzony [podkreślenie moje – K. S.]24.

cargadores, którego imię rzucone w noc (dr Monygham słyszał, jak przemknęło nad jego głową,
krzyknięte przez Lindę Viola), panowało nawet po
jego śmierci nad ciemną zatoką, ukrywającą skarby
zdobytych przez niego łupów i miłości – wszystko to
zwaliło mi się z hukiem na głowę. Czułem, że nie
zdołam nigdy pozbierać tych szczątków – i w tejże
samej chwili powiedziałem: – Może pani siądzie?25

23
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Jedną z podstawowych różnic byłaby mimo wszystko „matryca”, którą posługuje się
Conrad, stwarzając rzeczywistość. Dla korespondencji z 1900 roku obowiązywałby wzór ponurego, genezyjskiego żartu. Tu autor debiutanckiego Szaleństwa Almayera, pisząc o swoim
procesie twórczym – jeszcze od napisania powieści Wyrzutek wydanej w 1897 roku aż po
Lorda Jima z 1900 roku, parodiuje biblijną Księgę Rodzaju, a także – wraz z trawestacją semantyki kolejnych dni stworzenia – swobodnie nawiązuje do poetyki klasycznych heksameronów. W wypadku A Personal Record parodia biblijnego Genesis zostaje zastąpiona obrazami nasuwającymi w większym stopniu na myśl mitologiczne kosmogenezy. Nie bez znaczenia pozostaje zapewne fakt, że o osobistej ewolucji twórczej w perspektywie wielu następujących po sobie powieści (Wyrzutek – Murzyn z załogi „Narcyza” – Lord Jim) wypowiada
się Conrad językiem parodii ksiąg Biblii, natomiast o procesie twórczym w trakcie pisania
jednego, osobnego utworu, a więc Nostromo – parodiuje źródłowe, kolebkowe mity śródziemnomorskiej kultury takie, jak mit kosmogoniczny.
Sposób, w jaki w liście do Garnetta z 1900 roku Joseph Conrad posługuje się obrazem,
nasuwać może myśl o jego filozoficznej motywacji tekstu – głęboko zatopionej w poetyce
jednowymiarowego, korespondencyjnego wywodu. Jeżeli bowiem prześledzić sposób i zasady konstrukcji imaginarium listu pisarza, okaże się, że autor Jądra ciemności operuje głębią
myślową w sposób bardzo precyzyjny i że na logikę listu można nałożyć logiki pochodne, w
tym logiki filozoficznych traktatów: w tym – wspomnianego heksameronu. Tekst albowiem
jest z jednej strony wyróżnieniem, z drugiej zaś – degradacją powieści Lord Jim. Wyrzutek
jest klęską stwarzania ziemi, Murzyn z załogi „Narcyza” – mówiąc tu językiem Księgi Rodzaju – fiaskiem „oddzielenia jednych wód od drugich”, ale to dopiero Lord Jim – stanowi
upadek najpotężniejszy: projektu stworzenia człowieka. Biorąc sobie do serca zatem literę
listu Conrada do Garnetta, nie sposób przyzwolić na mówienie o antropologii literackiej w
tekstach Conrada wcześniejszych niż Lord Jim właśnie. Dopiero „bryła gliny”, Jim jest czy
też mógł być w świecie Conrada „pierwszym Adamem” w świecie stworzenia.
Passus z A Personal Record to w swoim pierwotnym wymiarze – zainscenizowanie
typowego zdarzenia codzienności, które jednakże w dziejach odosobnionego i zazdrośnie
strzeżonego przed okiem obcych warsztatu Conrada stanowi równie fatalny, co dramatyczny
precedens. Żmudną pracę nad Nostromo przerywa pisarzowi nagłe najście przyjmowanej w
gościnie u Conradów córki generałowej. Opis tego, co się dzieje wraz z przestąpieniem przez
kobietę progu pracowni, nie pozostawia zbyt wielu wątpliwości: obcujemy tu bowiem z rodzajem mitologicznej, kosmogonicznej zagłady, apokalipsy w łonie świata przedstawionego,
na skutek niefrasobliwego co prawda, acz okrutnie gwałcącego prawidła gościnności zacho20

wania wizytatorki dochodzi do odwrócenia procesu stworzenia, tj. dekreacji (creatio ad nihilum), którą Conrad się bawi, histerycznie, teatralnie, ale i autentycznie rozpaczając nad całkowicie utraconym procesem twórczym. I znów – pozornie nieistotny wtręt filozoficzny, bowiem dla Conrada „wspomnienie” nieszczęśliwej wizyty „wymowniejsze jest od całego tomu
wyznań à la Jean-Jacques Rousseau”26. Nie miejsce tutaj na to, by roztrząsać idiosynkrazję
Conrada do Rousseau27. O wiele ważniejszy niż Rousseau, który stanowi wyłącznie ornament, zdaje się fakt, że patos kreacyjny obecny jeszcze w liście do Garnetta z 1900 roku, już
w A Personal Record zastąpiony zostaje „naturalizowanym” tragikomizmem, jak gdyby branym pełnymi garściami z wodewilu, operetki czy też komedii mieszczańskiej („doznałem
wrażenia, że jestem brudny jak costaguański lepero po całodziennych walkach na ulicy”,
„zdaje się, niestety, iż mrugałem idiotycznie oczami”, „widziałem zacną damę niewyraźnie
poprzez pył mojego zburzonego świata, a ona rozglądała się po pokoju, z lekka ubawiona”28):
To, co należałoby nazwać u Conrada ustalaniem i ustawianiem, kalkulowaniem być
może oraz kalibrowaniem własnego protekcjonalnego dystansu do filozofów i filozofowania
(czyż nie zdaje się nam bowiem, że Conrad wciąż testuje swoje możliwości prowokowania
intelektualnej publiczności, że metodą prób i błędów nieustannie wymierza „odległości”,
„skale” swoich własnych erystycznych posunięć, innymi słowy, stale oblicza, jak daleko w
kwestii kontrowersyjnego poglądu na filozofię, nigdy niewyrażanego wprost, explicite – w
mówieniu o nim implicite, nawet w sposób zawoalowany dałoby się posunąć?), u Norwida
przybiera kształt przeciwstawny. Joseph Conrad całą filozofię (przeważnie) postrzega sub
specie aeternitatis, nie wyróżniając poszczególnych filozofii wybitnych jednostek. Norwid
pozostaje czuły na rozwój prądów filozoficznych, chociaż brak mu jakichkolwiek ciepłych
słów wobec rodzącej się filozofii polskiej. Gdy zestawiamy co więcej jego poglądy z poglądami Augusta Cieszkowskiego, okazuje się nagle, że to, co bardzo idiomatycznie proponuje
autor traktatu Milczenie, może stanowić konkurencyjny dla całej formacji polskiej myśli filozoficznej projekt, nie tyle jednak przedstawiony w całości, co skonstruowany raczej w zrębach myśli – jako rodzaj „koła zamachowego” dla przyszłych filozofii. Wiele lat temu Hen-
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ryk Siewierski pisał o autorze Promethidiona jako o emigrancie przeciwko emigracji29. Jeżeli
dobrze rozumiemy to, jak owo zjawisko „bycia przeciwko” Siewierski obrazował, możemy
częściowo przynajmniej dopasować je do omawianego problemu zwrotu poety przeciwko
„polskiej niedojrzałości filozoficznej” (co nasuwa z kolei na myśl stosunek Witolda Gombrowicza do polskich filozofów i polskiej aktywności filozoficznej po 1945 roku30). Wyłuszczając rzecz krótko, podobnie jak był „emigrantem przeciwko emigracji”, nie będąc tym samym „anty-emigrantem”, kimś poza zjednoczone ciało emigracyjne wyłączonym, zdaje się
Norwidem „filozofem przeciwko filozofii”, co nie czyni bynajmniej z jego projektu dzieła
„przeciw-filozoficznego”. Norwid-filozof, tak jak Norwid-emigrant, nie jest elementem jednoosobowej kontrkultury wobec kultur mających jakiekolwiek hegemonizujące aspiracje (salonowe, kulturalne, filozoficzne, kulturowe, społeczne, społeczno-historyczne, polityczne,
dziejowe). Poeta dostarcza alternatywy, proponuje alternatywne modele rozwiązań, uczestniczy w ten sposób w relacjach kultury, ażeby nie zatraciły swojego agonicznego charakteru.
Czy podobnie jest z Conradem?
Filozofującemu sub specie aeternitatis Conradowi, filozofującemu, a więc nawiązującemu do filozofii – sporadycznie, choć niewymuszenie – nie towarzyszy w tym stopniu jak
Norwidowi wizja lęku przed wpływem filozofii (termin Harolda Blooma31) i choć Cyprian
Norwid nie manifestowałby takiego odczucia wprost, jawić się mogłoby w jego listach również coś w rodzaju „strachu przed filozofowaniem”, a wręcz „horroru filozofowania”, nawet
kiedy tak, jak w słynnym liście do Augusta Cieszkowskiego z Paryża z 1 marca 1871 roku
pozornie oskarża jedynie filozofów o koniunkturalizm. Efekt oskarżenia potęguje tu bowiem
towarzyszący mu obraz płonącej stolicy Francji w ruinach. Warto zauważyć, że „lęk przed
wpływem filozofowania”, nieufność wobec filozofów, a nawet „horror filozofowania” najsilniej manifestują się u Norwida po pierwszych wystąpieniach Karola Marksa. Jego pierwszy
tom Kapitału wydany został w Anglii w 1867 roku. W liście do Cieszkowskiego spisanym
29
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cztery lata później Norwid sugeruje de facto nie sam „horror filozofowania” w ogóle, lecz
(znamienne) „horror dzisiejszego filozofowania”. Cytat o „systematyzowaniu na katedrach”
nasuwa myśl z kolei o poprzednikach Marksa, młodoheglistach, których mógł sobie na cel
swojej krytyki łatwo poeta wyczulony na niemiecką abstrakcję i „spekulację nowego typu”
upatrzeć:
Filozofom dzisiejszym nie wierzę – będą oni sobie na katedrach systematyzować, ale jak kto silniej
karabinem w ziemię uderzy albo grubo pieniędzmi brzęknie, natychmiast pokłonią się jemu całym narodem
swych mądrych głów, jak łan kłosów za wiatrem. Specjalności, które ja raczej zaleciłbym w kształceniu się, to
pogłównie dwie – – przeczytanie dobre Homera i Biblii (IX 478).

Obrazowi Norwidowskiej filozofii uniwersyteckiej idącej za karabinem nieuchronnie
jak „łan kłosów za wiatrem” towarzyszy obraz śmierci na ulicach obróconego w całkowitą
ruinę Paryża:
Mam zrujnowane siły głodem, przez który przechodziliśmy cztery miesiące, czasem nie więcej nad
złamek chleba z plewami na dzień do pożycia mając – końskie mięso, bądź co bądź, nie uwłaszczył, widzę,
żołądek – psie, kocie, szczurze… mieliśmy w jatkach. Światło do dziś nie gazowe, ale tępe i mdłe dla ogromnego miasta, bo z ciężkiego oleju i świec – ścieki dwu-milionowej stolicy zatrzymane dla niemożności wywozu –
powietrze pełne krwi ludzkiej – trzy zarazy: czarna ospa, tyfus i dyssenteria. Czasem jednocześnie wewnętrzny
wybuch, kładący na bruku osiemdziesiąt głów wolnych obywateli, i huk kilku twierdz bijących z dział na zewnątrz. Pociski ogniste, przez trzydzieści dni i nocy zrywające piętra domów i czaszki ludzkie (IX 478-479).

„Horror filozofowania” to pojęcie równie bliskie Conradowi. O interesującym ujęciu
filozofii w kontekście stosunku autora Jądra ciemności do Thomasa Carlyle’a przypomina,
cytując wczesne opowiadanie pisarza, Młodość – Ian Watt:
Marlow powiada w Młodości, że Wyprawę na Chiwę Burnaby’ego przedkłada nad Sartora Resartusa
Carlyle’a, żołnierza nad filozofa, ponieważ: „Jeden był człowiekiem, drugi zaś może czymś więcej, a może i
mniej?”. W Jądrze ciemności Conrad twierdzi, wbrew wszelkim nierealnym hiperbolom psychologicznym i
społecznym schyłku wieku [Watt zakłada, że „Conrad najwidoczniej uważał Sartora Resartusa za zbyt hiperbolicznego, jak na swój gust” – K. S.], że – jak to później sformułował Camus – trzeba „nie chcieć być Bogiem,
aby być człowiekiem”32.
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Sytuacja niewiele zmienia się w latach późniejszych, a nawet ostatnich. Niechęć do
filozofowania eksponuje także Korsarz z 1923 roku. Filozofowanie jest tu identyfikowane z
brakiem etycznej powściągliwości, świadczy raczej o braku zdyscyplinowania ogólnego, życiowego światopoglądu aniżeli – o jego wyrafinowaniu. Powieść kończy się śmiercią na tarpanie Peyrola, Michela oraz Scevoli. Ten drugi, prostolinijny i prostoduszny rybak – na chwilę przed przejęciem stateczku przez okręt angielski „Amelia” – wyznaje Peyrolowi bardzo
minimalistyczne podstawy swojej filozofii-nie-filozofii. Korsarz usiłuje wytłumaczyć, czemu
zabrał Michela na pewną śmierć:
– Jeżelibym odszedł sam, zostawiłbym cię na tej ziemi tak samotnego, jak wysadzony na odludnej wyspie, skazany na śmierć człowiek. – Jakieś smętne zrozumienie uroczystego charakteru tej chwili zaświtało jak
gdyby w prymitywnym umyśle Michela. Skojarzył słowa Peyrola z poczuciem własnej upośledzonej pozycji na
końcu ludzkości; i z jasnym, niewinnym, niezmąconym spojrzeniem wyszeptał nieśmiało podstawową zasadę
swojej filozofii: – Ktoś na świecie musi być ostatni [podkreślenie moje – K. S.]33.

Podstawowa zasada filozofii Michela daje się wyrazić jednym zdaniem. Peyrol jest
dużo bardziej wyrafinowany: bliska jest mu filozofia wyrażalna jedynie do pewnego stopnia,
uzmysławia ją sobie dużo wcześniej niż w sytuacji zagrożenia życia, nie chcąc jej jednak artykułować, trudno uznać, że ją wyznaje. Niechęć przed uświadamiającą werbalizacją manifestuje się u korsarza nawałem przekleństw i jedynie dzięki interwencji narratora, który dopomaga w określeniu postawy Peyrola, przekonujemy się, że za charakter jego stanów może
odpowiadać niejasna, lecz dość elementarna w swoim charakterze, związana z przemijalnością, ograniczonością i bezsilnością człowieka wobec czasu – „filozofia rozczarowania”. „Filozofią” nazywamy w tym wypadku ogólnie uświadomiony, ale nie sformułowany stan wiedzy o samym sobie. Im mniejsze sformułowanie filozofii, a większe jej uświadomienie, innymi słowy im mniejsza zdolność filozofowania – tym bliżej jesteśmy najcenniejszych, najbardziej finezyjnych Conradowskich bohaterów takich, jak Peyrol. Im czytelniejsze z kolei
formułowanie własnej filozofii, a mniejsze uświadomienie, innymi słowy im większa zdolność filozoficznego określenia lub samookreślenia – tym bliżej jesteśmy bohaterów konwencjonalnych Conrada, prostolinijnych lub prymitywowych, takich jak Michel.
Powtórzę – po odczytaniu poniższego passusu z filozofii życiowej Peyrola rozumiemy
względnie wiele, ale nie za sprawą deklaracji samego korsarza, a wskutek interwencji samego
33
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narratora, który tu musi wykorzystywać pokłady narracji auktorialnej – i nie jest nawet w stanie (w sytuacji stuporu i osamotnienia mężczyzny) zastosować (najbardziej wskazanego w
podobnych wypadkach) trybu mowy pozornie zależnej:
Ciążyło mu na piersi uczucie znane ludziom bardziej niż on nawykłym do ujmowania w słowa swych
doznań, że życie jest snem o wiele bardziej nierzeczywistym od wizji Cejlonu unoszącego się na morzu jak
chmura. Snem pozostawionym za rufą. Snem ukazującym się w kursie. Tę filozofię rozczarowania oblókł w
formę brutalnych przekleństw: – Sacré nom de nom de nom… Tonnerre de bon Dieu! [„święte imię imienia z
imienia… Grzmocie Boży!” – K. S.]34

Koniunkturalizm filozofów, obecny w makabrycznym liście Norwida do Cieszkowskiego, powraca u Conrada w jego Plantatorze z Malaty. Moorsom, bohater opowiadania to
wcielenie filozofii pożenionej ze zmysłem praktycznym. Jest postacią dwuznaczną, a jego
ekstrawagancja graniczy z makiawelizmem. Dodatkowych kłopotów przysparza jego nazwisko: „Moorsom” – zdaje się odsyłać do określonej, na dodatek jeszcze specjalistycznej rzeczywistości pozatekstowej. Moorsom to „sławny fizyk i filozof”, „obdarzony piękną, siwą
czupryną, ale i mądrą głową autor kilku znakomitych dzieł”. Narrator Conradowskiej opowieści określa go naraz „modnym” i „współczesnym”, dodaje do tego z szacunkiem, lecz jak
gdyby insynuował: „ten stary jest praktyczny: zrobił przecież wyjątek na swojej filozofii”35.
Wreszcie Moorsom okazuje się skandaliczny w sposobie traktowania swej własnej córki:
tytułowemu „plantatorowi”, Renouardowi „filozof wydał się po prostu najobłudniejszym z
ojców” i – jak zawiadamia nas Conradowski narrator – „na tym nie kończyły się jeszcze odkrycia”36.
Jedynie raz w planie opowiadania pojawiają się informacje mogące nam – w jakikolwiek sposób – przybliżać Moorsomowski system filozoficzny. Pojawiający się we fragmencie rozmowy ze starym Dunsterem wątek „wyznawania »Niestałości Rzeczy Wymiernych«”37 wzbudza niesmak narratora opowiadania, czym „kreuje” Conrad dość specyficzną
pozycję filozofii w opowiadaniu wywiedzionym z nader krytycznego przecież wobec filozofii
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oraz filozofowania punktu widzenia. Sensualnie przedstawiana rozkosz filozofowania zostaje
u Conrada jednoznacznie udosłowniona i graniczy z perwersją:
Stary Dunster, uszczęśliwiony patriarcha, pochylił się nieco naprzód, oczy błyszczały mu młodzieńczo,
a dwie czerwone plamy wystąpiły na jego policzkach, ponad siwą brodą: Renouard, patrząc na to starcze podniecenie, przypomniał sobie słowa słyszane z subtelnych ust profesora; zrozumiał słuszność i uznał ich prawdę,
patrząc na tego starca, który pragnął, aby go jeszcze zabawiano nad brzegim grobu. Tak! To intelektualna rozpusta ślizgająca się po powierzchni życia. Płytkość i szalbierstwo!38

Skojarzenia nazwisk mówiących zaprowadzą filozofa-interpretatora Conrada nieuchronnie w kierunku nietypowym, aczkolwiek frapującym – do George’a Edwarda Moore’a,
autora słynnych Principia Ethica, od których Moorsom mógł przejąć nazwisko swoje („some
of Moore” znaczyłoby tutaj po prostu coś „z Moore’a” lub też, równie dobrze, coś „jakby
Moore”, „à la Moore”). Wspomniana teoria Niestałości Rzeczy Wymiernych nie tylko zaś
nasuwa myśl o Julianie Ochorowiczu, czyli bohaterze Lalki Bolesława Prusa występującym
tam pod nazwiskiem nieskrępowanego niczym eksperymentatora, Ochockiego, lecz także –
naprowadza na Moore’a jako żywa odwrotność jego filozoficznego poglądu na świat.
Moorsom wypowiada się o niestałości tego, co wymierne, zaś Moore – okazuje własną
dłoń w charakterze dowodu na istnienie świata fizycznego39. Idąc dalej, Moorsom popełnia
błąd naturalistyczny, Moore określa jego granice i wypracowuje filozofię od błędu naturalistycznego wolną. Moorsom jest wreszcie (wiele na to wskazuje) zdegenerowanym idealistą,
Moore z kolei idealizm obala, a główne etapy rozpadu tzw. systemów idealistycznych zawiera
w tomie z roku 1903 pod tytułem The Refutation of Idealism. Wiedzę o dziełach Moore’a
mógł Conrad z kolei nabywać poprzez Bertranda Russella. Russell bowiem z Conradem zapoznali się jeszcze we wrześniu 1913 roku. To, jak się zdaje, wskutek wcale niemałego oddźwięku tej znajomości miały szanse powstać najważniejsze teksty Conrada z wpisanymi weń
motywami filozoficznymi oraz metafilozoficznymi: Plantator z Malaty z 1914 roku oraz
Zwycięstwo z 1915 roku. W swoich Portretach z pamięci Bertrand Russell – co uderzające –
38
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część poświęconą Josephowi Conradowi stylizuje nieomal na niewypowiedziany wprost do
adresata „list miłosny”:
Podczas naszego pierwszego spotkania rozmawialiśmy z nieustannie narastającą intymnością. Wydawało się, jakbyśmy przedostawali się poprzez pokłady tego, co sztuczne, coraz głębiej, odrzucając jedno po drugim,
i sięgaliśmy stopniowo coraz bliżej tkwiącego w samym środku ognia. Było to doświadczenie, jakiego nigdy z
nikim innym nie zaznałem. Spoglądaliśmy sobie w oczy na poły przerażeni, na poły odurzeni tym, że znaleźliśmy się nieoczekiwanie dla nas samych na takim terytorium. Uczucie to było równie intensywne co emocja
gorącej miłości, pochłaniającej wszystko za jednym oddechem. Odjechałem oszołomiony, z trudem znajdując
zwykłą drogę wśród zwykłych rzeczy40.

Filozof to w Plantatorze z Malaty z jednej strony naiwna i nieświadoma zła figura
wzięta z najkrwawszych baśni ludzkości, z drugiej – postać pomimo wszystko ironicznie samoświadoma, a więc świadoma również swojego infantylnego ograniczenia. Moorsom korzysta z odwołań do baśni Charles’a Perraulta choćby w momencie, w którym określa siebie
(także jako filozof, przede wszystkim jako filozof) Anną z bajki o Sinobrodym. Czyni to w
przystępie szczerości, a wpisanie siebie i swojej filozofii w ramy krwawej przecież, Perraultowskiej baśni nadaje całości jego wypowiedzi znaczenia niejednoznacznej, niepokojącej i
przede wszystkim fatalistycznej autoanalizy („jestem jak siostra Anna z bajki o Sinobrodym”,
„nic nie mogę dojrzeć na naszym horyzoncie, a przynajmniej nic takiego, co by było dla kogokolwiek z nas pomyślne”41). W Gospodzie pod Dwiema Wiedźmami pisanej podobnie jak
Plantator z Malaty w roku 1914 (roku pogłębiania się zażyłości z Bertrandem Russellem)
zupełnie nieoczekiwanie dla czytelnika nie tylko „zimnym filozoficznym tonem”, lecz także
za pomocą przysłowiów przemawia Homunculus42. Jest więc w rozkoszy filozofowania tak
właśnie, jak pojął ją Conrad – coś dekadenckiego, starczego i zepsutego, a zarazem fantastycznego i infantylnego. Filozofowanie bowiem jest czynnością infantylną, szczególnie w
ponurym świecie niby to realnym, lecz w rzeczywistości – świecie-kapsule ludzkiej baśni,
która tonie we krwi.
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Pesymizm wiedzy Norwida i Conrada, a jednocześnie – mimo płomienności aktów
tworzenia – swoisty indyferentyzm względem wartości twórczych, zderzyć należałoby z optymizmem twórczości wpisanym w pogląd artystyczno-filozoficzny Trzebińskiego na świat.
Twórczość jako „nadawanie sensu temu, co sensu pozbawione”, tzn. „przekształcanie magmowatej, chaotycznej materii życia w mającą swój kształt formę”43 jest w stanie uzasadnić,
nierzadko u Trzebińskiego w sposób ryzykowny – dowolny, etyczny pogląd na świat. Dość
przypomnieć w tym wypadku kontrowersyjny wpis w drugiej części dziennika pamiętnika
poety, bardzo w wymowie „heglizujący”:
Pociąga mnie epoka – a tego polityka nie stwarza, tak samo jak literatura tego nie tworzy. Epokę stwarzają ludzie „bez przydziału”, po prostu ludzie epokowi. Kalwin – Rousseau – Bonaparte, w pewnym sensie
Marks – Lenin – Hitler. Historia Hitlera jest jedną z najbardziej pasjonujących, chyba. To nie są politycy, filozofowie ani literaci. Kim są – ?44

Optymizm twórczości, który dyktuje Trzebińskiemu prawidła wyznawanej przez niego
polskiej polityki kulturalnej, nakazuje mu również spostponować szczerze docenianego przez
Conrada Bertranda Russella („Lektura tego irytującego Russela. Sam nie wiem, co już lepsze
w takich czasach: Kotarbiński czy Russel – ?”45). Zła opinia o Kotarbińskim wynika najprawdopodobniej u Trzebińskiego z lektury jego Elementów teorii poznania, logiki formalnej i
metodologii nauk, które dwudziestokilkuletniego poetę mimo początkowego zaciekawienia
musiały wyraźnie rozczarować46. Spośród polskich filozofów bliższy wydawać mu się musiał
Władysław Tatarkiewicz, z którym stykał się osobiście, na początku konfrontując ostro własne stanowisko. Jeśli bowiem wierzyć relacjom z Pamiętnika, Tatarkiewiczowi postawa
ideowa poetów „Szkoły i Narodu” mogła jawić się jako daleki refleks teorii Czystej Formy
Stanisław Ignacego Witkiewicza: „dziś bojarski mówił mi o swojej heroicznej walce z tatarkiewiczem. treść – forma, utożsamia się mu to z >>bebechami<<, życiowością i artyzmem,
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sztuką…”47. Jednakowoż po rozstrzygnięciu początkowych nieporozumień z Tatarkiewiczem
Trzebiński spotykał się już bezpośrednio.
O ile Russella zrównywać chciał autor groteski dramatycznej Aby podnieść różę… z
Kotarbińskim, Machiavellim pozostawał nieodmiennie zachwycony. Nasamprzód notował:
„oprócz Czerwonego i czarnego poznać bezwzględnie Machiavella”48, następnie zaś – bezpośrednio już wypowiadał się o Księciu. W publicystyce najsilniej przesiąkł Trzebiński filozoficznymi frazami Bergsona i Heideggera. Sztandarowym przykładem rewaloryzującego wykorzystania ich składni oraz metaforyki pozostają wydrukowane w piątym numerze „Sztuki i
Narodu” z 1942 roku Korzenie i kwiaty myśli współczesnej. Jedynie pozornie, właściwie –
kamuflażowo dla wyjaśnienia znaczenia tytułu swojego szkicu przywołuje Trzebiński Stanisława Brzozowskiego („słynna jego metaforyczna definicja Romantyzmu jako buntu kwiatu
przeciw korzeniom”49 – pisze poeta). W rzeczywistości w „kostiumie” zdań wziętych z Legendy Młodej Polski występuje tutaj niezwykle silnie zarysowana, i to aż po pojedyncze, a
wyraziste metafory – składnia ontologii fundamentalnej spod znaku Bycia i czasu.
Weźmy choćby zdanie: „Naturalny jest obraz ludzi zamieszkujących swoje metafizyczne domy, ludzi współdziałających ze sobą nie wspólnym fatalizmem, ale wspólnym celem, nie pańszczyzną pracy, ale świadomą twórczością”50 (podkreślenie moje – K. S.). Dość
wyraźnie wydaje się tutaj Trzebiński nawiązywać do Heideggerowskiej figury bycia jako jestestwa zadomowionego lub niezadomowionego (zuhause / unzuhause). Jak pisze Michał Januszkiewicz, byt pozbawiony w horyzoncie ontologii fundamentalnej zadomowienia, „pogrążony w nieswojości, poczuciu bycia-nie-u-siebie-w-domu zapomina o zadaniu, które ma wypełnić i usiłuje przede wszystkim pokonać nieswojość (unzuhause), zadomowić się (zuhause)51”. Idąc tropami Hanny Buczyńskiej-Garewicz, przyjąć z kolei możemy jako całkiem naturalne, że właśnie język domu, a zatem – język „egzystencjalnej tematyzacji przestrzeni”
staje się u Trzebińskiego językiem twórczości:
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Język bycia staje się językiem wyrażania pierwotnego sensu doświadczania przestrzenności: człowiek,
zamieszkując u siebie, wśród przyswojonych, dobrze znanych rzeczy, konstytuuje domostwo stanowiące jego
przestrzeń. Następuje tu zatem egzystencjalna tematyzacja przestrzeni52.

Bycie-u-siebie-w-metafizycznym-domu zdaje się rozumieć Trzebiński jako podstawę
egzystencjalną dla tzw. nacjonalizmu. Nacjonalizm (zawsze pisany w Korzeniach i kwiatach
myśli współczesnej wielką literą) pojmuje on na sposób bergsonowski (sic!), a zarazem – heglowski (sic!!): jako epokę w dziejach Ducha. Dwudziestokilkuletni zaledwie autor powieści
Kwiaty z drzew zakazanych tłumaczy własne eklektyczne, a i panideowe stanowisko (co nie
dziwi) i pokrętnie, i paradoksalnie. Gdyby wysłowił je do końca, być może zaproponowałby
w miejsce dawnych historiozofii i teozofii – kulturozofię pojętą jako filozofię absolutyzmu
kulturowego (Hegel), której podstawą staje się „udomawiający” podmioty w kulturze, nieobiektywizowalny strumień twórczości (Bergson – Heidegger):
Pisząc o nowoczesnej myśli europejskiej, używałem stale terminu – myśl Nacjonalizmu. Bo Nacjonalizm w tych perspektywach przestaje być już zjawiskiem politycznym, a wkracza czy – wrasta w atmosferę problematyki kulturalnej Europy, staje się prądem równym Renesansowi, Reformacji, Romantyzmowi. Jest epoką53.

„Autokorektujące” użycie przez autora szkicu nacechowanego czasownika „wrastać”
(w miejsce neutralnego znaczeniowo „wkraczać”) wiele mówi zarówno o naturze pisarstwa
Trzebińskiego, jak i jego stylu myślenia – eklektycznym, wieloimiennym, lecz na powierzchni składni przede wszystkim… przesączonym Heideggerem. Absolut (moglibyśmy dopowiedzieć: Absolut kultury) „osiąga się przez wrośnięcie, przez zakorzenienie się, przez znalezienie w świecie swojego własnego miejsca”, „jest sokiem ziemi, w której tkwimy korzeniami,
jest bezwzględną i niepowtarzalną ceną naszego miejsca na Ziemi”54. I znowu charakterystyczny dla Trzebińskiego kamuflaż: „opracowując” tradycyjną metaforę Stanisława Brzozowskiego przejętą z Legendy Młodej Polski, realizuje w rzeczywistości program ontologii
fundamentalnej Heideggera. Tym bardziej znamienne jest tutaj przesunięcie względem propozycji autora Bycia i czasu. Dla Heideggera bowiem to „technika jest sposobem zamieszki-
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wania Ziemi, a zarazem sposobem bycia”55. Dla Trzebińskiego – co zbliża go zarówno do
polskich filozofów czynu, jak i do polskich filozofów kultury i kryzysu kultury takich, jak
autor Rzeczywistości kulturowej, Florian Znaniecki – tę rolę spełnia kultura.
Według Heideggera: „zamieszkiwanie związane jest ściśle z budowaniem, które stanowi środek do urządzenia miejsca na Ziemi”, więcej – „budowanie […] samo w sobie jest
już zamieszkiwaniem” i w swym pierwszym znaczeniu „polega na ochronie wzrastania, które
samo z siebie daje owoce”56. Tym samym, co budowanie u Heideggera, zostaje u Trzebińskiego tworzenie, a skoro to ono jest „sposobem zamieszkiwania i bycia” – jego „złotym
szczytem” w „systemie” autora Aby podnieść różę… musi stać się nacjonalizm. Zdanie, w
którym komunikuje w Korzeniach i kwiatach myśli współczesnej tę tezę Trzebiński, zostało
sformułowane także po heideggerowsku, w duchu jednakowoż – ekscentryzmów i poetyzmów stylu Heideggera. Nacjonalizm „jest w stosunku do tych wszystkich odgałęzień, odszczepieństw od europejskiego pnia myślowo-emocjonalnego zielonym i wiecznie świeżym
czubem drzewnym”57.
Trzebiński wykorzystał w tym wypadku specyficzny idiom Bycia i czasu wyjątkowo
jaskrawo, karykaturalnie, co za tym idzie – po prostu niewprawnie, niezręcznie, jak gdyby
przerysowując anachroniczny styl tekstów Fryderyka Nietzschego. Sygnalizuje to niepewność
i chybotliwość stylistyczną jego wypowiedzi filozoficznej. Należy cechę tę uwzględnić w
syntezie jego filozoficznego poglądu na świat, ponieważ – podobnie jak eklektyzm – stanowi
ona element charakterystycznego „rozproszenia pojęciowo-myślowego” autora. Warto zaznaczyć, że akcentując ten wymiar jego wypowiedzi, nie stygmatyzuję Trzebińskiego jako twórcy niestabilnego „świata myśli”, lecz – krystalizuję dominantę obowiązującą dla jego wszystkich, przeważnie wyrafinowanych prac konceptualizacyjnych.
Czy podobne wyrafinowanie zdradza jego wizja nacjonalizmu, chociaż zdaje się, że
została ona zbudowana na prowokacji pojęciowej? Co znaczyłoby to, co ryzykownie, choć
pośrednio za Trzebińskim – ująłem jako nacjonalizm typu bergsonowskiego? Nie jest łatwo
na tego rodzaju pytania odpowiedzieć, ponieważ w Korzeniach i kwiatach myśli współczesnej
nie zostają sformułowane żadne definicje narodu ani podmiotu w narodzie. Co więcej – ze
sformułowaną przez Trzebińskiego tzw. myślą nacjonalizmu związane są zasadnicze rozsu55
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nięcia semantyczne i ekwiwokacje. Poeta definiuje nacjonalizm europejski jako szczytową
formę nacjonalizmu polskiego (!) i mówi o nacjonalizmie europejskim ze względu na „konkretne, indywidualnie polskie zdobycze ideologiczne”58. To dzięki polskiemu prekursorstwu
więc nacjonalizm staje się epoką w znaczeniu heglowskim antytetyczną i syntetyczną: na
miarę „Renesansu, Reformacji, Romantyzmu”, „jest żywym dorobkiem w sferze obiektywnych, europejskich wartości kulturalnych”59.
Nie da się ukryć – to zawoalowana forma romantycznego mesjanizmu, mogąca w
swojej strukturze przypominać system myślowy Józefa Hoene-Wrońskiego. Trzebiński nie
rozstrzyga w żadnym punkcie swojego wywodu, czy to wojna sprawiła, że polska współczesność stała się forpocztą nowej, nacjonalistycznej epoki Renesansu. Wyróżnienie jej nasuwa
jednakże na myśl dalekie echa IV rozdziału księgi XVI Myśli o filozofii dziejów Johanna
Gottfrieda Herdera. Podobnie jak Herder wyróżnia ludy słowiańskie jako forpoczty dziejów
nowego rodzaju, tak też Trzebiński – wyróżnia nacjonalizm polski jako (mówiąc językiem
Norwidowskiego Promethidiona) „chorągiew na prac ludzkich wieży” (III 446), koronę europejskich nacjonalizmów. Czym jednak jest nacjonalizm polski, a więc nacjonalizm typu
bergsonowskiego? Trzebiński wyjaśnia:
Bergsonowska nieufność wobec apriorycznych konstrukcji intelektu, wobec mechaniczności myślenia
dedukcyjnego, a jednocześnie żarliwa wiara, oddająca człowieka na łaskę i niełaskę zdolnościom intuicyjnym,
jakże godzą się z postulatem stawianym elicie rządzącej przez myśl Nacjonalizmu: związek między elitą a społeczeństwem nie może być związkiem intelektualnym i opartym na poznaniu abstrakcyjnym, statycznym. Oddziaływanie nie może być jednostronne. Elita, aby kierować przemianami rzeczywistości, aby – słowem – rządzić, musi sama tę rzeczywistość przeżywać, musi ją poznać intuicyjnie, z introspekcji60.

Podstawowym wyznacznikiem elitaryzmu i elitarności, warunkiem i składnikiem koniecznym budowy elit – jest w przekonaniu Trzebińskiego bergsonowska, prześwietlająca
świat w swoim kształcie „intuicja rzeczywistości”61. To, czego oczekuje od elit autor Aby
podnieść różę…, to jednoczesnej w tej intuicji partycypacji, jak i dominacji – zapanowania
nad nią, albowiem „nacjonalizm żąda zlania się tych dwu oddzielanych dotychczas funkcji –
58
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rządzenia i tworzenia”62. Czy jednak nawoływanie Trzebińskiego do hybrydycznego „tworzenio-rządzenia” nie musiałoby zakończyć się wizją równie fantastyczną, co rozpaczliwą, jak
gra Konrada z Dziadów cz. III na „szklannych harmoniki kręgach”63? Czy bergsonowskie
aspiracje twórcy całego „systemu” nie „ześlizgują się” w tym wypadku w romantyczny mistycyzm i mistagogizm? Czy w jego wizji wielkiego nacjonalizmu „procesów twórczych” nie
jest aby więcej Pascala, a także Schopenhauera (skoro „zdani jesteśmy na łaskę i niełaskę”
zdolności intuicyjnych) aniżeli Bergsona?
Pewne jest, że w koncepcji Trzebińskiego zmuszeni jesteśmy „transcendować” poza
socjologiczny punkt widzenia elit oraz ich funkcji, co stało się m.in. perspektywą Floriana
Znanieckiego w jego Upadku cywilizacji zachodniej. Nie wiadomo jeszcze jedynie, czy projektowana w Korzeniach i kwiatach myśli współczesnej „transcendencja” – nie jest „wyrzutnią” idei w nieznanym nikomu kierunku. Co prawda bowiem: „elita rządząca, chcąc rządzić,
chcąc kierować przemianami rzeczywistości, musi tę rzeczywistość nie tylko znać socjologicznie czy statystycznie, musi tę rzeczywistość intuicyjnie rozumieć, a podstawowym warunkiem rozumienia jest: współuczestnictwo w twórczości”64, ale już same „źródła”, z których „ma się zacząć realizacja celów” są „nienaturalne”, ponieważ pozostają (właśnie w
większym stopniu w duchu Pascala i Schopenhauera, niż Bergsona) „twórcze, irracjonalne”65.
W jaki sposób wyobrazić sobie intuicyjną oraz introspekcyjną władzę elity kulturalnej u
Trzebińskiego, jeśli ta miałaby wywodzić swoje cele z mrocznych w pewnym stopniu, nieznanych jej samej źródeł? Trzebiński przecież żąda od własnych elit trwałej dyspozycji do
introspekcji:
Elita, aby kierować przemianami rzeczywistości, aby – słowem – rządzić, musi sama tę rzeczywistość
przeżywać, musi ją poznać intuicyjnie, z introspekcji. I tu filozofia czynu: nie istnieje inne poznanie jak tylko
przez czyn. Nie ma poznania biernego66.

Co do tekstów Znanieckiego – nie przechowały się żadne świadectwa ich lektur przez
Trzebińskiego. Szeroka płaszczyzna korespondencji nie jest więc w tym wypadku w żadnej
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mierze płaszczyzną oddziaływania. Mimo to warto zderzyć ze sobą projekt zawarty przez
Trzebińskiego w Korzeniach i kwiatach myśli współczesnej z wizjami reorganizacji kultury
zawartymi m.in. w Upadku cywilizacji zachodniej. W eseju stamtąd pt. Polska w kryzysie
światowym Znaniecki orzeka o nadejściu nowej epoki, epoki twórczości: „okres dziejowy, w
który wkraczamy, to nie okres wielkich imperiów, lecz niezliczonych, niezależnych ośrodków
twórczych. Nie nowy Rzym, lecz nowa Grecja na światową skalę”67.
Niezwykle silnie współgra ta wizja „nowej, światowej Grecji” z niezliczonymi, występującymi w roli nowoczesnych ośrodków twórczości poleis z koncepcjami tzw. regionalizmu Maurice Barrèsa, żyjącego w latach 1862-1923 francuskiego powieściopisarza, a także
teoretyka nacjonalizmu, który zachwycał Trzebińskiego…68 Pragnę podkreślić, że nie jest
moim celem zrównywanie skomplikowanej wizji rzeczywistości kulturowej Znanieckiego z
raczej prostolinijnymi koncepcjami Barrèsa. Zależy mi zamiast tego na pokazaniu strukturalnych podobieństw między poglądami Znanieckiego a tym, jak Barrèsa czytał Trzebiński. A
czytał sentymentalnie, co wbrew pozorom nie oznaczało zwrotu w stronę świętego Franciszka
z Asyżu oraz moralności franciszkańskiej, jak zapewne sugerowałby badacz poety, Maciej
Urbanowski (falę popularności franciszkanizmem w latach 1918-1939 zawdzięczać należy
Gilbertowi Keithowi Chestertonowi, który w 1923 roku opublikował obszerny esej o świętym
Franciszku; w Polsce tłumaczył Chestertona ojciec Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisław Baczyński69).
To bowiem, co u Trzebińskiego wydaje się na pierwszy rzut oka echem franciszkańskiego poglądu na świat, w dokładniejszym odczytaniu jawi się już jako echo lektur Heideggera. Również Heideggerem czyta Trzebiński – sentymentalnie – Barrèsa. Wszystko to zaś
(eklektycznie ujęte) komplikuje i rozmywa potencjalną płaszczyznę porównania jego poglądów na rzeczywistość kulturową z analogicznymi poglądami Znanieckiego. Mimo wszystko
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porównanie regionalizmu Trzebińskiego-Barrèsa z wizją Europy przyszłości Floriana Znanieckiego jako heterogenicznej „nowej Grecji” utrzymuje swoją ważność:
Jakże naiwnie dla tych oszalałych, walczących o święte imię Abstrakcji, inteligencji, socjalizmu i komunizmu, przedstawiał się opanowany regionalizm Barrèsa. Przywiązani do środowiska, do własnej prowincji,
do małych, rodzinnych miasteczek, zabudowanych jeszcze mniejszymi domkami i zielonymi bryłami drzew. Tu
nowy, wspaniały świat, cywilizacja, tu stuletnia, prawie że religijna wojna z Naturalizmem i Katolicyzmem o
postęp człowieka, a tam… przywiązanie do własnej prowincji, do małych naiwnych miasteczek, w których przeżyło się dzieciństwo i pokończyło szkoły, przywiązanie do ziemi, z której się dosłownie wyrosło 70.

Pora wyostrzyć różnice pomiędzy systemami zmiany kulturowej u Znanieckiego i u
Trzebińskiego. Prawdą dla obydwu autorów jest fakt, że celem czynności twórczych jest „rewolucyjne przebudowanie człowieka”71. U Znanieckiego wszakże – owo „rewolucyjne przebudowanie” ma dokonać się… bez rewolucji. Owszem, tak jak u Trzebińskiego, u Znanieckiego – „działanie twórcze nie jest czymś określonym ani na początku, ani w trakcie działania”, a „osoba twórcza jest kimś nieustannie poszukującym, ryzykującym drogę w stronę z
góry nieskonkretyzowanego celu”, którego to „kształt ujawnia się [dopiero – K. S.] u kresu
tego działania”72. Więcej, chociaż w Upadku cywilizacji zachodniej nie zostaje to wypowiedziane wprost, działanie twórcze może skupiać wokół siebie elity, możemy zatem sobie wyobrazić, że kieruje nimi (nawet i po bergsonowsku pojęta) intuicja twórczości.
Rzecz w tym, że elity twórcze Znanieckiego odpowiadają za sprawną reorganizację
kulturową, także, a może przede wszystkim – jak by to ujął Barrès – na piętrze regionalnym.
Elity twórcze Trzebińskiego są zaś odpowiedzialne za najszlachetniej pojętą (tzn. „nie naturalnie i bezcelowo wybuchłą”73), rewolucję celową i twórczą. To „bunt sił twórczych”, jak
ujmuje Trzebiński, jest motorem tego, co określałby poeta – nacjonalistyczną w jego rozumieniu nacjonalizmu, kulturową zmianą świata.
Świat myśli Andrzeja Trzebińskiego jest światem trudnym do okiełznania. Jeżeli Pamiętnik jest przede wszystkim świadectwem jego psychomachii intelektualnej, swoistym studium piętna indywidualnego, to publicystyka poety już, tak jak przeanalizowane tutaj Korzenie i kwiaty myśli współczesnej z 1942 roku – przynoszą owej psychomachii trudne do zro70
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zumienia owoce. Styl myślenia autora Aby podnieść różę… jest stylem eklektycznym, hiperbolicznym i skrótowym. Studium poety to praca w gąszczu nie tylko przecież idei, ale i ich,
czyli idei – elips. Kiedy Trzebiński pisze o „gigantycznej i pogańskiej potędze”, „rozmachu
centrów przemysłowo-handlowych”, „antynaturalistycznym rżeniu milionów koni mechanicznych”74, wypowiada się wręcz anachronicznie – językiem XIX-wiecznego luddyzmu. U
źródeł maszynizacji świata stawiać chciałby poeta „abstrakcyjne, aprioryczne świadomości,
kantowskie czyste rozumy”75. Posługując się opalizującymi wieloma znaczeniami nazwiskami filozofów takich, jak Kant, Trzebiński realizuje swoje własne cele, wypracowuje styl emfatyczny, testuje traktatową „formułę pojemną”, którą przystosowuje do reguł poetyki manifestu… i popełnia rażące błędy.
Jego pogląd na świat jest laboratoryjny, jednak publicystyka, którą uprawia, jest w
równym stopniu przykładem pisarstwa literackiego, co pisarstwa filozoficznego. W przeciwieństwie do Norwida i Conrada Trzebiński nie epatuje czytelnika niechęcią czy wręcz idiosynkrazją do filozofów czy filozofowania jako takiego. To jednak sprawia, że jego tekst –
niespełniający wymogów filozoficznej spójności – staje się „lasem znaczeń”, a tryb wyczytywania z takiego tekstu pojęciowego poglądu autora na świat musi opierać się na symultanicznej, w pewnym sensie „stopowej” interpretacji. „Stopowej”, ponieważ studia Trzebińskiego są przede wszystkim „stopami” wyartykułowanych i niewyartykułowanych inspiracji
filozoficznych. W Korzeniach i kwiatach myśli współczesnej będą to nie tylko – Bergson,
Heidegger, Barrès, lecz także – Hegel, Schopenhauer, Pascal. Ostatecznie zatem to, co wyrzucał dotychczasowym ruchom kulturowym Trzebiński – hermetyzm, elitaryzm, a przede
wszystkim stawanie się „alchemicznym tyglem, laboratorium, gdzie otrzymuje się gruzeł po
gruźle złotą, ale nieżywą Prawdę”76, mógłby odnieść do siebie, chociaż w innym planie, niemniej jakkolwiek istotnym.
W swoim studium o „rozdrożach historii filozofii” Stanisław Pieróg przekonująco zaleca zajęcie stanowiska, zgodnie z którym „wybór filozofii” przez filozofa „nie będzie wyborem filozoficznym”, ale „światopoglądowym”, którego odczytanie równoznaczne jest z rozpoznaniem jego ogólnej „sytuacji egzystencjalnej” oraz „problemowej”77. By uwiarygodnić
historyczny punkt widzenia historii filozofii (rozpoznając tym samym podstawowe zadania
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historyka filozofii), Pieróg sięga m.in. po przykład Fichtego i jego „zewnątrzsystemowych”
pytań do „wewnątrzsystemowej” filozofii:
Fichte, zadając pytanie, jak to się dzieje, że „inteligencja”, która wytwarza „świat zewnętrzny”, spostrzega ten swój wytwór, jako coś jej obcego i coś od niej niezależnego, formułuje problem związany z wewnętrzną spójnością swego systemu „teorii wiedzy”, ale powiadając, że „taką się ma filozofię, jakim się jest
człowiekiem”, prowokuje pytanie charakteryzujące jego własną kondycję egzystencjalną i sytuację „problemową” – pytanie o możliwość wyboru zasadniczego, ludzkiego „sposobu bycia”. Od tego zasadniczego światopoglądowego wyboru ma zależeć wybór tej („dogmatycznej”) lub tamtej („krytycznej”) filozofii. Wybór filozofii
nie jest wyborem filozoficznym. Jest wyborem światopoglądowym, a światopogląd, na gruncie którego sam
Fichte dokonał swojego wyboru, Dilthey nazwał – z głębokim zrozumieniem rzeczy – „idealizmem wolności”78.

Niestety opozycja bycia na zewnątrz i wewnątrz własnego systemu filozoficznego, czy
szerzej systemu przekonań filozoficznych – wydaje się w przypadku pisarza zatarta, przynajmniej do tego stopnia, który uniemożliwia formułowanie i odczytywanie jego „zewnątrzsystemowych” pytań do „samego siebie”. Pamiętnik Trzebińskiego jest pamiętnikiem niedającym się opowiedzieć ani w sposób „intelektualny”, ani – „konceptualny”, jego treści bowiem nie daje się nie tylko „zintelektualizować”, lecz także – „skonceptualizować” satysfakcjonująco – chociaż jest to dokument jego formacji intelektualnej. Podobnie meandryczny
charakter mają listy włoskie Norwida z lat 40. XIX wieku – nie bez powodu Elżbieta Dąbrowicz nazywa poetę „modelem niestatecznym w korespondencji”79. Także później – nie jest
łatwiej, pogląd poety na świat nie tyle się stabilizuje, co zastyga w amorficznej formie wiar,
przekonań, osądów, nierzadko – intelektualnego i emocjonalnego chimeryzmu.
Nie pomagają również tropy, które pozostawia sam Norwid, bardzo specyficznie (jak
zwykle) dbając o dokumentowanie swoich poszukiwań intelektualnych w formie notatek i
raptularzy – powstają Notatki z mitologii, [Notatki z historii], [Notatki etno-filologiczne], a
także najambitniejsze w swoim zakroju Album Orbis. Tutaj także – odciska się niczym pieczęć – kompleks Norwidowskiego „niestatecznego modelu”, określenie-wytrych, które w
swoim czasie w polemice z głównymi tezami monografii Pelagii Bojko, Oblicze człowieka.
Rysy autoportretu w listach Norwida – zastosowała Dąbrowicz. Jeżeli Trzebiński oraz konceptualizacja jego poglądu na świat pod wieloma względami pozostawały enigmą, Norwid
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domaga się ujęcia przede wszystkim akcentującego „niestateczność” (podkreślmy: „niestateczność”, nie „kameleonowość”) jego większości intelektualnych konceptualizacji… Inne
odczytania uczyniłyby z jego świata myśli „symplifikat”, „karykaturę” lub „humbug” – samych siebie. Dąbrowicz przypomina więc o grożącym wszystkim syntetykom kierującym się
metodą Bojko, długim cieniu… „normandzkiego bydlątka”, drastycznie osłabiającym efekt
ich badań:
Pisząc do Joanny Kuczyńskiej, Norwid w lutym-marcu 1862 roku wyznał, że już miał zamiar naszkicować jej swoje mieszkanie, lecz nagle wszystko się zmieniło, gdyż pojawiła się szansa na wynajęcie atelier.
„Jeśli Pani z natury kiedy rysowała bydlątko jakie żywe, które tak i owak rusza się, to Pani łatwo pojmie komiczność zdarzenia. Tak kiedyś rysowałem był cielę i jagnię w Normandii, którego kilka zwrotów karku i czoła
trzeba było nakreślić i w wielogłowy zmienić potwór istotę niewinną dlatego tylko, że rzeczywistości to jest
prawem; nie mówię tu ściśle, aby prawem rzeczywistości było zawsze cielęta i barany w potwory mienić wielogłowe, ale że nie można naraz niestatecznego modelu wielorako określić”. Postanowienie, by z listów, raz czytanych jako wieloodcinkowy, lecz spójny artefakt, raz jako kaskada mimowolnych autodemaskacji, składać autoportet Norwida, przyniosło poniekąd efekt normandzkiego bydlątka80.

Sprawę Conradowskiego poglądu na świat komplikuje E. M. Forster, cytatem z którego otwiera swój cenny artykuł o „filozofii” autora Nostromo Zdzisław Najder. Co do Conrada, tak jak widzi go Forster (a widzi go nader radykalnie i co więcej – nie uznaje w swoim
spojrzeniu kompromisu), „w gruncie rzeczy nie ma w nim przekonań. Tylko poglądy i gotowość wyrzucenia ich za burtę, jeśli tylko fakty zaświadczą o ich absurdalności. Poglądy porównane z wiecznością, otoczone morzem, przybrane gwiazdami, łatwe dzięki temu do pomylenia z przekonaniami”81. Należy być może stwierdzić, że jest to nietypowa odmiana światopoglądu potocznego, w którym staje się on narzędziem kartezjańskiej moralności tymczasowej, a więc – specyficzną funkcją rozpoznawania siebie jako niejasnego dla siebie twórcy
wartości etycznych, twórcy nieznającego de facto modelu swojego twórczego sposobu postępowania.
Czy jest to jednak jeszcze światopogląd potoczny? Czy światopogląd potoczny w klasycznym, filozoficznym rozumieniu może posłużyć po kartezjańsku, jako wielokrotnie używane narzędzie rozmaitych redukcji światopoglądowych, stosowanych za każdym razem ina-
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czej, w razie potrzeby, jeżeli tylko takowa się pojawi? Jak pisze Stanisław Pieróg, w ujęciu
tzw. filozofów-terapeutów, światopogląd potoczny jest swoistym „buforem” naszego poznania, mającym dopomóc w „uwolnieniu się od >>opętania<< zagadnieniami dawnej filozofii”82. Terapeuci dlatego są i pozostają terapeutami, ponieważ „chcą nas uleczyć ze zgubnej
materii filozofowania, chcą nas uwolnić od nierozsądnego pragnienia opuszczenia >>pieczary<< potocznego światopoglądu”83.
Pozostając wciąż w centrum tego ujęcia, trzeba podkreślić z całą stanowczością, że
wymiar (niewysłowionej nigdy bezpośrednio) teorii światopoglądu potocznego Conrada jest
całkowicie antyterapeutyczny, co odróżnia go w sposób zasadniczy od poglądów na świat
zarówno Norwida, jak i Trzebińskiego, których przekonania są, owszem, skomplikowane,
wyrafinowane, a nawet – pokrętne, jakkolwiek nigdy nie skrywają w sobie potencjału „kopernikańskiego salta”. Ani u Norwida, ani u Trzebińskiego – światopogląd to nie (skorzystajmy z zacytowanego już określenia) „pieczara” buntująca się przeciwko sobie samej. U
Conrada tymczasem ów skierowany na siebie bunt „pieczary światopoglądu potocznego”
zmusza przewrotnie depozytariusza takowego światopoglądu do powrotu do aporetycznych
ideałów dawnych filozofii. Conrad nie chce więc uleczenia, Norwid i Trzebiński – aplikują
oraz dozują sobie lekarstwo tego, co potoczne w sądach o świecie w zgodzie z własnymi,
swoistymi preferencjami.
Powróćmy jednak znów wyłącznie do Andrzeja Trzebińskiego oraz jego Pamiętnika.
Zdaniem Stanisława Pieroga, w ontologii światopoglądu potocznego szczególnie istotne pozostaje pragmatyczne podejście filozofów tego światopoglądu do języka: a oni „interesują się
zwłaszcza tym, jak używamy języka w codziennych sytuacjach, jak >>działamy słowami<<
w rozmaitych życiowych sytuacjach”84. Trzeba przyznać, że Trzebińskiego „działanie słowami” w Pamiętniku rzadko związane jest z tym, co nazywa Pieróg „łamaniem zasad rozmaitych >>gier językowych<< języka potocznego”85 (co z kolei determinuje, a wręcz – przenika
na wskroś całe pisarstwo Norwida). „Marzę o solidnych notatkach”, pisze autor dramatu Aby
podnieść różę we wpisie z 18 marca 1942 roku, tym samym, w którym obok opisu zdarzeń
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dnia zawiera dopiski określone formułą „notatki uboczne”86. Gdzie indziej, we wpisie wcześniejszym o sześć dni od tamtego (12 marca 1942 roku) zapisuje z właściwymi sobie sposobami autouzupełnień i precyzacji: „stawiałem postulat, czy raczej dezyderat , ideologiczności naszej krytyki artystycznej” [rozstrzelenie moje – K. S.]87.
Taki jest styl Pamiętnika, w sposobach wysłowienia własnych poglądów Trzebiński
dba o rygor pokrewny wręcz cyzelatorstwu. Wynika to z pewnością z subiektywnego poczucia wymykania się treści własnego wysłowienia, ale także jest cechą dojrzewającej dbałości
artykulacyjnej, stale trenowanej w formie. Są tu zapisy przypominające niemalże tradycyjny
l’ecriture automatique, zwłaszcza gdy jest ich zadaniem rejestrować przebiegi kolejnych sesji
lekturowych poety. Dotyczy to również sesji filozoficznych: „czytam o heideggerze, schelerze i husserlu”88, zapis z 13 lutego 1942 roku nie pozostawia jednakowoż wątpliwości co do
tego, że więcej na temat Trzebińskiego procesu „czytania filozofów” – po prostu się nie dowiemy. O wiele więcej powiedzą nam stylizowane, a na pozór tylko – manieryczne ustępy
Pamiętnika: „…nie ma czynu krom przez grzech. bądźmy grzesznikami”, zaczyna poeta, a
kończy – niezwykle dwuznacznie: „grzech ma tu zresztą specyficzne zabarwienie, grzech –
jako warunek czynu”89, oto zapis z 1 lutego 1942 roku.
Jeżeli więc autor Aby podnieść różę… „działa słowami”, tak jak chce Stanisław Pieróg, czyni to w sposób całkowicie niespektakularny, dialogując wyłącznie z samym sobą (w
trybie lakonicznego: z jednej strony starannego, ale z drugiej – bardzo skrótowego) solilokwium, i – dialogując – ze swoim tzw. czytelnikiem modelowym. Nie ma mowy o „grach
językowych” ani o innych sposobach performowania wypowiedzi, co pozostawało charakterystyczne np. dla Norwida. Trzebiński ani też notabene Conrad nie dokonują tego rodzaju
ekstrapolacji. „Działają słowami”, owszem… lecz nie chcą za ich pomocą dokonać percepcyjnego przewrotu. W przypadku Norwida jest inaczej, chociażby ze względu na głęboko
zakorzenioną niechęć do – jak określiła Zofia Mitosek – „mimografizmu” pieśni poetyckiej,
romantycznych automatyczności oraz mechaniczności tzw. śpiewania słowami, gdyż:
Ten naiwny „mimografizm” ma niewiele wspólnego z „poezją pisma”. Praca widzenia, którą nakazują
teksty Norwida, jest przeciwstawiona pracy śpiewania i mówienia. W tym sensie poeta mógł napisać w Psal-
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mów-Psalmie: „Bo zasłaniałem wzrok, śpiewając słowo” (III 441), traktując te dwie czynności jako rozłączne,
nieprzystawalne do siebie. W tym sensie potępiał epigonów romantyzmu za zbytnie rozśpiewanie. Ale Norwidowska koncepcja poezji to coś więcej niż uprzywilejowanie pisania i czytania, to przede wszystkim zgoda na
mowę druku, wykorzystanie możliwości, które płyną z powielenia. To szczególna typografia. Przekora poety
sięga o wiele dalej: nie o komunię dusz chodzi, ale o komunikację masową90.

W świecie „Panteizmu-druku” „pod ołowianych liter urzędem”, jak zapisuje poeta w
Klaskaniem mając obrzękłe prawice, są mimo wszystko wartości, których nie da się poddać
nowoczesnej typografii. Poza prekursorską ortografią oraz zróżnicowaniem sposobów podkreśleń są także kolory kredek, których Norwid używał razem z piórem (czerwonej, a także
niebieskiej), jak przypomina Marta Ewa Rogowska, chociażby w kontekście lektury rękopisu
Rzeczy o wolności słowa91. Stosowane na przemian z piórami czerwona oraz niebieska kredka
nadają dodatkowego „desygnacyjnego”, czy raczej – „desygnatorskiego”, wymiaru skłębionemu Norwidowskiemu pismu92. Ten sam (dodatkowy, lecz nie drugorzędny) aspekt semantyczny tekstu powracał w listach poety. „Jak się podoba powierzchowność mojego pisma?” –
zapytywał Norwid Marię Trębicką w 1854 roku (X 138). Józefa Bohdana Zaleskiego prosił z
kolei o pieczołowitość w przechowywaniu adresowanego do niego „listu niebiesko pisanego”
(X 175).
To właśnie listy okazują się najbardziej swoistą areną „gier językowych” oraz Norwidowskiego „działania słowem” (i to „działaniem” na konkretnego adresata). Trudno oszacować mimo wszystko, w jakim stopniu są one kuźnią światopoglądu artystycznego, w jakim
zaś – laboratorium dialogu. W sferze deklaratywnej – to drugie niewątpliwie wysuwa się naprzód, co potwierdzają zarówno źródła, jak i opracowania problematyki93: „ja, jako gadam,
kreślę” (X 72), „piszę – jakbym oto Cię spotkał, uściskał i to mówił” (X 292), „Bazgrzę oto,
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jakbym gadał” (X 152). Owszem, zgoda co do tego, że dla Agnieszki Ziołowicz Cyprian
Norwid „preferuje konwersacyjny model komunikacji epistolarnej”94, co w latach 40., 50., a
nawet 60. XIX wieku – w horyzoncie polskiej korespondencji literackiej – stanowi rzadkość.
Należy jednak zadać sobie pytanie, czy Norwidowi szło o mniej albo bardziej wierne odzwierciedlenie „naturalnego toku rozmowy”95. Czy jednak tzw. Norwidowska poetyka rozmowy listownej miała okazywać się rzeczywiście poetyką immanentną, nie zaś – sformułowaną96? Sformułowaną – pod kątem idiomatycznych cech stylistycznych wypowiedzi i w
ścisłym odniesieniu do nich?
Aby to prześledzić, sięgnijmy do najbardziej charakterystycznych pod względem treści intelektualnej listów Norwida do Bronisława Zaleskiego, np. do listu z 31 sierpnia 1867
roku z Paryża. Zaproponowana próbka (blok listów Norwid – Zaleski) nie jest rzecz jasna
przypadkowa. Ujawnia się tu nierzadko korespondencja najbardziej wyrafinowana i wyszukana pod względem myślowym, a także filozoficznym, wszelako składniki skomplikowanych
i bogatych w sensy listów do Zaleskiego przewijają się w całej korespondencji Norwida jako
takiej, oczywiście – w mniejszym nasileniu, większym rozproszeniu. Interesujący nas tu list
rozpoczyna passus o osobistym nieszczęściu poety: „w nocy powołano mię do brata mego,
Ludwika Norwida, którego uderzyła paralizja i odjęła mu władzę nóg” (IX 302), „na krześle
noc tam przebywszy, ledwo się ruszam” (IX 303).
Tragedia brata równie szybko, jak się pojawiła, zostaje jednak w korespondencji Norwida odsunięta na boczny tor, coś zaś, co nazywalibyśmy za Ziołowicz „naturalnym tokiem
rozmowy”, „konwersacyjnym modelem korespondencji”, okazuje się w rzeczywistości tylko
parawanem dla mini- (jeżeli nie mikro-) traktatu poety o polskim charakterze narodowym, a
także (pośrednio) – stanowi wypowiedź o wewnętrznej kontradyktoryczności polskiego poglądu na czyn. „Innych nowin nie odbieram jedno takowe – raz po raz…”, sygnalizuje Nor-
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wid, brutalnie ucinając w ten sposób prywatny wątek własnej korespondencji. A następnie –
stwierdza:
W ogóle: nie może być inaczej pomiędzy nami – nie może inaczej być – i, jeśli wolno się tak wyrazić,
Bó g n ie m o ż e in acz ej d l a n a s , z powodu że architekci zazwyczaj mają sens, iż stawiając budowę czynią,
aby presje najsilniejsze były wywierane na najsilniejsze i najobojętniejsze punkta podpór.
Zaś Polacy od wieku blisko star a ją si ę u si ln ie , ab y w szy stk ie p arci a i ci ążen i a b y ły wł aśn i e że wy wie r an e n a p u n k ta n aj su b teln ie js ze, n ajczu l sze i n ajp o ch o p n iej sz e . Takiej budowie
zniszczenia (abominatio-desolationis) Bóg pomagać nie może – albowiem gdyby tak chrześcijańskie ciało stawił, żeby wszelka presja opierała się g łó wn i e i p rze w ażn ie n a u b o g i ch , ci erp iący ch , ch ro m y ch ,
u ci śn io n y ch i p r a cu ją cy ch etc. … tedy matematyczny-an ty ch ry zm musiałby z tego matematycznie zaobfitować – iż siedem błogosławieństw byłoby siedmiu przekleństwami. I byłoby: przeklęci ubodzy – przeklęci cisi
– przeklęci pokój czyniący etc. …
(IX 303)

Wypełniona elipsami, a także niejasnymi, konstruowanymi ad hoc i wprowadzanymi
in medias res figurami parabolicznymi wypowiedź Norwida mogłaby posłużyć za klasyczny
przypadek jego intelektualnego, niemalże niedającego się wywikłać do końca hermetyzmu.
Czym jest, czym ma być „matematyczny-antychryzm” i jaka jest jego rola we wznoszeniu
polskiej „budowy zniszczenia”? Czemu zawdzięczać mamy niejasny cytat z Księgi Daniela,
„abominatio-desolationis”, pojawiający się także w twórczości historiozoficznej epoki, np. w
korespondencji Zygmunta Krasińskiego z Augustem Cieszkowskim, jednak tam wykorzystywany i chyba rozumiany – zupełnie inaczej niż w przypadku Norwida?
Teraz przypomnę Ci, Auguście mój, nasze wszystkie trzyletnie rozmowy pod różnymi niebiosy, w rozmaitych ogrodach i willach, i wsiach, i miastach. Abominatio desolationis – pamiętasz? Byłeś zdania tego, by
gdy ten wiew gniewu Bożego unosić się będzie nad wodami, nie mieszać się do fal. Przypominam ci ono prawidło. Jeśli nastanie abominatio, czekaj, aż ustawać pocznie [podkreślenie moje – K. S.]97.

U Cieszkowskiego i u Krasińskiego – spustoszenie, a zatem desolatio, jest „dziełem
Bożym”, zgodnie z przekazem Księgi Daniela, którym Norwid najwyraźniej manipuluje. W
jego liście bowiem desolatio z Księgi Daniela to nic innego, jak spustoszenie, które naród
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(bez jakiegokolwiek Bożego udziału, a raczej – z udziałem sił „matematycznego Antychrysta”) zsyła sam na siebie, zgodnie z fundamentalną Norwidowską maksymą z eseju Znicestwienie narodu: „znicestwić żadnego narodu nikt nie podoła bez współdziałania obywateli
tegoż narodu, i to nie bez współdziałania przypadkowego, częściowego, nominalnego, ale bez
współdziałania starannego” (VII 85). To jedna z najbardziej podstawowych różnic między
spolegliwym, bo opatrznościowym-prowidencjalistycznym światopoglądem Cieszkowskiego
i pośrednio – Krasińskiego, a antyprowidencjalistycznym, choć opatrznościowym, Norwidowskim poglądem na świat historii.
Co do Conrada, nie sposób przerwać nieustającego potoku zastrzeżeń jego biografów,
zastrzeżeń kierowanych właśnie – w stronę potencjalnych „rekonstruktorów” pisarskiego poglądu autora Nostromo na świat. Marek Pacukiewicz w cennym studium zatytułowanym „Inna tkanina”. Jawne i ukryte w przedmowach Josepha Conrada podkreśla: „problem autobiografizmu Conrada jest sporym wyzwaniem dla badaczy jego twórczości”, i to „nie tylko dlatego, że zwierzenia samego pisarza są jednym z najmniej wiarygodnych źródeł biograficznych”98. Pacukiewicz twierdzi przede wszystkim, że „sama konstrukcja tekstów autobiograficznych autora Lorda Jima zaskakuje: czasem konwencjonalna, zawsze jednak dygresyjna do
tego stopnia, że sprawia wrażenie luźnego zbioru anegdot, […] jest wbrew pozorom precyzyjnie skomponowana, a wręcz celowo skomplikowana”99.
Rzetelnie i przekonująco o skali skomplikowania, a wręcz – przerafinowania Conradowskiego tomu Ze wspomnień (A Personal Record) pisze Agnieszka Adamowicz-Pośpiech,
nazywając ją wprost „autobiografią antykonfesyjną”100. I chociaż badaczka uczciwie przyznaje, że de facto „trudno dzisiaj z pewnością stwierdzić, co było faktycznym źródłem inspiracji
dla Conradowskiej formy narracji, czy jowialna dygresyjność takich gawędziarzy, jak Ignacy
Chodźko, Wacław Rzewuski lub Aleksander Fredro, czy kunsztownie wyrafinowana wielowątkowość asocjacji książek Sterne’a, Podróży sentymentalnej lub Tristrama Shandy”101, to
należy stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że rozbudowana oraz wielostopniowo
wzbogacana intertekstualność tomu Ze wspomnień jest u Conrada „formą maski”, rodzajem
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kunsztownego placebo dla tych, którzy sięgają do osobistych zapisków pisarza z nadziejami
wyłuskania szczegółu życia.
Porządek wyznania jest tutaj – jak zauważa Adamowicz-Pośpiech – zaburzany raz po
raz przez cytaty, kryptocytaty, trawestacje oraz pastisze, wyciszany (po pierwsze) przez wyimki z książeczki O naśladowaniu Chrystusa Thomasa á Kempis, (po drugie) „dyskredytowany” przez (na pierwszy rzut oka) pozbawione jakiegokolwiek celu narracyjnego bawienie
się „językiem i kadencją utworów Szekspira”102, (po trzecie) unieważniany przez ujawniające
się ni stąd, ni zowąd dygresje oraz dygresyjne pseudo-koncepty jak np. opis potraktowania
dwóch psów wedle francuskiej metody nauczania języków obcych Heinricha G. Ollendorffa.
Opisując, jak należałoby najlepiej zachować się wobec nieznających siebie zwierząt, Conrad
stylizuje swoją wypowiedź na fragment słynnego, dziewiętnastowiecznego podręcznika New
Method of Learning to Read, Write, and Speak a Language in Six Months, Adopted to the
French. Kończąc więc swoją refleksję o tomie Ze wspomnień, Adamowicz-Pośpiech podsumowuje:
Pisarz w utworze tym podejmuje wielopoziomowy dialog z tradycją literacką przez odrzucenie autobiografii bezpośredniej, wyraźnie konfesyjnej, tzw. wyznania, na rzecz pośredniego przedstawienia swych losów za
pomocą panoramicznej wizji otoczenia (spotkanych ludzi, zasłyszanych historii). Bardzo istotnym elementem
zachowania dystansu do opisywanych zdarzeń jest prezentacja ich przez pryzmat przeczytanych tekstów literackich, zapamiętanych motywów i obrazów. Owe zapożyczenia z literatury stanowią swoiste maski dla autora,
który nie chce lub nie może pisać explicite o swej przeszłości. Można więc określić tom Ze wspomnień Conrada
jako montaż cytatów, quasi-cytatów, parafraz i trawestacji, jako wyrafinowaną grę literacką, w której aktywnie
uczestniczy tylko czytelnik znający obszerną listę zasad gry – listę zwaną literaturą103.

W przypadku Conrada, reasumując, miejsce tzw. gier językowych języka potocznego
gruntujących konkretny, pisarski światopogląd, zajmują, odmiennie niż u Norwida i Trzebińskiego, specyficzne gry stylizacyjne, a nawet gry konceptualne, z czego chyba najczęściej i
najchętniej – jak pokazuje przykład tomu Ze wspomnień – gry intertekstualne.
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Rozdział 2
2.1. Światopoglądy Norwida, Conrada i Trzebińskiego
w świetle teorii światopoglądów Wilhelma Diltheya
Czym innym jest i innych narzędzi wymaga tzw. teoria światopoglądu potocznego104,
czego innego natomiast potrzebuje dla zadowalającej eksplikacji teoria światopoglądu niepotocznego, zwłaszcza – światopoglądu indywidualności twórczej, autonomiczna względem
badań nad światopoglądem potocznym. Ta druga powinna mianowicie wynikać, jak tłumaczyła Elżbieta Paczkowska-Łagowska, z dojmującego i w równym stopniu, co motywującego,
również paraliżującego „przekonania, że życie człowieka przebiega we wrogim środowisku
zagrażających mu sił”, toteż „aby sprostać rzeczywistości, aby stawić jej czoło, człowiek dąży
do budowania ośrodków trwałości, wysp, na których mógłby się bezpiecznie zadomowić”105.
Nadto co znamienne, jak dodaje Mariusz Oziębłowski, „paraliż poznawczy” nie oznacza tutaj „paraliżu praktycznego”: albowiem „jeśli istotą paraliżu jest likwidacja wartości poznawczej dyskursywnej wiedzy świadomego indywiduum, to sam paraliż również zostaje
pozbawiony wartości”106. „Samo życie – podsumowuje ostatecznie i ten problem Paczkowska-Łagowska – poprzez człowieka dąży do utrwalenia i uprzedmiotowienia, zatem on sam
doznaje z jego strony nie tylko zagrożenia trwałości, ale także oparcia”107.
Stanowisko tego rodzaju można nazwać antyejdetycznym, zwłaszcza gdy mówimy o
antyejdetycznej antropologii osobowości twórczej, gdyż – jak wyjaśnia Paczkowska-
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Łagowska, „na gruncie tego przekonania, w centrum antropologii wyrosłej z ducha filozofii
życia staje – w przeciwieństwie do antropologii fenomenologicznej – niezgłębialność człowieka, a korzeń człowieczeństwa, jego rdzeń, odpowiadać musi kryterium niezgłębialności”108. Antyejdetyzm antropologiczny odpowiada zatem według Paczkowskiej-Łagowskiej
antyaprioryzmowi i dopiero obie postawy razem, wzajemnie się dopełniając – współdefiniują
obraz indywidualności twórczej, jej stanowisk życiowych oraz ustalają zakres możliwości
poznania tych stanowisk z zewnątrz w obrębie filozofii życia. Badaczka tłumaczy: „posłużyłam się metaforą »źródła«, miałam [bowiem – dop. K. S.] na uwadze, że owo źródło, ze
względu na które człowiek jest miejscem twórczym, nie stanowi żadnego a priori w kantowskim sensie warunku możliwości; »źródło« nie jest też rodzajem podstawy fundującej, nie
stanowi »punktu archimedesowego«”, „jest ono natomiast warunkiem możliwości w sensie
hermeneutycznym”109.
Warto nadmienić, że Paczkowska-Łagowska widzi ciąg twórczych kontynuacji Diltheya także po przekroczeniu granicy filozofowania w ramach filozofii życia – aż do Romana
Ingardena. W tym ostatnim wypadku jednak sygnalizuje fragmentaryczność, wybiórczość
wręcz Ingardenowskich inspiracji – autor Książeczki o człowieku używa charakterystycznego
słownika filozofów życia, który mógłby przejmować, zdaniem polskiej badaczki Diltheya, od
Helmutha Plessnera, a jednocześnie pomimo to – odrzuca antropologiczny antyejdetyzm oraz
antyaprioryzm.
Jeżeli rozważać tu nie tylko Diltheyowską teorię światopoglądu, lecz także – krytykę
rozumu historycznego, warunek posiadania określonego poglądu na świat okazuje się warunkiem konstytuującym podmiot w sposób wysoce niewystarczający. Lokuje on go bowiem co
najwyżej w jego „partykularnej dziejowości” pojmowanej z zewnątrz jako „zagadka jego życia”, a zatem w dziejowości zredukowanej do indywidualnej codzienności, ale nie „zakotwiczonej” w historii życia ludzkości. W rzeczywistości moglibyśmy mówić tu o specyficznym
dysponencie światopoglądu potocznego, podmiocie (lecz jeszcze nie indywidualności twórczej), który w żaden sposób nie reprezentowałby światopoglądu w sensie hermeneutycznym,
takim, jaki zaprojektował go Dilthey.
„Diltheyowski człowiek rozumiejący” nie może w żadnym wypadku tylko „posiadać
światopoglądu”, który jest przecież dynamicznym, plastycznie zmiennym, „określononieokreślonym” (termin Paczkowskiej-Łagowskiej) składnikiem życia. W tym zresztą prze108
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jawia się również antropologiczny antyejdetyzm postawy Diltheya110. Musi on światopogląd
„wyrażać, przedstawiać oraz utrwalać”, poszukując jakiegoś głęboko „uniwersalnego momentu doświadczenia życia w ogóle”. Weltanschauung bowiem w rozumieniu Diltheyowskim z
perspektywy prób obiektywizacji pojedynczych punktów widzenia pozostaje wciąż warowną
twierdzą nie do zdobycia, w każdym razie – nie w wymiarze skończonych i sprawdzonych
układów konceptualizacji ludzkich doświadczeń:
Myślowa natura życia polega na tym, że wykrystalizowuje ono z siebie znaczenia, ustanawia trwałe
kształty, które następnie stają się postrzegalne dla myślenia pojęciowego. Wewnętrzna refleksyjność życia nie
prowadzi jednak do jego całkowitej przejrzystości i zgłębialności dla poznania. Proces ustanawiania znaczeń
płynie z głębi, których świadomość nie rozświetla111.

To, co miałoby świadczyć o treści określonego światopoglądu, w klasycznej, podstawowej teorii światopoglądu jest określane dokumentem112. W swojej filozofii biografii113 Dilthey podaje inną, hermeneutyczną próbę określenia tego, jaki powinien być dokument, a także
jaką funkcję powinien spełniać w procesie rekonstrukcji całkowitego poglądu człowieka na
świat. Po pierwsze – należałoby zacząć od stwierdzenia pozytywnego, że „poprzez wykładnię
istniejących dokumentów daje się ustalić związek z przeszłością, z tym, co oddziałuje w otoczeniu, co stwarza przyszłość”114. Po drugie, ogólnie rzecz ujmując, uznać, że z tego (m.in.)
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powodu „dokumenty [w rozumieniu Diltheyowskim – K. S.] ukazują jednostkę jako ośrodek
zapośredniczenia sił, jakich ona doświadcza i jakie sama wywiera”115. Jako takie dokumenty
mogą stanowić przyczynek do powstania biografii naukowej: „możliwość biografii jako
osiągnięcia naukowego polega właśnie na tym, że jednostka nie stoi wobec nieobliczalnej gry
sił w obrębie świata dziejowego”116.
Mimo wstępnych, cennych przybliżeń trudno de facto określić, czy Dilthey pojmuje
dokument w sensie szerszym czy nieco węższym. Z jednej strony stwierdza: „Dokumenty, na
których przede wszystkim opiera się biografia, to pozostałości, które przetrwały jako wyraz i
rezultat działalności pewnej osoby. Szczególne miejsce pośród nich przypada naturalnie jej
listom oraz relacjom o niej”, z drugiej jednak – wypowiada się metaforycznie i bądź co bądź
mgliście. Mglistość ta jest jednak przemyślaną strategią quasi-definiowania, nieuchronną z
konieczności ze względu na ponadpojęciowe, hermeneutyczne cele filozofii, które chce osiągnąć Dilthey: „wszystko, co ludzkie, staje się dla nas dokumentem, aktualizującym jedną z
nieskończonych możliwości naszego istnienia”117. Co do pojęcia wykładni, którym posługuje
się w swoim cytacie Dilthey (formułuje pojęcie „wykładni istniejących dokumentów”), filozof życia interpretuje je jako „rozumienie utrwalonych przejawów życia”, które ma wieść do
„skorygowania tekstów, odrzucenia części dokumentów, dzieł i przekazów”118.
Odwrotnie aniżeli w Niemczech, gdzie „fenomenologia i filozofia życia do dziś pozostają wobec siebie w stanie krytycznego napięcia” jako „jeden z czynników ożywiających
współczesną dyskusję filozoficzną”, w Polsce XX-wiecznej – „dyskusji z fenomenologią nie
prowadzono ze stanowiska filozofii życia, ponieważ nie miała ona rzeczników w prawdziwie
twórczych umysłach”119. Być może zaważyło tutaj niewystarczające z perspektywy fenomenologii problematyzowanie opozycji podmiotowo-przedmiotowej, opozycji, która pozostaje
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dla Wilhelma Diltheya ledwie pierwszym, nie ostatnim słowem120. Diltheyowi chyba nie zdaje się chodzić o ustanowienie jej jak gdyby „w nowej realizacji”, jak chciał tego Edmund
Husserl – jako odnowionego centrum, nie chodzi także o jej „przemyślenie na nowo”, ale (już
to) o jej całkowite zniesienie, pozwalające dostrzec zupełnie inne sposoby zarządzania tzw.
myślą filozoficzną.
Można jednak uznać całkiem inaczej i założyć, że twórcy typologii światopoglądów
mogło de facto zależeć w jakimś stopniu także na sproblematyzowaniu tej opozycji (nie tylko
na jej zniesieniu, tj. że Dilthey nie odnajdywał się wyłącznie w roli „likwidacjonisty transcendentalnych par opozycyjnych”). Wówczas (dla spójności własnego ujęcia) należałoby chyba
przyjąć, że problematyzacja ta najpełniej wyraziła się poprzez zastąpienie formalnej opozycji
podmiot – przedmiot realnym przeciwstawieniem z ducha Lebenswelt: jaźń – środowisko.
Diltheyowska całość – tzw. życie wszechobejmujące – „obejmowała sobą jaźń i świat” i „pojawiała się tam, gdzie [była – K. S.] mowa o życiu jako związku oddziaływania”121. Tym samym „czystą abstrakcją” w perspektywie Diltheya musiało być, okazać się – jak stwierdzała
w związku z tym Elżbieta Paczkowska-Łagowska – „wyizolowane traktowanie »podmiotu«” i
„odcinanie go od żywotnych związków z otoczeniem” – w żadnym stopniu „jaźń nie pozostawała [tu – K. S.] bowiem skupioną na sobie substancją”122. Tę skomplikowaną perspektywę przyswoiła sobie filozofia niemiecka, odczytując Diltheya wyłącznie w „pomostowym”
ujęciu z Husserlem i husserlowską fenomenologią. Filozofia polska w dużym stopniu sprowadziła pozycję Diltheya do pozycji „likwidacjonisty transcendentalizmu”, co samo w sobie
– nie stanowiło jeszcze redukcjonizmu.
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Nie oceniając z góry żadnej z dróg interpretacji, podążmy nade wszystko tropami tej
drugiej. Dilthey „rewolucjonizuje” oblicze filozofii dziejów, „likwidując” ją – jak ująć należałoby to w świetle XIX-wiecznej historiozofii, albo „anektując” w obszar hermeneutyki historii
– jak przedstawiać powinno się ten zwrot z perspektywy XX-wiecznej historyki. Początkiem
nowej filozofii historii, jej bezwzględną „nauką pierwszą” jest dla Diltheya antropologia filozoficzna, której jest ojcem… Jak wskazuje Elżbieta Paczkowska-Łagowska, „jako »miejsce
twórcze«, »miejsce wypływania systemów kultury« człowiek wznosi świat historyczny, gdyż
sam jest istotą dziejową”123. U Diltheya wszelako, inaczej niż u Hegla – nie ma niczego, co
ponaddziejowe. W centrum narracji historycznej stoi światopogląd jako podstawa narracji
antropologicznej nauki – „antropologia”, jak pisze Dilthey, „obnaża moment, dzięki któremu
człowiek staje się aktywnym elementem dziejów, komórką działającą w ich organizmie”124.
Wszystko to – a więc stawanie się człowieka w dziejach poprzez jego światopogląd –
w sposób szczególnie dojmujący unaocznia sytuacja określonych indywidualności twórczych.
Ich bowiem „stawanie się w dziejach” to punkt zerowy historii kultury, konkretnie zatem:
„stawanie się w dziejach” np. pisarzy to genealogiczny punkt zero historii literatury. Porzucenie deskryptywnego zgłębiania tego fenomenu dla niektórych filozofów życia równoznaczne
jest wręcz z dezercją względem zadań humanistyki. Georg Misch, najzdolniejszy z uczniów
Diltheya, powiada dokładnie tyle, że „nie można porzucać zadania poznania życia, usprawiedliwiając dezercję jego niezgłębialnością”125. Późnemu Wilhelmowi Diltheyowi jakkolwiek –
w równym stopniu, co o podjęcie opisu tego, co „niezgłębialne” (jak wytłumaczyłby nam to
Misch), przede wszystkim chodzi o „ujście niebezpieczeństwu popadnięcia w mistycyzm czystej intuicji”, w „mistycyzm” innych filozofów i filozofii życia, „którego nie uniknął [np. – K.
S.] Bergson”126. By wiec ustrzec się hermetycznego solipsyzmu, a w nim – deprecjacji filozofii Diltheya par excellence, Misch „sięga do samych fundamentów logiki w intencji »rozmiękczenia/spulchnienia logicznych podstaw teorii wiedzy« i w rezultacie poszerzenia ich w
taki sposób, aby zdołała ona objąć również zjawiska życia, nie gwałcąc przy tym ich natury”127.
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W XX-wiecznej polskiej myśli światopoglądowej szczególnie dotkliwy zdaje się brak
wpływu fundatorskiej refleksji Wilhelma Diltheya ujawniającej się wyłącznie sporadycznie i
nieinstrumentalnie – przede wszystkim: w badaniach historycznych nad filozofem życia (Z.
Kuderowicz, E. Paczkowska-Łagowska, W. Torzewski128 etc.). Tymczasem Misch w obronie
oraz w kontekście Diltheya mówi o konieczności hermeneutycznej weryfikacji fundamentów
logiki. Warto uświadomić sobie, że może powoływać ten postulat na filozoficzną wokandę i
twierdzić o niezbędnej rewizji, rewindykacji podstawy logicznej sądów o rzeczywistości za
sprawą filozofii życia właśnie, ponieważ odpowiedniej ideologicznej motywacji do tego dostarcza mu sam Dilthey.
To bowiem, co w pełni charakteryzuje ontologię Diltheyowskiego badania poglądu na
świat, to przede wszystkim (1) autonomizowanie tego, co pojęciowe oraz (2) debatowanie o
sferze myślenia pojęciowego w sposób niezależny, niekonceptualizujący żadnych ram ujęcia,
a więc w sposób radykalnie nie-Kantowski. Kantyzm – pojęty wyłącznie jako model określonych konceptualizacji myślenia – w żaden sposób nie oddziałuje na „zdetranscendentalizowaną” filozofię Diltheya (kategorię detranscendentalizacji przejmuję tutaj za Oziębłowskim stosującym ją do Diltheya129). Zarówno Wilhelm Dilthey, jak i pozostali filozofowie życia – postawią sobie za zadanie nie tyle posługiwanie się kantowskimi kategoriami formalnymi („rozróżniania oraz oddzielania, odnoszenia do siebie i porządkowania”130), co inicjowanie refleksji filozoficznej z użyciem kategorii realnych: „kategorie realne” bowiem – jak powiedziałby
Dilthey – „nie opierają się na rozumie, lecz na samej strukturze życia”131, „nie są sposobami
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ujmowania przedmiotowości – dodałaby do niego Paczkowska-Łagowska – lecz sposobami,
w jakie obecne jest życie indywidualne”132:
Istotą transcendentalizmu jest zatem transcendowanie granic doświadczenia. Istotą detranscendentalizacji – odrzucenie myśli, iż w efekcie owego transcendowania można dotrzeć do fundamentów procesu poznawczego gwarantujących powszechną obowiązywalność jego rezultatów”, „detranscendentalizacja ma być procesem dyskwalifikacji tradycyjnych wyznaczników praktyki filozoficznej, którymi były: uniwersalna prawda bytu
(uniwersalna pewność) oraz orientacja na powszechne i nieuchronne przesłanki osiągnięcia porozumienia w
języku”, wreszcie „podstawowy element detranscendentalizacji to likwidacja podmiotowego procesu poznawczego133.

Indywidualność twórcza to osobowość, dla której (w pełni uświadomione!) kategorie
realne są kategoriami życia i działania. Mówiąc o nich, należy rozumieć pod nimi kategorie
wyjściowo aposterioryczne, empiryczne. Aby pogłębić i sproblematyzować tę klasycznie pojętą „realność”, Dilthey (ustami Mischa) wskazałby jeszcze, że „wielkim dokonaniem życia”
jest „kształtowanie z bezgranicznego”134. Z drugiej strony, należy dbać o to, by nie zaniedbać
pojęciowego etapu tego metaforycznie określonego formowania. Dlatego Dilthey wskaże, że
realna dlań, czyli empirycznie wyodrębniona i scalona kategoria struktury nigdy nie zaistniałaby bez „integrującej siły znaczenia”135, bowiem „to ono łączy w całość odległe części, które
nie przylegają do siebie w liniowym porządku”, „działa zatem jako siła integrująca, scalająca
nie według występowania obok siebie na linii czasu, lecz zgodnie z przynależnością do jednego znaczenia”136.
Znaczenie – innymi słowy – zawiera w sobie siłę pojęciową, która jest de facto – siłą
życia zaklętą w „pojęciowaniu”. Jak podkreśla Paczkowska-Łagowska:
W dynamicznej zdolności do kształtowania wyraża się lo g o s ży ci a jako napięcie pomiędzy charakterem zgodnym z myślą, dającym się ująć kategorialnie, czyli pojęciowo, a niezgłębialnością i niewyczerpalnością
tego procesu137.
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Nie mówimy tu o zwykłej adekwatności rozumienia i pojmowania, gdyż u Diltheya
wtórnie ujawnia się tzw. niezgłębialność jako konieczny awers procedury logicznej badania
znaczenia. Uniknąwszy błędu irracjonalizmu, autor studium O istocie filozofii wypracowuje
tym samym odmienny od tradycyjnych model rozumienia rzeczywistości – „określononieokreślony”.
Takie stanowisko nie grozi ani sceptycyzmem, ani relatywizmem. „Anarchia” pojęcia
znaczenia stałaby tu u podstawy popularnej Diltheya „anarchii światopoglądów” i gwarantowała „twórcze przeżycie wielości” niezależne od „miejsca i czasu” uprawiania danej filozofii.
Tą drogą „anarchia światopoglądów” staje się też podstawą ogarniającego doświadczenia
indywidualności twórczej – często nieprzerwanie eksperymentującej i poszukującej w obrębie
własnej kondycji egzystencjalnej i poznawczej. Paczkowska-Łagowska przypomina za Diltheyem jedną z jego słynniejszych deklaracji „Pragnienie prawdy przedmiotowej było zawsze
moją najsilniejszą potrzebą”138 i podkreśla:

Filozof nie może zamykać oczu na fakt istnienia wielości światopoglądów pretendujących do ważności
powszechnej w obawie, iż samo uznanie tej wielości usankcjonuje budzącą zgorszenie „anarchię” i jego samego
skaże na historyczny relatywizm. Przesadna obawa przed relatywizmem i poszukiwanie absolutnej prawdy może, z drugiej strony, doprowadzić do tego, że za ostateczne uzna się konstrukcje myślowe, które same w sobie
stanowią twory związane ze swym miejscem i czasem. Natomiast twórcze przeżycie wielości może pomóc w
uświadomieniu sobie […], że jeden system znieść można, budując inny, o czym rozstrzyga […] twórczy charakter samego życia139.

Ostatecznie zatem również u Diltheya: „filozofia stanowi światopogląd wyrażony w
formie pojęciowej”140, jakkolwiek – motywacją do jej powstania jest „próba rozwiązania »zagadki świata i życia«”141. Istotne jest jednakże to, że u Diltheya „myślenie pojęciowe nie dochodzi do światopoglądu »z zewnątrz«”, lecz „płynie z wewnętrznej natury człowieka, w której leży zarówno skłonność do światopoglądu, jak też do wyrażania go w kategoriach pojęciowych”142.
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Myślenie logiczne i myślenie światopoglądowe zatem wyrastają u Diltheya z tego samego pnia (sic!), toteż nie może dziwić, że – jak utrzymuje się tu – to „w kierunku korzeni
życia i rzeczywistości filozof rzuca światło myślenia logicznego”143. Logika winna, zdaniem
autora O istocie filozofii, pełnić przede wszystkim funkcję służebną w określaniu warunków
możliwości rekonstrukcji światopoglądu. Jest to bowiem zwrot w kierunku „korzeni życia”,
zwrot konieczny dla rozwoju filozofii i metafilozofii, a także – niezbędne dlań oświetlenie
tychże „korzeni” ostrym, logicznym światłem. Skoro bowiem to logika jest narzędziem rozpoznania struktury światopoglądów, istnieć musi, zdaniem Wilhelma Diltheya, tak ścisła, na
ile to możliwe, czy raczej – „maksymalnie uściślona logicznie” sieć pojęć poglądu na świat, a
nawet jego swoista paralogiczność.
Należy wszakże zastrzec, że „wszelka próba uporządkowania dziedziny typów światopoglądów może mieć tylko charakter prowizoryczny”, bowiem – „zasada, która zawierałaby
rozstrzygnięcie, wymagałaby przede wszystkim obszernej indukcji, zaś jej założeniem byłoby
wykształcenie pojęć, które nie mogłyby osiągnąć definitywnego charakteru, nie będąc przez
nią systematycznie uporządkowane”144. Było to specyficznym gestem sprzeciwu oraz zanegowania dorobku krytyki kantowskiej, gdyż „gdyby kategorie pochodziły z rozumu, jak chce
Kant, byłyby całkowicie jasne i przejrzyste”145.
Dilthey, poszukując niezależnego „modusu” uprawiania nauk humanistycznych, podkreślał rolę określonych uprzedmiotowień ducha obiektywnego, tzw. obiektywizacji ducha,
równocześnie – „wskazując na »mroczny rdzeń« kategorii życia, ich określono-nieokreślony
charakter”146. Właśnie ze względu na „przyrodzony” życiu, witalny mrok konieczna staje się
egzystencjalna, podmiotowa motywacja dążenia do zachowania trwałości światopoglądów.
Otóż, „życie człowieka przebiega we wrogim środowisku zagrażających mu sił”, toteż „by
sprostać rzeczywistości, by stawić jej czoło, człowiek musi dążyć do budowania ośrodków
trwałości, wysp, na których mógłby się bezpiecznie zadomowić”147. „Światopoglądy” są dla
Diltheya tym samym „sposobem uprzedmiotowienia życia, mającym dostarczyć sposobu
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opanowania jego płynnego żywiołu”148, dlatego – stanowią ostatecznie wyraz innowacyjnej i
autentycznej konceptualizacji ludzkiego doświadczenia, zwłaszcza występując jako artystyczne poglądy na świat indywidualności twórczych.
Dlatego też – dla Diltheya kwestia samej uzasadnialności światopoglądu nie jest w
ogóle interesująca. Nie uzasadnialność poglądu n0a świat bynajmniej, lecz – jego rekonstruowalność – jest fundamentem Diltheyowskiej filozofii życia… Logiczność, którą Dilthey
chciałby ujrzeć w strukturze poglądu na świat, należy uwzględnić „dopiero” na etapie rekonstrukcji. Należy ją zaimplementować, włączyć, „podłączyć”, nie dowodzić zaś jej immanentnego bycia, niejako „wewnątrz rzeczy”, „w środku”. To rekonstrukcja postaci światopoglądu
ma być, a także pozostać logiczna, nie zaś – jego treściowe podłoże. Zarazem – jak głosi tu
Diltheyowska teza pluralizmu światopoglądów: „teoria światopoglądu winna pełnić funkcje
emancypacyjne wobec ludzkiego myślenia”149.
Peryferyczność (powiadałby Dilthey) jest wszakże – cechą źródła. „Korzeń życia” nie
stoi w jego, tzn. życia „centrum”, jakkolwiek – to z „centrum życia” właśnie ma zostać nań
rzucone „światło logicznego myślenia”. Postawa człowieka rozumiejącego, innymi słowy, a
więc ta, jaką proponuje Dilthey, jest postawą hermeneuty-luminarza, człowieka „oświetlającego” rzeczywistość swoim rozumieniem. To jaskrawe przeciwstawienie się wydźwiękowi
Nietzscheańskiej antropologii człowieka działającego, gdyż – jak wyjaśnia PaczkowskaŁagowska:
Człowiek działający [człowiek Nietzschego – K. S.], nastawiony prospektywnie, ażeby zapewnić swojemu działaniu niezbędną konsekwencję, spójność i siłę, musi działać bezrefleksyjnie, opierając się na jednej
koncepcji, jednym światopoglądzie, jednym przekonaniu na temat człowieczeństwa. W wypadku człowieka
czynu – a takiego miał na myśli Nietzsche – kontemplacyjny ogląd innych możliwości światopoglądowych,
które nie wyrażają jego postawy, działa hamująco na wolę i jest szkodliwy. Diltheyowski człowiek rozumiejący
przede wszystkim bezinteresownie ogląda, interpretuje150.

Człowiek, ustalając czy negocjując z samym sobą własną hipotezę światopoglądową
(„posiadam określony, właściwy tylko dla mnie światopogląd i dzięki intuicji i samoświadomości, stopniowo potrafię go wyłożyć”), odnajduje albo ustanawia swoje miejsca w dziejach
przez rozważanie czynione nad własnym poglądem na świat, czy też nad jego warunkami i
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możliwościami. Tym samym rozpoznaje mechanizm ludzkiego „dziania się” dziejowości oraz
swój wyłączny wkład w dziejowość. Wybór hipotezy światopoglądowej staje się tu bowiem
wyborem z historyczności wszystkich poglądów na świat, jest więc wyborem nie tylko racjonalnym, lecz wyborem historyczno-psychologicznym – w sensie Diltheyowskim.
Dilthey uznawałby w tym wypadku intersubiektywność światopoglądu, ale nie jego
sprawdzalność. To odróżniałoby go od zwolenników tzw. klasycznej teorii poglądu na świat.
Należałoby więc w wypadku autora O istocie filozofii mówić nie o intersubiektywnej sprawdzalności poglądów na świat, lecz de facto – o ich fundamentalnej, niesprawdzalnej intersubiektywności. Czy nie jest bowiem np. tak, że w określony model światopoglądu wpisany
zostaje absolutyzm etyczny, ale w podmiot owego światopoglądu – może cały czas pozostawać wpisany – krytyczny do niego stosunek, który to raz po raz ów (formalnie) absolutystyczny światopogląd wytrąca z obranej formy? Czy Diltheyowska „anarchia światopoglądów” nie może dokonywać się zatem w jednej osobie? Czy nie dotyczyłaby ta sytuacja w
sposób szczególny poglądu indywidualności twórczych na świat i czy nie manifestowała się
dla przykładu w długotrwałych sporach światopoglądowych w łonie artystycznej inteligencji?
Dynamika sporu inteligenckiego, dla przykładu sporu literackiego takiego, jak spór Czesława
Miłosza z Andrzejem Trzebińskim, dowodziłaby istnienia twierdzących odpowiedzi na postawione powyżej pytania.
Poza erudycyjną rozprawą Pauliny Abriszewskiej z 2011 roku pod tytułem Literacka
hermeneutyka Cypriana Norwida nie znajdujemy w obrębie norwidologii prac szerzej rozpatrujących problematykę paraleli Norwid – Dilthey. Również tekst samej Abriszewskiej może
zachęcać do rozszerzającej wskazane przez nią wątki dyskusji. Z jednej strony nie sposób nie
zgodzić się z badaczką, gdy ta twierdzi o „hermeneutyce teologicznej”, że ta „nierzadko okazywała się nieprzystająca do świata idei dzieła pisarza, w przeciwieństwie do współczesnej
hermeneutyki filozoficznej”, która „stawała się o wiele lepszym komentatorem świata myśli
Norwidowskiej”151. Z drugiej strony wszakże – Abriszewska sugeruje, że „bliższa poetyckiej
hermeneutyce autora Milczenia jest hermeneutyka ontologiczna, a o wiele dalsza, aczkolwiek
bliższa historycznie, hermeneutyka metodologiczna, Diltheyowska”152.
Rzecz w tym, że – co usiłowałem eksponować na wiele sposobów powyżej – ostry
podział na hermeneutykę ontologiczną i metodologiczną nie jest na gruncie Diltheyowskim, z
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wnętrza zaproponowanej przez niego koncepcji – ani oczywisty, ani akceptowalny. Słusznie
skądinąd Abriszewska, rozczytując Norwidowski światopogląd, kładzie nacisk na istotność
klucza Ricoeurowskiego (podąża tu nota bene wbrew intuicjom ks. Antoniego Dunajskiego
nazywającego Norwida „polskim Schleiermacherem”153), Ricoeur jednakże – bynajmniej nie
wyklucza drogi od Norwida do Diltheya… i z powrotem. To wszystko więc, co rzeczywiście
upatruje Abriszewska w Norwidowskiej hermeneutyce literackiej, daje się (swobodnie) wywieść z pism autora O istocie filozofii:
Jak pisał o tym [Zdzisław – K. S.] Łapiński, „prawda [w ujęciu Norwida] uwikłana jest w podmiotowości swego głosiciela. Decydujące jest, czy ma pokrycie w jego doświadczeniu wewnętrznym. Inaczej zamienia
się w czysto werbalną formułę”. Dla Norwida nie krytyka w znaczeniu Kantowskim jest fundamentem filozofii,
lecz praktyka, czytanie, rozumienie, przybliżanie się. Wszystkie te procesy odbywają się w obrębie tradycji,
historii myśli ludzkiej, ale zawsze, dla każdego poznającego, w jednostkowym wymiarze zmiany jego własnej
egzystencji154.

Chyba zbyt łatwo rozstrzyga następnie autorka Literackiej hermeneutyki Norwida, że
„postawa hermeneutyczna i rozumienie w dziele Norwida nie są jedynie metodą poznania”,
„jak było w wypadku filozoficznej myśli Diltheya, o czym wspomniałam już wcześniej,
wskazując jako bliższy kontekst hermeneutykę ontologiczną”. Abriszewska wyrokuje – u
Norwida „to modus vivendi”, tak więc – „uściślając, można zauważyć podobieństwo z egzystencjalną hermeneutyką Paula Ricoeura, w której rozumienie ma wymiar egzystencjalny”155.
Końcowe rozstrzygnięcie może nie uderza, lecz – zatrzymuje i zastanawia swoją jednoznacznością:
Światopoglądowi autora Promethidiona bliska wydaje się hermeneutyka współczesna. Rozumienie to
już nie tylko sposób poznania, ale sposób bycia w świecie. Hermeneutyka to nie tylko metoda. To również ontologia, antropologia, w które wpisane jest rozumienie. Takie konstatacje znajdziemy w myśli współczesnego
hermeneuty Paula Ricoeura, odczytującego Heideggera156.
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Chciałoby się zapytać, co z tekstami, w których koło hermeneutyczne jest naraz u
Norwida – i Diltheyowskim „kołem metody”, i Ricoeurowskim „kołem życia”, zgodnie z
ostrym rozgraniczeniem, którego chciała Abriszewska, więc: co z Notatkami z mitologii, Notatkami z historii, Notatkami etno-filologicznymi, Album Orbis, a nawet wykładami o Juliuszu
Słowackim czy odczytami publicznymi w Czytelni Polskiej w Paryżu? Co z Norwidowską
publicystyką i przemówieniami, z całą zróżnicowaną gamą próz zgromadzoną w dwóch oddzielnych (około tysiącdwustustronicowych) tomach Pism wszystkich Norwida pod redakcją
Juliusza Wiktora Gomulickiego157? Także one są wyznacznikiem określonych dążeń światopoglądowych – znacznie się odróżniając m.in. od bloków żarliwej korespondencji.
Także Conrad – zdaniem Marka Pacukiewicza – „bliski być może idei >>koła hermeneutycznego<<”, ostatecznie – „żegluje po oceanie dyskursów i morzu kultury na ruchomym
pokładzie statku”158. Pisarz (z czym wymownie zdradza się w Przedmowie bez ceremonii do
tomu Ze wspomnień) nie chce stać się nowym Markiem Aureliuszem, który to „notuje na tabliczkach z kości słoniowej”, gdyż „tonem, którego poszukuje”, nie jest ich (tabliczek) „dyskurs filozoficzny, lecz gwar opinii krążących w określonym czasie i miejscu”159. Ów „gwar”
(bardzo to prawdopodobne) może mieć w sobie Diltheyowską proweniencję Lebensweltu, a
zatem „życia wszechobejmującego”. Manifestuje się na różne sposoby, w planie akcji najczęściej przechodząc przez Marlowa, którego nie bez powodu nazywa się depozytariuszem idei
Conrada. Marlow, rzecznik „gwaru opinii” i zaciekły wróg aureliańskich „tabliczek z kości
słoniowej” – jest u Conrada niewątpliwie najbardziej przekonującym kandydatem na patrona
dla Diltheyowskiej wizji świata.
W najbardziej wyrafinowanej pod tym względem Grze losu do perfekcji zostaje doprowadzony efekt Diltheyowskiej „hermeneutyki metodologicznej”, jak chciałaby zapewne
ująć rzecz Abriszewska. „Hermeneutą metody” jest tutaj oczywiście Marlow, którego można
nazwać za Bruce’em Harknessem „stroicielem” narracyjnych soczewek fabuły. „Hermeneutastroiciel”, a właściwie narrator w funkcji „hermeneuty-stroiciela” potrzebny jest Conradowi
przede wszystkim dlatego, że:
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Fragmenty opowiadania docierają do nas za pośrednictwem aż pięciu narratorów – soczewek; obraz
Flory, przechodzący przez każdą z soczewek, zostaje niejako zniekształcony, załamany – dopiero gdy Marlow
operujący soczewkami zestawia je ze sobą odpowiednio, widzimy wreszcie Florę w prawdziwym świetle. […]
Soczewki w Grze losu nie tylko są wielokrotne w tym znaczeniu, że Marlow dowiaduje się danego fragmentu
historii Flory od jednej osoby, potem zaś inna osoba opowiada mu fragment następny; są one też wielokrotne w
sensie równoczesnym160.

„Cały proces tworzenia, kształtowania, zmiany kończy się tam, gdzie ja się kończę”,
„nie idzie o winę czy niewinę, a o życie, które jest zawsze amoralne”, „dynamiczna koncepcja
życia i… mądrość – kule potrzebne, czy konieczne nawet – ekwilibryście do żonglowania”;
„a teraz konieczna próba wielkiej mistyfikacji własnego życia”, czy nawet „kwiat śmierci
przeciw korzeniom życia”161 – obraz oraz sama idea życia, jaka wyłania się z Pamiętnika
Trzebińskiego, jest dokładną odwrotnością Diltheyowskiej czy Bergsonowskiej koncepcji
Lebensweltu. Idea autokreacji u autora studium Udajmy, że istniejemy gdzie indziej w jego
pamiętnikarskiej konfesji (a to wyraźna różnica wobec publicystyki Trzebińskiego) posiada
charakter głęboko antywitalistyczny. Stosunek do życia jako fenomenu zostaje w tym przypadku całkowicie spostponowany, to z kolei, w jaki sposób artysta pamiętnik prowadzi, stanowi odwrotność wskazań Diltheya nakazującego w podobnych wypadkach między innymi
studiować biografie cudze, a w oparciu o nie – w duchu filozofii życia – uprawiać własną
filozofię biografii.
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2.2. Światopogląd Norwida, Conrada i Trzebińskiego
w świetle koncepcji twórczości Henri Bergsona
Filozoficzna metoda badania światopoglądu pisarza wiele przejąć mogłaby od współczesnej metodologii badań psychobiograficznych w literaturoznawstwie, zwłaszcza że ta –
poprzez długi, żmudny okres prób i błędów – wypracowała „mechanizmy ostrożności” do
tego stopnia posuniętej, że wykluczającej niemal psychoanalityczne (a więc najbardziej niebezpieczne) czytanie biografii jednostki twórczej. Należy do tego dołączyć drastyczne załamanie historycznej koncepcji dokumentu na rzecz akceptacji (a być może też i – apologii)
kryzysu współczesnej poetyki śladu i świadectwa162. W jednej z najważniejszych prac literaturoznawczych schyłku ubiegłego wieku, monografii Teresy Walas pt. Czy jest możliwa inna
historia literatury? autorka całości obrazowo tłumaczy, że „dokument nie jest przezroczystą
taflą, w której – jak mucha w bursztynie – leży zatopiona i zakonserwowana prawda historyczna”, że sam „żyje w przestrzeni dyskursu odpowiadającego danej dziedzinie (na przykład
jest listem, pamiętnikiem, zeznaniem sądowym itd.)”163, żyje więc (niejako) w okolicznościach, warunkach własnego formułowania, które go determinują i relatywizują.
Nie jest więc tak, jak sugerowałby Kazimierz Twardowski, za nim zaś najwybitniejsi
reprezentanci szkoły lwowsko-warszawskiej – mianowicie, że dokument miałby być „wszelkim trwałym wyrazem wytworów psychicznych, a więc wszelkimi trwałymi wytworami psychofizycznymi”164. Przykładami dokumentów byłyby w tym wypadku „zdania […] spisane w
formie listów, pamiętników, autobiograficznych opisów przejść duchowych, zeznań złożonych w celach badań psychologicznych itp.”, a także (w tym samym stopniu) dzieła sztuki,
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prace naukowe, psychofizyczne wytwory psychicznego życia zbiorowego takie jak urządzenia społeczne itp., czyli wszelkie „twory zmyślności zwierzęcej i ręki ludzkiej”165.
W ujęciu Bergsona definicja dokumentu przedstawiona przez Twardowskiego uchodzić musi za przykład ścisłego, psychologicznego asocjacjonizmu, który „sprowadza nasze ja
– jak pisze filozof we wczesnym tomie O bezpośrednich danych świadomości – „do zbioru
zjawisk świadomości: czuć, uczuć, wyobrażeń”166, gdy tymczasem:
Nasze ja w istocie dotyka się powierzchnią swoją do świata zewnętrznego; a ponieważ powierzchnia ta
zachowuje znamię rzeczy, nasze ja kojarzyć będzie, przez zestawienie, człony, które postrzega już zestawione:
do kojarzeń tego rodzaju, kojarzeń czuć zupełnie prostych, i jeżeli można się tak wyrazić, nieosobowych, stosuje
się teoria asocjacjonizmu. Ale, w miarę jak schodzimy z tej powierzchni w głębie naszego ja, w miarę jak nasze
ja staje się znów sobą, w tej mierze również stany świadomości przestają się szeregować, a poczynają się przenikać, zlewać się razem i zabarwiać każdy kolorytem wszystkich innych167.

Bergson tłumaczy dwuznacznie – bardzo poetycko skądinąd: „daleko do tego, żeby
wszystkie stany świadomości mieszały się z innemi jak krople deszczu w wodzie stawu”,
wszelako „to samo ja, które spostrzega odrębne stany, gdy natęży bardziej uwagę, spostrzeże
te stany zlewające się ze sobą jak płatki śniegu pod wpływem dotyku ręki”168. To pokazuje, że
inaczej niż Twardowski, co więcej – inaczej także niż sam Dilthey, który twierdzi, że „poprzez wykładnię istniejących dokumentów daje się ustalić związek z przeszłością, z tym, co
oddziałuje w otoczeniu, co stwarza przyszłość”169 – on, tzn. autor Ewolucji twórczej stoi na
stanowisku nie asocjacjonistycznej, lecz introspekcyjnej i nierelacyjnej koncepcji poglądu na
świat. Gdy Dilthey bowiem (idąc dużo dalej niż Twardowski, a za nim najwybitniejsi przedstawiciele szkoły lwowsko-warszawskiej) dostrzega w dokumencie zmaterializowany w teraźniejszości wehikuł rzeczywistych relacji przeszłość-przyszłość, Bergson uważa przeciwnie, że „moment teraźniejszy jest tylko granicą, czysto teoretyczną, która oddziela przeszłość
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od przyszłości”170. Ostatecznie tym samym – jak utrzymuje w późnym studium Świadomość i
życie, „to, co w rzeczywistości postrzegamy, stanowi tylko pewne zagęszczenie trwania, które
składa się z dwóch części: naszej bezpośredniej przeszłości i naszej bliskiej przyszłości”171.
Czy światopogląd indywidualności twórczej jest po diltheyowsku ukorzeniony – ukorzeniony w ośrodku życia jako takiego, a więc ukorzeniony, lecz nie unieruchomiony, czy
raczej jest po bergsonowsku – nieukorzeniony, co bynajmniej nie oznacza (na co należałoby
położyć szczególny nacisk), że wykorzeniony? Stadium „wykorzenienia” bowiem (aczkolwiek nieco innego rodzaju) bliższy byłby zdecydowanie późny Dilthey upowszechniający
wizję „anarchii światopoglądów” – Dilthey, ale nie Bergson. Precyzja i stopień zniuansowania poglądów obydwu filozofów życia nie są – jak widać – łatwe do ujęcia, co więcej ogniskują i polaryzują kontrowersyjne różnice. Ponadto, świat faktów, w tym świat faktów naukowych – postrzega autor Dwóch źródeł moralności i religii podobnie jak Francis Bacon, a
zatem znów w kontrze do poglądów Diltheya – jako świat idoli. Podobnie uważa – na innej
płaszczyźnie niż bergsonowska – Walas:
Nikt też już dzisiaj nie wierzy w niewinność faktów; przeciwnie – za powszechne należy uznać mniemanie o ich pierwotnym skażeniu teoretycznym, […] teoria przeprowadza swoje operacje w obrębie faktów
wcześniej już przez siebie wybranych (czyli w polu „zawsze już” pierwotnie ukształtowanym)172.

„Wszystkie teksty historiograficzne są w jednakiej mierze >>nieprawdziwe<<, ponieważ wszystkie zanurzone są w żywiole jakiejś retoryczności oraz istnieją w intertekstualnej
przestrzeni”173, pisze Teresa Walas, utrzymując finalnie, że „jedyne, co można zrobić, to wyznaczyć miejsce retoryczne, czy miejsce tekstualne, w jakim w sposób naturalny dokument
istnieje, określić w przybliżeniu jego retoryczną wartość i tę umieścić w retorycznej siatce,
którą próbuje odtworzyć badacz”174. Jest zatem sporządzanie/wytwarzanie dokumentów z
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punktu widzenia Walas niewielką, może najbardziej statyczną, lecz jednakże – częścią, elementem bergsonowskiego obszaru „rozmachu życiowego”. Tak jak u Diltheya tym razem (a
nie jak dotychczas – w przeciwieństwie do niego) dokumenty są częścią – niebergsonowskiego „porządku automatycznego”, jak wskazuje Irena Wojnar, „związanego z praktyką, rutyną,
powtarzaniem”, lecz stanowią składnik „porządku życiowego”, w którym „powtarzanie jest
czymś przypadkowym”175. Dokument jest więc także częścią nieuformowanej (czy jedynie –
niedoformowanej) energii psychicznej tzw. „rozmachu życiowego”. Jest tym samym jako
świadectwo działań „rozmachowych” – częścią twórczości, albowiem wyrasta z dialektyki,
wręcz walki (stwierdza Bergson) pomiędzy pamięcią historyczną a prywatnym, osobowym,
twórczym i przez to ocalającym – zapomnieniem. Nawet i cienia tego napięcia nie ma notabene u Diltheya. Wojnar tłumaczy:
Pojawia się paradoks polegający na tym, że pamięć wywodząca się z trwania działa przeciw niemu,
zmierza do neutralizowania dawnych przeżyć, podobnie jak ruch neutralizuje oddalenie. Przenosi świat w ponadczasowe abstrakcje. Przeciwdziałaniem dla tego rodzaju pamięci jest zapomnienie, które jak dowodzi [Vladimir – K. S.] Jankélévitch, chwilowo odmładza umysł i sprawia, że nasze postrzeganie nabiera świeżości. W
tym właśnie punkcie Bergson odwołuje się do cytowanego już poczucia „zdrowego rozsądku”, jako umiejętności
zrywania z przeszłością, odrodzenia wrażliwości. Naiwna wizja rzeczywistości, przypominająca ruskinowskie
innocent eye, charakteryzuje niektórych uczonych zdolnych do „skutecznego zdziwienia”, jak chciał [John – K.
S.] Dewey, a przede wszystkim artystów176.

Przenieśmy dotychczasową refleksję na grunt conradystyki, aby przekonać się, że –
przyjęte pośrednio za Teresą Walas i bezpośrednio za Henri Bergsonem w opozycji do Wilhelma Diltheya – założenie, że dokument zrealizowany zostaje w obrębie świata ludzkich
„rozmachów życiowych”, w większej części komplikuje (zaciera, rozprasza, pozbawia siły
klasyfikacyjnej) aniżeli porządkuje czy też selekcjonuje tzw. stan badań na temat pisarza. W
obrębie genetyczno-biograficznego zaplecza badań nad Conradem Marek Pacukiewicz w tekście Antropologiczny sen Lorda Jima przedstawia ustalone już status quo w badaniach w sposób zdystansowany i uporządkowany. Czy to oznacza, że – proszę wybaczyć dwuznaczność
metafory – sub specie aeternitatis?
Zgodnie ze wskazywaną przez Pacukiewicza strategią najważniejszym komentarzem
Conrada w stosunku do własnego życiorysu są jego „niedomówienia”, a najważniejszymi w
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życiorysie zdarzeniami – te, które (przewrotnie czy „organicznie”, egzystencjalnie?) budują
światopoglądową niespójność pisarza, najlepiej – niespójność fundamentalną: procesów życiowych, w tym przede wszystkim – procesów doświadczeniowych oraz procesów twórczych.
Pacukiewicz zauważa: „w conradystyce przeważa ta strategia interpretacji, która właśnie niespójność poszczególnych faz życia i twórczości traktuje jako ich wspólny mianownik”177. A
więc:
Krytycy proponują zazwyczaj dwa sposoby prezentacji problemu: pierwszy stanowi długi łańcuch następujących po sobie wcieleń biograficznych Conrada w ich powiązaniu z poszczególnymi etapami jego twórczości; drugi uwypukla niespójność życia i twórczości, wskazując na pisarstwo jako metodę autokreacji zmierzającą do połączenia tych dwóch, nieprzystających do siebie porządków178.

Grażyna Halkiewicz-Sojak z kolei, pisząc o monografii Norwida, tzn. „książce postulowanej”, owszem, „ale czy możliwej?” – jak docieka, wydaje się przybliżać do bergsonowsko-konstruktywistycznego punktu wyjścia w literaturoznawstwie. Przybliżać, aczkolwiek
jeszcze go nie przekraczać… Jej zdaniem, „potencjalny monografista Norwida staje wobec
problemu tematycznego i metodologicznego nadmiaru, który ujawnia się w kilku aspektach”179. To, co Halkiewicz-Sojak pisze dalej, uzmysławia, że najbliżej jej do postawy reprezentowanej w niniejszym opracowaniu – usiłującym połączyć ze sobą perspektywy (m.in.)
badań Diltheya oraz Bergsona. Gdy toruńska badaczka Norwida postuluje bowiem: „warto,
by pojawił się przewodnik po tym nadmiarze norwidowskich wątków i komentarzy”180, to
wskazuje de facto na konieczność takiej analizy biograficznej poety, która uwzględni – w
„nadmiarowej” całości właśnie – całą jego twórczość, tj. twórczą energię „rozmachu życiowego”, który Norwida we wszystkich jego (czy rzeczywiście – niezliczonych?) odmianach
procesów twórczych, doświadczeniowych, światopoglądowych – charakteryzował.
Rzecz w tym, że z perspektywy współczesnego stanu badań dochodzić tu musi nieuchronnie do zderzenia: „rozmachu życiowego” twórcy z „rozmachami życiowymi” jego interpretatorów (sic!). Cenna skądinąd postawa Edwarda Kasperskiego, norwidologa, komparatysty, filozofa zawarta we wstępie do pośmiertnie wydanego tomu jego studiów, pt. Tropami
177

M. Pacukiewicz, Antropologiczny sen Lorda Jima, „Teksty Drugie” 2010, nr 5, s. 186.

178

Tamże.

179

G. Halkiewicz-Sojak, Monografia Cypriana Norwida – książka postulowana, ale czy możliwa, [w:] tejże,

Nawiązane ogniwo. Studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach, Toruń 2010, s. 22.
180

Tamże, s. 23.

65

Norwida – nie sprawdza się, gdyż stanowi obejście problemów tak wyraźnie wyartykułowanych przez Halkiewicz-Sojak. Kasperski pisze: „Norwid, jako taki, można by skwitować kondycję norwidologii, nie jest sam w sobie ani trudny ani łatwy. Jest po prostu taki, jaki jest.
Trudnym staje się dopiero w określonej sytuacji poznawczej, w relacji do wytyczonych zadań
badawczych”181.
Cóż, Halkiewicz-Sojak dowodzi, że jest wręcz przeciwnie. Jej zgoda na „nadmiarową”
norwidologię to – mówię, nieco upraszczając i skracając – zgoda na przyjęcie bergsonowskiego punktu widzenia na świadomość twórczą. Ten punkt widzenia krzyżuje się nieoczekiwanie z diltheyowskim, gdyż (czy tylko w przypadku norwidologii?) tzw. rozmachowi życiowemu twórcy odpowiadają tu „rozszerzające go” i „zacierające” rozmachy życiowe jego
interpretatorów. Mamy tym samym do czynienia z bergsonowskim, „wyzwolonym” teoretycznie, systemowo – wariantem diltheyowskiej „anarchii światopoglądów”. Jak ujawni się
zatem Norwidowski „nadmiar” życia, więc mówiąc precyzyjniej i za badaczką – „nadmiar
tematyczny i metodologiczny”182?
Po pierwsze – sam bohater książki [mowa o Norwidzie – K. S] kieruje go [monografistę – K. S.] na
różnorodne, interdyscyplinarne pogranicza: literatury i filozofii, literatury i teologii, estetyki i etyki, sztuki słowa
i sztuk plastycznych. Ale nawet jeśli z tych pogranicznych obszarów badacz wróci na swojski grunt literatury, to
okaże się, że trudno będzie pozostać w dziewiętnastowieczności – Norwidowskie tematy i aluzje będą odsyłać
do antyku, renesansu, baroku, a zagadnienie recepcji – do literatury XX wieku. Po drugie – obfitość prac szczegółowych zmusza do ich selekcji i stawia problem wyboru metodologicznej perspektywy. I tu mamy do czynienia z szeroką gamą propozycji: od analizy filologicznej i semantycznej (Sawicki, Puzynina) poprze lekturę w
kontekście historii idei (Andrzej Walicki, Elżbieta Feliksiak) lub zjawisk socjologicznych (Zofia Stefanowska),
różne odmiany hermeneutyki i sztuki interpretacji (Zdzisław Łapiński, Marian Maciejewski, Jacek Trznadel,
Danuta Zamącińska, Bernardetta Kuczera-Chachulska), badania komparatystyczne (Arent van Nieukerken, Rolf
Fieguth), genologiczne (Edward Kasperski) po analizy mitograficzne (Włodzimierz Szturc) i interpretacje dekonstrukcjonistyczne (Wiesław Rzońca)183.

Bergson w ostatnim rozdziale Ewolucji twórczej poświęconej krytyce systemów porównuje mechanizm myśli pojęciowej z mechanizmem kinematografu. „Kinematograficzny
charakter naszej wiedzy o rzeczach jest wynikiem kalejdoskopowego charakteru naszego
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przystosowania do nich”184 – stwierdza m.in., wskazując, że również i sama systematyka refleksji jest efektem niezbornego, asocjacyjnego „kinematografizmu” myślenia, o ile tylko –
schlebia „mechanistycznemu złudzeniu” stawania się: „polega ono na mniemaniu (wyjaśnia
autor Ewolucji twórczej), że można myśleć niestałość za pośrednictwem stałości, ruchomość
za pomocą nieruchomości”185. Paradoksem konceptualizacji tego typu, wskazuje Bergson, jest
przede wszystkim apodyktycznie formująca się wiara, że „kinematografizm” z „kalejdoskopowości” daje się osiągnąć jedynym, „praktycznym” mianowicie sposobem. Wiara tego rodzaju jest tymczasem formą „statycznego przyzwyczajenia”: tutaj „przechodzimy przez nieruchomość, aby dojść do ruchomości” tak samo, jak „posługiwalibyśmy się pustką, aby myśleć pełnię”186.
Asocjacjonizm tego rodzaju – w ostrej, alarmującej literaturoznawców postaci – nie
ujawniał się nigdy w badaniach nad Norwidem, Conradem ani Trzebińskim. Pozostaje jednak
obecny w innych dyscyplinach literaturoznawczych badań autorskich, choćby – w badaniach
nad Czesławem Miłoszem czy Bolesławem Prusem, które łączy notabene osoba jednego i
tego samego tropiciela konceptualnych aberracji: Henryka Markiewicza187. Sam bergsonizm
stawał się przedmiotem ataków przede wszystkim ze względu na to, co w nim najcenniejsze –
a więc ze względu na dialektyczne, opozycyjne aspiracje, które (łatwo) uchodzić mogły za
niespełnialne. Tak ujmował tę kwestię w przedmowie do drugiego wydania esejów Barbary
Skargi o Bergsonie (Czas i trwanie) Bartłomiej Działoszyński:
Bergsonizm zatem to filozofia dualistyczna. Zakłada dwie substancje: materię i świadomość (korelat
percepcji i pamięci). Przysługują im dwa operatory egzystencjalne (zróżnicowane ze względu na stosunek do
czasu): istnienie i trwanie, oraz dwa rodzaje poznania: intelektualne i intuicyjne (kategorialne i całościowobezpośrednie). Materia istnieje i jest poznawana kategorialnie. Świadomość jest trwaniem danych pamięci,
uchwytywanym jako całość intuicyjnie i pozakategorialnie. Intelektualne poznanie materii jest domeną nauki.
Intuicyjne poznanie danych świadomości jest domeną filozofii. Chodzi tylko o to, by nie pomieszać tych dwóch
porządków, a także by ustalić właściwe relacje między nimi. Ale właśnie z tego ustalania relacji między nimi
wzięły się wszystkie paradoksy, o które rozbijał się bergsonizm i które wytykali mu liczni krytycy, które znaj-
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dziemy także w książce Barbary Skargi. Bergsonizm to filozofia dualistyczna dążąca do monizmu, ale niemogąca go osiągnąć188.

Jest zatem bergsonizm – zdaniem Działoszyńskiego bezpośrednio, Skargi zaś pośrednio – filozofią „niespełnionego monizmu”. Ani Działoszyński, ani Skarga nie rozstrzygają
jednak, czy niespełnienie oznacza tu „sytuacyjne” – niedopełnienie, czy fundamentalną –
„niespełnialność”. Warto więc być może przyjrzeć się horyzontowi owej możliwej spełnialności, nawet pomimo tego, że jej warunki nie zostały przez autora Ewolucji twórczej dostatecznie wyraźnie określone. „Niekrytyczną”, a zatem afirmatywną, ale nie „apologetyczną”
próbą podobnego rodzaju zdaje się tom Krzysztofa Pezdka, Elementy ujęć systemowych w
twórczości Henryka Bergsona. Jak więc mógłby wyglądać „monizm systemowy” w filozofii
Bergsona? Pezdek utrzymuje, że wyrastałby on ze swoiście pojętego – „monizmu systemotwórczego”:
Wyodrębnione przez Bergsona rodzaje systemów cechuje względna zamkniętość oraz względna otwartość. Stopień otwartości, bądź też zamkniętości usystemowanych całości uzależniony jest od przenikającego je
pędu życiowego (élan vital), od intensywności ich trwania. Im siła pędu życiowego przenikającego system jest
większa, a trwanie bardziej intensywne, tym całość systemową cechować będzie większa dynamiczność, większa otwartość. W systemach takich znacznie częściej następuje wymiana materii, energii oraz informacji z otoczeniem189.

Czy światopogląd pisarski, w szczególności: światopogląd indywidualności twórczej
jest bergsonowskim „systemem względnie otwartym”, a organizująca go i go przenikająca,
wewnętrzna celowość powinna być rozumiana neowitalistycznie? Trudno na te pytania odpowiedzieć jednoznacznie, jak twierdzi bowiem Pezdek, „człowiek, aby działać, musi unieruchamiać ewoluujące składniki rzeczywistości”, toteż dochodzi do znamiennego spaczenia
ludzkich „energii rozmachów życiowych”, które powinny kulminować w twórczym progresie: tymczasem u człowieka „rozwijają się jego dążności fabrykacyjne, natomiast zanikają
umiejętności rozumienia”190. Światopogląd (potoczny i niepotoczny, codzienny i artystyczny)
jest tymczasem częścią wszechświata, jego potencjał konceptualizacyjny okazuje się u
188
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Bergsona w pierwszym rzędzie potencjałem organicznym. Norwid, Conrad i Trzebiński zatem – zderzeni z tym fragmentem filozofii Bergsona – jawią się bardzo specyficznie, wręcz
rewolucyjnie: budują bowiem swój pogląd na świat z gruntu anty- i kontrfabrykacyjnie. Mówiąc inaczej, skupiają oni własną „energię rozmachów życiowych” na zbudowaniu takiej
twórczej wizji świata, która w każdym swoim składniku manifestować będzie inspirujący
innych opór wobec „dążności fabrykacyjnych” systemotwórców i systemodawców. A jest to
opór istotny również z perspektywy humanistyczno-humanitarnej, gdyż – jak tłumaczy Pezdek – bardzo „możliwe, iż owo >>rozregulowanie<< składników w systemie ludzkim stanowi
jedną z istotnych przyczyn powstawania wojen, konfliktów, lub też napięć”191.
Niefabrykowalność podąża tutaj zaraz za żywym protestem przeciwko fabrykacjom i
praktykom fabrykacyjnym, np. stereotypizacjom ujęć życia i twórczości. Intelekty Norwida,
Conrada i Trzebińskiego „pracują” więc tak, ażeby w każdej nowej sytuacji definiowania
uniemożliwić wykorzystanie dostępnych z góry praktyk definicyjnych. „Pracują” więc po
bergsonowsku, na bergsonowskiej przekładni, skoro „wykorzystując elementy ujęć systemowych Bergson przedstawił wszechświat jako zespół systemów organicznych i nieorganicznych, w których szczególne znaczenie odgrywają związki, relacje, a także oddziaływania
wzajemne między składnikami, jak również między składnikami a całością”192. Reasumując –
„ujęcia systemowe pozwalają zarówno w pełni ogarnąć istnienie poszczególnych bytów, jak
również całości wszechświata”193 i w tej konwencji – dualistyczno-monistycznej, zdaniem
Pezdka – należałoby rozpocząć „hermeneutyczne czytanie” światopoglądów skomplikowanych indywidualności twórczych takich, jak interesujący mnie szczególnie: Norwid, Conrad
oraz Trzebiński.
Anarchia światopoglądów, kolizja i konfrontacja „energii rozmachów życiowych” ze
sobą, systemoburczy witalizm – to część potencjalnej, Norwidowskiej ars poetica, gdy myślimy o poecie zwłaszcza w wymiarze jego późnej twórczości, być może przede wszystkim
rozpatrując Norwida jako autora niedokończonego poematu dygresyjnego A Dorio ad Phrygium. Zdaniem Wiesława Rzońcy, „rzeczywistość” tego tekstu jest u poety „świadectwem
[nieoczekiwanej – K. S.] fascynacji nieokreślonością”, w tym wszystkim z kolei – „Norwid
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jest zawieszony gdzieś pomiędzy niechęcią a urzeczeniem”194. Jego niezdecydowanie jest tu
jednak na miarę jego śmiałych wyborów estetycznych, jak bowiem pisze:
Strony różne, rozliczny obyczaj
Poznawając, winienem mieć słowo
Kolibrowem skrzące się skrzydełkiem,
Ton winienem mieć nie jednotężny:
Od cygańskiej drumli, co w zębach wre,
Jak zgryzione jestestwo konające,
I trzepoce się w wargach – aż do organu,
Swoje długie rozwlekającego brzmienia,
Ileż strun, ustrojów mam poruszyć,
Względów jak niemałą zachować liczbę!
(III 317)

Obecna jest także w Norwidowskim A Dorio ad Phrygium krytyka XIX-wiecznego
rozumu historycznego, zwłaszcza – tego dialektycznego (sprowadzonego finalnie do „podchwytywania ostrzem kosy ludzkości”). Ostatecznie zamiast niego – zostaje przez narratora
poematu zasugerowane inne rozwiązanie, zbliżone do Diltheyowskiej metodologii badania
historii, gdzie u podstaw wglądu w dzieje jest najpierw moment bezradności („czarne etruskie rysunki przeniesione na czarnym tle”), a następnie dopiero – proces odpowiedzialnego
ustanawiania znaczeń:
Nominalny czas dziejów nie trzyma w dłoni
Zamaszystej swej kosy, ani jej ostrzem
Podchwytuje ludzkość i polny kwiat –
On tylko społeczność nominalną
Podsuwa pod profile postaci różnych,
Tak gdyby kto etruskie czarne rysunki
Na czarne tło przeniósł, znikłyby w tle.
(III 322)

Co do Conrada, Zdzisław Najder, pisząc o jego słynnej Przedmowie bez ceremonii z
tomu Ze wspomnień, uświadamia, że ta zaczyna się (podobnie jak Wyznania Jean-Jacques’a
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Rousseau inicjowane wezwaniem do egocentryzmu) deklaracją irracjonalizmu: „Nic z tego,
co po ludzku jest wielkie – w tym znaczeniu, że dotyczy dużej liczby istnień – nie zrodziło się
z namysłu”195. Autor Życia Conrada-Korzeniowskiego odbiera jednak to stwierdzenie jako
manifest nieufności autora Szaleństwa Almayera względem bergsonizmu, irracjonalizm Conradowski bowiem – także (a może nade wszystko?) jako rodzaj „sceptycznej skazy” samej
zasady pisarskiej – stoi na antypodach irracjonalizmu artykułowanego na kartach Materii i
pamięci albo Ewolucji twórczej. Dzieje się takoż w przekonaniu Najdera z bardzo prostego
powodu – wariant Conradowski:
Nie jest, tu i gdzie indziej, poglądem tryumfalnym, jak u Bergsona – ale defensywnym, jak u współczesnych mu socjologów francuskich. Nie mówi: intuicja i uczucie to klucze do prawdy, ale stwierdza: na ludzi
łatwiej wypłynąć właściwym dźwiękiem dobranego słowa niż argumentem. Dlatego też problem wstrzemięźliwości w ekspresji nie dotyczy wyrażania lub ukrywania prawdy, ale tylko sposobu porozumiewania się z czytelnikiem196.

Dla skontrastowania punktu niniejszego widzenia, warto naświetlić tu sąd Jamesa F.
Englisha, który w studium na temat bergsonowskiego czytania Tajnego agenta, ujawnia zdanie całkowicie odmienne od tego, które na temat relacji Conrad – Bergson formułował Najder. Humor Tajnego agenta, jak twierdzi English, skonstruowany jest po bergsonowsku, a
napięcie komizmu w powieści, jak za Wattem wskazuje English, ekstrawagancko „wróży
całości wyśmienity portret elastyczności duszy”197. Co nieangielskie w Tajnym agencie, a co
nie tylko tutaj pozostaje specyficznie conradowskie w aspekcie stylu, to fakt, że określenia
takie, jak cheerfulness oraz élan vital samorodnie, za sprawą odśrodkowych tendencji narracji
symbolizujących życie i jego ruch, stają się swoimi własnymi synonimami198.

*
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J. Conrad, Przedmowa bez ceremonii, [w:] tegoż, Ze wspomnień, dz. cyt., s. 14. W tym samym tomie zob. sąd

względem Rousseau nieprzychylny: „Zależy mi jednak na tym, aby moje wspomnienia nie stały się wyznaniami
– którą to formę literatury zdyskredytował Jean-Jacques Rousseau wskutek niezmiernej sumienności, z jaką
przystąpił do usprawiedliwiania swej egzystencji”. Tamże, s. 117. Zob. przypis 20. w niniejszej dysertacji.
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Z. Najder, Pod prąd (1904-1910), [w:] tegoż, Życie Conrada-Korzeniowskiego, t. II, Warszawa 1996, s. 112.

197

J. F. English, Scientist, Moralist, Humorist. A Bergsonian Reading of „The Secret Agent”, „Conradiana” 1987
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Dlaczego uważam, że powrót do Diltheya i Bergsona jest potrzebny akurat dzisiaj?
Myślę, że z tych samych powodów, którymi kierował się Sławomir Rzepczyński, w tomie
Biografia i tekst. Studia o Mickiewiczu i Norwidzie z 2004 roku wskazując zarówno na wyczerpanie się modelu badań twórczego poglądu na świat spod znaku filozofii życia (co naturalne), jak i na trwający zbyt długo, „jałowy bieg” postrukturalistycznego paradygmatu czytania tekstu oraz biografii. Autor Biografii i tekstu poszukiwał „trzeciej drogi”, ja zaś – chciałbym wrócić do spuścizny, którą ten uchylał jeszcze na samym początku, rozpatrując ją (notabene zgodnie z tradycją współczesnego filozofowania) jako anachroniczną. Odczytanie bowiem Diltheya, a nawet Bergsona w całości – w nowym, hermeneutycznym wymiarze – może
być dla literaturoznawstwa, czy nawet jak chce Teresa Walas – dla „innej historii literatury” –
doświadczeniem głęboko odświeżającym.
Niekoniecznie zatem trzeba by je traktować, tak jak (zrozumiale skądinąd) czynił to
Rzepczyński – w kategoriach „reliktowego wkładu”, gdzie „bergsonowska kategoria >>pędu
witalnego<<” „nadaje [przede wszystkim, wyłącznie – K. S.] cel biografii indywidualnej”,
która realizuje się poprzez „monograficzną działalność, posługującego się wszakże pojęciem
>>podniety<< Juliusza Kleinera”199. Kanoniczny Kleiner to bowiem dla tzw. bergsonizmu w
literaturoznawstwie dopiero punkt wyjścia, nie punkt dojścia, czego dowodzi m.in. publikacją
z 1982 roku, Humanistyka: poznanie i terapia sama Maria Janion200. Poza tym – mówiąc
wielkim, myślowym skrótem – nie da się (co przecież oczywiste) bergsonowskiej energii
„rozmachu życiowego” sprowadzić w całości do kleinerowskiej „podniety”, tak jak i nie da
się ognisk – zredukować do iskier. Niesłusznie też w perspektywie Rzepczyńskiego Dilthey
reprezentuje dość anachroniczny model całościowej hermeneutyki autora, rzekomo wypierany
już przez dalece bardziej uszczegółowioną koncepcję literatury (przede wszystkim – koncepcję zdepersonalizowaną) Romana Ingardena. Tymczasem – jak utrzymuje Rzepczyński:
Dilthey występował jeszcze przeciwko depersonalizowaniu sztuki, włączał konkretnego autora w hermeneutykę, w procesy rozumienia świata. W fenomenologii, szczególnie według Romana Ingardena, pozostaje
już tylko kategoria intencji autora, mówi się o podmiotach literackich, podkreśla funkcje estetyczne dzieła i
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S. Rzepczyński, Między biografią a tekstem, [w:] tegoż, Biografia i tekst. Studia o Mickiewiczu i Norwidzie,

Słupsk 2004, s. 17.
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„ […] Przeżywanie, wczuwanie się, intuicja, >>rozumienie<< procesów psychicznych, które doprowadziły

do powstania określonych wytworów duchowych to istotne rysy wczesnej praktyki historycznoliterackiej Kleinera […]”. M. Janion, Dilthey, [w:] tejże, Humanistyka: poznanie i terapia, Warszawa 1982, s. 28-29.
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obcowanie odbiorcy z wartościami. Konkretny autor wraz ze swą biografią pozostaje gdzieś w nieokreślonym tle
„subiektywnych operacji myślowych”201.

Gdy sięga się do współczesnych, fundamentalnych w polskim literaturoznawstwie
prac o Ingardenie – rzadko odczuwa się rzecz tak, jak przedstawia Rzepczyński, jakoby fenomenologiczna teoria literatury była „triumfalnym” przezwyciężeniem tej hermeneutycznometodologicznej, czy mówiąc nazwiskami – teoria Ingardenowska jawiła się jako bez mała
„zwycięskie” przekroczenie teorii Diltheyowskiej. Jolanta Dudek w bardzo cennym studium
Miejsce Romana Ingardena w badaniach literackich ukazuje ujęcie Ingardenowskie przede
wszystkim jako prominentną, owszem, ale i autonomiczną metodę badań – bynajmniej nie
dominującą nad pozostałymi. Badaczka stwierdza co prawda, że „szczególne znaczenie dla
badaczy poszukujących możliwie obiektywnej metodologii ma tak zwany antypsychologizm
Ingardena”202, nie wyciąga stąd jednak wniosków co do quasi-rewolucyjnego, krytycznolikwidacyjnego wymiaru całej teorii. Ingarden ani nie unieważnia zatem Diltheya jako rzekomego „psychologisty”, ani nawet go nie niweluje.
Co więcej – w aspekcie filozofii twórczości – między nim a Bergsonem istnieją przecież daleko idące podobieństwa. To wszakże, co Ingarden nazywa „adekwatną konkretyzacją”, w ramach której „wychowany do sztuki czytelnik potrafi przekraczać własny horyzont
czasowy i kulturowy, by przeżywać i poznawać arcydzieła”203, Bergson w Dwóch źródłach
moralności i religii nazywa niemalże wprost „cudem twórczości artystycznej”204. Co najważniejsze, „potrzeba rozprzestrzeniania się, pęd, ruch” dzieła literackiego dążącego ku zrozumieniu jest tożsamy w przekonaniu Bergsona z ruchem moralności, a zatem z perspektywy
Dwóch źródeł… literatura jest – co zostało przeze mnie podkreślone jeszcze we wstępie –
najdoskonalszym z mediów emitujących i transmitujących światopogląd ludzki jako taki.
Najdoskonalszym również, co jest bardzo ważne, w wymiarze „obliczalnym”, gdyż prekursorstwo w pisaniu postrzegałby Bergson nie tylko jako „cud twórczości, lecz także – jako
skuteczną „operację finansową” (sic!):
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J. Dudek, Miejsce Romana Ingardena w badaniach literackich, [w:] Liryka i fenomenologia. Zbigniew Her-

bert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej, pod red. J. M. Ruszara i D. Siwor, Kraków 2016, s. 20.
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H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii, tłum. P. Kostyło i K. Skorulski, Kraków 1993, s. 79.

73

Genialne dzieło, które na początku wzbudza niepokój, powoli, przez samą swoją obecność, będzie mogło stworzyć taką koncepcję sztuki i klimat artystyczny, które pozwolą je zrozumieć; w ten sposób, gdy spojrzymy wstecz, wyda się nam ono genialne: jeśli nie, pozostałoby tym, czym było na początku: po prostu czymś
niepokojącym. W operacjach finansowych sukces decyduje o tym, czy pomysł był dobry. Z podobną sytuacją
mamy do czynienia w twórczości artystycznej; z tą różnicą, że sukces, jeżeli w końcu staje się udziałem dzieła,
które na początku wydawało się szokujące, pociąga za sobą zmianę gustu publiczności, dokonaną przez samo
dzieło; dzieło byłoby więc jednocześnie siłą i materią; przekazało ono poryw samego artysty, niewidzialny a
obecny w dziele. To samo można by powiedzieć o odkryciach w dziedzinie moralności, a zwłaszcza o kolejnych
aktach twórczych, które coraz bardziej wzbogacały ideę sprawiedliwości [podkreślenia moje – K. S.]205.

Mam silne poczucie, że bardzo dobrze mógłby intencję Bergsona w tym względzie
zrozumieć Norwid, niezależnie od religijnego niemalże stosunku, jaki miałby rzekomo pielęgnować w stosunku do „późnego wnuka”. Już w 1983 roku w szkicu Późny wnuk – nieporozumienie? Józef Fert dobitnie wskazał na rozdroża tego rodzaju symplifikującego myślenia:
oto poeta wyczekuje zbawienia od „późnego wnuka”, lokuje w nim, obcym sobie samym –
niemalże jakimś baśniowym sposobem – bergsonowskie „siłę i materię”, które na samym
początku umiejscowił przecież w dziele. Fert pisał: gra z wezwaniami do „późnego wnuka”
jest wyraźnie skalkulowana, „obliczona na dotarcie do współczesnego czytelnika polskiego”,
gdyż operuje przede wszystkim emocjonalnym chwytem „powołania >>późnego wnuka<< w charakterze milczącego świadka oskarżenia”206. Poza tym Norwid myśli tak jak Bergson, o
„porywie artysty, niewidzialnym a obecnym w dziele”207, o dziele jako wyłącznym transmiterze własnej wartości – to wszystko, pomimo rozbudowanej retoryki dialogu – z czytelnikiem,
ale i dialogu toczonym „z nim” „o niego”.
Na dobrą sprawę, sama szeroko stosowana w Norwidowskiej wypowiedzi literackiej
technika anakrezy unieważniała potrzebę specjalnego zwrotu do „późnego wnuka”, co więcej
rozstrzygała kwestię retoryczności oraz perswazyjności tekstu, osadzając go skutecznie w
komunikacyjnej teraźniejszości. W książce poświęconej figurze Sokratesa Norwida (organizującej myślenie o relacji nadawca – odbiorca w obrębie tej literatury) Tomasz Mackiewicz
pisze:
Anakreza należała do najczęściej stosowanych przez Norwida chwytów retorycznych. Była użytecznym
narzędziem mogącym służyć wielu różnym celom: podtrzymywaniu kontaktu z czytelnikiem, skłanianiu go do
205

Tamże.

206

J. Fert, Późny wnuk – nieporozumienie?, „Pamiętnik Literacki” 1983, nr 4, s. 11.

207

Zob. przypis 192.

74

przyjęcia bądź odrzucenia danych poglądów, podsuwaniu tematów do przemyśleń, wreszcie – wskazywaniu
dróg interpretacji208.

Z drugiej strony u Diltheya czy Bergsona – jak twierdzi Rzepczyński – „składnikami
biografii są nie tylko i nie przede wszystkim kolejne życiowe zdarzenia. To również suma
życia wewnętrznego oraz wszelkiego rodzaju fantazji, rojeń, zmyśleń i złudzeń”209. W ostatecznym rozrachunku bowiem, jak tłumaczy kwestię autor Biografii i tekstu: „dzieło będące
wyrazem wewnętrznego świata artysty, nie ma jedynie natury mimetycznej”210. Postulat antymimetycznej lektury tekstu indywidualności twórczej prowadzi jednak u Bergsona i u Diltheya w dwóch całkiem przeciwnych kierunkach – u tego pierwszego (zdaniem Rzepczyńskiego) biograficzno-tekstowy antymimetyzm ma wieść w stronę ujęcia „całości >>życia i
dzieła<<”, u tego drugiego natomiast – kierować ku „zrekonstruowaniu duchowego obrazu
epoki”, „form świadectw rozumienia świata”, oczywiście „w danej epoce”211. To więc u Diltheya, nie u Bergsona – gdyby zapytywać w ogóle, gdzie spełnia się słynna Stendhalowska
maksyma – pisarz jest „zwierciadłem przechadzającym się po gościńcu”.
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2.3. Światopogląd Norwida, Conrada i Trzebińskiego
w świetle teorii światopoglądów Maxa Schelera
Teoria światopoglądów Maxa Schelera nie zostanie właściwie zrozumiana bez swojego odniesienia polemicznego – artykuł filozofa z 1922 stanowił bowiem odpowiedź na wykład monachijski Maxa Webera Wissenschaft als Beruf z 1919 roku. Weber przyjmował ton
tragiczny: to z agnozji – jak twierdził – wyrastało przekonanie, że „posiadanie światopoglądu,
>>służenie pewnym [tylko] bogom<< z wyłączeniem wszystkich pozostałych jest dla ludzi
rzeczą o wiele ważniejszą niż wszelka nauka”212. Piętno indywidualne przyjmowało w tak
ukształtowanym systemie Weberowskiej antropologii coś na kształt widma „pętającego” oraz
opętującego człowieka. Indywidualność twórcza okazywała się efektem specyficznie pojętej
„demonizacji” charakteru: to „demon” w człowieku, krótko mówiąc, miał opowiadać się w
jego imieniu za przyjęciem konkretnych światopoglądów. Scheler uważał, że takie ujęcie indywidualności przez Webera wynikać miało z jego utajonych, kalwińskich (chociaż zsekularyzowanych już) sympatii do predestynacji. Filozofia i nauka musiały pokutować, jeśli noc
wiedzy kiedykolwiek miała w ogóle przeminąć. Jedyna ekspresja treści światopoglądowych,
jaka w tym ujęciu mogła być możliwa, wynikać miała z oczyszczającej, ścisłej ascezy.
Scheler – co znamienne – żarliwości Webera nie piętnował, a wzywał jedynie jego
czytelników do widzenia w monachijskim manifeście nie tyle wykładu, co „wstrząsającego
dokumentu epoki”213. Jak pisał:
W końcu konstatuje Weber jeszcze jeden, szczególnie tragiczny, ba, straszliwy wręcz w kontekście jego
teorii „powołania” filozofii i nauki fakt: oto „proroka”, „zbawiciela” nie ma [wśród nas]. Ponieważ zaś nie mogą
go zastąpić ani „badacze”, „profesorowie”, „filozofowie”, ani też ewentualnie żywy wciąż w Kościele Chrystus
(albowiem Weber możliwość takiej opcji również odrzuca), nasuwa się jedna tylko postawa: eschatologicznie
zabarwione wyglądanie proroka, a zarazem boleściwe, cierpliwe wyczekiwanie w absolutnej „ciemności”, w
„nocy”, która nas otacza. W „nocy” tej uprawiać można jeszcze tylko ascetyczną „naukę” i „teorię światopoglądów”, która nie wyznacza [ich treści]214.
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Otóż nie, teoria światopoglądów wcale nie musi pozostawać czuwającym, stróżującym
w epoce nocy wiedzy, „nocnym” modelem uprawiania nauki – jak utrzymywał Scheler, bo
Weber popełnił de facto zupełnie zasadniczy, wstrząsający błąd: „utożsamił to, co >>osobowe<< z tym, co >>subiektywne<< zamiast z tym, co maksymalnie oraz ponadprzeciętnie
obiektywne” jako „niezainteresowane samymi tylko powszechnie ważnymi wartościami i
celami życiowymi, wedle których nauka dokonuje selekcji w naocznych [treściach] świata”215. Tą drogą postępując, występuje Scheler zarówno przeciw wnioskom Krytyki władzy
sądzenia Immanuela Kanta, jak i przeciw neokantystom szkoły badeńskiej i marburskiej, co
wyraźnie podkreśla. Jego – wyrastający na gruncie „wstrząsających” błędów Webera – projekt teorii indywidualności zachowuje tym samym ostentacyjnie antykantowski oraz jawnie
platonizujący charakter. Weber, tak jak go postrzega i pojmuje Scheler:
Nie dostrzega, że tylko poznanie o charakterze osobowym jest w stanie oddać (geben) świat w jego całości i tylko tego typu poznanie dotrzeć może w ogóle do absolutnego szczebla istnienia wszechrzeczy. Wraz z
Kantem fałszuje on ideę absolutnej zgodności [myśli] ze stanem rzeczy (Sachübereinstimmung) oraz zgodności
woli z wartościami (Wertübereinstimmung), upatrując w niej po prostu idei „powszechnej ważności” (Allgemeingültigkeit) dla wszystkich ludzi; zupełnie więc nie dostrzega, że „powszechnie ważne” może być tylko to,
co względnie prawdziwe i dobre, czymś absolutnie dobrym i prawdziwym zaś mogą być tylko nie posiadające
powszechnej ważności osobowo-indywidualna prawda oraz dobro (Gutheit), tzn. prawda i dobro, które w granicach tego, co powszechnie ważne, wznoszą się ponad nie samo jako duchowa nadbudowa 216.

To, co osobowe jest u Schelera miarą obiektywizacji nauki oraz filozofii do tego nawet stopnia, że oddziałuje na rozumienie przez filozofa kategorii tak podstawowych, wręcz
tak pierwotnych – jak philosophia perennis. Philosophia perennis jest u Schelera wiedzą „w
pewnej wielości typów, z których każdy rości sobie pretensje do tego, aby być filozofią [jako
taką], a więc filozofią jedyną”217. Philosophia perennis to również metafizyka, która nie jest
„wyrazem czasu”, lecz już „dążeniem poza wyraz”, tzn. poza swoje historyczne uwarunkowanie. Nie tylko więc pojawia się u Schelera – podobnie jak u Diltheya, dodajmy – założenie
o skończonej liczbie istniejących metafizyk („ograniczonej liczbie powtarzających się wciąż
typów metafizycznych”218), ale jest już tak, że metafizyka ma swoje podwójne oblicze: wą-
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skie, antropocentryczne i rozległe, ponadantropocentryczne – jest (w sposób niesprzeczny) i
„wyrazem czasu” i philosophia perennis: „nie cechują jej ani ciągły postęp, ani ciągła dewaluacja”219. Stałość i strukturalność metafizyki to zarazem u Schelera przesycenie jej wszelkimi odmianami poznania osobowego.
Rzecz właśnie w tym, że nie tylko potencjał metafizyki czasu teraźniejszego, lecz także potencjał philosophia perennis dają się uzyskać jedynie drogą osobowych relatywizacji
wiedzy filozoficznej. Niekończące się relatywizacje tego rodzaju budują skończone liczby
typów metafizycznych, bo – jak już było powiedziane – z Weberem Scheler odrzuca Kanta,
jawi się jednak z całą siłą jako spadkobierca monadologicznej wizji świata Leibniza. Nieuchronny pozostaje tu antagonizm, tak jak u Diltheya nieuchylalny okazywał się horyzont tzw.
anarchii: „musimy pożegnać się z możliwością załagodzenia sporu filozoficznego, które zyskałoby powszechne uznanie”. To koszt, korzyść zaś (cenna i kontrowersyjna) – to egzystencjalizacja mitycznej nieomal kategorii philosophia perennis:
Co spostrzegł już Leibniz, „prawdziwe”, w sensie względnej prawdy egzystencjalnej są sądy systemów
[metafizycznych] wszelkiego typu (a nie żadnego z nich) w tym sensie, że są one zgodne z jakimś egzystencjalnie zrelatywizowanym do pewnego podmiotu szczeblem [struktury] świata – tym mianowicie, który odpowiada
obiektywnej hierarchii typów osobowości poszczególnych filozofujących jednostek. Pozytywista od Protagorasa
po Hume’a, Comte’a, Spencera i Milla jest wciąż tym samym pozytywistą. Trzeba zapytać tylko, jaką wartość
on sam przedstawia (was er wert is) i jak dalece jego uposażenie jakościowe pozwala mu dzięki wiedzy uczestniczyć w istnieniu świata [podkr. – K. S.]220.

Cytowane powyżej słowa Schelera uprawniają mnie do zaproponowania w niniejszej
pracy rozdziałów eksperymentalnych, których wywód może przypominać tok interdyscyplinarny i transkomparatystyczny (w duchu komparatystyki nietypowej na linii literatura – filozofia). Pogląd, który wyraża filozof, rzeczywiście można określić mianem „nowej monadologii”. W jej ramach Scheler dowodzi, że dowolnie wybrany, egzystencjalny przypadek jednostkowy (nie precyzuje – filozofa czy nie-filozofa) podlega typologii systemów metafizycznych, co w praktyce – przekłada się na zestawianie światopoglądów dowolnych indywidualności z „poszczególnymi jednostkami filozofującymi”. O ostatecznym rezultacie porównania
przesądzać mają cechy kompetencyjne danego egzystencjału: 1) „uposażenie jakościowe” i
jego możliwości wykorzystywania przez indywidualność oraz tym samym 2) stopień uczest219
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nictwa tejże indywidualności w istnieniu świata – za pośrednictwem jej wiedzy. To właśnie
nade wszystko należy zweryfikować, gdy chce się z perspektywy schelerowskiej dokonywać
antagonizujących, „quasi-monadologicznych” porównań. W obrębie niniejszej rozprawy będą
to zderzenia m.in. zderzenia Norwida z Rousseau, Conrada z Hume’em oraz Trzebińskiego z
Bergsonem.
Więcej (i swoiściej) o „uposażeniu jakościowym” Norwida, Conrada oraz Trzebińskiego powiedzieć może nam tekst autokreacyjny aniżeli dokument osobisty. Optymalnym
źródłem materiałowym staje się tutaj gatunek krzyżujący oba doświadczenia wysłowienia, a
więc autokreacyjna literatura osobista. Najporęczniejszego narzędzia w postaci swojego literackiego pamiętnika dostarcza nam Trzebiński, najbardziej problematyczny okazuje się powściągliwy jak zwykle Conrad, w którego wypadku ograniczenie się do tomu Ze wspomnień
może skutkować redukcjonizmem, wyjście z kolei poza wzmiankowany tom – psychologizmem oraz biografizmem. O tzw. kompetencjach Norwida, Conrada i Trzebińskiego do
uczestnictwa w istnieniu świata ma u Schelera decydować ich „zmysłowa natura”, ona bowiem ma bezpośrednie przełożenie na „wiedzę aprioryczną” pisarzy, którą filozof nazywa
„filozoficzną eidologią”221.
Rzecz godna szczególnej uwagi i być może do tego – nieco kłopotliwa: „eidologia”
zaistniewa dzięki „redukcji momentu realności”, który jak twierdzi Scheler, „dany jest nam
wyłącznie jako możliwy opór stawiany naszym poczynaniom”222. Z jednej strony twierdzi
zatem filozof, że nie ma nauki bez zmysłowego „ewidencjonowania rzeczywistości” przez
światopogląd naturalny, z drugiej – utrzymuje, że – pole owego „ewidencjonowania”, moment realności jest jedynie źródłem oporu, jaki rzeczywistość wywiera na konkretny egzystencjał. U Schelera nie stanowi to sprzeczności. To, w jaki sposób Norwid, Conrad bądź
Trzebiński zyskują i artykułują wiedzę „na temat wszelkich formalnych i materialnych możliwości istnienia”223, wynika w równym stopniu ze sposobu zmysłowej organizacji ich refleksji, co z nieuświadomionego, osobowego „obiektywizowania”, przezwyciężenia warunków
światopoglądu naturalnego. Podobnie kształtuje się schelerowska nauka:
Przezwycięża światopogląd naturalny, ponieważ oddaje ona świat, który nie jest już zrelatywizowany w
swym istnieniu (daseinrelativ) do człowieka i jego szczególnej organizacji zmysłowej, lecz daje się przetłuma-
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czyć na języki wszystkich możliwych aparatur zmysłowych (Sinnlichkeiten), chociaż pozostaje on w swym istnieniu zrelatywizowany do istoty obdarzonej zmysłowością jako takiej – do istoty, która po to posiada zmysły,
aby dzięki ich wskazaniom wytyczać swe możliwe oddziaływanie na świat. Tak jak nie ma spostrzeżenia zmysłowego bez uwagi, tak też system czynników (Aktionssystem) istoty witalnej zawsze funduje rodzaj i naturę jej
aparatu zmysłowego [podkr. – K. S.]224.

Poglądy Schelera przedstawione w niniejszym szkicu bynajmniej nie wyczerpują opinii filozofa na temat teorii światopoglądów. Ważne wskazanie, że „współczesna metafizyka
nie jest już kosmologią i metafizyką przedmiotów, lecz metaantropologią i metafizyką aktu”225 pada w rozprawie późniejszej aż o sześć lat: napisanym na kilkanaście dni przed śmiercią Światopoglądzie filozoficznym. To tekst trudny do zinterpretowania w świetle sugestywnych wrażeń Schelera, jakie w 1922 roku wyzwoliło w nim obcowanie z wykładem monachijskim Webera. Twierdzi w nim filozof m.in., że człowiek „nosi wyższą godność współtwórcy Boga, który w światowej burzy, na czele pochodu wszystkich rzeczy ma nieść sztandar boskości, sztandar urzeczywistniającej się dopiero w procesie rozwoju świata deitas”226,
jest bowiem – krótko mówiąc – „bytem, w którym prabyt” i „rozpoznaje siebie”, i „ujawnia
swoją istotę”227.
Powróćmy do Webera – takiego, jakim był w oczach Schelera. Znamiennym paradoksem schelerowskiej teorii światopoglądów jest to, że nierozstrzygalnemu sporowi metafizycznemu w świecie, nigdy niekończącemu się ani nigdy w przeszłości niemającemu początku na
skutek pluralizmu przekonań – odpowiada wizja „sfery panowania światopoglądów” jako
„sfery systemu parlamentarnego”228. Błędem Webera było niedostrzeżenie tej homeostazy:
„parlamentaryzmu” wpisanego w Weltanschauungstheorie oraz antagonizmu metafizyk wiedzy. Alarmował o końcu filozofii bez powodów do alarmowania – tymczasem rzeczywistym
skutkiem owego pochopnego, weberowskiego alarmu wzywającego do „odczarowania świata” mogła stać się – jak ostrzega Scheler – prawdziwa śmierć filozofii, tj. „rozpłynięcie się
wszelkiej materialnej filozofii w czystej >>teorii światopoglądów<<”229, a w konsekwencji
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zastąpienie filozofów „profetycznymi homo religiosus”230, czyli – ujmując w wielkim skrócie
– zastąpienie Kartejusza Jeremiaszem czy też może lepiej: umocowanie Kartezjusza w pozycji Jeremiasza.
Zdaniem Schelera, naturalny światopogląd nie może być zasadniczo przetwarzany
„środkami czysto duchowymi (nauczanie, wychowanie, misja duchowa itd.)”231. Czy oznacza
to, że wykształcony lub wpojony światopogląd nie może rewolucjonizować światopoglądu
naturalnego? Trudno z tą opinią zgodzić się, gdy mówi się o światopoglądzie indywidualności
twórczych – zwłaszcza o tak formacyjnych biografiach, jak biografie Norwida, Conrada oraz
Trzebińskiego. Rzecz w tym, że – jak pisze Adam Węgrzecki – „nauki nie można traktować
jako udoskonalenia naturalnego światopoglądu”232, a „fakty jednego i drugiego rodzaju mają
charakter transcendentny”233.
Być może – mówiąc o Schelerze i mówiąc Schelerem – należy więc porzucić kategorię tzw. naturalnego światopoglądu. Opis światopoglądu naturalnego indywidualności twórczej nie doprowadzi nas do konstatacji innych niż te, które filozof przewidywał: „że człowiek
jako istota witalna, niewątpliwie ślepa uliczka natury, jest jej kresem”234, bo – w istocie –
tłumaczy Węgrzecki pesymistyczno-katastroficzną podstawę antropologicznego optymizmu
Schelera: „człowiek jest w ogóle kresem rozwoju życia na Ziemi, jest zjawiskiem świadczącym o wyczerpaniu się jego mocy twórczej”235. Scheler (w przeciwieństwie do Bergsona)
uważa, że twórczość ludzka – tak, jak on ją pojmuje – stanowi wyłącznie hipostazę lub nieudolny substytut monumentalnej twórczości natury na Ziemi. Nie to, że człowiek jest indywidualnością twórczą, wydaje się dla Schelera najważniejsze, lecz to, że jest on – jak pisze Węgrzecki – „indywidualnością noetyczną (aktową)”236.
To zaś, co Scheler nazywa „noetycznością”, ja pozwoliłem sobie nazwać akapit wcześniej formacyjnością, a więc – uduchowieniem. Bo dopiero „jako możliwa istota duchowa…
[indywidualność ludzka – K. S.] jest właśnie czymś innym niż ta ślepa uliczka, jest zarazem
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jasnym i wspaniałym z niego wyjściem”237. Tą drogą, nie posiadając jej nigdy „z przypisania”, zdobywa się osobowość, czy – jak ujmuje Węgrzecki – wychodzi się z nietwórczego
kresu natury w stronę nowego uduchowionego, noetycznego początku. Warunek filozofii
praktycznej jest w tym względzie ostry i bezkompromisowy, ponadto do tej pory nie brzmiał
nigdy ostrzej niż u Schelera. Żądania Schelerowskie nie mają porównania ani z tym, co egzekwuje od humanistów Dilthey, ani tym bardziej z tym, czego od artystów oczekuje Bergson.
U tego ostatniego – w świetle całej ostrości sformułowań, które odnaleźliśmy u Schelera –
koncepcja twórczości staje się wręcz hymnem na cześć możliwości kreacyjnych indywidualności. Nie wyodrębnia się tu żadnych warunków sine qua non. Scheler zwiastuje w tym
względzie koniec marzeń filozofów życia, tym samym – w dziejach XX-wiecznej teorii światopoglądu – koniec swoistej belle epoque. Jak tłumaczy swojemu czytelnikowi filozof: nie
życie w swoim ogromie, a akty w swojej realnej liczbie konstytuują indywidualność, one same jednak (inaczej niż Lebenswelt Bergsona i Diltheya) nie staną się same przez się tym sposobem, więc niejako deus ex machina – warunkiem koniecznym i możliwym do zaistnienia
tzw. człowieka twórczego:
Akty są ze swej natury czymś dokonującym się, dynamicznym i zmiennym, i właśnie w takim szczególnym „materiale” zawiera się osoba, „żyjąc” w aktach. Osoba „nie powinna być nigdy pomyślana jako rzecz
czy substancja… Osoba jest raczej bezpośrednio współprzeżytą jednością przeżywania, nie jakąś tylko pomyślaną rzecz poza tym, co bezpośrednio przeżyte”. Byt osoby, jako ciągłej aktowości (kontinuierliche Aktualität),
wyczerpywałby się zatem w aktach. Trudno byłoby to jednak pogodzić z tezą, że „byt osoby funduje wszystkie
istotowo odmienne fakty” [podkr. – K. S.]238.

Warto zastanowić się w tym względzie nad tym, czy antropologia filozoficzna Schelera może w ogóle spełniać warunki bycia dobrą antropologią indywidualności twórczej. Być
może – spełnia je w jakiś sposób częściowo? Wątpliwość rodzi się oczywiście w punkcie, w
którym Scheler dystansuje się względem filozofii życia, wynika jednak również z podstaw
jego własnych zapatrywań, m.in. poglądu na etykę. Wyznacznikami wartości tej filozofii –
jak pisze Stefan Konstańczak – są „czas istnienia, zasięg wpływu, głębia odczuwania, niezależność”239. „Wartości możemy poznać, odczuć, ale nie możemy ich tworzyć”, pisze Kon237
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stańczak o Schelerze, „w tym kontekście [toteż] należy odróżnić nosicieli wartości (Träger)
od samych wartości”240. Scheler – w odruchu sprzeciwu nie tyle wobec Diltheya, co wobec
wzmiankowanego już Kanta – neguje więc poznanie symboliczne (w tym jego dynamiczną
rolę, którą Dilthey akcentował) i wyróżnia radykalnie wymiar naoczny: „Tylko w aktach naoczności jest bowiem możliwe poznanie adekwatne i pełne, tzn. maksymalnie możliwe w
ludzkim wymiarze”241.
W Schelerowskiej naoczności – kiedy już zostanie ukonstytuowana jako „pełnia” dla
„wszelkiego poznania” – nie objawia się jednakże twórczość, a moralność – i to moralność
zostanie wyposażona ostatecznie w ruch zmiany twórczej (u Schelera wszelako – zmiany powolnej, miarowej, postępującej). Scheler nie widzi w osobach indywidualności twórczych
wysp, struktur, grup wyspowych o odrębnym znaczeniu w obrębie społeczeństwa. Nie widzi
ich w ogóle – należałoby powiedzieć – to znaczy: ani nie elitaryzuje, ani nie egalitaryzuje. W
ten sam sposób nie dostrzega w społeczeństwie elit innego rodzaju niż artystyczne – np. elit
moralnych. Jak pisze Konstańczak:
To swoista forma demokracji etycznej, równość osób niezależnie od poziomu moralnego. Mimo opozycji względem etyki kantowskiej, Scheler za Kantem uznaje jednak, iż spełnianie dobra jest obowiązkiem osoby242.

Pomimo wszystko wydaje się, że antyartystyczna perspektywa Schelera może okazać
się bardzo pomocna w kreśleniu portretu określonych twórczych indywidualności – właśnie
ze względu na swój minimalizm, zmuszający do ustalenia progu naoczności (zmysłowej, poznawczej) dla Norwida, Conrada i Trzebińskiego: każdego pisarza z osobna. Jak spostrzegawczo zauważa Konstańczak, elementy filozofii życia, a więc i filozofii twórczości mógł
Scheler ekstrapolować na swoje refleksje na temat globalnej ewolucji moralności. Jest w jej
przyrastającym rozwoju coś z Bergsonowskiego élan vital, chociaż Konstańczak utożsamia
ten dynamizm jedynie z heglizmem. Dochodzi jednak u Schelera ostatecznie do twórczych
transformacji tzw. pędu moralnego. Transformacji – gdyż „umoralnienie” przekształca się u
filozofa w „uduchowienie”:
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Wyraźnie pod wpływem idei heglowskich Scheler widzi w wartościach moralnych przejaw ewolucji
„twórczego pędu”, który dla ludzkości swój rozwój zaznacza ciągle wzrastającym uduchowieniem. „Najwyraźniej dokonuje się ten proces w ludzkiej historii, w której idee i wartości moralne pewną >>siłę przebicia<<
(>>Macht<<) uzyskują tylko bardzo powoli, a to dzięki temu, że w coraz większej mierze splatają się z interesami i namiętnościami oraz tym wszystkim, co [wiąże się] ze wspierającymi się na nich instytucjami”. Postęp
moralny jest więc powolny, ale nieunikniony, zatem zjawisko regresu moralnego w skali powszechnej nie jest
możliwe243.

Artysta to więc u Schelera nie tyle indywidualność twórcza, co indywidualność uduchowiona. To indywidualność uduchowioną reprezentując, jedynie tą drogą, tym sposobem
legitymacji – zyskuje dostęp do szerokich zakresów filozoficznych wizji świata. Może – innymi słowy – „filozofować” o świecie, jeżeli tylko nie faworyzuje, nie promuje, nie upowszechnia: swojego artyzmu. Scheler nie odmawia indywidualności twórczej jej charakterystycznego indywidualnego piętna, nie chce wszelako dopuścić, aby ta identyfikowała go z
wytworami twórczości jako takiej. Powinna w swoim progresie widzieć zamiast tego przejawy postępującego „uduchawiania się”. Frapujące w tej kwestii okazuje się dawne zestawienie
Schelera z Leibnizem, zestawienie ze względu na Schelerowską koncepcję ducha – przeprowadzone na gruncie polskich badań przez Mieczysława Gordona. Otóż – Leibniz jawi się
Gordonowi w tym wypadku nowocześniejszym od Schelera wyraźnie niewolonego obsesją
postponowania na wszelkie sposoby kartezjańskiego „dualizmu ontologicznego: interakcjonizmu i paralelizmu”244. Scheler „zwalcza zarazem Descartesa przeciwstawienie uduchowionych ludzi – rzekomo bezdusznym zwierzętom-maszynom”245 i dyskusyjnie, ryzykownie –
„identyfikuje przedmioty introspekcji z przedmiotami ekstraspekcji”246. Leibniz – objaśnia
Gordon – jest w tym względzie dalece od Schelera subtelniejszy:
Leibniz bowiem utrzymuje, że także ludzkie ciało mogłoby funkcjonować niby zwykły automat, podobnie jak zwierzę, gdyż „wszystko przebiega w nim tak, jakby nie było duszy”. To zaś quasi-rozumne i quasicelowe zachowywanie się automatu wyższego typu, którego koncepcję Leibniz głosił w swych pracach, stanowi
wszak zapowiedź działania dzisiejszego „układu samodzielnego”. Pod tym więc względem piszący 200 lat temu
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Leibniz był bardziej nowoczesny od Schelera. Bo posiadania przeżyć psychicznych nie uważał za warunek niezbędny życia organizmu: nie uważał uduchowienia za conditio sine qua non ożywienia247.

Być może błąd Schelera tkwił w ekwiwokacji, do której sam – negatywnym aspektem
swojej filozofii – doprowadził, zrównując „pęd twórczości” z „pędem moralności”. Schelerowska koncepcja indywidualności uduchowionej wynikała bowiem z niepełnego redukcjonizmu – niepełnego zredukowania tak wpływowych w obrębie filozofii życia koncepcji twórczości. Istota uduchowiona była więc u niego istotą „poniekąd” twórczą, jego koncepcja indywidualności ludzkiej wykluczała więc założenie o istnieniu jakiegokolwiek automatyzmu,
nawet tego wyższego rzędu, ludzko-zwierzęcego automatyzmu leibniziańskiego. Doświadczenie wewnętrzne określał Leibniz – jak przekazuje Gordon – jako „>>zawartą w nas świadomość Ja posiadającego orientację w tym, co się dzieje w ciałach<<, czyli w rzeczach materialnych”248. Schelerowskie doświadczenie wewnętrzne było odwrotne do leibniziańskiego,
antyautomatyczne, w pewnym sensie – właśnie witalne, stanowiło – jeśli można tak powiedzieć – „orientację w uduchowieniu”.
To Scheler jednakże, Scheler (i zaproponowana przez niego metoda antropologicznofilozoficzna) staje się w ten sposób patronem specyficznej interdyscyplinarnej komparatystyki. Bazując właśnie na założeniach antropologii filozoficznej, możliwe bowiem oto staje się
inne niż dotychczas, tzn. inne niż filologiczne zestawianie ze sobą światopoglądów pisarskich, a także światopoglądów filozoficznych. Mówiąc w tym znaczeniu o komparatystyce
filologicznej, mam na myśli przede wszystkim prace takie, jak Zdzisława Najdera, Conrad
and Rousseau: Concepts of Man and Society oraz Alicji Lisieckiej, Norwid – poeta historii.
Oba studia pozostają sztandarowe dla dyscypliny jednego oraz drugiego badania literatury
autorskiej – zarówno jako punkty afirmatywne, jak i polemiczne. W horyzoncie badań nad
Andrzejem Trzebińskim (poza książką Elżbiety Janickiej Sztuka czy naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego, która zawiera interesujące mnie refleksje jedynie w rozproszeniu) nie zaobserwowałem żadnych znaczących prób komparatystyki tego rodzaju. W swojej refleksji – pisząc na temat Conrada i Hume’a czy też Norwida oraz Schopenhauera będę
kierował się nietypowymi wytycznymi komparatystyki filozoficznej i światopoglądowej, do
czego ośmiela mnie schelerowski punkt widzenia. W badaniu zawartości filozoficznej dzieł
literackich znajduję jedynie jeden wzorzec postępowania z materiałem literackim – znajduje
247

Tamże, s. 12-13.
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się on w obrębie norwidologii, to studium Beaty Romanowskiej wykazujące (przekonująco),
że wiersz Cypriana Norwida pt. Wielkie słowa jest antycypacją Ingardenowskiej teorii literatury i dzieła literackiego. Studium nosi tytuł „Wielkie słowa” Cypriana Kamila Norwida z
perspektywy teorii budowy dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena, a o jego wyjątkowym walorze interpretacyjnym zaświadczali tak wybitni badacze dyscypliny jak Grażyna
Halkiewicz-Sojak249.
Pozostając jeszcze przez chwilę w bliskim kontakcie z dziełem autora Rzeczy o wolności słowa, warto podkreślić, że platonizujący stosunek Norwida do twórczości i artyzmu bynajmniej nie przekreśla antyartystycznego nachylenia Schelerowskiej antropologii filozoficznej. Norwid poprzedza Schelera, także w wymiarze jego koncepcji ducha filozoficznego: w
większym stopniu powinno to eksponować globalność oraz rozległość myśli poety, aniżeli –
uchodzić za paradoksalne. W wierszu Do mego brata Ludwika nazywa siebie autor – jakże
finezyjnie – jeszcze nie „artystą ziemi”, ale już „zwolennikiem artyzmu ziemi”. Rozwijać to
będzie w kolejnych – w większym stopniu arystotelizujących niż platonizujących – koncepcjach artyzmu, nie tylko odnoszących się do siebie i własnego pisania. W Wykładach o Juliuszu Słowackim wyjaśnia co do autora Balladyny, że „nie tylko czuł natchnieniem jak inni, ale
wiedział jasno, co wypełnia”, tym samym – że pioniersko ucieleśniał „artyzm techniczny i
sztukę w całej swej nagości”. W późnym Obywatelu Gustawie Courbet z kolei powiada Norwid o słuszności pożądania nie tylko samej „logiki”, lecz także – co może znamionuje wielkość?250 – „rutyny artyzmu”. Korespondencja w tym względzie skrzy się z kolei od odniesień ironicznych i autoironicznych – szczególnie w latach młodzieńczych: „Cały mój artyzm
zakończony: nie będę miał muzeum, akademii i szkoły w estetycznym znaczeniu tego słowa”,
„soboty: zestetyczniały one w murach mego atelier”.
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G. Halkiewicz-Sojak, Czy „Wielkie słowa” są trudną lekturą?, [w:] Trudny Norwid, red. P. Chlebowski,

Lublin 2013, s. 234-235. Dla odmiany – wobec stosowania do twórczości Norwida aparatury Ingardenowskiej
niezmiennie sceptyczny pozostawał Edward Kasperski. Pytał np. retorycznie: „jak miała się wiodąca w swoim
czasie teoria dzieła literackiego do utworów Norwida? Czy rzeczywiście Ingardenowskie twierdzenia o budowie
dzieła literackiego wyjaśniały cokolwiek z twórczości autora Quidama?”. E. Kasperski, Trudny Norwid. Trudna
metodologia. Jak badać Norwida?, tamże, s. 65. Zob. także: B. Romanowska, „Wielkie słowa” Cypriana
Kamila Norwida z perspektywy teorii budowy dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena, [w:] Rozważania
nad „Wielkimi słowami” Cypriana Norwida, pod red. naukową D. Pniewskiego, Toruń 2012, s. 53-62.
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Taka interpretacja wyrasta z wieloznaczności Norwidowskiego sformułowania, jest jednak możliwa jako
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Idźmy dalej. Czy artyzm Josepha Conrada może zostać zakwalifikowany jako „słaby”,
tak aby Schelerowska koncepcja antropologii filozoficznej nie została całkowicie oddalona?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto sięgnąć do najnowszych prac poświęconych słynnej
Przedmowie do Murzyna z załogi „Narcyza”, na gruncie polskiej conradystyki szczególnie –
do erudycyjnej rozprawy Jolanty Dudek, Przedmowa do Murzyna z załogi „Narcyza” (1897)
jako artystyczny program Josepha Conrada (mając wszelako na względzie, że już u Iana
Watta, światowej sławy conradysty pojawiały się próby czytania Lorda Jima z perspektywy
Schelerowskiego rozumienia pojęcia wstydu251):
Głębsza analiza Przedmowy z roku 1897, uważanej przez Conrada za „wyznanie dążeń”, pokazuje, że
jego manifest artystyczny jest również mocno osadzony w europejskiej tradycji, biegnącej od X księgi Państwa
Platona i Poetyki Arystotelesa, poprzez romantyków Shelleya, Wordswortha, postromantyków, Flauberta, George’a Eliota, Maupassanta, Waltera Patera, aż po Schopenhauera, z którym Conrad w Murzynie… polemizował.
Do tej otwartej wciąż listy współbrzmień należałoby również dołączyć dwudziestowiecznych fenomenologów,
zwłaszcza Romana Ingardena i Maxa Schelera [podkr. moje – K. S.]252.

Na antypodach Schelerowskiej wizji poglądu na świat tkwi Mannheimowska kontrwizja, którą Wojciech Wierzejski nazywa historystyczną. To dobra okazja, aby podkreślić dystans między metodologią badania indywidualności twórczej a narzędziami socjologii wiedzy
oferowanymi przez autora Ideologii i utopii. Te drugie nie doprowadzą nigdy do ujęcia takiej
artystycznej wizji świata, która rodzi się na gruncie przeżyć dysonansowych, dla przykładu w
podłożu trudnej biografii, szczególnie biografii pierwszych lat życia. „W moim razie homo
duplex ma więcej niż jedno znaczenie. Pan mnie zrozumie. Nie rozciągam się w tej kwe-
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„Max Scheler wskazuje na szersze implikacje psychologiczne wstydu w słowach, które przypominają diagno-

zę Steina dotyczącą przypadku Jima. Upatruje źródła wstydu w braku zgodności między wewnętrznym wyobrażeniem jednostki o sobie samej a wrażeniem, jakie jej wygląd i postępki sprawiają na innych ludziach. […] Dla
Jima przełom samowiedzy nastąpił przypuszczalnie po skoku z »Patny«, a dojmujące cierpienie wynikało, jak to
rozumiał Stein, z uświadomienia sobie braku łączności między esencją i egzystencją, między jego marzeniami i
jego czynem”. I. Watt, „Lord Jim”. Jim i Marlow, [w:] tegoż, Conrad w wieku dziewiętnastym, tłum. M. Boduszyńska-Borowikowa, Gdańsk 1984, s. 386.
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J. Dudek, „Przedmowa do »Murzyna z załogi Na rcy za «” jako artystyczny program Josepha Conrada, [w:]

Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu. Eseje o twórczości Conrada, pod red. P. Panasa, Warszawa 2017, s.
38.
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stii”253, pisze Conrad w liście do Kazimierza Waliszewskiego z Pent Farm 5 grudnia 1903
roku. Co do Mannheima natomiast, Wierzejski wskazuje:
Dowodził, że [światopogląd – K. S.] jest „powstałą w sposób organiczny fundamentalną zasadą”, albo
inaczej: „podstawą, na jakiej opieramy nasze obserwacje rzeczywistości społeczno-kulturowej”. Chodzi zatem o
pewien zbiór założeń, wnoszony do nauki przez danego myśliciela, a uzależniony od kontekstu historycznego.
Mannheim rozpatrywał światopogląd w kategoriach historycznej adekwatności (nie zaś: prawdy – fałszu). Według niego wszelka wiedza humanistyczna obciążona była wartościowaniem254.

Idący za Bergsonem czy Schelerem skłonny byłby zgodzić się wyłącznie z pierwszą
częścią tezy Mannheima. Idący za Diltheyem – dopytywałby prawdopodobnie o znaczenie
używanego przez Mannheima pojęcia historii oraz o sposoby jej kontekstualizacji.
„Realizm socjologii wiedzy jest godny przemyślenia”255, konstatuje w przedmowie do
polskiego wydania Ideologii i utopii Jadwiga Mizińska. Nie z perspektywy badań psychologii
jednostki twórczej – chciałoby się odparować – niezależnie od zastrzeżeń, które Mizińska
wcześniej w tekście formułuje. Z jednej strony bowiem badaczka (w imieniu, a także w interesie autora Socjologii wiedzy) zastrzega się: „koncepcja Mannheima nie sprowadza się do
wygłaszania tez o bytowym zakorzenieniu świadomości, jej partykularyzmie i do apeli o respektowanie tych jej cech”256. Z drugiej jednak strony informuje o całym zasobie przygotowanych przez myśliciela, nieindywidualnościowych strategii badania poglądu na świat: „w
rozdziale Socjologia wiedzy autor prezentuje projekt instrumentarium metod i procedur, za
pomocą których [tezy o bytowym zakorzenieniu świadomości – K. S.] można badać, będąc
teoretykiem wiedzy”257.
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J. Conrad, Do Kazimierza Waliszewskiego, Pent Farm, 5 grudnia 1903, [w:] tegoż, Listy, dz. cyt., s. 223.
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W. Wierzejski, Światopogląd i ideologia polityczna a filozofia. O filozofii politycznej o. Józefa M. Bocheń-

skiego, „Filo-Sofija” 2013 nr 2 (21), s. 210.
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J. Mizińska, Przedmowa do wydania polskiego, [w:] K. Mannheim, Ideologia i utopia, przeł. J. Miziński, z

przedmową do wydania polskiego J. Mizińskiej, Lublin 1992, s. XIII.
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Tamże, s. XI.
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Tamże.
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Rozdział 3
Teoria światopoglądu z perspektywy Metafizyki jako dążenia
do uzyskania ostatecznego poglądu na świat Kazimierza Ajdukiewicza
Interesujących spostrzeżeń na temat antagonizmu dzielącego religię oraz światopogląd
dostarcza Kazimierz Ajdukiewicz w dodatku do tomu Zagadnienia i kierunki filozofii zatytułowanego Metafizyka jako dążenie do uzyskania ostatecznego poglądu na świat. Warto w tym
miejscu nadmienić, że tekst – o czym informuje nas przypis redaktorski do wydania Zagadnień… z 2003 roku – pierwotnie stanowić miał ostatni rozdział całego opracowania, funkcjonuje jednak na prawach dodatku wskutek „nacisków ideologicznych”, za sprawą których w
momencie pierwszej publikacji książki w 1949 roku został okrojony i „ukazał się w bardzo
zmienionym kształcie”258. Rekonstrukcja wywodu stała się możliwa jedynie dzięki zachowanym przez Jana Woleńskiego odbitkom korektorskim całego studium. Ajdukiewicz, podobnie
jak Twardowski, w kwestii tzw. teorii światopoglądu reprezentuje tutaj postawę środka. Jeżeli
wrócić do podstawowych, filozoficznych rozróżnień, jego wysiłki mogłyby zmierzać w kierunku zniesienia antynomii między pluralizmem światopoglądów a światopoglądowym monizmem, a następnie – do powrotu do przedmiotowej „terminologii podstawowej”. Autor Zagadnień i kierunków filozofii w próbach ustalania specyficznej dziedziny dla badania światopoglądu wydaje się poszukiwać jakiejś ogólnej, bliżej nieokreślonej identitas indiscernibilium, zasady jedności w różnorodności, nie ignorując jednocześnie zarówno pojedynczości
badanego obiektu (światopoglądu jednostkowego), jak i liczności, wieloelementowości kontekstu (zakładanego heurystycznie, projektowanego świata światopoglądów). Niezależnie od
istnienia tak różnorodnych polskich odniesień do kategorii światopoglądu, jak te Kazimierza
Twardowskiego oraz Stanisława Brzozowskiego259, w niniejszym rozdziale pracy właśnie
258

Autorem cytowanego tu przypisu jest Jan Woleński. K. Ajdukiewicz, Metafizyka jako dążenie do uzyskania

ostatecznego poglądu na świat, [w:] tegoż, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, wstęp
J. Woleński, Kęty – Warszawa 2003, s. 143.
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K. Twardowski, Przemówienie wygłoszone na obchodzie dwudziestopięciolecia Polskiego Towarzystwa Filo-

zoficznego we Lwowie dn. 12 lutego 1929 r., [w:] Księga pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we
Lwowie, Lwów 1931, s. 1-5. Zob. także na ten temat: R. Jadczak, O „poglądzie na świat i życie” – wedle Kazi-
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Metafizykę jako dążenie do uzyskania ostatecznego poglądu na świat pragnąłbym uczynić
przykładową ekspresją polskiego punktu widzenia na problematykę badań natury tzw. poglądu na świat.
Z własnym opisem światopoglądu Ajdukiewicz łączy w sposób nierozdzielny pojęcie
szerokości, rozległości horyzontu poznawczego. Od niego po pierwsze uzależnia kształt poglądu na świat, po drugie – względem niego rozróżnia światopoglądy: na „prowizoryczne”,
które (wydaje się, że niepotrzebnie to waloryzując) nazywa także „zaściankowymi”, oraz
„ostateczne”:
Nazwijmy ogół wiadomości zawartych w naszym horyzoncie myślowym, które wywierają decydujący
wpływ na nasze oceny eudaimoniczne i moralne naszym p og ląd em n a św iat. Dopóki ten pogląd na świat jest
zaściankowy, dopóty oparte na nim oceny są prowizoryczne i mogą przy rozszerzeniu tego horyzontu ulec zmianie. Ludzie poważnie myślący pragną więc, aby ich horyzont nie był zaściankowy, lecz żeby ich pogląd na świat
był p o g ląd em o sta te czn y m 260.

Stwierdza wreszcie Ajdukiewicz, co tutaj zdecydowanie najistotniejsze, że „w historii
kultury europejskiej większość ludzi znajdowała taki ostateczny pogląd w religii”261, że to w
jej kręgu „oceny eudaimoniczne oraz moralne” (definiuje je w pracy oddzielnie) nieodwracalnie przekształcały się w „niewzruszone i nie potrzebowały obawiać się zmiany, choćby horyzonty nasze nie wiadomo jak się rozszerzyły”262. Nie był to zatem ani wyraz eskapizmu intelektualnego, ani tym bardziej – swoistego intelektualnego kwietyzmu. „Drogowskaz” wiary
jest bowiem niezawodzącą nigdy, w pełni skuteczną gwarancją realizacji „ostatecznego, nie
zaś prowizorycznego i zaściankowego tylko poglądu na świat”263.
Filozof sproblematyzował także zagadnienie światopoglądu religijnego, uznając ów
typ światopoglądu za w jakimś stopniu abstrakcyjny, tj. nieistniejący wprost, wyrastający w
wypadku „większości ludzi wierzących” z psychologicznej procedury „sugerowania przeko-

mierza Twardowskiego, „Nowa Krytyka” 1992 nr 3, s. 57-67. Zob. również: S. Brzozowski, Kultura i życie.
Zagadnienia sztuki i twórczości w walce o światopogląd, wstęp: A. Walicki, Warszawa 1973.
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„Kto taką religię wyznaje, ten ma w życiu drogowskaz, którego nie odrzuci, dopóki tę religię wyznaje,

choćby dalsze postępy jego wiedzy odsłoniły mu nowe, nieznane przedtem horyzonty”. Tamże, s. 146.
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nań”, tj. „przejmowania wiedzy od generacji starszej”264. W momencie, w którym kończy się
religia, wraz z nią zaś – tzw. światopogląd religijny oparty na wierze, pojmowany tylko i wyłącznie dzięki temu jako „ostateczny, nieprowizoryczny i niezaściankowy”, rodzi się nieuzależniona, filozoficzna refleksja nad poglądem na świat jako nieuwarunkowaną w ocenach
eudamonicznych i moralnych świadomością finalną. Powstaje więc poza religią, czy – wraz
ze schyłkiem jej określonej dewocyjnej formacji265. Dekadencja religijności jest momentem
narodzin metafizyki, którą Ajdukiewicz definiuje jako pozareligijne, niearbitralne poszukiwanie szerokiego, niedającego się zakwestionować w procedurze dedukcyjnej horyzontu doświadczeń mającego stanowić podstawę światopoglądu ostatecznego. Rozległość horyzontu
danego poglądu na świat będzie tutaj wprost proporcjonalna do siły racjonalnej perswazji
posiadającej wysoki współczynnik obiektywizacji, przechodzącej test obiektywności – dla
danego systemu metafizycznego. Taka interpretacja metafizyki przez Ajdukiewicza, racjonalnie pragmatyczna266, skłaniałaby do adnotowania jeszcze jednej, dodatkowej uwagi zaczerpniętej z omawianego tutaj dodatku do Zagadnień… Jest to symptomatyczne dla rozumienia
Ajdukiewiczowskiej teorii światopoglądu, co więcej uzmysławia różnicę pomiędzy polską
teorią poglądu na świat a jej niemieckim modernistycznym prototypem – Diltheyowską koncepcją Weltanschauung. Ajdukiewicz wyłącza mianowicie „poza ramy swojej syntezy ontologię”, która to – w jego najgłębszym przekonaniu – „nie wiąże się z resztą zagadnień metafizyki ściślej niż z podstawowymi zagadnieniami jakiejkolwiek innej gałęzi wiedzy”267. Skut264

Tamże.
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„Dlatego u wielu wiara religijna ulega zachwianiu z chwilą dojścia do krytycyzmu. Wraz z zachwianiem się

tej wiary ulega też zachwianiu drogowskaz ku ostatecznemu szczęściu i obowiązkowi, który się opierał na
wierze. Potrzeba znalezienia takiego drogowskazu rodzi teraz potrzebę znalezienia przecież na drodze
osobistego wysiłku myślowego takiego ostatecznego, a nie prowizorycznego i zaściankowego tylko poglądu na
świat, który by wskazał, w czym ostatecznie leży największe szczęście i co ostatecznie jest jego obowiązkiem”.
Tamże.
266

„Metafizyka powstała w dziejach jako próba zastąpienia religijnego poglądu na świat samodzielnie zdobytym

ostatecznym światopoglądem, […] powstała jako spadkobierczyni religii. W spadku po niej przejęła zadanie
stworzenia ostatecznego poglądu na świat, […] miała ten pogląd oprzeć na racjonalnych dociekaniach”. Tamże,
s. 146-147.
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Tamże, s. 143. W przeciwieństwie do epistemologii, jej status jest bowiem w horyzoncie Ajdukiewiczowskiej

teorii światopoglądu wyraźnie wyróżniony: „metafizyk obejmie programem swych dociekań również i pewne
zagadnienia epistemologiczne, gdyż wnioski z nich płynące dadzą mu wskazówkę w tej sprawie, czy poglądu na
świat, ostatecznego poglądu, jakiego potrzebuje, ma się uczyć od badaczy stosujących metodę doświadczenia”.
Tamże, s. 148-149.
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kuje to zastrzeżenie dalej m.in. finalną konstatacją z dodatku, w której filozof Szkoły Lwowsko-Warszawskiej stwierdza, że jego badanie, określone przez niego jako „synteza dociekań
zastanych”, należy przeciwstawić tym badaniom nad światopoglądem, które stanowią wyłącznie „program pewnych dociekań” – przeciwstawić je, nie zaś do nich dołączyć268.
W swoim badaniu genezy filozofii światopoglądowej Ajdukiewicz precyzyjnie określa
także moment historyczny, w którym należałoby rejestrować charakterystyczny przełom: dekadencja religii – ascendencja filozofii jako wielości światopoglądów. To jego zdaniem początek epoki hellenistycznej, w której „upadła wiara w bogów olimpijskich, a wraz z nią w
autorytet jej przykazań”269. Interesująco koresponduje ta teza z tematyką ostatniego studium
Franza Brentano, autora teorii intencjonalności, nauczyciela Kazimierza Twardowskiego:
Arystoteles i jego światopogląd270 napisanego w roku śmierci Wilhelma Diltheya – tj. w roku
1911. Arystoteles żyjący w okresie 384-322 r. p. n. e. jest ojcem całej epoki hellenistycznej
zapoczątkowanej podbojami Aleksandra Wielkiego około 330 r. p. n. e., reprezentuje zatem
ten moment w historii, który zgodnie z zaproponowaną tutaj ideą Ajdukiewicza reprezentowałby czas narodzin pierwszych światopoglądów. Aristoteles und seine Weltanschauung nie
jest jeszcze co prawda spójną teorią światopoglądu jako takiego, lecz z pewnością to przekonująca i sugestywna, światopoglądowa – paradoksalnie w duchu Diltheyowskim – biografia
Stagiryty:
Przed przystąpieniem do lektury trzeba zrozumieć, że Franz Brentano piszący o światopoglądzie Stagiryty to inny Franz Brentano niż ten wykładający psychologię deskryptywną i teorię aktów. Jest nie tylko starszy
i dojrzalszy, ale także emocjonalnie zaangażowany, czego wcale nie próbuje ukryć. Uważa się za jednego z
potomków Arystotelesa i często korzysta z tych „rodzinnych koligacji”. Na tej podstawie – jak sądzi – ma prawo
twórczo ingerować w swojego „sławnego krewniaka”. Ścisły naukowy wykład przeplata się u Brentana z quasireligijnym uniesieniem271.

I dalej:
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271
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W dziele Arystoteles i jego światopogląd jest kilka miejsc, gdzie Brentano cytuje własny przekład Metafizyki lub wręcz zdaje się przytaczać Arystotelesa z pamięci, co jest tyleż imponujące, co kłopotliwe z perspektywy tłumacza, który musi to skonfrontować z istniejącymi w języku polskim przekładami Stagiryty. Franz
Brentano postępuje z tekstami Filozofa na tyle „niefrasobliwie”, że niekiedy wplata ich fragmenty w żywą tkankę swojego tekstu, nie informując czytelnika, że tu cytuje bądź przytacza swojego mistrza. Mówi po prostu specyficznym dwugłosem272.

Brentano więc – jak się okazuje – mógłby zostać wliczony w poczet teoretyków niemieckiej myśli światopoglądowej, nie tylko wszakże dlatego, że posługuje się w celu opisu
zjawiska tym samym terminem, co Dilthey – Weltanschauung. Aristoteles und seine Weltanschauung nie jest chyba w żadnym stopniu polemiczną odpowiedzią na Diltheyowską koncepcję Weltanschauungslehre. Może być raczej – jak się zdaje – tej koncepcji dyskretną afirmacją. Zbiór wszystkich dzieł Diltheya w języku niemieckim – to także istotna informacja –
ukazał się po raz pierwszy dopiero w latach 20. XX wieku (najwięcej z nich zostało opublikowanych w 1923 i 1924 roku). Spośród Polaków przeszkodę ograniczonej, zablokowanej
wręcz recepcji myśli Diltheya był w stanie do tego czasu przezwyciężyć jedynie Zygmunt
Łempicki, autor pierwszego polskiego studium o filozofie życia z 1914 roku (którego czytelnikiem i recenzentem dwa lata później został Juliusz Kleiner, reformator polskiego literaturoznawstwa doby dwudziestolecia, a co więcej: uczeń Kazimierza Twardowskiego)273.
To, co w Metafizyce jako dążeniu do uzyskania ostatecznego poglądu na świat Ajdukiewicza warte szczególnego rozważenia, to tendencja do nadmiernego uzależniania trwałości
poglądu na świat od przywoływanej już wielokrotnie szerokości horyzontów. Chociaż nigdzie
Ajdukiewicz nie deklarował expressis verbis, że człowiek o ostatecznie szerokim horyzoncie
myślowym posiada światopogląd niezmienny oraz nieusuwalny – zmierza w kierunku dokładnie takich deklaracji. Wymiana jednego poglądu na świat na drugi może zgodnie z przyjętymi tutaj założeniami dokonywać się wyłącznie pod jednym warunkiem: „gdy granice
świata, w których żyje jednostka, stają się obszerniejsze”, wszelako bowiem „oceny nasze
272
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Także Zygmunt Łempicki, o czym informuje nas Jan Woleński, był uczniem Kazimierza Twardowskiego.

Dostęp do pism Diltheya zawdzięczał swojemu wykształceniu – Łempicki był polskim germanistą. J. Woleński,
Szkoła Lwowsko-Warszawska z perspektywy historycznej, „Przegląd Pedagogiczny” 2014 nr 1, s. 10. Zob. także:
A. Skwarska, Stosunek Łempickiego do koncepcji Wilhelma Diltheya, w: tejże, „Spory Zygmunta Łempickiego z
projektodawcami niemieckiej myśli o literaturze (1918-39)”, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof.
D. Ulickiej w Instytucie Literatury Polskiej UW, Warszawa 2014, s. 71-80, [online], [dostęp: 17.11.2016],
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zależne są od naszej wiedzy, od jej rozległości, od naszych horyzontów”274. Nie można dlatego – w świecie Ajdukiewicza – wyobrażać sobie, że ktoś posiadający ostatecznie szerokie
horyzonty zmienia pogląd na świat. Skazuje nas to na uznawanie, że wyłączne jeden, tj. ten i
żaden inny, ostatni z jego poglądów – jest finalny, odpowiednio szeroki, pozostałe zaś muszą
siłą rzeczy uchodzić za „zaściankowe”.
Teoria światopoglądu Ajdukiewicza ujawnia w ten sposób swój rewolucyjny, antyhistoriograficzno-filozoficzny charakter (w ogromnej mierze bowiem to ewolucyjne koncepcje światopoglądu uwzględniają specyficzny model przyrastania wiedzy filozoficznej, a także
ogólnie rzecz biorąc: humanistycznej – kumulatywizm). Stanisław Brzozowski, zarówno na
pierwszym etapie filozofii życia, jak i na następnych: czynu, pracy, czy wreszcie – w fazie
filozofowania inspirowanego modernizmem katolickim, reprezentował skrajnie odmienne, ale
równie szerokie horyzonty myślowe, przechodząc od jednego do drugiego, nieporównywalnego pod względem rozległości/szerokości do poprzedniego. „Linearny” sposób myślenia
Ajdukiewicza doprowadziłby nas w tym względzie do inkryminowania okresów wcześniejszych względem późniejszych i nazywania tych pierwszych „zaściankowymi”. Wynika to z
określonego założenia autora Zagadnień i kierunków… o nieustępowalności światopoglądu
ostatecznego, o jego niewymienialności względem innego ostatecznego światopoglądu. Jak
chyba powiedziałby bez wahania Ajdukiewicz: nie ma dwóch ostatecznych światopoglądów
jednej osoby, jedyną istniejącą realnie alternatywą dla czyjegoś światopoglądu ostatecznego
jest suma poprzedzających go mniej lub bardziej „zaściankowych” poglądów na świat.
U źródeł tak sformułowanej teorii tkwi niesprecyzowanie przez filozofa pojęcia szerokości czy rozległości horyzontu. Nieostrość terminu doprowadza z jednej strony do problemów, które omówiliśmy przed chwilą, z drugiej – do niemożności odgraniczenia, kiedy „kończy się” zmiana poglądu na świat, czyli jego uprawnione rozszerzanie, a „zaczyna” jego deformacja skutkująca wytwarzaniem błędnych, czasami kontrowersyjnych lub ekscentrycznych
przekonań podmiotu światopoglądu (przykładów poetów i filozofów nieustających w rozszerzaniu horyzontów swoich poglądów na świat, nieraz aż po same granice „Ajdukiewiczowskiego błędu” dostarczają m.in. XIX- i XX-wieczne Niemcy: wartymi wzmianki będą tu z
różnych zupełnie przyczyn Hölderlin i Martin Heidegger).
Istnieje więc założenie, które przyjmuje filozof zupełnie hipostatycznie, to zaś ostatecznie osłabia siłę eksplanacyjną jego rozumowania. Jest nim założenie ontologiczne (a należy pamiętać, że właśnie ontologię wykluczał Ajdukiewicz z obszaru swoich ustaleń pojęcia
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światopoglądu): istnienia tzw. świadomości finalnej. Powiedzieliśmy już, że Ajdukiewicz
jako teoretyk światopoglądu jest antykumulatywistą. Należy może jeszcze dodać, że – jako
filozof Szkoły Lwowsko-Warszawskiej wprowadzający do swojej teorii założenie o istnieniu
świadomości finalnej – prezentuje zarazem finalistyczną oraz finitystyczną koncepcję poglądu
na świat (w przeciwieństwie do niemieckiej, infinitystycznej wizji Weltanschauung spod znaku pism filozofów życia takich, jak Dilthey). Finalistyczno-finistystyczne założenie o istocie
światopoglądu wyrastałoby tu z przeczucia o isteniu realnej możliwości co do osiągnięcia
takiego poglądu na świat, który nie tylko pozostawałby nieprowizoryczny, lecz także – stanowiłby pogląd w każdym znaczeniu tego słowa ostateczny.
Stąd też na gruncie teorii Ajdukiewicza nie jest do pomyślenia argument z „uzgadniania” struktury naszych światopoglądów co do przyszłości. Ajdukiewicza poglądy na świat
definiuje co prawda ich możliwość operatywizacji, a porządkuje elastyczność w operatywizowaniu (wyżej umiejscawiać będziemy te światopoglądy, które są w jakimś sensie przygotowane na to, że „granice świata, w którym żyjemy, stałyby się obszerniejsze”275). Jednakże
ze względu na uznanie istnienia świadomości finalnej żaden pogląd na świat w założonym
tutaj uniwersum Ajdukiewicza nie mógłby tak czy inaczej stać się pretekstem do roztrząsania
przyszłych, „obszerniejszych granic świata”, które w sposób nieskończony dezaktualizowałyby jego podstawy (nieskończona przyszłość to nieskończone rozszerzanie horyzontów, nieskończone rozszerzanie horyzontów zaś to argument na rzecz infinistycznych i infinalistycznych teorii światopoglądu).
To, co wydaje się możliwe na gruncie niemieckiej teorii światopoglądu – badanie życia wewnętrznego indywidualności twórczych takich, jak Norwid, Conrad oraz Trzebiński –
wydaje się bądź to nierealne, bądź niekonstruktywne lub niezadowalająco konkluzywne w
ujęciu Ajukiewiczowskim. Rzeczywistość wytwarzająca światopogląd twórczy jest rzeczywistością zmienną, zmienność jej zaś nie polega na prostej potrzebie korygowania danych światopoglądowych. Wyrasta z bardziej skomplikowanych, jeżeli nie wyrafinowanych potrzeb
artysty: przyrastania wiedzy nie tylko w wymiarze kumulatywistycznym, lecz także – w
aspekcie poznawczych transgresji, jakich dostarcza praca przy dziele i nad dziełem, obejmowanie świata jako całości na nowo. Nie ma czegoś takiego, jak Norwidowska estetyczna
świadomość finalna, bo zawartość filozoficzna poematu Promethidion jest wielokrotnie weryfikowana przez niezbieżne z nią zawartości filozoficzne poematów Rzecz o wolności słowa
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(lata 60.), Assunta (lata 70.), czy w końcu zawartość filozoficzną noweli Ad leones!, swoistego epickiego memento Norwida w sprawie roli piękna w nowoczesnym świecie skapitalizowanym. Dodać należy, że obraz „piękna skapitalizowanego” w żadnej mierze nie da się wytłumaczyć po Ajdukiewiczowsku: poszerzeniem granic świata starego Norwida.
Co do Andrzeja Trzebińskiego – owszem, stanowi przypadek symptomatyczny, jednak jego samoświadoma już twórczość zgromadzona w latach 1941-1943 nie stanowi wcale
przykładu dokumentu ukształtowania tzw. świadomości finalnej. Niepomyślnie więc dla koncepcji Ajdukiewiczowskiej niedokończona powieść młodzieńca Kwiaty z drzew zakazanych,
groteska dramatyczna Aby podnieść różę…, słynny pamiętnik wreszcie – stanowią raczej palimpsest i amalgat często niedokształtowanych danych światopoglądowych aniżeli przykład
regularnej kompozycji dzieła układającego się w spójną, autorską literaturę jednego poglądu
na świat. Nie znaczy to, że Trzebiński „nie dąży” – mówiąc językiem Ajdukiewicza – „do
metafizyki”, to znaczy: „nie dąży do ostatecznego poglądu na świat”, jego jednakże „w pewien sposób” zorientowany światopogląd jest w wyborze dróg ekspresji stale rozproszony,
nie – skrystalizowany. Daleko jeszcze do harmonizacji wyborów moralnych jego bohaterów
literackich dla przykładu, co skutkuje tym, że myśląc o protagonistach Kwiatów drzew zakazanych lub Aby podnieść różę…, nie sposób konceptualizować etyki tzw. bohatera Trzebińskiego. Jest ku temu zbyt mało „rozwijającego się” w czasie, „ewoluującego” pod względem
stylu materiału literackiego.
Tymczasem wydaje się, że jedyną możliwość przykładania finistycznej teorii światopoglądu Ajdukiewicza do wzoru literackich indywidualności twórczych daje wypracowanie
przez nich (Norwida, Conrada, Trzebińskiego, czy innych) czegoś, co można by określić ostatecznymi obrazami ich dzieł, spuścizny, dorobku. Mówi się o tzw. etyce conradowskiej, co
oznaczać ma właśnie etykę klasycznego Conradowskiego bohatera. Gdyby rozpoznanie tego
rodzaju istotnie zachowywało ważność, można by powiedzieć, że Ajdukiewiczowska teoria
światopoglądu istotnie daje się zużytkować. Proces twórczy pojęty jako „dążenie do metafizyki”, „dążenie do uzyskania ostatecznego poglądu na świat” – finalizowany byłby za sprawą
wytworzenia określonych – będących efektem krzyżowania się najpowszechniejszych stylów
odbioru – konceptualizacji, typu etyka conradowska, estetyka spod znaku Norwida, wizja
spotęgowanej sztuki narodowej Trzebińskiego etc.
Trudno zgodzić się z tego rodzaju wizją światopoglądu artystycznego co najmniej z
dwóch względów. Na pierwszy już wskazywałem, podkreślając, że nie istnieje jeden model
norwidowskiej estetyki, choćby dla tego, że okoliczności pisania Promethidiona nie da się
sprowadzić do okoliczności pisania Assunty lub Ad leones!. Nie jest również i tak, że (jak
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sugerowałby Ajdukiewicz) późniejsza perspektywa poszerza lub aktualizuje drugą, zmienia
się bowiem (jedynie!) rozległość światopoglądowych horyzontów. Sytuacja jest dużo bardziej
skomplikowana, zawartość filozoficzna jednego dzieła literackiego weryfikuje bowiem zawartość drugiego, przezwycięża ją, a nawet (nierzadko, także u Norwida!) wyposaża w ironiczny nawias – przy czym nigdy nie uchyla, a co dopiero – nie unicestwia. Wytwarza się
więc rodzaj światopoglądowej polifonii i im bliżej ostatecznego poglądu na świat, tym bliżej
paradoksalnie do utraty jego jedności: multiplikowania się, mnożenia wariantów, odmian,
korekt i autokorekt. Z tej perspektywy pojęcie autorskiej estetyki lub etyki pisarskiej siłą rzeczy musi pozostawać symplifikatem – nie dlatego, że takowa nie istnieje, lecz wskutek niemożności wykorzystania takiej aparatury, która pozwoliłaby osiągnąć dla danego światopoglądu artystycznego „próg metafizyczny”. Symplifikatem etyka conradowska wydaje się w
perspektywie nowel pisarza tak niejednoznacznych i dyskusyjnych (właśnie pod względem
zaciemnienia, nie pogłębienia etycznego przesłania), jak Tajemny wspólnik lub Falk276.
Drugi wzgląd, dla którego finitystyczna oraz finalistyczna koncepcja światopoglądu
pozostaje koncepcją zupełnie nie do przyjęcia na gruncie badań indywidualności twórczej,
wynika z wizji, zgodnie z którą światopogląd pisarski miałby być światopoglądem, który zaistniewa jedynie w wypadku jego „dokształtowania”: a więc dopiero wówczas, gdy wyłaniają
się nazywalne i ostatecznie uogólnialne, metafizyczne jakości świata przedstawionego: dla
przykładu analizowana tu etyka jego bohaterów. Nietrudno wyciągnąć z tych założeń absurdalne wnioski o istnieniu ogromnej ilości literatury, która przerwana w „nieostatecznym stadium” swojego rozwoju, nie może świadczyć za swoimi autorami jako przykład określonej
(mniej lub bardziej) metafizyki literackiej, jest więc wyłączana poza obszar literatury pierwszego rzędu: tj. tej powstałej z ostatecznych światopoglądów i wyłaniającej ostateczne poglądy na świat. W tej niefortunnej sytuacji, w kręgu uprawiania pseudoliteratury znalazłby się
zapewne i Andrzej Trzebiński.
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Rozdział 4
Norwid – Mochnacki. Próba zbliżenia
4.1. Wstęp (albo dwaj „impresjoniści”)
„Dostrzeżenie retorycznego kunsztu Mochnackiego nie wystarcza do uchwycenia w
pełni specyfiki jego prozy krytycznej” – tłumaczył Zbigniew Przychodniak we wstępie do
kanonicznego już dziś wydania Pism krytycznych i politycznych Maurycego Mochnackiego z
1996 roku. I dodawał jeszcze: „swoistość jego języka tkwi przede wszystkim w doskonałym
zsyntetyzowaniu dwóch z gruntu przeciwstawnych stylów: klasyczno-retorycznego oraz romantyczno-symbolicznego” – bo „autor rozprawy O krytyce i sielstwie – doświetlał finalnie
sprawę badacz – jest biegłym retorem, świadomym siły swej wymowy oraz romantycznym
symbolistą”277. Cóż, zdaje mi się, że zbliżając się do pism Mochnackiego oraz badań o nim –
„przybywając” tutaj, pozwolę sobie „dopisać”, raczej jako norwidolog niż jako filozof idei,
szukałem takiej właśnie deskrypcji…Takiej (doprecyzujmy), która wskazywałaby na prekursorski, manifestujący się avant la lettre „impresjonizm krytyczny” autora Powstania narodu
polskiego w roku 1830 i 1831. Uważam bowiem, że ten sam rodzaj „impresjonizmu myśli”,
„myśli krytycznych” cechuje pisma estetyczne i polityczne Cypriana Norwida, przynajmniej
(na ten moment jestem pewny tylko tej części hipotezy) w wymiarze warsztatowym, stylistyczno-retorycznym, technicznym. Nie byłoby więc w moim przekonaniu przesadne, jeżelibym to, co Przychodniak na temat Mochnackiego – „czerpie z semantyki jednoznaczności i
perswazyjnej dobitności, odwołując się równocześnie do semantyki konotacji, a także wieloznaczności”, zaświadczył o Norwidzie. Czy popełniłbym błąd? Nie stwierdzałbym przecież
jeszcze, że Norwid jest duchowym Mochnackiego spadkobiercą.

4.2. Portret bez ram.
Mochnacki Norwida
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Norwid do Mochnackiego odwoływał się rzadko. Jeżeli już to mimo wszystko czynił,
ujmował jego osobę efektownie… ale jednostronnie. W Psalmów-Psalmie niewątpliwie czytamy o krytyku najgłębiej, że:
[…] Na jednej brakło nam nucie:
Na nucie struny tej, której harfiarzem Maurycy…
Więc i przyszedł mąż Ów, lecz tłum go przeklął stolicy,
A prawdy, które niósł, wówczas dopiero uznane,
Gdy z umarłego zwłok serce wyjęto spękane!
(III 403)

Jak pisze Ziemowit Skibiński również powołujący się w swojej pracy o Mochnackim
na Psalmów-psalm, „ostatni wers w cytowanym fragmencie odnosi się do sekcji zwłok
Mochnackiego; gdy lekarze otworzyli klatkę piersiową, ujrzeli, wstrząśnięci, serce starego
człowieka”278. W przypisie poety wytłumaczenie przedstawione zostało jednak nieco inaczej:
„przy dyssekcji ciała Maurycego pęknięte serce znaleziono”279. Mając na względzie rok powstania Psalmów-psalmu (1850-ty), warto zapytać czy dopytać tu o Promethidion, mianowicie: czy Maurycy spierający się w pierwszym dialogu utworu (Bogumił) z Konstantym może
być literackim prototypem Maurycego Mochnackiego?
„Co p ięk n e, nie jest to – mówił Maurycy –
Co si ę p o d o b a dziś, lub podobało,
Lecz co się w in n o p o d o b ać ; jak, niemniej,
I to, co d o b re , nie jest, z czym przyjemniej,
Lecz, co u lep sza ”.
„Ha!” – Konstanty na to –
„Więc piękne jest to coś dla kasty jednej,
Więc piękne mądrym jest arystokratą?”
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„Dla dwóch: dla k asty , bo tak zwiesz ją, wiednej,
I dla mającej czystą serca wolę” (III 435).

Jeżeli słowa tutaj z Norwida przywołane rzeczywiście by się Mochnackiego tyczyły,
należałoby widzieć w nich przede wszystkim dalekie echa jego najbardziej kontrowersyjnego
programu „rewolucji przez restaurację”.O tym jednak, jak jednostronnie owo wezwanie do
„rewolucji” mogło być postrzegane, świadczyłaby w poemaciegwałtowna reakcja Konstantego, który dopatruje się w postawie swojego rozmówcy kastowego elitaryzmu. W pytaniu
„piękne mądrym jest arystokratą?” tkwi być może złośliwy docinek do późnych poglądów
Mochnackiego na działalność obozu Czartoryskiego. Określał je rewolucyjny entuzjazm. W
jednym z listów kierowanych do Władysława Zamoyskiego twórca O literaturze polskiej w
wieku XIX orzekał ponadto, radykalnie – „w tym ratunek, żeby Polska postrzegła księcia na
czele idei powstania”280.
Nic dziwnego zatem, że jako zagorzały przeciwnik rewolucji antyszlacheckiej, a zarazem niejasny, niedający się łatwo przyporządkować adherent rewolucji społecznej Maurycy
Mochnacki – zauważa Jerzy Szacki – „może łatwo wydać się tuzinkowym przedstawicielem
tej emigracji, spośród której rekrutowała się klientela Czartoryskiego, wiadomo zresztą, że
umarł pogodzony z tym obozem”281. Rzecz w tym, aby dobrze zrozumieć słowa pisarza z
Powstania narodu polskiego…: „chłop i szlachcic otóż dwa główne pierwiastki Polski”282.
Otóż, jak tłumaczy Szacki:
Wyjątkowość Mochnackiego zawiera się w tym, że – głosząc program społecznego umiarkowania i
występując z całą gwałtownością przeciwko rewolucjonistom – nie przestawał rewolucji głosić. Podczas gdy dla
większości demokracji ówczesnej odkrycie rewolucji społecznej jako środka ratowania ojczyzny było równoznaczne ze zmianą idei Polski, dla Mochnackiego oznaczało ono jedynie rozszerzenie repertuaru środków i
sformalizowanie pojęcia rewolucji283.

Jak niewątpliwie łatwo to można zauważyć, zignorowałem w powyższym opisie dość
istotny aspekt potencjalnego przywołania Mochnackiego w Promethidionie. Ujmując sprawę
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najkrócej: bohaterowie poematu dyskutują o pięknie i czynie estetycznym, nie o polityce czy
czynie społeczno-politycznym. A więc pierwsza istotna korekta, natury ogólnej powinna być
sprostowaniem następującym – nie mówimy u Norwida o rewolucji społecznej, nie wikłamy
się tym samym w pojęcia, które charakteryzowały Mochnackiego w sposób nierzadko instrumentalny i zawłaszczający – „polskiego jakobinizmu”, „polskiego makiawelizmu”. Mówimy
być może o rewolucji estetycznej. Tu natomiast nadchodzi czas na korektę drugą, już natury
szczegółowej: mianowicie, o ile mikrodialogi Konstantego, Maurycego czy Ambrożego najczęściej pomiędzy sobą poróżnionych sugerowałyby temat możliwej rewolucji estetycznej
skoncentrowanej wokół przewartościowania pojęcia piękna, o tyle już wiodący dialog Bogumiła z resztą rozmówców sygnalizuje odwrót od tak frapującego Mochnackiego tematu rewolucyjnego na rzecz tematu pedagogicznego. Mówiąc językiem manifestów epoki, tematem
Promethidiona byłyby nie tyle możliwe drogi schellingiańskiej rewolucji estetycznej (Mochnacki Schellingiem był zafascynowany), co – schillerowskiego estetycznego wychowania.
Zauważmy, że i w jednym, i w drugim wypadku nie abstrahujemy od kategorii czynu, w tym
również od jego romantycznej ontologii („czynu stwarzającego rzeczywistość”) oraz prakseologii („czynu zarządzającego rzeczywistością”). To zatem, co chyba dosyć niefortunnie Zbigniew Przychodniak nazywa „pragmatyzmem” Mochnackiego, a dużo fortunniej Stanisław
Pieróg określa nienacechowanym mianem „realizmu aktywistycznego”, ze sporym powodzeniem dałoby się także zastosować do filozofii pracy Norwida w Promethidionie (pracy rozumianej jako specyficzny, „realistyczno-aktywistyczny” rodzaj czynu).
W listach Mochnacki Norwida jest w pierwszym rzędzie męczennikiem, narodowym
Hiobem, ofiarą własnej autocentrycznej legendy, którą (za Jerzym Szackim) przywykliśmy
nazywać „jedynym romansem życia Mochnackiego”, jego „romansem z ojczyzną”. Jest to
figura symboliczna oraz nieposzlakowana, która z powodzeniem mogłaby zasilić panteon
Norwidowskich wielkości z wiersza Coś Ty Atenom, zrobił Sokratesie… W liście do Jana
Koźmiana z września-października 1852 roku z Paryża widzi w Mochnackim Norwid nade
wszystko „męczennika świata nowoczesnego” – intelektualistę, umierającego w zmaganiu o
„odpowiedni” kształt świata myśli. Kreśli Koźmianowi wzór „czterech żywotów ” polskiego ducha. Autor Powstania narodu polskiego… reprezentuje jeden z nich:
W żywcowi przeto drugim umysłowo pracować masz, powiedzą albowiem, żeś rębacz, ale głupi – więc
już tą drogą pracy duchowej pójdziesz, aż ci serce, jak np. Mochnackiemu pęknie, albo na suchoty gdzieś zakończysz, pierwej bowiem rąk ci nie rozwiążą, sprawiedliwość oddając (VII 185).
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„Mochnacki upoliczkowan jako zdrajca przez lepszego patriotę” (IX 114) – pisał w
liście do Karola Ruprechta autor Promethidiona – już we wrześniu-październiku 1863 roku.
„Mochnacki Maurycy w twarz na ulicy” (IX 137) – powtarzał tę samą sytuację z czasu listopadowej irredenty Norwid w liście do Mariana Sokołowskiego z kwietnia 1864 roku. Ostatni
raz powrócił do wydarzenia w liście do Julii Jabłonowskiej z maja 1867 roku: „Maurycy
Mochnacki, zelżony na ulicy jako agent rządu rosyjskiego, skutkiem rękopismu, którego
do dziś nikt nie zna i nikt nie czytał, i nie widział” (IX 293). Tautologiczność jednej i tej samej figury prześladowania towarzyszącej kolejnym portretom i mikroportretom Mochnackiego w korespondencji Norwida z lat 60. XIX wieku mogłaby irytować, gdyby nie fakt, że w
podobny sposób jako figura prześladowania prezentowany był przez Norwida Machiavelli:
Moralista Dr Żuliński […] zaleca cnotę, oburzając się na postawienie pomników Danta i Machiavella
razem, albowiem cytuje Doktor Ż., iż Mickiewicz powiedział: „Dobrze – by w życiu świeckim, jak niegdyś w
kościele, / Tego tylko zwać wielkim, co wycierpiał wiele”. Niestety! Mickiewicz miał talent wypowiadania czarownie rzeczy błędnych – jakoż mówi tu o jakim kościele?? – nie wiadomo! – zap ewn e o k o śc iel e in d y jsk i ch ś wię ty ch . Co zaś do Doktora Ż., to ten zapewne nie wie, że Machiavelli więcej niż ktokolwiek wycierpiał – bo przecież Machiavelli był b r an y m n a to rtu rę ! Zacny Praniewicz [Tomasz Praniewicz – duchowny,
wierszopis, autor licznych, grafomańskich panegiryków – K. S.] lepiej pojmuje znakomitości publiczne (X 145).

Nie tylko więc Mochnacki, lecz także Machiavelli stanowić mogliby brakujące filary
mauzoleum poety z Coś Ty Atenom, zrobił Sokratesie… Ujawnia jednakowoż tę intencję
Norwida dopiero niezwykle ironiczny (i kąśliwy) list do Seweryny Duchińskiej z Paryża z
1880 roku. Obiektem złośliwości stał się tu (co musi zaskakiwać) Tadeusz Żuliński, lekarzfilantrop, powstaniec styczniowy oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”. Nie tylko z tego względu powinno się stosunkowi Norwida do tzw. makiawelizmu
politycznego przyjrzeć się bliżej. Makiawelizm polityczny wydaje się podstawowym tertium
comparationis organizującym w wymiarze światopoglądowym i ideowym paralelę NorwidMochnacki.

4.3. Kłopoty z makiawelizmem
Jak już powiedzieliśmy, stosunek Norwida do Mochnackiego warto odczytywać w
nieoczywistym dlań kluczu predylekcji, „skłonności światopoglądowej” być może orientującej poetę na tzw. polityczny makiawelizm. W jaki sposób reagował autor Rzeczy o wolności
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słowa na idee, które stanowić mogłyby margines lub spektrum polskiego makiawelizmu i
czym by on właściwie był? Po pierwsze bowiem – sam termin do dziś pozostaje niejasny, po
drugie – nie wiadomo, w jaki sposób rozpatrywać Mochnackiego jako „politycznego makiawelistę” (tak nazwał go – przypomnijmy – Stanisław Brzozowski, tak wcześniej, jeszcze za
jego życia, w tonie inwektywu prezentowali go emigracyjni publicyści „Nowej Polski”284).
Bronisław Łagowski słusznie spostrzega, że „porównanie Brzozowskiego zawiera niewątpliwie coś trafnego”, że „zachodzi [tu – K. S.] istotne pokrewieństwo pomiędzy umysłowością
Machiavellego i Mochnackiego”285. Stara się także ów paralelizm wytłumaczyć w rzetelny i
bezstronny sposób:
Obydwaj uprawiają ten sam rodzaj pisarstwa politycznego, łączącego myśl doskonale dyskursywną ze
świetną literacko formą. Łączy ich niewątpliwie zdolność widzenia istoty zjawisk politycznych poprzez przesłaniające je konwencjonalne wyobrażenia złożone ze stereotypów i pobożnych życzeń. Ta niezależność wobec
wyobrażeń konwencjonalnych i poszukiwanie logiki w rzeczywistości, zamiast osądzania jej w imię rozumności
umownej i przenikniętej intencjami perswazyjnymi, będzie tu cechą bardziej charakterystyczną niżeli wątła
treściowo maksyma mówiąca, że cel narzuca środki286.

Czy umysłowość Norwida to umysłowość pokrewna umysłowości Mochnackiego oraz
Machiavellego? Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle złożona, ale – nie jest w moim przekonaniu bynajmniej przecząca. Jak podkreśla Łagowski – podstawę idei makiawelicznej stanowi „pogląd, że dziedzina rzeczywistości oraz dziedzina powinności etycznych mają różną
logikę i rządzą się różnymi prawami”287. Teza ta ma daleko idące konsekwencje filozoficzne,
odsłonięcie ich wszystkich ma w opinii Stanisława Brzozowskiego odróżniać prawdziwych
makiawelistów od uczuciowych oraz aintelektualnych „wyzyskiwaczy sentymentalizmu”288.
Makiawelizm jest już bowiem – dla autora Filozofii romantyzmu polskiego – typem nowoczesnego intelektualizmu, toteż – musi legitymować się operacjami intelektualnymi „domyślanymi”, „doprowadzonymi do samego końca” swych konsekwencji. Tutaj zaś „domyślenie”
tezy o obowiązywaniu powinności etycznych niezależnie od rzeczywistości domaga się uzna284
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nia podobnego stanu rzeczy – względem powinności politycznych. Tak uważali – i Mochnacki, i Machiavelli, co więcej jeszcze zdaje się to – w ujęciu proponowanym przez Brzozowskiego – punkt wyjścia dla nowoczesnego intelektualizmu politycznego.
Instrumenty działania tego rodzaju są instrumentami czystymi, „obojętnymi aksjologicznie elementami mechanizmu sił”289, jak ująłby rzecz Łagowski – dopóki nie ulegną tzw.
instrumentalizacji. W jaki wyrafinowany sposób – zachowując swoją „aksjologiczną neutralność” – mogłyby stawać się narzędziem ocalenia, nie zaś zguby czy upadku – jest rzeczą namysłu nowoczesnego makiawelisty. Bowiem:
Im niższa kultura polityczna, tym więcej pozainstrumentalnych treści przydaje się środkom działania
politycznego, tym bogaciej wyposaża się je w sens ideologiczny, religijny czy moralistyczny. W niektórych
kulturach jak wiadomo, działania polityczne były ściśle związane z praktykami magicznymi, czy wręcz miały
charakter magii. Przeniknąć otoczkę moralistyczną, ideologiczną, religijną czy magiczną – oto co znaczy być
uczniem Machiavellego według rozumienia Brzozowskiego290.

Należy rozsądzić, czy Norwid był takim „uczniem Machiavellego”. Być może poeta
rzeczywiście dobrze rozumiałby naturę polskiego makiawelizmu jako powinności intelektualnej i w tej mierze stawałby się nieuświadomionym „uczniem Mochnackiego”. To jednak jedynie domysły poparte hipotezami o różnej sile przekonywania. Wpierw warto byłoby przyjrzeć się krzyżującym się kontaktom oraz znajomościom, wspólnym zarówno dla Mochnackiego, jak i Norwida. Poeta miał bez wątpienia wyrobiony pogląd o tych, którzy w swoim
czasie (często jeszcze za jego życia) – cenili autora O literaturze polskiej w wieku XIX. Z Adamem Gurowskim, z którym współpracował w Towarzystwie Patriotycznym, zaraz po wspólnym wstąpieniu do armii powstańczej w lutym 1831 roku – napisał Mochnacki głośny artykuł
Czemu masy nie powstają? Poczynania tego samego Gurowskiego Norwid komentował bezstronnie, niezależnie od nałożonego nań później odium lojalisty oraz zdrajcy narodowego.
Na pierwszy rzut oka mógłby zdawać się to dobry asumpt do konstruowania portretu
Norwida jako „ucznia Machiavellego i Mochnackiego”. Plany zamaszystego porównywania
myśli Norwida z głębokim, intelektualnym makiawelizmem polskim krzyżuje nam tu jednak
Łagowski, który zaświadcza o Gurowskim: „na pozór mówił to samo, co Mochnacki: stosunki
polityczne są równoważne w jego oczach stosunkom sił”291. Cała różnica jednakże tkwiła w
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tym, co z tą wiedzą Gurowski czynił następnie. Bo w opinii Łagowskiego, „nie poprzestawał
tylko na stwierdzeniu faktu”, a „doszukiwał się w nim normy, a więc zamazywał granicę
między rzeczywistością a powinnością, między polityką a etyką”292. Można powiedzieć, że
postawił siebie Gurowski na pozycji antypodycznie przeciwstawnej do pozycji „wyzyskiwacza sentymentów” tak przez Mochnackiego piętnowanej. Ta pozycja jednakże negowała tak
samo (jak jej antypoda) – makiawelistyczny, intelektualny etos wytworzony przez autora Powstania narodu polskiego roku 1830 i 1831. Mówiąc krótko, Mochnacki na nią nie umiałby
przystać. Jego niesłusznie określano „polskim jakobinem”, nie popełniono jednak podobnego
nadużycia, gdy tego drugiego – nazwano „polskim Maratem”293. Bowiem – co do Gurowskiego:
Kult siły ograniczał jego swobodę myślenia, skłaniając do wytypowania na przyszłych zwycięzców –
zwycięzców aktualnych, każąc myśleć, że silni będą coraz silniejsi, a słabi coraz słabsi. Fenomen siły odznacza
się specyficzną skłonnością do eskamotowania wartości: jeśli między nim a sferą wartości nie ustanowić wyraźnej bariery, zasadniczej demarkacji, to rzeczy wartościowych będzie coraz mniej, a siła będzie coraz bardziej
wartościową. Gurowski nie był makiawelistą, ponieważ identyfikował stosunki sił z hierarchią wartości 294.

Norwid wzmiankuje o Gurowskim wyłącznie raz, za to w momencie szczególnie dla
Polski „zapalnym”: politycznie oraz historycznie. Z wymowy listu do Karola Ruprechta wysyłanego z Paryża po 11 września 1863 roku trudno wywnioskować, jakie realne wrażenie
wywierają na Norwidzie poczynania Gurowskiego w Ameryce. Widoczne jest jednak, że
Norwid potrafi o nich mówić oszczędnie, bez płytkiego zaangażowania i powierzchownych
ocen. Casus Gurowskiego jest dla niego tym, czym jest – casusem, nie zaś alegorią upadku
polityki, którą Norwid by hiperbolizował lub co gorsza – fetyszyzował. List do Ruprechta
związany był z wizytą bałtyckiej eskadry rosyjskiej w portach Stanów Zjednoczonych. Wy292
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prawa miała charakter prestiżowy i dyplomatyczny: obecność rosyjskiej floty bałtyckiej w
USA miała przekonać rządy Europy Zachodniej, aby ci nie interweniowali w sprawie polskiego powstania. Dla Norwida oczywiste, że ukrytą stawką tej wizyty jest uzyskanie przyzwolenia Rosjan na stworzenie „amerykańskiej partii w Imperium Petersburskim” (IX 106).
Uświadomienie istniejącego sprzężenia zwrotnego pomiędzy przyszłością światowego republikanizmu a polityką mocarstwową Rosji mieli Amerykanie zawdzięczać właśnie Gurowskiemu oraz jego anglojęzycznej, nowojorskiej broszurze z 1854 roku, Russia as It is. Poeta
usiłuje wytłumaczyć:
Jeżeli więc w New York ugaszczają eskadrę rosyjską, to z trzech powodów: 1) że są to ludzie umysłów
wolnych; 2) dlatego, że granicząc z Rosją, umyślili byli z dawna mieć swoją amerykańską partię w Rosji; 3) z
powodu, który jest g r zech e m Po lak ó w, g rz ech e m s p o łeczn o ś ci n i e wo ju ją c ej n ig d y m y śl ą i n i e
m ają cej ż ad n ej wi ar y w si łę m y ś li i p r awd y – albowiem z powodu, iż belwederczyk, hrabia Adam
Gurowski, napisał po angielsku dzieło rozpowszechnione w Ameryce, a dzieło wy k az u jące lo g ic zn ie , i ż
cała p rzy s zło ś ć r ep u b l ik an izm u n a ś wi eci e za l e ż y o d p o d b ici a so b ie p rz y s z ło ś ci Ro sj i . Pismo to w liczbie kilkakroć tysięcy rozeszło się w Ameryce i przygotowało umysły.
Żal mi to pisać, bo Polacy w takim razie łacn ie j za szty l etu j ą b e lw ed erc zy k a, h r ab ieg o Ad am a Gu ro w sk i eg o , n i ż n a cza s st wo r z ą j ed en d z i en n ik ! – nie wiedząc o tym, iż takie pojęcie czy n u
jest przejęciem tatarskiego tchinu, tak jak Grecy po Aleksandrze przejmowali azjatyckie elementa, nie wiedząc o
tym (IX 107).

Znamienne, że niniejszy passus listu do Ruprechta, chociaż traktuje w sposób jak najbardziej bezstronny o amerykańskich działaniach Gurowskiego jest do tego stopnia retorycznie wyrafinowany, że nie sygnalizuje żadnych oznak tolerancji względem „zaradności” „polskiego Marata”. Dowodzić to może makiawelizmu politycznego Norwida, który (nie wprost
przecież) czerpałby z etosu pisarstwa politycznego Mochnackiego wcale nie „pragmatyzm”
przecież, jak dość niefortunnie określił to Przychodniak, lecz „realizm aktywistyczny”, jak
dużo staranniej nazwał rzecz Pieróg. Bo chociaż Przychodniak wyraził się nieprecyzyjnie –
miał na myśli to samo, co Pieróg. I był świadom tych samych, co autor książki Maurycy
Mochnacki. Studium romantycznej świadomości mielizn, wykolejeń i pułapek – łatwego o
Mochnackim myślenia. Pisał przecież:
Niekiedy można odnieść wrażenie, że ważniejsza dlań była sama dynamika idei, mobilizująca siły światopoglądu od treściowego wypełnienia. Zmieniając poglądy, dostosowując środki do celów, głosił prymat praxis
nad moralnością. A przecież był heroicznym moralistą, niepogodzonym nigdy z rzeczywistością XIX wieku i z
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moralnym skandalem niewoli. Mimo to zdobył miano cynicznego „zmiennika”, „talentu bez charakteru”, „krętacza z przewróconą głową” [podkreślam punkty podobieństw ze światopoglądem Norwida – K. S.]295.

Bardzo podobnie można było (dwie, trzy dekady później) mówić o Norwidzie –
zwłaszcza pierwsze i trzecie zdanie sprawiają tutaj wrażenie symetrycznych, jeżeli nie identycznych zdań dwu różnych biografii. Różnica polegała na dwóch rzeczach: po pierwsze na
innym opisie stanu alienacji poglądów – albowiem Mochnacki był „krętaczem z przewróconą
głową”, a Norwid – „inwalidą intencji” mówiącym do swoich czytelników hieroglifem. Po
drugie (polegała różnica między światopoglądami Mochnackiego i Norwida) na nieco innym
modus operandi, zwłaszcza gdy chodziło o „działanie słowem” oraz „działanie w słowie” w
publicystyce polityczno-społecznej. Mochnacki – jak nieco ryzykownie stwierdza Przychodniak – stawiać miał praxis nad moralnością (czynił to – dodajmy konieczne uzupełnienie –
rozsądnie, nie bezrefleksyjnie i nieustannie negocjował kształt praxis z samym sobą), Norwid
z kolei już od Pieśni społecznej czterech-stron oraz Promethidiona uznawał dialektykę praxis
z moralnością i poszukiwał dynamicznego modelu tworzenia praxis moralnych życia narodowego (jak ująłby rzecz Mochnacki). Tak zdefiniowane „działanie słowem” – w sytuacji
drastycznego konfliktu wartości – zarówno w przypadku Mochnackiego, jak i Norwida (jak
uważam) stawało się – czy też mogło się stawać – ekspresją nowoczesnej postawy intelektualnej, jaką stanowił (odpowiednio pojęty, tak np. jak go rozumiał Bronisław Łagowski) makiawelizm polityczny.
Trudno orzec, kiedy Norwid zapoznał się z Księciem Machiavellego podobnie, jak nie
można być pewnym, czy zapoznał się z nim w całości. „Dowodem w sprawie” – jedynym –
jest tutaj poemat Salem z 1852 roku, w którym apostrofę liryczną do przywódcy „Hotelu
Lambert”, Władysława Zamoyskiego poprzedza cytat z Księcia Machiavellego: „podobnie
jak ci, co pragną odrysować krajobraz, schodzą w dolinę, aby uchwycić budowę i wygląd gór
oraz miejsc wyżej położonych, a – przeciwnie – wchodzą na wzniesienia, skoro pragną odmalować równinę – podobnie trzeba być koniecznie panującym, aby dobrze poznać naturę ludów, i trzeba być ludem, aby równie dobrze poznać panujących” (III 514, 766)296. Nie od
rzeczy jest tutaj zauważyć, że zalecany przez Machiavellego sposób „rysowania” i „odryso-
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wywania” krajobrazu uderzająco wręcz upodobnia się do sztuki „wymowy” i kunsztu poetyckiego „wymawiania” rzeczywistości ze słynnego Za wstęp (Ogólniki). „Schodzeniu w dolinę”
i „wchodzeniu na wzniesienia” odpowiadają okresy „wiosny życia” i widzenia „kulistości”
Ziemi oraz jesieni i postrzegania ziemskich „spłaszczeń”. Oczywiście – mimo że nie znamy
dokładnej daty powstania Ogólników (na pewno były napisane przed 1862 roku), trudno wykazać niewątpliwie, że koncept tego wiersza jest konceptem genetycznie „makiawelowskim”,
niegdyś wykorzystanym w motcie z poematu Salem. Nie da się jednak takiego rodzaju intertekstualności z drugiej strony wykluczyć – zwłaszcza, że tematem zarówno Za wstęp (Ogólników), jak i wyimka z Księcia jest ruch obserwacyjny – ruch w poszukiwaniu dogodnego
punktu obserwowania, a więc poprzedzający aktywność poznawczą w ogóle. I u Machiavellego, i u Norwida urasta on do rangi symbolu parabolicznego i metafizycznego.
Czy narrator Salem, inaczej ujmując: czy podmiot czynności twórczych czterech apostrof poematu (do Księcia Adama Czartoryskiego, Władysława Zamoyskiego, Adama Mickiewicza, a także Andrzeja Towiańskiego) jest podmiotem makiawelicznym? Trudno orzec z
całą pewnością, warto jednak wskazać określoną predylekcję jego światopoglądu, nachylenie
w tym właśnie kierunku. „Narrator apostrofowy” Norwida przemawia bowiem z chtonicznej
otchłani historii, co podkreśla kilkakrotnie. Źródeł tego rodzaju „bezhistoryczności” dopatrywać się można jeszcze w Dziadach drezdeńskich. Ojcem makiawelizmu historycznego jest u
Mickiewicza (co dość arbitralne, co ucina spekulacje co do natury postawy makiawelicznej)
szatan. Przemawia przez ciało Konrada, które opętał. Przemawia, co istotne – do Rollisona,
nakłaniając go do samounicestwienia:

KONRAD:
Patrz, tam masz okno, wybij, skocz, zleć i złam szyję.
I ze mną tu leć w głębie, w ciemność –
lećmy na dół –
Otchłań – otchłań ta lepsza niźli ziemi padół;
Tu nie ma braci, matek, narodów –
Tyranów –
Pójdź tu297.

W Salem „otchłań bez braci, matek, narodów i tyranów” powraca jako „dziedzina” –
jeżeli mogę się tak wyrazić – do uprawiania, czynienia sobie poddaną. Trudny makiawelizm
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historyczny Norwida zaczyna się w punkcie, w którym kończy się sytuacja makiaweliczna –
postrzegana jako sytuacja diabelska u Mickiewicza. Jest synonimem relatywizmu, rozprzężenia, „konstelacyjności” dziejów, jak ujmuje to Norwid, który w apostrofie do Czartoryskiego
wskazuje, że synonimem „pracy w historii” jest praca galerników, niewolników czasu historycznego, „sierot” – praca będąca żałosnym i uwłaczającym stanem „zarobkowania na konstelację”:
Sieroty! – ani, co Ojcostwo, wiemy,
Ani wysnować z siebie to możemy,
By w rzeczywistość dziejów zrosnąć całą.
Aerolitom podobni płomiennym,
Na konstelację zarobkujem całą
Po jednym polu p r zy szło ś ci – bezdennym (III 509).

Gdyby spocząć jedynie na tego rodzaju cytacjach, należałoby uznać, że makiawelizm
Mochnackiego zostaje tutaj dookreślony pesymizmem historiozoficznym. „Czas ten koniecznie jest anty-chrystowy, / Bo przez konieczność czas powraca w ducha, / Bezhistoryczny i w kolorach płowy, / Bo nie dotyka, nie widzi – lecz słucha…” (III 510): mówi
gdzie indziej „do Czartoryskiego” makiaweliczny podmiot Norwida, który nie ustaje jednak
w poszukiwaniu dróg dla czynu. Makiaweliczny obserwator zniszczeń historii pragnie bowiem w Salem wyraźnie (za wszelką cenę wręcz) przerodzić się w makiawelicznego konstruktora, architekta nowej rzeczywistości… Można by powiedzieć językiem Słowackiego
genezyjskiego czy Krasińskiego z Przedświtu – że makiawelik negatywny chce u Norwida
„przeanielenia” w makiawelika pozytywnego. Ten gest transformacji utrwala przede wszystkim (co uderzające) apostrofa do Andrzeja Towiańskiego:
Ja wiem, że czasy są, w których milczenie
Niezwykłej piętnem mocy – lecz wiem o tem,
Że już przemilka jedno pokolenie
W bez-jawie – prute w pierś zamkniętym grzmotem…
Kto jest silniejszy ode mnie – niech zgani,
Że rad z bezdennej wyzieram otchłani
I że Cię rymy dotykam moimi;
– Ale – nie mogę poglądać na Życie
Z skrzydłami w węzeł w górze związanymi,
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I trza mi Słońca złotego… obficie! (III 518)

Trudno nie odnieść wrażenia, że kiedy mówi podmiot Salem o „przemilkającym” na
zawsze „jednym pokoleniu” – ma na myśli pokolenie Mochnackiego z nim na czele. Bo to
jego widzimy przede wszystkim, gdy głos mówiący w Salem (w apostrofie do Czartoryskiego) przypomina „śpiewaków rzucających na dno pierścień swej młodości”. Wrażliwość młodego Norwida jest dokładnie tą samą wrażliwością, z jaką Stanisław Pigoń wypowie do Kazimierza Wyki pamiętne słowa tyczące się Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Andrzeja
Trzebińskiego: „cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga brylantami”298. Tę samą skargę wydaje się wypowiadać Norwid właśnie w odniesieniu do Mochnackiego. Przejmujący, apokaliptyczno-katastroficzny ton gloria victis („chwała zwyciężonym”
to u poety przede wszystkim „chwała umysłowościom”) widoczny jest przede wszystkim w
apostrofie do Czartoryskiego: „Ile jest buntu co historii karta, / Tyle chorągwi i pancerza
tyle, / Tyle Meduzy głowa rozpostarta / Na piersiach… toteż często żyjem chwilę!...” (III
509) – mówi podmiot Salem. Makiawelizm polityczny (pojęty jako szlachetny i błyskotliwy
dorobek umysłowości) zasługuje tym samym na panteon zbudowany ręką poety w Coś Ty
Atenom, zrobił Sokratesie… tak, jak na ten sam panteon zasługiwał Mochnacki:
Toteż bolesne są śpiewaka drogi
I prawie nie ma takiego w historii,
Któremu świat by złote wzuł ostrogi,
Lamowy podał płaszcz jakiego Dorii,
Choć każdy falę poszlubował zdradną
I rzucił pierścień młodości swej – na dno…
(III 507-508)

Spośród wszystkich znamienitych adresatów kunsztownych apostrof w Salem frapuje
oczywiście najbardziej rola Czartoryskiego. To do niego skierowany został gest oddania i
powierzenia losów zatraconego pokolenia i pokoleń po nim następujących: „To – będzie
Twoje, Książę – Kołodziejstwo…” (III 509). Nie wolno w tej sytuacji zapominać, jaką rolę
powierzył Czartoryskiemu sam Mochnacki w ostatnich latach życia. „Polska miała go postrzec na czele idei powstania”, tzn. miał być jej „kołodziejem”. „Kołodziejem” idei zrywu,
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nie jego naczelnikiem czy dyktatorem. Wiele niejasności (w związku ze skomplikowanym
charakterem stosunku Mochnackiego do Czartoryskiego) uczytelnia znakomita praca Tadeusza Kozaneckiego, Maurycy Mochnacki i obóz Czartoryskiego. Jak stwierdza w niej Kozanecki:
Mochnacki gotów jest go poprzeć – ale pod warunkiem, że Czartoryski wystąpi wobec całej Europy jako rzecznik cierpiącej Polski i wezwie kraj do przygotowań powstańczych, że będzie działał w interesie insurekcji – aż po wyrzeczenie się samego siebie, po możliwość wyrzucenia z Francji, po konflikt ze zwolennikami
trójprzymierza. Koncepcja śmiała! – wymagająca jednakże od Czartoryskiego wielkiego samozaparcia, zrezygnowania z rachub na rządy, rozgrywki dyplomatyczne, stanięcia jawnie, otwarcie na czele poczynań insurekcyjnych299.

Podkreślmy, jeśli (ze sporą dozą ostrożności) nazwać makiawelizm wcielaną w życie
wyobraźnią praktyczną, śmiałą, a wręcz obrazoburczą pod względem skali wyborów rozwiązań polityczno-społecznych, tego rodzaju wyobraźniowością – w równej mierze, bynajmniej
nie ustępując sobie – dysponują i Mochnacki, i Norwid. Przypomnijmy bowiem za Łagowskim: „do >>makiawelicznych<< pomysłów politycznych Mochnackiego można zaliczyć
propozycję wykorzystania położenia społecznego i pozycji ekonomicznej Żydów na ziemiach
zabranych i w Rosji”300, „sądził [Mochnacki – K. S.], że Żydzi, gdyby zostali zjednoczeni
przez stronę polską, mogli przynieść powstaniu nieocenioną pomoc, dokonując dywersji walutowej i dezorganizując system walutowy caratu”301. To pomysł tego samego rzędu, co idea
Norwidowego oddania całej „chorągwi słowiańskiej” pod panowanie Austrii jako jedynego
„oświeconego kolonizatora” zawarta w szkicu politycznym Recit d’un peintre d’histoire (pisałem szczegółowo na ten temat w pracy Austria Cypriana Norwida302). Tu jednak zarysowują się nieuchronne różnice – myślenie makiaweliczne Mochnackiego jest lokalne, narodowe,
tymczasem podobne myślenie tego rodzaju u Norwida – jest globalne, uniwersalne. U autora
Promethidiona nie sposób oddzielić makiawelizmu politycznego od hermetyzmu, paraboli-
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zmu, ewangelizmu czy pacyfizmu, stąd rozwiązanie przemocowe stale jawi się jako wykluczone (nie tylko oddalone).
Norwid jest tym samym makiawelikiem-dyplomatą, Mochnacki tymczasem makiawelikiem-rewolucjonistą. Norwida interesują „rozmowy na szczycie” oraz globalna perspektywa
ocalenia tożsamości narodowej, Mochnackiego aktywizuje zaś „zejście do ludu i działanie w
nim”, a także „rozmowy o masie, w styczności z masą ludową”. Stąd kwestię Rosji chce w
pewnym momencie rozwiązać poeta kosztem koncepcji Słowiańszczyzny, ale nie poprzez
ofiarę z ludzi, lecz – pocztę dyplomatyczną z Austrią. Mochnacki z kolei w rozwiązywaniu
problemu rosyjskiego sięga do repertuaru środków, które mogą nam przypominać fragmenty
otwierające kontrowersyjnego Wieszania Jarosława Marka Rymkiewicza:
Ze wszystkich „makiawelicznych” propozycji Mochnackiego jedna – gdyby została zrealizowana –
mogła rzeczywiście zmienić przebieg powstania i losy wojny. Chodzi o polityczne wykorzystanie osoby wielkiego księcia Konstantego i jego problematycznych praw do korony carskiej. Mochnacki zalecał aresztowanie
księcia i zgłoszenie w jego imieniu pretensji do carskiego tronu. Była to, krótko mówiąc, propoycja nowej dymitriady303.

Kolejnym z istotnych dla zrozumienia relacji „Norwid a Mochnacki” wątków (tutaj
jedynie go zarysuję) jest wątek przedłużania spuścizny autora O literaturze polskiej w wieku
XIX przez Ludwika Mierosławskiego, który po śmierci Mochnackiego – kontynuował jego
Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831 „od epoki, na której opowiadanie swoje zakończył” jego poprzednik. Norwid znał Powstanie narodu Mochnackiego, przynajmniej w
części. Skłonny był nawet – zbliżając Mochnackiego z Lelewelem – zderzać rozprawę tego
pierwszego z Lelewelowskimi Uwagami nad dziejami Polski i ludu jego. Trop tego rodzaju
pozostawia dialog poety O historii z 1851 roku:
Więc to z przyczyny tej może tak mało
Albo zupełnie historii nie mamy:
Prócz kilku kronik – tego, co zostało
Gdzieś w pamiętnikach, i tego, co znamy
Tradycją – tudzież świetnych Lelewela
W Konsyderacjach kilku kart, i onych
Maurycego fragmentów natchnionych…
(I 163)
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Istotnym pytaniem pozostaje, jak bardzo „Maurycego fragmenty natchnione” z Powstania narodu… mogły pozostawać w pamięci poety, gdy sprawozdawał swoim współczesnym na temat powstania styczniowego, a także przedkładał noty z przebiegu wydarzeń na
ziemiach polskich – gromadzone w wycinkach prasowych – (właśnie) Ludwikowi Mierosławskiemu. Idea „czerpania” z Powstania narodu polskiego… nie tylko jemu do tej pory
mogłaby przyświecać. On, jeżeli rzeczywiście, to chciał czerpać swobodnie oraz wybiórczo.
Na antypodach tego stosunku do Mochnackiego stał Bronisław Trentowski, który wydawał
się wręcz zahipnotyzowany monumentalizmem całego projektu autora O literaturze polskiej
w wieku XIX. „Co Mochnacki uczynił dla 1831, to ja chciałbym uczynić dla 1846 roku” –
deklarował rok po roku 1846 do Zygmunta Krasińskiego, o czym przypomina Stefan Kieniewicz304.

4.3. Dwie twarze krytyki literackiej
(prasowa Mochnackiego, epistolarna Norwida)
Oczywiście – nie znajdujemy u autora wykładów O Juliuszu Słowackim takich sądów,
jak te, które Mochnacki głosił na temat bezprecedensowej Marii Antoniego Malczewskiego,
reprezentującej całkowite „odrodzenie literatury polskiej”305. To jednak, że nie są one zebrane
korpusowo, nie znaczy, że nie występują w wyimkach – szkiców bądź korespondencji. Dla
przykładu bowiem w duchu czytania przez Mochnackiego Marii, a więc – w regeneracjonistycznym duchu nowego pisarstwa narodowego (w którym to – jak upaja się Mochnacki –
„wszystko zziemianiało i polszczeje”306) komentuje Norwid wiosną 1863 roku Wołogdy Tomasza Augusta Olizarowskiego. „Wszystko się tam zeszło”, wszystkie jakości życia narodowego – mógł powiedzieć Mochnacki o Marii i w tym samym duchu mógłby powtórzyć te
słowa Norwid, tym razem rozważając – Wołogdy. Miecznikowi z Malczewskiego, którego
Mochnacki wyidealizował jako agregat „wszystkich zewnętrznych narodowych znaków w
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mowie, stroju”307 odpowiadałby w ujęciu Olizarowskiego Zbigniew, jednak jako zbiór wewnętrznych, „zinternalizowanych” znaków „narodowego rozprzężenia”. Wydaje się, że najbliższy Wołogdom mógł być Horsztyński Słowackiego (jeszcze w 1863 roku niewydany, a
więc nikomu nieznany), a w figurze Zbigniewa dałoby się dopatrzeć figury konkurencyjnej
dla Szczęsnego. Utwór Olizarowskiego jednak zaginął i nie dowiemy się już, jaki mógł być
realnie – dramatyczny Zbigniew z Wołogd. Norwid pisze o nim:
Najpiękniejszą postacią tragiczną jest Zbigniew, syn Starosty – człowiek, który niebezpieczeństwa
wojny ma za fraszkę – armat huki za szczekanie psów, który z grobem, trucizną i sztyletem, choćby mu one z
rąk własnego rodzica do rąk i piersi szły, żartuje jak z fraszką – człowiek tragiczny – tak tragiczny, iż spostrzeżenie postaci takowej znaczy już przez to samo niezawodny dramatyczny talent i dar rzadki, dar osobny. Zbigniew nie dba o życie, z boleści żartuje i kiedy Ojczyzna przez kilka miesięcy bój toczy, on się kocha w kobiecie
takiej, jaką takie społeczeństwo wydać mogło, to jest w kobiecie żadnej (IX 93).

To, co łączy czytanie literatury przez Norwida oraz czytanie przez Mochnackiego to
sposób interpretacji oparty na określonej praktyce symbolizacyjnej. Obaj rozczytują utwór
fenomenami, reprezentacjami, figurami, które mają ucieleśniać – konkretne postaci tekstu.
Ojca Zbigniewa, Starostę określa Norwid „archeologiem niemającym żadnego nerwu i
sensu Człowieczości i Chrześcija ństwa”, „kawałem herbarza wcielonego z zaślinionymi wąsami” (IX 94). Łukasza, bohatera drugoplanowego nazywa „starym służącym ” i
„tańczącym niewolnikiem”, w którym leży „cała inicjatywa heroizmu narodu ” (IX 94).
W tym samym duchu czyta Mochnacki – nazywam ów duch „regeneracjonistycznym”, ponieważ chcę podkreślić jego modernizacyjny wymiar. Bohaterowie doświadczający swoich
stanów duchowych i raportujący na ich temat – gdy są już widziani przez pryzmat interpretacji Mochnackiego oraz Norwida – są korelatami świadomości narodowych. Uważam, że mówimy tu o klasycznych objects of consciousness (bynajmniej nie o dotychczasowych objects
of correspondence), a więc że jest to pryzmat impresjonizmu poznawczego308. Oczywiście –
307

K. Krzemień-Ojak, dz. cyt., s. 270.

308
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Peters, impresjonistyczna metoda opisu (jeśli rozumieć pod nią model działania impresjonizmu poznawczego)
pozwala z sukcesem przejść próbę poznawczego solipsyzmu i etycznej anarchii. Dzieje się tak także dlatego, że
w impresjonistycznej teorii widzenia drugiej połowy XIX wieku zawarty został ogólny obraz społeczeństwa
Zachodu. Zob. więcej: J. Peters, Radical relativism, epistemological certainty, and ethical absolutes: Conrad’s
imppersionist response to solipsism and anarchy, [w:] tegoż, Conrad and Impressionism, Cambridge 2001, s.
123-158.
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hipoteza tego rodzaju wymagałaby rozleglejszej weryfikacji materiałowej, a z racji ograniczeń objętościowych – możemy się tu ograniczyć wyłącznie do przykładu Mochnacki / Malczewski – Norwid / Olizarowski.
Nawet z tak niewielkiej perspektywy widać jednak niemało. Ażeby skonfrontować ze
sobą dwa interesujące mnie tutaj modele pisarstw krytyczno-literackich, należy po pierwsze –
mieć na względzie, że Mochnacki operuje stylem prasowym, a Norwid epistolarnym (przez
co może wydawać się nadmiernie swoisty i idiomatyczny). Po drugie – warto mieć w pamięci, że wizja pisarstwa narodowego Mochnackiego jest wizją interwencyjną, wizja Norwida
zaś – często formułowana poprzez recenzje pisywane nie tylko ex post, ale i z opóźnieniem –
jest nieinterwencyjna. Po trzecie – epoka Mochnackiego to epoka krytyki romantyzmu wstępującego i postulatywnego, epoka Norwida zaś to epoka rewizji romantyzmu krytycznego,
postromantycznego, wręcz – przesilonego. Wszystko to inaczej modeluje kształt impresjonistycznego stylu obydwu pisarzy chcących uprawiać namysł (prasowy lub osobisty) nad produkcją literacką własnych współczesnych. Można mówić o impresjonizmie rewizji krytycznoliterackiej Norwida (właściwie – impresjonizmie „bezinteresownej” i „nieinterweniującej”
rewizji) oraz „impresjonizmie interwencyjnym” (stricte – krytycznoliterackim) Mochnackiego. I na koniec dwie uwagi – (1) nie uznaję za teksty krytycznoliterackie ani przedmowy do
Vade-mecum, ani wstępu do Pierścienia Wielkiej-Damy, gdyż są to w moim przekonaniu manifesty (Norwid krytycznoliteracki jest dla mnie przede wszystkim Norwidem recenzującym
innych pisarzy). (2) Nieinterwencyjna rewizyjność krytyki Norwida obowiązuje w płaszczyźnie krytyki literackiej poety. Oczywiście, gdy mówić będziemy o „impresjonizmie publicystycznym” autora Rzeczy o wolności słowa, jego samego, jak i Mochnackiego cechować będzie ten sam, równie silny – modernizacyjny interwencjonizm.

*
Gdy porównujemy ze sobą studia Mochnackiego i Norwida takie, jak O niezrozumiałości i metafizyce oraz Jasność i ciemność oczywiście uderzają w nas nie wspólne wnioski,
lecz – wspólna logika: rozumowania, argumentowania, a także wywodu. Za „Rejem z Nagłowic” i jego maksymą ze Zwierciadła, że „każda rzecz nazbyt wysilona zawżdy szkodliwa
bywa”309 wykazuje Mochnacki, że choroba zrozumiałości, klarowności i czytelności – jest
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chorobą specyficznie polską oraz wyrasta z głęboko zakorzenionej tak w Polakach, jak i w
Słowianach horrorem meditationis310. „Zasada zrozumiałości, jak widzieliśmy dosyć źle
zrozumianej, mistrzuje dotąd i broi w literaturze ojczystej za sprawą naszych zasłużonych i
wielce uczonych pisarzy”311. Mochnacki tymczasem peroruje: „nikt nie ma pretensji do zrozumienia twierdzeń wyższej matematyki, kto się tej nauce nie poświęcał”312, a więc „jeżeli
pisarze mają swoje obowiązki, i czytelnikom na nich nie zbywa ”313. „Czy śpiącego można przebudzić grzecznie?” – zapytywał prowokacyjnie Norwid w otwierającej jego
esej filozoficzny z 1882 roku, Milczenie formule. Dokładnie o to samo „wstrząsające przebudzenie” „gnuśnych i obojętnych na wszystko” umysłów apeluje do geniuszów epoki romantycznej w 1828 roku Mochnacki. Geniuszów, których nie ceni pod każdym względem, raczej
woli nazywać ich „niebezpiecznymi intelektami” koniecznymi już wszelako do wykorzystania – ze względu na powszechne zwyrodnienie wrażliwości:
Ociężały pedantyzm znamionuje pisarzy, a tępość pojęcia i oleniałość nieumiejętnych czytelników.
Pierwsi częstokroć wolność ogłaszania swych mistrzowskich przywidzeń obracają w swawolę; drudzy z łatwowiernych i opieszałych stają się nawet gnuśnymi i obojętnymi na wszystko. W takim stanie rzeczy silne wstrząśnienia n o wato r ó w , którzy paradoksami i nadzwyczajnymi myślami przerywają sen miałkich umysłów, są
istotnym podjęciem z upadku piśmiennictwa i, że tak powiem, ratunkiem w ostatniej potrzebie. Paradoksa i
nadzwyczajne myśli bywają najczęściej niebezpieczne. Ale tonący i brzytwy się chwyta, jak mówią, a podobno
żeglarz nigdy nie żałował tego, że wybrnąwszy z morskiej topieli, na przepaścistej, odludnej i nieżyznej opoce
choć chwilowego dopadł schronienia314.

4.4. Zakończenie
(albo co z dwoma „impresjonistami”?)
Problem związany z badaniem języka i stylu „impresjonizmu krytycznego” Norwida
oraz Mochnackiego wykształca się na gruncie wielu potrzeb. Jedną z nich jest brak prac na
temat stylu pisarstwa politycznego autora O literaturze w wieku XIX (poza wzmiankowanym
jeszcze na początku pracy Zbigniewem Przychodniakiem nie mamy właściwie niczego). Inną
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– brak większych syntetycznych studiów poświęconych Norwidowskiej publicystyce, która
wciąż pozostaje (przynajmniej gdy mowa o „utworach mniejszych”) nieodkrytym lądem. Pomimo wszystko uważam, że aby mówić o „impresjonizmie intelektualnym” Mochnackiego
oraz Norwida, nie trzeba wykazywać wspólnoty ich stylu. Taki zamiar byłby wręcz trudny do
urzeczywistnienia, zważywszy na płynność i kunsztowną literackość składni Mochnackiego,
którego Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831 ks. Aleksander Jełowicki miał nazwać dziełem „drugiego [polskiego] Tacyta”315.
Norwid oraz Mochnacki są „impresjonistami stylu”. Ich namysł jest rozproszony i
wielokierunkowy, a oni celowo operują wieloznacznością, dla przygotowania wielu wykładni
własnej postawy światopoglądowej i bądź to chętnie wikłają ją w sprzeczność, jak Mochnacki, bądź to wysubtelniają, przerafinowują do tego stopnia, że staje się ona otwartością semantyczną, jak u Norwida. Konstelacyjność myślenia w obu wypadkach wynika z ambicji uniwersalizujących wywód i mogłaby stać się zaczątkiem tego, co John G. Peters nazwał „impresjonizmem epistemologicznym”316 literatury przełomu XIX i XX wieku. To bowiem, co łączy
Mochnackiego z Norwidem, to również odmowa uczestnictwa w romantycznej odysei świadomości narodowej, stawianie jej oporu na własnych warunkach, w oparciu o własne warunki
doświadczenia. Impresjonistyczność doświadczenia jest więc tutaj formą „artystycznego protestantyzmu”317, jak ująłby Karol Irzykowski. W związku z tym, że to Mochnacki jest w tym
wypadku stylistą (przypomnijmy sobie zdanie ks. Jełowickiego na jego temat), a Norwid raczej buntownikiem wobec stylu, zaskakuje tym bardziej, że z ich dwojga jedynie Norwid
mógłby uchodzić w sposób powszechnie akceptowalny za ojca nowoczesnego eseju społeczno-politycznego. Zauważmy bowiem na marginesie: w niedawno wydanej przez Bibliotekę
Narodową antologii polskiego eseju literackiego to autor Milczenia, nie autor O literaturze
polskiej w XIX wieku inicjuje całość.
Pokutuje być może do dzisiaj widzenie w Mochnackim „polskiego jakobinity”. Makiawelizm polityczny jednak, taki jak Mochnacki go pojmował – a więc jako dojrzałą i w
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pełni rozwiniętą formację intelektualną – nie może być sprowadzony wyłącznie do roli rusztowania służącego tylko wzniesieniu tym okazalszej architektury polskiej teorii rewolucji.
Niejednoznaczność, a także nieinstrumentalizowalny charakter pojęcia makiawelizmu kwalifikuje go w moim przekonaniu kompleksowo po stronie jakości impresjonistycznych światopoglądu Maurycego Mochnackiego. Mówiąc krótko – jest makiawelizm polityczny tutaj częścią intelektualizmu, intelektualizm zaś (tak artystycznie przez Mochnackiego wyrażony) ma
swoją podstawę w impresjonistycznej predylekcji do ujmowania świata. Przypomnijmy bowiem za Włodzimierzem Boleckim:
Problematyka impresjonizmu, rozumiana jako analiza zjawiska impresji, rozpoczyna się wraz z rozważaniami Locke’a, Berkeleya i Hume’a nad funkcjonowaniem władz poznawczych człowieka i sposobami tworzenia przedstawień świata zewnętrznego, tzn. wraz z kwestią filozoficznych pytań o źródła naszej wiedzy,
wśród których kluczowe miejsce przypada m.in. zmysłom, odczuciom, pamięci, ideom, obrazom, percepcji i
impresjom318.

Dostęp do erudycji epistemologicznej tego rodzaju, a przynajmniej intuicję podobnej
epistemologii mógł zyskać Mochnacki dzięki zgłębianiu pism Kanta i – przede wszystkim –
Schellinga. Z Norwidem rzecz zdaje się dużo bardziej skomplikowana. Nie znajdziemy w
jego pismach ani jednej afirmatywnej opinii na temat romantycznej filozofii transcendentalnej
napływającej z Niemiec. W szkicu Obywatel Gustaw Courbet poeta dla przykładu w sposób
znaczący nawiązuje do tytułu rozprawy Karola Libelta Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej, a następnie – wprowadza dwupodział: na „samowładztwo krytycyzmu”
filozofii niemieckiej oraz „samowładztwo rozumu” filozofii polskiej. Oświadcza ostatecznie
już w Listach o Emigracji, że „mistyczne Polski uważanie (w niewłaściwym użyciu), lubo
rozumowemu samowładztwu najgorliwiej przeciwne, do tychże [co niemieckie „samowładztwo krytycyzmu” – K. S.] dochodzi rezultatów” (VII 25). Ażeby pokazać oddalenie niemieckiej filozofii od egzystencji w jej namacalnym konkrecie i skalę jej niszczącego wpływu na
życie polskie Norwid ustanawia opozycję archeologii i fenomenologii. Szczęśliwie – „towarzystwa historyczne” – twierdzi Norwid w liście do Władysława Bentkowskiego z 1858 roku
– „na archeologiczne d robiazgi zapamiętali historię ” (VIII 328), toteż w ten sposób
– przynajmniej w jakiejś mierze wyzwoliły się spod wpływu niemieckiej spekulacji.

318

W. Bolecki, Impresjonizm w prozie modernizmu. Wstęp do modernizmu w literaturze polskiej XX wieku,

„Teksty Drugie” 2003 nr 4, s. 20-21.

118

Trzeba wszelako przyznać, że to nienawiść do spekulacji i abstrakcji zbliżyła
najprawdopodobniej Norwida do Mochnackiego, że gdyby Mochnacki w swoim wywodzie
kiedykolwiek spekulował, autor Rzeczy o wolności słowa nie mówiłby zapewne nigdy o jego
„natchnionych fragmentach”. Norwida idiosynkrazja nie oznacza zatem programowo antyschellingiańskiej postawy – bo jeśliby tak było, Mochnacki nie zostałby przez poetę przedstawiony w sposób, który sugerowałby część olśniewającego panteonu z Coś Ty Atenom zrobił, Sokratesie… Co więcej, gdyby Mochnacki w istocie spekulował – jak czyni się to „na
katedrach” – nie byłby „impresjonistą”, nie byłby „drugim Tacytem”, nie byłby w końcu –
makiawelistycznym intelektualistą… Jak starałem się wykazać, również Norwid zdradza w
swoich pismach podobną, makiawelistyczną wrażliwość na los sprawy polskiej, szczególnie
w obrębie zjawisk tzw. południa wieku XIX, bo to właśnie z tego okresu – lat sześćdziesiątych – pochodzi przywoływane przeze mnie studium Recit d’une peintre d’histoire. Koniec
końców, także krytyka artystyczna uprawiana przez Mochnackiego oraz Norwida posiada
wiele frapujących punktów zbieżnych, jej pełne badanie musi jednak jeszcze poczekać – ze
względu bowiem na stan „epistolarnego rozproszenia” trudno określić z góry cechy, a także
jakości typowej „Norwidowskiej recenzji”. Pierwsze założenia sugerują wszakże wspólnotę
stylu: zarówno stylistyczną, jak i teoretyczną, a nawet… hermeneutyczną.
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Rozdział 5
Cyprian Norwid wobec projektu historiozoficznego Augusta
Cieszkowskiego
5.1. Wstęp
Afirmatywny stosunek Cypriana Norwida do historiozofii Augusta Cieszkowskiego
uległ destabilizacji w bardzo konkretnym – jak się zdaje – momencie jego twórczości. Nie
ulega wątpliwości, że Psalmów psalm oraz Promethidion z 1850 roku mogły zostać w dużym
stopniu zainspirowane aktualizującą system historiozoficzny Hegla Prolegomeną do historiozofii Cieszkowskiego. Możemy również podejrzewać, że w tym wypadku utworami pomostowymi były dla trzydziestoletniego Norwida teksty Zygmunta Krasińskiego, a szczególnie
Przedświt, nie tylko dantejski poemat mesjanistyczny, lecz także olśniewający, literacki przekład tez Prolegomeny do historiofilozofii. Nowe odczytanie Promethidiona w twórczo wykorzystywanym, „krzyżowym świetle” z jednej strony Przedświtu, z drugiej zaś – Prolegomeny
do historiozofii może pozwolić – jak się zdaje – na nowy wymiar lektury poematu. Czy Norwid bowiem właśnie Promethidionem inspirowanym filozoficzno-literackim systemem historiozoficznym Krasińskiego i Cieszkowskiego nie usiłuje ukazać niejako możliwości tworzenia historiozofii bez mesjanizmu? Czy nie zapytuje autor Psalmów-psalmu w ten sposób o
możliwość istnienia postmesjanistycznej filozofii historii?

5.2. Cywilizacja, Assunta, Promethidion, Stygmat
wobec millenaryzmu Cieszkowskiego
Apogeum tego sposobu myślenia zdaje się u Norwida Quidam, którego w kontekście
narastającej już dynamiki stosunku Norwida do historiozofii romantycznej można by określić
fugą na temat Norwidowskiej, postmesjanistycznej wizji historii. Erozję tego sposobu myślenia jako pierwsza przynosić się zdaje Cywilizacja z 1861 roku, nowela pod tym względem
przełomowa w Norwidowskim kalendarzu twórczości. Tu bowiem po raz pierwszy jedna z
fundamentalnych tez Cieszkowskiego z Prolegomeny do historiozofii i Ojcze nasz, a mianowicie wizja terrestrializacji zaświatów – wydaje się w finale noweli całkowicie zanegowana.
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W ten sposób wyrasta Cywilizacja na pierwszy z Norwidowskich tekstów, w których poeta
jednoznacznie (wprost) zaprzecza Cieszkowskiemu oraz słuszności jego tez millenaryzmu
filozoficznego.
Jeżeli bowiem Cieszkowski zakłada w Ojcze nasz, że celem filozofii historii jest nie
przedspekulatywna, teoretyczna doktryna, lecz historiozbawcza realizacja pojęcia Królestwa
Bożego, to jest terrestrialistą pojęcia zaświatów. Norwid z kolei, wprowadzając do finału Cywilizacji enigmatyczny epizod rozgrywający się po śmierci narratora utworu w międzyświecie, jawnie rozstrzygnięciom Cieszkowskiego zaprzecza. W każdym razie – symptomatycznie
te rozstrzygnięcia komplikuje. Oto, jak Zofia Trojanowiczowa relacjonuje ów wieńczący Cywilizację passus – obraz po katastrofie statku:
I wreszcie fragment ostatni, najbardziej osobliwy w całej legendzie, wyraźnie odrębny. Odchodzi on od
wcześniejszej, niemal reportażowej narracji w stronę wizji, marzenia sennego. Zmienia się poetyka – jakby na
znak, że śmierć może być przeżywana jako początek czegoś bliżej nieznanego, czego nie da się opisać, pozostając na poziomie rzeczywistości. Zmienia się klimat – już nie przerażenie i bezradność wobec śmierci, ale zaufaie
do „siostry szarej”, światło gromnicy, spokój, spoczynek319.

Czy jednak Norwid w latach 60. XIX wieku odwraca się od historiozofii Cieszkowskiego ostatecznie? Negatywną odpowiedź może przynieść w takim wypadku pisana w latach
70. Assunta, gdzie wraz z silnym, platońskim nasyceniem poematu powracają nieoczekiwanie
frazy ewangeliczne oraz konteksty bliskie millenaryzmowi filozoficznemu Cieszkowskiego.
Pytanie oczywiście, czy zostały one wprowadzone przez Norwida świadomie:
Ciemna myśl cieniów pożąda – zbłądziłem
To jest znalazłem, co mi trzeba było:
Szedłem – aż w zjęciu gałęzi pochyłem
Coś, jakby gwiazda lub skra, zaświeciło – –
Był to maleńki krzyż – czy śniłem?
Czy się Królestwo-Boże przybliżyło? –

(III 276)
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Pieśń IV Assunty, a zatem pieśń małżeńskiego pożycia – jak dobrze wiemy z treści
poematu – jest świadectwem owej wspominanej, historiozbawczej realizacji Królestwa – zarazem Królestwa Bożego na Ziemi, jak i Królestwa Assunty. „Królestwo-Boże się przybliżyło” to więc nie tylko – jak mi się zdaje – lapidarny zapisek teologicznej epifanii Norwidowskiego bohatera poematu, lecz także antycypacja nadejścia epoki trzeciej Cieszkowskiego:
„królestwa piękna i praktyczności”, bo tymi oto słowami – jak gdyby przejętymi wprost z
Norwidowskiego Promethidiona – filozof posługiwał się, opisując w Prolegomenie do historiozofii imponderabilia etyczne obowiązujące w jego epoce syntetycznej, zwanej epoką czynu. Te same imponderabilia wydawał się wyliczać w Promethidionie Norwid, powracają one
także w IV pieśni Assunty, mimo że nie zostają przywołane wprost. Zamiast tego – są systematycznie urzeczywistniane w kolejnych etapach ziemskiego małżeństwa z Assuntą (kopanie
ogrodu, otwieranie beczek z winem, obrazy melancholii Assunty etc.):
Cokolwiek przeto uczucie przeczuło, a wiedza poznała, to wszystko urzeczywistnić musi absolutna wola; i na tym, jednym słowem, polega nowy kierunek, w którym zmierza przyszłość. Zrealizować ideę piękna i
prawdy w życiu praktycznym, w uświadomionym już świecie przedmiotowości, zespolić organicznie wszystkie
jednostronnie i pojedynczo występujące elementy życia ludzkości i doprowadzić je do żywego współdziałania, a
nareszcie urzeczywistnić ideę absolutnego dobra i absolutnej teleologii na naszym świecie – oto jest wielkie
zadanie przyszłości320.

Jeszcze w kontekście samego Ojcze nasz Stanisław Pieróg rekapitulował myśl podobną Cieszkowskiego, bardzo bliską Norwidowskiej koncepcji sztuki z lat 50. XIX wieku:
Filozofia „zgodzić się” na to musi, że w przyszłości będzie przeważnie filozofią stosowaną, a jak poezja
sztuki na prozę myśli się przedzierzgnęła, tak filozofia z wyżyn teorii zstąpić musi na równiny praktyki. Praktyczna filozofia lub raczej filozofia praktyki, jej najkonkretniejszy wpływ na życie i stosunki społeczne, rozwój
prawdy w konkretnym działaniu – oto przyszłe przeznaczenie filozofii w ogóle. Filozofia przyszłości ma się stać
filozofią stosowaną, nadto stosowaną powszechnie, ma więc stać się filozofią popularną321.

Warto zestawić ją z odpowiednim fragmentem epilogu Promethidiona. Wypowiedzi
Cieszkowskiego o naturze filozofowania i postulaty powszechnej praktyki filozoficznej – są
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bowiem w perspektywie autora Psalmów-psalmu wypowiedziami o estetyce praktycznej. Interdyscyplinarny namysł nad projektem filozofii czynu Cieszkowskiego – to jeden z ważniejszych aspektów procesu twórczej kontynuacji myśli autora Prolegomen i Ojcze nasz w dziele
Norwida. W XVIII fragmencie epilogu poematu Norwid wydaje się wykorzystywać horyzont
pojęcia właśnie filozofii stosowanej Cieszkowskiego, by wskazać na nierzetelność organizacji
europejskich Wystaw Światowych. Jeżeli zatem – inaczej jeszcze rzecz biorąc – podstawą
Cieszkowskiego filozofii stosowanej jest pojęcie czynu, to analogicznie – w toku mówienia o
Norwidzie – należy mówić o czynie estetycznym jako podstawie estetyki stosowanej wywiedzionej z systemu Cieszkowskiego:
Rozdzielenie ek sp o zy cji publicznych na ekspozycje, czyli wy s ta wy , sztuk pięknych i rzemiosł albo
przemysłu jest najdoskonalszym powodem, o ile sztuka dziś swej powinności nie wypełnia. Wystawa powinna
być, przeciwnie, tak urządzona, ażeby od statu y pięknej do u rn y g ro b o wej , do talerza, do szklanki pięknej,
do kosza uplecionego pięknie, cała cyrkulacja idei p ięk n a w czasie danym uwidomioną była. Żeby od gobelinu,
przedstawiającgo Rafaelowski pęzel jedwabną tkaniną, do najprostszego płócienka, cała gama idei p ięk n eg o
rozlewająca się w pracy uwidomioną była – wtedy wystawy będą użytecznie i sprawiedliwie na uszanowanie i
ocenienie pracy wpływać. Dziś jest to rozdział duszy z ciałem, czyli śmierć!...322

Aby uzmysłowić sobie długotrwałą, możliwą ciągłość tej samej myśli historiozoficznej Cieszkowskiego w dwóch skrajnie odmiennych realizacjach literackich, warto zestawić ze
sobą Assuntę Norwida oraz Przedświt Krasińskiego (równie egzotycznym porównaniem byłoby tu już zestawienie Przedświtu oraz Promethidiona). Trudno o dwa bardziej odległe od
siebie poematy, z których zarówno jeden, jak i drugi w równym stopniu umożliwiają swoje
pełne odczytanie w duchu millenaryzmu filozoficznego Cieszkowskiego. Mesjanistyczna logika poematu historiozoficznego Krasińskiego doprowadza do ukazania epoki trzeciej jako
epoki tronowania Polonii, ukoronowanego, syntetycznego ducha narodu polskiego – Królowej Nieba i Ziemi. U Norwida w jego postmesjanistycznym poemacie millenaryzm ulega
dekonstrukcji. To, co tu pozostaje, to jedynie millenarystyczna logika biegu wydarzeń. Norwidowska epoka syntezy wzięta od Cieszkowskiego to w interpretacji autora Bransoletki epoka małżeństwa Assunty, Królestwo Boże na Ziemi w ziemskich, ludzkich szatach, bez mała –
trywialnych. Duch Święty, patron trzeciej epoki pozwala siebie zrozumieć w kostiumie zwykłej kobiety. Jest przeciwieństwem potęgi tronującego „ducha trzeciego” z Przedświtu Kra322
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sińskiego. Jeżeli Promethidion zdawał się tu wykładem estetyki praktycznej w duchu Ojcze
nasz, Assunta jest postromantyczną interpretacją millenaryzmu filozoficznego Cieszkowskiego. Mówiąc wielkim, metaforycznym skrótem – to, co oferuje ów późny poemat Norwida, to
realizm millenaryzmu.
Co więcej, Norwid zamiast syntezy w wymiarze narodowym wybiera syntezę w wymiarze egzystencjalnym. Zamiast Polonii-Maryi żona, owszem, o cechach mariologicznych.
Do tego w żadnym miejscu nie postępuje autor Psalmów psalmu wbrew wymowie tekstów
filozoficznych Cieszkowskiego. Portretuje świat ludzki, który bynajmniej nie pozostaje poza
bramami świata historycznego, lecz jest jego integralną częścią. Cieszkowski w Ojcze nasz
apelował przecież do swoich czytelników dostatecznie wyraźnie: „rozwtórzcie tylko wielki
ogród życia, któryście od wieków przywarli, aby w nim dla siebie tylko gospodarować, a ujrzycie nas czynnych przy jego uprawie”323. Czas Ducha Świętego to bowiem „czas własnego
Zakonu”, a tym samym koniec „czasu cudzego Zakonu”324. Podstawą filozofii czynu staje się
tymi drogami „rozwijanie życia społecznego przez siebie samego”, czego miniaturowym
wzorcem mogłoby stać się Norwidowskie małżeństwo z Assunty, dwuosobowe Królestwo
Boże na Ziemi, egzystencjalno-materialna antyteza (wciąż w duchu filozofii czynu Cieszkowskiego) wobec spektakularnego obrazu zaślubienia ukoronowanej Polonii niebu z Przedświtu:

Wszystkie, wszystkie Duchy-Ludy
Na szafirach swych dokoła
Pochyliły przed nią czoła
Jeszcze głębiej, niźli wprzódy!
Rozkochane – zachwycone –
Widzę, widzę – już przyklękną,
W niej uznały Boże piękno,
Dadzą jej świata koronę325!

Moment, w którym Norwid ostatecznie rozlicza grę, którą za sprawą znajomości systemu historiozoficznego Cieszkowskiego, uprawiał z całą romantyczną historiozofią, a także
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filozoficznym millenaryzmem, to moment, w którym (pomiędzy rokiem 1881 a 1883) zostaje
stworzona nowela Stygmat. To ona jest bowiem ostatecznym pożegnaniem Norwida z historiozofią w duchu Cieszkowskiego. Pożegnaniem brutalnym, albowiem mającym wskazywać
na niefunkcjonalność całego systemu millenarystycznego stworzonego przez filozofa. Otóż, w
systemie filozoficznym Cieszkowskiego Bóg postępowo miał przygotowywać człowieka na
pełne objawienie, a Duch Święty, podmiot trzeciej epoki wpierw był zapowiadany, a nie –
dawany. W tym wyrażała się metoda pedagogiczna oraz wychowawcza millenaryzmu Cieszkowskiego, w którym człowiek jako podmiot dziejów poruszał się w świecie nie tyle – finalnie uhistorycznionym, co stale i dynamicznie uhistorycznianym przez siebie samego. Każda
zaś zmiana historii, to świadomy zwrot podmiotu poznającego posługującego się poznaniem
uhistorycznionym i uhistorycznioną wizją prawdy:
Dla Cieszkowskiego harmonia była wynikiem sprawstwa, kategorią czynu: nie tylko jego wytworem,
lecz przede wszystkim możności czynu spełnianego swobodnie, samodzielnie i dodatnio. W tym znaczeniu harmonia w stosunkach ludzkich była także warunkiem czynu, stwarzała dla niego sprzyjające okoliczności. Wiązało się to z faktem, że harmonijne stosunki w społeczeństwie otwierały pole dla autokreacji człowieka, którą antagonizm z natury rzeczy ograniczał lub wyhamowywał326.

Ów specyficznie pojmowany progresywizm Norwid w Stygmacie zupełnie zarzuca.
Radykalnym cięciem odcina od siebie dwie części noweli, wyraźnie pokazując w ten sposób,
że nie istnieje rozumowo dające się wyjaśnić przejście od przypadkowego oraz tragicznego
świata ludzkiego do silnie zdeterminowanego, a zarazem abstrakcyjnego świata historycznego. Nie ma możliwości wyprowadzenia żadnej metody pedagogicznej, nie ma także dostępu
do żadnych środków mogących uhistorycznić rozbity działalnością przypadku świat ludzki.
Ten świat zamieszkiwany przez Różę Pomian, Generałową, Oskara, bohaterów włoskiego
salonu – to Cieszkowskiego „uczłowieczony” świat pojęć. Świat drugiego rzędu, świat stygmatów historii, historiozoficznych abstrakcji – u Cieszkowskiego antytetyczny, to natomiast
świat myśli. Świat czynu z kolei, mający zjednoczyć wszystko w obrębie epoki trzeciej to u
Norwida świat mogący uchodzić za trawestację filozoficznych tez Cieszkowskiego.
W tym kontekście interpretacyjnym alternatywą wobec historiozoficznych wizji „ducha trzeciego” Cieszkowskiego (alternatywą, jaką dają świat oraz życie) jest postać prostej,
wiejskiej Gęsiarki pojawiająca się w zakończeniu Stygmatu. To ona niesie czyn narratorowi
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noweli, przywracając mu utraconą wcześniej zdolność tworzenia. Wydaje się w tej postaci (a
więc gdy czytamy Stygmat w duchu filozofii czynu Cieszkowskiego) rodzajem spospolitowanego, jeśli nie zwulgaryzowanego patrona nowej epoki, strywializowanego Ducha Świętego,
Parakleta zaczerpniętych z najważniejszych traktatów millenarystycznych Cieszkowskiego.
Nie przyjdzie żaden duch pocieszyciel, zdaje się w tym momencie mówić Norwid, nie odczujemy żadnego rodzaju syntetycznej obecności czasu nowego rodzaju. Pojawi się za to prosta,
wiejska dziewczyna – i to ona w chtonicznym chaosie historii, a właściwie – w niedających
się zintegrować ani zharmonizować ze sobą ludzkiej oraz historycznej przestrzeni – przywróci
ostatecznie nadzieję:
Po dwakroć laską moją zakrzywioną jak rzymskie pedum, próbowałem z kładki przynaglić ku sobie
kwiat nabrzeżny... gdy na razie, to widząc, skoczyła „głupia” i urwany kwiat razem z piórem podała ku mnie
bronzową rączką swoją.
Całość tej małej postaci, na zielonem tle się uwydatniającej, gdy zatrzymała na chwilę, wejrzenie moje,
znudzona tem dzieweczka wrzuciła mi w rękę kwiat i pióro, wołając:
- „Chcesz to, masz! - ja za gęsiami lecę...”. I pobiegła szczera i wesoła...
Dopiero więc tej głupiej winien jestem powrócenie mi pióra do ręki, którego i używanie, i użytek obmierzili mi byli literaci327.

Podsumujmy dotychczasowe spostrzeżenia. Kwestia stosunku Norwida do projektu
historiozoficznego Cieszkowskiego jest dynamiczna i ulega zmianie wraz z kolejnymi latami
twórczości literackiej autora Quidama. Trudno co prawda znaleźć jedną dominantę dla gry,
którą z obszernym systemem filozofii czynu Cieszkowskiego uprawia Norwid w ramach poematów Promethidion albo Assunta, towarzyszy jej jednak – o tym możemy powiedzieć ze
względną pewnością – zawsze ta sama atmosfera twórczej rywalizacji i kontynuacji, która jest
na dobrą sprawę – redefinicją systemu wyjściowego.
Z ducha filozofii czynu Cieszkowskiego wyprowadza Norwid w Promethidionie fundamenty estetyki praktycznej, nie ratując się w żadnym momencie wprowadzania swoich
przekształceń pojęciami integralnymi dla filozofa: kategoriami millenaryzmu czy mesjanizmu
historycznego. Jak czytamy więc w dialogu Bogumił – oddziaływanie systematu Cieszkowskiego ma tu miejsce na specjalnych, ograniczonych warunkach, gruntując antymillenarystyczny profil całego tekstu, także do tego – antymillenarystyczną koncepcję czynu. Na tym
samym gruncie z kolei w Stygmacie dojdzie w swoim czasie do ostatecznego skompromito327
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wania metafizyki wielkich systemów Cieszkowskiego na rzecz pozaspekulatywnej i pozahistorycznej – filozofii czynu Norwida. Cieszkowskiego światowi myśli przeciwstawia już w
1850 roku Norwid „powiew jedwabnych warkoczy”, tak zwane „średniówki dziejów” zaś i
stygmaty historii – w 1881 roku kontruje postacią Gęsiarki.:
Pieśń masz... Lecz pieśni gdzież rozgałęzianie?
Toż i przywódca Konrad uwięziony
Mówić, że czuje jej zaokrąglanie,
Że się lubuje wdziękiem onej strony
I zda się dłońmi już tykać wcielanie...
Kto kocha, widzieć chce oczyma w oczy,
Czuć choćby powiew jedwabnych warkoczy,
Kto kocha, małe temu ogromnieje,
I lada promyk zolbrzymia nadzieje,
Upiorowego nie dość mu myślenia,
Chce w apostolstwo, czyn, dziecię wcielenia
Bohater w dzieło wielkie lub ojczyznę
Bóg w kościół, człowiek w poważną siwiznę328.

Może jest więc racja w przywoływanym przez Edwarda Dembowskiego ostrzeżeniu
kierowanym pod adresem filozofii historii Cieszkowskiego? Czy Norwid piszący zwłaszcza
Psalmów-psalm oraz Promethidion nie zająłby jego, Dembowskiego, miejsca, by – jeśli mogę
to ująć w ten sposób – ocalić Cieszkowskiego przed nim samym, tzn. ocalić – jak ujmuje to
Andrzej Walicki – rzutkiego filozofa czynu przed nieopanowanym, jednoznacznie zależnym
od wzoru heglistą:
Edward Dembowski oceniał Cieszkowskiego z punktu widzenia jego wkładu do filozofii powszechnej,
jego przynależność do szkoły heglowskiej poczytywał mu za zasługę, a jego największe osiągnięcie upatrywał w
„filozofii czynu”. W swej pierwszej wypowiedzi o Cieszkowskim (z roku 1841) Dembowski nazywa autora
Prolegomenów „najcelniejszym heglizmu podstawcą” i wyrażał żal, że pisarz tak „głęboko myślący” za mało
troszczy się o zaszczepienie zasad heglizmu w Polsce, co wykorzystują wrodzy Heglowi „pietyści” 329.
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Czy właśnie z artystycznym zajmowaniem stanowiska Dembowskiego w obszarze
pism Norwida realnie nie obcujemy, czytając Promethidiona? Czy nie jest to specyficzne, po
Norwidowsku pojęte – „prostowanie geniuszy” w rodzaju Cieszkowskiego, a zatem „korektowanie” Hegla, polskiego heglizmu przede wszystkim za sprawą historycznej praxis, ale nie
tylko – zarazem też: „korektowanie” polskiego heglizmu Platonem330? Pytania te, chociaż dla
Norwida zdawały się pozostawać aktualne co najmniej do 1861 roku (daty napisania przez
poetę Cywilizacji), siłą rzeczy muszą tutaj pozostawać bez odpowiedzi.

5.3. Zwolon wobec holizmu historiozoficznego
Cieszkowskiego i Przedświtu Krasińskiego
Jedną z najważniejszych tez monografii Andrzeja Wawrzynowicza dotyczącej filozoficznych przesłanek holizmu historiozoficznego Cieszkowskiego jest twierdzenie o tym, że
poprzez swój udoskonalony system dialektyczny autor Prolegomeny do historiozofii de facto
uwolnił najbardziej żywotne treści hegeliańskiej filozofii historii, czy może wręcz – wyswobodził je, do tej pory skrępowane zadaniami realizacji systemowej całości jego (Hegla) monumentalnej filozofii. Wawrzynowicz tłumaczy:
Metodologiczny holizm Hegla, którego obecność Jerzy Topolski diagnozuje właśnie na terenie Heglowskiej refleksji nad historią i definiuje bezpośrednio jako „całościowe spojrzenie na dzieje”, posiada […]
swoją właściwą domenę w logice Hegla. W samej filozofii dziejów Hegla ma on zastosowanie jedynie czystoformalne, stając się główną przyczyną późniejszego odwrotu myśli zachodniej od heglowskiej koncepcji procesu
historycznego. W rezultacie dopiero w Prolegomenach Cieszkowskiego holizm metodologiczny spekulatywnej
logiki Heglowskiej znajduje zastosowanie w refleksji nad naturą procesu historycznego, stwarzając podstawy
czegoś, co można określić jako „holizm historiozoficzny”331.

To Cieszkowski zatem, nie Hegel, mówiąc obrazowo – wykorzystuje „przekładnię” i
znajduje sposób przepisania „metodologicznego holizmu” autora Fenomenologii ducha na
330
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Poznań 2010, s. 72.
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własny, rodzący się w obrębie polskiej filozofii czynu – „historiozoficzny holizm”. To Cieszkowski wreszcie, nie Hegel – buduje dla europejskiej filozofii historii rodzaj „dźwigni Archimedesa” tak, aby obraz całości mógł wreszcie zaistnieć w namacalnym, praktycznym planie dziejów, nie zaś – wyłącznie w obrębie metahistorycznej logiki. Cieszkowski jednak Hegla tym całym zakresem działań – korektorsko-rewizyjnych wręcz – nie postponuje:
Ogólny stosunek Cieszkowskiego do Heglowskiej koncepcji logiki dziejów polega raczej na próbie pozytywnego dotrzymania kroku Heglowskim postulatom spekulatywnego ujęcia historii, niż na jednoznacznej
negacji tych postulatów z perspektywy filozofii czynu, interpretowanej jako filozofia działania praktycznego,
uzasadniająca hasła radykalnej przebudowy społecznej. Ta ostatnia dystynkcja wyraźnie zaciera się tymczasem
w interpretacjach dwudziestowiecznych historyków marksizmu, którzy posługują się stanowiskiem Cieszkowskiego instrumentalnie, jako ilustracją ideowej genezy koncepcji marksistowskiej 332.

Słowa Wawrzynowicza właśnie w kontekście norwidologii powinny – jak mi się wydaje – wybrzmieć z całą mocą. Wynika z nich bowiem, że istotna paralela Norwid – Cieszkowski ma służyć nie tyle orientowaniu dorobku Cypriana Norwida poza marksizmem, do
którego tak często przypisywany był autor Ojcze nasz, lecz także potwierdzać – w skali oraz
wymiarze polemicznej nierzadko dyskusji Norwida z ideami filozofii czynu Cieszkowskiego
– antyheglowski aspekt światopoglądu poety. Norwidowska wizja świata historii jest nie tylko
antymesjanistyczna i antymillenarystyczna, lecz także tym samym – wydaje się antyheglowska. W tym wszystkim zaś (i to w niej najbardziej zdumiewające) mnoży wysiłki, ażeby nie
zaprzeczyć formalnie filozofii historii Cieszkowskiego, lecz – przeciwnie – czerpać z praktycznego aspektu wynikającej z niej filozofii czynu. Ta bez mała „akrobatyka intelektualna”
autora Promethidiona dowodzić musi po pierwsze jego szacunku do „polskiego Sokratesa”,
jak określiła w tytule swojej książki Cieszkowskiego Wiesława Sajdek333. Po drugie – ukazywać powinna cały intelektualny wymiar twórczego antagonizmu, na który usiłował Norwid
najchętniej nawiązujący do koncepcji historycznego ricorso Giambattisty Vica334 się zdobywać, zwłaszcza wobec współczesnej mu filozofii historii.
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Tamże, s. 73.
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W. Sajdek, Polski Sokrates. Pojęcie czynu w filozofii Augusta Cieszkowskiego, Lublin 2013.
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„W Milczeniu z 1882 roku przedstawił poeta koncepcję przemiany form autoekspresji ludzi na przestrzeni

dziejów: od psalmicznego uczestniczenia w absolucie, utraconego w wyniku upadku człowieka po współczesny
etap »pracy dziejów«, ukazany jako romansowo-powieściowy czas upadku. Ujął tę koncepcję w nawiązującą do
myśli Giambattisty Vica figurę ricorso; w ten sposób uobecnił się w jego poglądach romantyczny mit powrotu
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Najwymowniejszym dokumentem i świadectwem fascynacji „historiozoficznym holizmem” Cieszkowskiego, a zarazem oczarowaniem owym sposobem działania „Archimedesowej przekładni” w obrębie filozofii historii – pozostaje zatem Przedświt Zygmunta Krasińskiego. To zarazem znakomita literacka transpozycja najważniejszych cech „holizmu historiozoficznego”. Krasiński w sposób holistyczno-dziejowy pojmuje nie tylko makrostruktury
takie, jak historia, lecz także – mikrostruktury, abstrakcje systemu filozoficznego Cieszkowskiego, jak dla przykładu tzw. proces historyczny, zarówno lokalny, jak i uniwersalny:
Wszystko ludzkie znika – ginie –
Prysła ziemskich chwil zawiłość,
Myśl już pląsa w tej krainie,
Gdzie Wszechświatło i Wszechmiłość.
Z dusz się naszych wzbił Duch trzeci,
Wyższy od nas – niepojęty –
Bo nam w piersiach wre i świeci,
A zarazem w górę leci,
Już z tych piersi wniebowzięty335.

Obraz Parakleta jako „Ducha trzeciego” przychodzącego na świat w piersiach wygnańców z Przedświtu i wylatującego z nich, wylatującego z serc – możemy powiedzieć –
reprezentuje zatem nie tylko rzeczywistość bliżej nieokreślonego eschatonu, lecz także –
urzeczywistnioną pełnię historii, gdzie – zgodnie z życzeniem Cieszkowskiego rewidującego
metodologię historii Hegla – „uniwersalne i niepodważalne prawa dialektyki objawiają się
kompleksowo we wszystkich dziedzinach poznania ludzkiego”336. Nie jest to w żadnej mierze
utopia dialektyczna, lecz praktyczna realizacja prawideł teoretyczno-praktycznego systemu

człowieka do punktu wyjścia, do utraconej jedności kosmosu, co wiąże Norwida z nowoczesnością
ustanawiającą romantyzm, z myślą Goethego, Novalisa, Schellingów, Hegla i innych”. S. Rzepczyński, Norwid i
nowoczesność (perspektywa podmiotowości), „Colloquia Litteraria” 2007 nr 2/3, s. 14. Zob. także: E. Feliksiak,
Norwidowski świat myśli, Norwid i Vico oraz Vico, Michelet, Norwid, [w:] tejże, Poezja i myśl. Studia o
Norwidzie, Lublin 2001, s. 87-168, 213-259. W niniejszym studium proponuję odmienny od inspirowanego
vikianizmem
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Cieszkowskiego w „Milczeniu”.
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dialektycznego. W tym właśnie duchu idzie dalej i relacjonuje swoją epifanię wygnaniec z
Przedświtu Krasińskiego:

I w tej chwili przemienienia
O, pamiętaj, wspólnym wzrokiem,
Tej istoty trzeciej okiem –
Jej, nie naszym – my ujrzeli
Głąb rozkrytą przeznaczenia!337

Norwidowski Zwolon powstał w roku 1849. Umiejscowiony tutaj na tle Prolegomeny
do historiozofii Cieszkowskiego oraz Przedświtu Krasińskiego, jest wobec wymienionych
tekstów jawnie kontrastywny, pomimo tego, że powstaje w tym samym okresie, w którym
napisane zostały wyraźnie honorujące myśl Cieszkowskiego Psalmów psalm oraz Promethidion. Wpierw uderza podtytuł, w którym Norwid nazywa swój tekst „monologią”, a więc –
rozszerzmy to rozumienie – dramatem „monologicznym”, czy może raczej: „monologowym”.
Kolejną rzeczą, która wytrąca czytelnika z holistyczno-historiozoficznego trybu lektury Zwolona jest zapewnienie czynione przez podmiot całego dramatu na jego samym wstępie:
Jakoż – nie dramat serc i głosów wielu,
Pozaplatanych gałęźmi żywota,
Przez które świeci jasny błękit celu –
Ni monologu jest to czarna grota,
Gdzie myśl jak Kain brnie lub Iskariota:
Lecz raczej (ucha niech to nie skaléczy)
Tłum-pustek – ciszy-wrzawa samotniczéj…338

Nie bez słuszności Maria Grzędzielska nazywa dramat Norwida „groteską niedonoszoną”339. Jeżeli przyjąć w Zwolonie punkt widzenia Harolda i przywołać właśnie jego obserwację: „Tak bo oschle i rzewno, / Tak wrzaskliwie i głucho, / Tak wątpliwie i pewno, / Tak
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C. Norwid, Zwolon. Monologia, [w:] tegoż, Pisma wszystkie, dz. cyt., t. IV, Warszawa 1971, s. 32.
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„Parabola Zwolona nie jest klarowna z powodu wtrętów autentycznych i półrealistycznych, wyjaśniają zaś ją

elementy kukiełkowe, a nawet coś w rodzaju groteskowości. Można nawet z żalem mówić: groteska
»niedonoszona«”. M. Grzędzielska, Symbolika „Zwolona”, „Pamiętnik Literacki” 1968 nr 4, s. 95.
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nie wiedzieć jak… słowem, / Że nie z dziejów te dzieje / Z ich monarchą treflowym” 340 bądź
„Chciałem zacząć tu dramę, / Lecz spleen przerwał mi nagle, / A więc romans – gdzież! same / Bez krwi twarze, jak żagle, / Po fal błądzą otchłani – / Aż mi parno w tej bani…”341, to
nieuchronnie zmierzać będziemy do uznania w Zwolonie groteski historiozoficznej – pisanej
co więcej w okresie, w którym fascynacja Norwida Cieszkowskim jest najsilniejsza, pamięć
zaś jego lektur, przynajmniej pamięć Prolegomeny do historiozofii – najwierniejsza.
Na to, co znamienne w słowach Harolda, zwracała już uwagę Grzędzielska, kiedy
wskazywała m.in. właśnie w jego „posthistorystycznych” wypowiedziach „efekt metafory
metrycznej” – „metr stale cenzurowany 4/3, słowem metr Mazura Dwernickiego Wincentego
Pola”, który „odbiera do reszty powagę spiskowi i treflowemu królestwu, a równocześnie
wydobywa swoiście »polski zamach« i nieco go ośmiesza”342. Warto by już w tym punkcie
uzmysłowić sobie skalę ambiwalencji, jaka tym samym rozciągała się pomiędzy inspiracją
Norwida Cieszkowskim, a wymiarami filozofii historii i filozofii czynu tego drugiego. Obydwu projektów Norwid nie mógłby zaakceptować w pełni, co ujawnia się w uderzającym
przeciwstawieniu Promethidiona i Psalmów psalmu afirmujących raczej filozofię praktyczną
Cieszkowskiego z diametralnie innym Zwolonem, który może zostać zinterpretowany bądź
jako groteska historiozoficzna (po pierwsze), bądź jako Norwidowa krytyka polskiej filozofii
czynu (po drugie), bądź wreszcie – podobnie jak późniejszy o ponad trzy dekady Stygmat –
już w 1849 roku jako Norwidowski utwór w pewnym sensie „posthistorystyczny” (po trzecie).
Jak wyjaśnia Wawrzynowicz, „posthistoryzm”, czyli „swoisty zanik uniwersalnego
horyzontu historii”:
Można ujmować w kategoriach pewnej wtórnej historiozoficznej naiwności, która zakorzenia się w zachodniej myśli społecznej po Heglu i od tego momentu nieustannie wpływa na całokształt życia zbiorowego,
utrwalając spóźnione pochodne stanowiska myśli oświeceniowej, stanowiska, które na gruncie refleksji historycznej oznacza w istocie regres do (przedheglowskiego) punktu widzenia wszechwładnego oraz abstrakcyjnego
zdrowego rozsądku343.
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Nie jest łatwo dowieść tego typu anachronizmu u Norwida, niemożliwe wręcz jest
bowiem uznawanie, że Norwid nie tylko w Stygmacie, Cywilizacji czy Assuncie, lecz także w
istotnym tutaj eseju Milczenie nie wykracza poza owo przedheglowskie status quo. Norwid
zbyt czuły pozostaje na miraże tzw. utopii dialektycznej, aby przyzwolić na regres własnej
perspektywy spojrzenia na historię. To więc, co częściowo może się u niego manifestować w
Zwolonie i Stygmacie, co kształtuje sposób jego odchodzenia od millenaryzmu filozoficznego
Cieszkowskiego w Cywilizacji, wydaje się stanowić w większym stopniu efekt reakcji antyheglowskiej autora Vade-mecum aniżeli trwałej i ukształtowanej, w pewnej mierze „naiwnej
światopoglądowo” postawy postheglowskiej.
Zwolon może być na tym tle odczytany jako pełna pasji filipika przeciwko Heglowskiemu pojęciu „królestwa wolności” i przeciwko utopijnej wierze w możliwość transcendentalnego skoku ponad własne historyczne warunki – z „królestwa natury” do „królestwa wolności”. Norwidowskiego wymiaru dziejów w Zwolonie tymczasem nie daje się zwerbalizować, przesłanie historiozoficzne dramatu zostaje do głębi wygłuszone, historiozofia to kakofoniczna, zepsuta, solipsystyczna. I jak już podkreślałem wyżej, nie świadczy to o dominacji
postheglowskiej perspektywy w dramacie Norwida, lecz o silnym wydźwięku antyheglowskim tekstów poety. Wybitą część miasta w Zwolonie monarcha królestwa życzy sobie nazwać Ugolinem. Jak wnikliwie zauważa Grzędzielska:
„Krwi i zwalisk pole” jest po prostu gołe. Wygolony ugór – absurdalna i śmiała adideacja, nie dziwna
jednak u poety, który własne litewskie nazwisko (w dobrej zresztą wierze) wywodził od Normandów, „piękność” tłumaczył jako „po-jękność”, a wreszcie wiązał z „jękiem” – „jenże” w Bogurodzicy. „Ugolino” jest nawet
lepszą adideacją, bo funkcjonalną. Wskazuje Warszawę, noc paskiewiczowską, cytadelę. Nazwa ta ponadto
mydli oczy, niby że Król uciska tam jakieś włoskie państewko, w którym wszakże śpiewa się Bogurodzicę i
wspomina o polskiej mowie kwiatów. Ugolino to Piekło, a piekło jest w Polsce344.

Nie lekceważyłbym wątków kosmopolitycznych Zwolona: jego włoskiego kontekstu
oraz absurdalnych polonizacji. Nie chodzi tu w moim przekonaniu tylko o Warszawę paskiewiczowską. Zwolon jest dramatem na wskroś antyheglowskim. Jest również spektakularnym
uderzeniem w holizm historiozoficzny Cieszkowskiego i Krasińskiego. To dramat, którego
uniwersum, jakim jest teatr rewolucji, nie zostało skonstruowane wyłącznie na modłę wodewilowo-operetkową, nie jest nawet strukturą kalejdoskopową, jasełkowo-misteryjną i to bowiem byłoby za mało w wypadku Zwolona powiedzieć. To uniwersum panoptykalne, gdzie
344

M. Grzędzielska, dz. cyt., s. 86-87.
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miejsce historiozoficznego szczytu – Heglowskiego „królestwa wolności” – zajmuje przerażająca „galeria osobliwości”, walczących i konspirujących istot, nad którymi ostatecznie – zapanowuje śmierć.

5.4. Milczenie w perspektywie historiozofii Cieszkowskiego
Milczenia napisanego w 1882 roku nie sposób czytać w oderwaniu nie tylko od powstającego w tym samym okresie Stygmatu, lecz także – Zwolona. Zaznaczyliśmy już, że
Zwolon zestawiony z powstającymi w tym samym okresie Psalmów psalmem i Promethidionem ujawnia uderzającą niejednoznaczność w spojrzeniu Norwida na Cieszkowskiego. Fascynacji poety filozofią praktyczną autora Prolegomeny do historiozofii towarzyszyć może
krytyczny odbiór jego tez holizmu historiozoficznego, m.in. w antymillenarystycznym Zwolonie. To – jak się wydaje – część tzw. reakcji antyheglowskiej, która będzie charakteryzować
twórczość Norwida do samego końca.
Milczenie dowodzi, że mimo Norwidowskiego antyheglizmu fundamentalna dla historiozofii idea dialektyki historycznej oraz kategoria dialektycznego równania pozostają kluczowe także dla autora Zwolona. Norwid porzuca w swojej rozprawie sposób myślenia heglowską triadą, zachowuje jednak zasadę przejść okresów dialektycznych, więcej: funkcjonalizuje ją na nowo. Jeżeli zatem sposobem przejścia u Cieszkowskiego między epoką tezy a
antytezy była rewolucja w obrębie „średniówki dziejów”, ta zaś związana była z przyjściem
na świat Chrystusa, u Norwida analogiczne przejście wynika z tzw. prawa przemilczenia –
prawa w każdej sytuacji działającego tak samo. Dialektyka historyczna Norwida jest zatem
dialektyką monotoniczną, co oznacza, że w każdej sytuacji przejścia (a Norwid wyróżnia ich
cztery: pomiędzy epokami Legendy, Epopei, Historii, Anegdoty oraz Rewolucji) obowiązuje
jeden i ten sam sposób transcendowania poza aktualny czas historyczny: przejście poprzez
przemilczenie rozumiane historycznie, czy może lepiej powiedzieć: przejście wskutek, na
skutek tak rozumianego przemilczenia.
U Cieszkowskiego, w aspekcie konstruowania zasad przejścia między epokami dziejów nie ma – jak u Norwida – tak jednoznacznie opracowanej, homogenicznej dialektyki. Co
więcej, Norwid, uznając w przemilczeniu podstawową kategorię swojej dialektyki historycznej, daje pierwszeństwo w obrębie swojej historiozofii – terminologii explicite poetyckiej, a
co najmniej – symbolicznej. To rewolucyjna zupełnie transformacja systemu wcześniej ustalonego przez Cieszkowskiego. Zarazem – perspektywa niezwykle atrakcyjna dla nowocze-
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snego czytelnika, bowiem zastępuje, poetycko pseudonimuje Cieszkowskiego pojęcia ewolucji oraz rewolucji pojęciem nowoczesnym, które pozwala ukazać Norwidowską wizję historii
jako mniej dosłowną i mniej zarazem przewidywalną. Norwid zatem, tworząc jednocześnie
rodzaj dialektyki symbolicznej, symboliczno-poetyckiej, jak i monotonicznej, przewyższa
Cieszkowskiego, który wikła się w romantyczną antynomię epoki, zwłaszcza antagonizm
pojęć ewolucji i rewolucji:
Przejście do nadchodzącej ery było problemem nadzwyczaj istotnym, dlatego August Cieszkowski poświęcał mu wiele uwagi. Chodzi o to, czy przejście to ma nosić charakter nagłego przewrotu (rewolucji), czy też
łagodnej przemiany (ewolucji). Analogia z pierwszą „średniówką dziejów” wskazywałaby, że i tym razem powinniśmy mieć do czynienia z rewolucją. Jednak Cieszkowski odrzuca zdecydowanie tę drogę. Nie znaczy to
bynajmniej, aby zupełnie negował pozytywną rolę, jaką rewolucje odegrały w historii. Nie odmawiał też filozof
znaczenia rewolucjom, które dokonały się w drugiej epoce dziejów, szczególnie zaś rewolucji francuskiej. A
jednak twierdził, że za wszelką cenę należy uniknąć dalszych gwałtownych przewrotów 345.

Milczenie – jako tekst w ten właśnie sposób pojęty – nabiera wymiaru zupełnie dla historiozofii prekursorskiego. Jako pierwszy z tekstów tego rodzaju nasyca narrację historiozoficznej rozprawy pierwiastkiem poetyckim, nie rezygnując zarazem z wymiaru dialektyki
historycznej. To pierwszy z długiej listy tytułów rozpraw historiozoficznych, które moglibyśmy nazwać fundatorskimi dla historiozofii polskiego modernizmu. Norwid jako autor Milczenia staje się (bliższym dla jednych, dalszym dla innych) patronem modernistycznej historiozofii polskiej. W obręb jej autorów wlicza Zbigniew Kuderowicz m.in.: Stanisława Przybyszewskiego, Jerzego Żuławskiego i Ignacego Matuszewskiego (historiozofia estetyzująca),
Stanisława Szczepanowskiego i Artura Górskiego (historiozofia mesjanistyczna), a także Tadeusza Micińskiego i Mariana Zdziechowskiego (najbliższa Norwidowi historiozofia metafizyczno-moralistyczna)346. Jego teoria przemilczeń zdaje się zachowywać prawo dziejowego
determinizmu, lecz zarazem – symbolizować sam czynnik determinacji, poetyzować go, czyniąc mniej określonym kategorię epok oraz zasadę przejść między nimi347.
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Norwid wyróżnia epoki Legendy, Epopei, Historii, Anegdoty i Rewolucji, każda kolejna bierze się z przemil-

czenia treści cywilizacyjnych w okresie obowiązywania poprzedniej. Zdaniem Elżbiety Feliksiak, idea podziału
epok w Milczeniu nie ma w sobie niczego z założeń modernistycznych historiozofii, raczej dokładnie powiela
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Powróćmy jednak na koniec do związków, które łączą Milczenie ze Stygmatem oraz
Zwolonem. Zarówno bowiem nowela Norwida z 1883 roku, jak i jego „monologia” dramatyczna z 1849 roku pozostają manifestami historycznego indeterminizmu: Zwolon deklaruje
ów indeterminizm już na poziomie gatunkowym, gdyż Norwid tworzy swoistą, historiozoficzną groteskę. Stygmat ujawnia z kolei indeterministyczny wymiar całej mozaikowej opowieści Norwida poprzez umieszczony w finale noweli epizod z Gęsiarką. Indeterminizm historyczny Zwolona sugerować może poprzez zakończenie dramatu pesymizm historiozoficzny, indeterminizm Stygmatu zaś – pewien rodzaj posthistorycznego optymizmu. Oba dzieła,
to chyba najważniejsze w tym porównaniu, w perspektywie Milczenia zyskują określoną, legitymującą ich sankcję.
Milczeniem powraca bowiem Norwid do pytań deterministycznych, w tym tych najważniejszych – pytań o znaczenie samej determinacji. Jeżeli można tak powiedzieć – „karnawalizacja” świata w Zwolonie, a zatem „wyprodukowanie” uniwersum, które jest stworzone
wręcz do istnienia w środowisku groteski historiozoficznej – to efekt działania historycznego
prawa przemilczeń, określone dziejowe nunc stans oraz dobitne wskazanie na to, że zasada
dialektyczna Norwida to przeciwieństwo holizmu historiozoficznego Cieszkowskiego. Przemilczenia, stany i obrazy przemilczeń gromadzą się w dziejach nieustannie inaczej niż rewolucje czy ewolucje mające charakter punktowy i w jakiejś mierze – magiczny. Specyficzna,
indeterministyczno-atomistyczna wizja historii ujawnia się z kolei w finalnym obrazie Stygmatu. Gest Gęsiarki podającej narratorowi noweli kwiat i pióro to także wymowny, symboliczny moment, w którym Norwid podejmuje istotną decyzję o własnym, zbawiennym zapewne w jego przekonaniu regresie, deklaratywnym wyjściu z Heglowskiego „królestwa wolności” i powrocie do praktyk asystemowych, do pozaformalnego widzenia historii – „królestwa natury”. Tak zinterpretowane Zwolon i Stygmat stanowią rodzaj istotnych dygresji na
marginesie Milczenia, aktualizujących sens deterministycznej historiozofii Norwida, historiozofii już – nowego rodzaju.

5.5. Zakończenie
Recepcja, echa, ślady oddziaływania systemu historiozoficznego Cieszkowskiego na
światopogląd Norwida nie są łatwe do wyśledzenia. Ilekroć któryś ze swoich utworów autor
wzorzec vikiański. E. Feliksiak, Norwid i Vico, „Przegląd Humanistyczny” 1968 nr 3, s. 23-42. Zob. C. Norwid,
Milczenie, [w:] tegoż, Pisma wszystkie, dz. cyt., t. VI, Warszawa 1971, s. 247.
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Promethidiona Cieszkowskiemu dedykuje, tylekroć również – motywując tego rodzaju przypisanie – badacze Norwida przywykli już kłaść nacisk nie na jego aktywność filozoficzną,
lecz na wymiar działalności społecznej i animacyjnej autora Ojcze nasz w Wielkopolsce. Co
do Philocteta więc, jak tłumaczy Andrzej Fabianowski, „jest to nota powstała zapewne w
końcu marca r. 1863, adresowana do Augusta Cieszkowskiego, którego wpływy w Wielkopolsce mogły przyczynić się do zrealizowania zamiaru poety i utworzenia nowego dziennika”348. Podobnym komentarzem wcześniejszy Psalmów psalm opatruje Zofia Dambek:
Na karcie 1. Czytamy dedykację „Do Augusta C. poema przypisując” i następującą po niej przedmowę.
Skąd dedykacja dla Cieszkowskiego? W przedmowie Cyprian Norwid wspomina swoje spotkanie, jako młodego
debiutującego wówczas poety z filozofem w Warszawie. Jednak dedykacja nie powstała ze względów sentymentalnych. Wydaje się, że Norwid w ten sposób chciał uznać i podkreślić udział Augusta Cieszkowskiego w tworzeniu Ligi Polskiej – „związku braterskiego ponad wszystkimi stronnictwami”. Idea Ligi była więc bardzo
bliska poecie, który proponował wybicie medalu na cześć filozofa latem 1850 r.349

Aktywność Cieszkowskiego na rzecz powstania Ligi Polskiej nie wydaje się w moim
przekonaniu najważniejszym z powodów powstania Psalmów-psalmu. Lektura poematu Norwida nakierowuje czytelnika raczej na tropy uważnej lektury filozoficznej Cieszkowskiego –
dokonywanej przez poetę przez pryzmat Przedświtu oraz Psalmów przyszłości Krasińskiego.
Świadczą o tym Norwidowskie, pozytywne (!) odwołania do millenaryzmu filozoficznego i
holizmu historiozoficznego: „Bo rzeczy swoich nie szuka, a przecie / Cudzego nie chce –
wie, że Bożym trzecie”350. Epoka trzecia jest w rozumieniu poety – konkurencyjnie wobec
Psalmu miłości Krasińskiego – epoką miłości pojętą jako międzyspołeczna agape. W ten właśnie sposób Norwid usiłuje dopełnić system historiozoficzny Cieszkowskiego. Jeżeli Przedświt był literacką transpozycją tez holizmu historiozoficznego z Prolegomeny do historiozofii,
Psalmów-psalm ma – jak się wydaje – pójść jeszcze o krok dalej. Stanowi bowiem twórcze
uzupełnienie Ojcze nasz – o osiem błogosławieństw, które zdaniem Norwida winny poprzedzać wypowiedzenie pierwszych słów Modlitwy Pańskiej:

348

A. Fabianowski, „Philoctet”, [w:] Cyprian Norwid. Interpretacje, pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1986,

s. 198.
349

Z. Dambek, Spotkanie z arcydziełem: Cyprian Kamil Norwid, „Psalmów-psalm” 1850 [broszura], Biblioteka

Raczyńskich, Poznań 2010, s. 4.
350

C. Norwid, Psalmów-psalm jako pieśni społecznej poszyt trzeci, [w:] tegoż, Pisma wszystkie, dz. cyt., t. III,

Warszawa 1971, s. 410.
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Wpierw, niźli „Ojc z e n as z ” w duchu i w prawdzie wyrzeczem,
Niech kością bytu nam, niech pierwej stanie się mleczem,
Te błogosławieństw sied m i ó sm e (o), walki początek,
Gdy trudów przyjdzie trud, gdy piątków nastanie p iątek 351.

Mimo więc że w dziewiątej części Psalmów-psalmu pojawi się bliska teleologii historycznej z Ojcze nasz Cieszkowskiego kategoria „przed-wiecznego amen”352, to pierwsze
słowa Kazania na Górze, tzw. słowa podnoszenia nizin przez Chrystusa stanowią dla Norwidowskiego projektu historiozofii „kość bytu” i jego „mlecz”. Słownik wileński w ten sposób
definiuje XIX-wieczny „ lecz”:
Mlécz, u, lm, e, m. 1) pacierzowy, grzbietowy, mózg kości pacierzowej. 2) = rybi, płyn nasienny u ryb
samców. 3) = karpi, pod wzgl. Chem. Oprócz zwyczajnych zwierzęcych substancji, zawiera w sobie znaczną
ilość fosforu; uważa się za mieszaninę białka z galaretą, fosforem, fosforanem wapnia i magnezji i solą aminonjacką. 4) = kiszkowy, chem. I fizjol. Ob. Chyl. 5) = żołądkowy, chem. I fizjol. Ob. Chym. 6) = roślinny, ob.
Oskola. 7) = bot. A) ob. Muctaj; b) = świni, ob. Świnimlicz, ob. Brodawnik mleczowaty; c) = psi, ob. Wilczomlecz (Euphorbia), roślina; d) = (Lapsana), roślina353.

Modlitwa Pańska, esencjonalny skrót, a zarazem szczyt historiozoficznego millenaryzmu Cieszkowskiego – stanowi więc dla Norwida w Psalmów-psalmie swego rodzaju „pancerz”, choć może lepiej byłoby powiedzieć – „zbroję”, i owszem, zewnętrznie kunsztowną,
lecz wewnątrz kryjącą coś znacznie cenniejszego – „szkielet” czy „kręgosłup” ośmiu błogosławieństw. To właśnie one determinują naturę bytu tzw. człowieka w historii, czynniki zaś,
które wyróżniać chciał Cieszkowski w swoim millenarystycznym projekcie – to dla Norwida,
jak się zdaje, rodzaj wtórnej determinacji. Już na etapie pisania więc Psalmów-psalmu obserwujemy tym samym rodzaj sporu filozoficzno-poetyckiego, który wieść chciałby Norwid z
Cieszkowskim, tylko pozornie, wyłącznie werbalnie (jak w przedmowie do poematu) go tronizując. Nie dziwi tym samym, że rok po napisaniu wyrażającego atomizm historiozoficzny
Zwolona – jak wzmiankowała na ten temat w przytoczonym już cytacie Dambek – poeta
„wybije medal na cześć filozofa”, już w Psalmów-psalmie bowiem widzimy – zamiast apo351

Tamże, s. 412.
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Tamże, s. 414.
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Mlécz [hasło], [w:] „Edycja elektroniczna Słownika wileńskiego”, kierownik projektu: M.B. Majewska, prace

informatyczne: M. Żółtak, [online], [dostęp: 16.07.2017], <https://eswil.ijp.pan.pl/index.php>.
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teozy holizmu historiozoficznego Cieszkowskiego, jak w Przedświcie – dynamikę oraz chęć
współkonkurencji Norwida z holistyczno-millenarystycznym modelem widzenia dziejów.
Integralne dla Cieszkowskiego kategorie modlitwy i historii Norwid zastępuje kategoriami pieśni i literatury: symbolami dziejów są więc u Norwida dzieje pieśni, teleologia historii natomiast to właśnie teleologia XIX-wiecznej polskiej pieśni, której ramy w sposób symboliczny i poetycki wyznaczają zaginione ciało Antoniego Malczewskiego i pęknięte serce
Maurycego Mochnackiego354. Ten sam, rozwinięty oraz umotywowany już schemat poetyzacji historiozofii obserwować będziemy w późniejszym o ponad trzydzieści lat Milczeniu zorganizowanym wokół metody dialektycznej, która de facto okaże się metodą poetycką – prawa
przemilczenia. Psalmów-psalm stanowić tym samym powinien klasyczny zupełnie przykład
zmagania się Norwida z monumentalnym systemem historiozoficznym Cieszkowskiego, z
jakichś powodów – tak jednak nie jest odczytywany, tak odczytany nie został. Zawiniły z
pewnością także listy poety do autora Ojcze nasz, ich prywatny, nieraz familiarny ton oraz
społecznikowski wymiar. Utrudniało to z pewnością wyobrażenie, że Cieszkowski może stanowić dla Norwida również partnera sporu literacko-filozoficznego niewypowiedzianego co
prawda nigdzie w korespondencji wprost, aczkolwiek – sugerowanego dobitnie, chociaż nie
artykułowanego bezpośrednio – poprzez wymiar tekstów literackich.
Przeszkodami dla tego rodzaju analiz były z pewnością fragmenty Norwidowskiej krytyki filozofii oraz ogólne ataki na filozoficzną profesję, w tym na – obszary rozważań współczesnych autorowi Zwolona filozofów polskich355. Oskarżenia tzw. spekulacji filozoficznej o
jałowość pojawiały się także w kluczowych etapach korespondencji Norwida z Cieszkowskim, m.in. w trakcie kapitulacji Paryża w liście pisanym przez poetę ze stolicy Francji z 1
marca 1871 roku:

354

„Malczewski naprzód zgasł i ani znaku, gdzie leży: / On, który zaczął pieśń, sam niewidzialny, jak z wieży”,

„[…] harfiarzem Maurycy… // Więc przyszedł i mąż Ów, lecz tłum go przeklął stolicy, / A prawdy, które niósł,
wówczas dopiero uznane, / Gdy z umarłego zwłok serce wyjęto spękane! […]”. C. Norwid, Psalmów-psalm…,
dz. cyt., s. 403.
355

„Co do bałwana, to wiadomo już, iż Słowianie niesłychanie mało onych robili z kamienia, brązu, kości

słoniowej, złota, srebra… (jak Grekowie). Słowianie byli narodem w ży ciu , a nie w sztuce wyrażającym się,
jak to filozofowie polscy twierdzą – tam przeto Bałwanów należałoby szukać”. C. Norwid, Do Ludwika
Nabielaka, [Paryż, wrzesień-październik 1868], [w:] tegoż, Pisma wszystkie, dz. cyt., t. IX, Warszawa 1971, s.
365.
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Filozofom dzisiejszym nie wierzę – będą oni sobie na katedrach systematyzować, ale jak kto silnie karabinem w ziemię uderzy albo grubo pieniędzmi brzęknie, natychmiast pokłonią się jemu całym narodem swoich
mądrych głów, jak łan kłosów za wiatrem. Specjalności, które ja raczej zaleciłbym w kształceniu się, to pogłównie dwie – – przeczytanie dobre Homera i Biblii356.

Czego w niniejszym studium usiłowałem dowieść przede wszystkim to tego, że ani
deklarowane specjalizacja w Homerze, ani specjalizacja w lekturze Biblii – nie rugują możliwości dialogu Norwida ze swoją filozoficzną współczesnością, zwłaszcza – ze współczesnością polską. Tego projektowanego tutaj dialogu nie da się zredukować również do XVIIIwiecznych fascynacji Norwida filozofią dziejów Giambattisty Vico. Tzw. vikianizm nie konserwuje Norwidowskiego spojrzenia na dzieje, nie impregnuje go na oddziaływanie filozofii
historii Hegla, wręcz przeciwnie – podsyca rozmach tzw. reakcji antyheglowskiej Norwida
widoczny m.in. w Zwolonie.
Przetrwać mają w obrębie tych skomplikowanych uwarunkowań również najbardziej
charakterystyczne elementy heglowskiej logiki historii. Heglowska metoda dialektyki historycznej stosowana również przez Cieszkowskiego zostanie nie tylko zastosowana na nowo,
lecz także zrewitalizowana w pięcioepokowym systemie historycznym w traktacie Milczenie.
Jednocześnie nie zaprzestanie Norwid kolejnych, rewizjonistycznych rozliczeń z prawidłami
filozofii historii zaproponowanymi przez Cieszkowskiego. Tylko Psalmów-psalm napisany w
1850 roku okaże się rzeczywistym (chociaż transformującym program Ojcze nasz) nawiązaniem do millenaryzmu filozoficznego i holizmu historiozoficznego polskiego filozofa. Wyłącznie tutaj realnym, spełnionym odwołaniem stanie się odwołanie do apologetyzującego
system Cieszkowskiego Przedświtu Krasińskiego. Kolejne utwory, nierzadko nowele: Cywilizacja, Stygmat, a nawet Assunta, wymienione Zwolon i Promethidion, także Milczenie – stanowić będą bądź to – specyficzną grę z poszczególnymi komponentami historiozofii Cieszkowskiego (np. terrestrializacja pojęcia zaświatów w kontekście Cywilizacji), bądź to – dekonstrukcję pojęcia historii jako całości, tak jak rozumiał ją Cieszkowski.
Norwid tego rodzaju rozliczeń może dokonywać nie w pełni intencyjnie, chociaż z
pewnością – nie realizuje ich bezrefleksyjnie. Jego wizja swoistego „pożegnania z historiozofią” w Stygmacie, ewokowana przede wszystkim w związku z finałem noweli, epizodem z
Gęsiarką – w połączeniu z zastosowaną przez autora Cywilizacji, poetycką dialektyką historyczną w Milczeniu może posłużyć za argument na rzecz widzenia w poecie prekursora no356

C. Norwid, Do Augusta Cieszkowskiego [Paryż, 1 marca 1871], [w:] tegoż, Pisma wszystkie, dz. cyt., t. IX,

Warszawa 1971, s. 478.
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woczesnej, modernistycznej wizji historiozofii spod znaku m.in. Tadeusza Micińskiego oraz
Mariana Zdziechowskiego.
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Rozdział 6
Filozoficzne źródła światopoglądu etycznego Josepha Conrada
6.1. Wstęp
Co do etycznego światopoglądu pisarza – dysponujemy wieloma wytyczonymi już
przez badaczy interpretacjami. Zdzisław Najder – przede wszystkim za Marią Dąbrowską i jej
ważnym studium Conradowskie pojęcie wierności – akcentuje istotność wpływów
francuskich etyków (będą to żyjący jeszcze w XIX wieku Jean Marie Guyau, a także
tworzący na przełomie XIX i XX wieku Émile Boutroux). Dąbrowska przywołuje istotnie
silne dowody wskazujące na to, że Conrad długo musiał pozostawać pod wpływem lektury
najważniejszego dzieła Guyau, Moralność bez sankcji i powinności. Polski autor przepisuje
m.in. skrzydlatą myśl Francuza z finału jego traktatu, gdy w jednym z ostatnich listów
umieszcza słowa głębokiej konfesyjnej deklaracji, że „pozostał do końca »członkiem załogi
zaklętego okrętu, który bez sternika toczy się poprzez Nieznane«”357.

6.2. Jean Marie Guyau
Warto podkreślić, że polska recepcja dzieła Guyau już od samego początku (tzn. od
chwili wydania Zarysu moralności bez powinności i sankcyi w Warszawie w 1910 roku)
została podporządkowana komentarzowi konserwatywnemu. W tym świetle filozof musiał
uchodzić – jak pisze ks. Jan Bączek w swojej filipice przeciwko Guyau – za epigona XIXwiecznych

„anomistów”:

ewolucjonistów,

liberalistów

oraz

ateistów,

reprezentanta

„najbardziej krańcowego gatunku moralności niezależnej, naturalistyczno-ateistycznej”358. Z
etyką tego rodzaju rozprawia się duchowny za pomocą uznanego programu filozofii
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Z. Najder, O „filozofii” Conrada, [w:] tegoż, Nad Conradem, dz. cyt., s. 201, a także M. Dąbrowska,

Conradowskie pojęcie wierności, [w:] tegoż, Szkice o Conradzie, Warszawa 1959, s. 157.
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Ks. J. Bączek, Charakterystyka działalności pisarskiej J.M. Guyau, [w:] tegoż, Anomizm J.M. Guyau,

Włocławek 1912, s. 8.
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moralności Henryka Struvego, autora wydanego w 1903 roku Wstępu krytycznego do
filozofii359.
Trzeba z drugiej strony przyznać, że Guyau w perspektywie polskich początków XX
wieku nie był w Warszawie wcale niczym nowym. Już Bolesław Prus w czasie tworzenia
Placówki (1886) czerpał z jego filozofii sztuki oraz teorii piękna – wówczas w żadnym
wypadku nie uchodzących za kontrowersyjne:
Zachwyt nad dydaktycznym zwrotem we francuskiej literaturze łączy się u Prusa z poszukiwanym na
gruncie tak teorii, jak i literackiej praktyki, sposobem połączenia tych pozostających w rozbracie pierwiastków.
Pojęcie uczucia i pragnienia mają tu zwłaszcza ważkie znaczenie, gdyż (możliwe do wywiedzenia choćby z
estetyki Jeana Marii Guyau) to one kładą się fundamentem pod polemiczne względem teorii Kanta czy Spencera
ujęcie piękna. […] U Guyau, którego oryginalne wydanie z roku 1884 posiadał Prus w swym księgozbiorze,
emocje, którymi rządzi sztuka, łączą się z praktycznym i ideowym kontekstem zjawisk i rzeczy. Inspiracyjny
charakter tego, co estetyczne, nie daje się odsunąć na drugi plan360.

Niezależnie od możliwej tutaj fascynacji Prusa Guyau (co jest swoistym kamieniem
probierczym, bo dystansuje światopogląd Conrada względem polskich pozytywistów), tekst
wpływowego, francuskiego etyka, jakim jest Moralność bez sankcji i powinności, jedynie na
pierwszy rzut oka może wydawać się instruktywny w badaniu tzw. filozofii ConradaKorzeniowskiego. Z każdą stroną czytelnik nabiera jednak wątpliwości co do stosowalności i
aplikowalności do literatury Conrada tego rodzaju aparatu porównawczego. Wpierw
konsternują literackie przykłady filozofa mające egzemplifikować jego tezy w obronie
kategorii „pełni” i „natężenia życia”361. Są z ducha nietzscheańskie (pre-nietzscheańskie),
aczkolwiek – co odróżnia je od takich dzieł Nietzschego jak Narodziny tragedii z ducha
muzyki – atragiczne. By usankcjonować prawo ryzyka metafizycznego w działaniu, Guyau
sięga chociażby do makabrycznego obrazu otwierania koniowi żył przed rozpoczęciem orki,
tym samym w sugestywnej metaforze życia „przezwyciężającego” śmierć sprowadzając do
siebie użyźnianie oraz wykrwawianie:
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M. Jakusz, Bolesław Prus czyta Bourgeta. Emancypacja, spirytyzm i teoria powieści, „Porównania”

2013 nr 13, s. 152.
361

Oba terminy, mimo oczywistych skojarzeń ze słownikiem tzw. filozofów życia, są w filozofii Jeana

Marie Guyau terminami przejętymi od Herberta Spencera. R. Wojdak, Przedmowa, [w:] J. M. Guyau, Zarys
moralności bez powinności i sankcji, tłum. i przedmową opatrzył R. Wojdak, Warszawa 1960, s. 15.
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W niektórych krajach rolnik, który chce użyźnić swoje pole, używa niekiedy energicznego środka:
bierze konia, otwiera mu żyły i z batem w ręku pędzi go po zagonach; koń krwawiąc wlecze się przez pole, które
zdaje się wydłużać pod jego uginającymi się nogami; ziemia czerwieni się pod nim, w każdy zagon wsiąka część
jego krwi. Na koniec pada po raz ostatni; zagrzebują go w ziemi jeszcze czerwonej, całe jego życie, całe jego
istnienie przechodzi do niej, odmłodzonej. Ten posiew krwi staje się bogactwem: pole tak użyźnione będzie
obfitowało w zboże dla rolnika. Nie inaczej mają się sprawy w dziejach ludzkości362.

Owszem, padają w tym passusie Zarysu moralności... także charakterystyczne frazy
jakby żywcem wyjęte z etycznego uniwersum Conradowskiego Lorda Jima w rodzaju „nie
ma nic smutniejszego nad śmierć daremną”363. Wpierw należy jednakże spojrzeć na to, co tę
deklarację poprzedza, jakie wyznanie – czy to heroiczne, a więc (ogółem rzecz biorąc)
conradowskie czy egzystencjalistyczne, a zatem schopenhauerowsko-nietzscheańskie. We
wziętym z Guyau obrazie agonii konia jest coś, co subtelnie, lecz nieuchronnie narzuca
obrazy pornografii śmierci. To śmierć spektakularna, śmierć w kostiumie ofiary, ale przede
wszystkim – w planie realnym – śmierć określona w porządku myślowym filozofa,
zideologizowana chociażby przez daleko idący wpływ nauk Karola Darwina na system
myślowy Guyau. Tak samo, powiada Guyau, umierali „ludzcy” (a jest to w Zarysie
moralności... potrzebne dookreślenie) męczennicy, którzy „szli przez świat siejąc swe życie,
brocząc krwią z przebitego boku niby ze źródła życia – oni użyźnili przyszłość”364.
Wykorzystanie ekstremum jako jeszcze jednej zasady, tej, o której się milczy,
niepisanej, stabuizowanej spośród „paru prostych zasad” – to, zauważmy, schemat działania
aintelektualnego. Ten moglibyśmy przypisać Kurtzowi z Jądra ciemności. Przenika on w
kilku miejscach do etyki Jeana Marie Guyau, m.in. w analizowanej tutaj scenie z
ukrwawianiem pól: „Żeby posunąć o krok ludzkość, to wielkie ociężałe cielsko, potrzebne
były dotychczas wstrząsy, które druzgotały osobników”365. Problem w tym, że u Guyau nie
jesteśmy w stanie postawić żadnej zapory raz rozpoczętemu procesowi uzmienniania
wartości, a jest to skutek przejęcia przez filozofa całkowicie anty-conradowskiej kategorii
zmienności obowiązku moralnego. Ostatecznie, gdy powiada filozof, że „wartość życia jest
czymś zmiennym i może niekiedy spadać do zera, a nawet poniżej zera”366, nie sposób oprzeć
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się nam wrażeniu, że łatwo będzie w tym systemie ofiarniczy czyn Jima w Patusanie nie tyle
zdyskontować, co (a to gorsze) zgeneralizować, uczynić niekoniecznym, wymiennym oraz
wymienialnym w wymiarze moralnym. Przekształcać ów czyn, synonimizować, dowolnie
zmieniać jego znaczenie, aż w końcu „przeksięgowywać” na inne czyny. Co więcej, skoro
„wartość życia jest czymś zmiennym”, w świecie bezetosowym w równym stopniu zerować
można życie ofiarodawcy, co jego otoczenia. Uprawnione jest uzmiennianie moralności nie
tylko zgodnie z kluczem etosu, jak czynił to Jim, lecz także poprzez uwolnienie się od tego
klucza – jak w sercu Konga Belgijskiego postanowił uczynić Kurtz. To znów wyraz
darwinizmu Guyau:
Postawione przez Darwina zagadnienie zmienności obowiązku musi niepokoić każdego, kto przyjmuje
istnienie dobra b ezwzg lęd n eg o , i m p er a ty wn eg o , p e wn eg o , p o w sze ch n eg o : czy formuła obowiązku
nie byłaby dla nas zupełnie inna, gdybyśmy byli potomkami pszczół? 367

To dla Guyau pytanie retoryczne, jednak znowu – podobnie jak w wypadku
poprzedniego fragmentu – i tu pojawi się passus, który mógłby nas zwieść swoim
conradowskim wybrzmieniem: „poczucie, że należy zrobić rzecz jakąś, przenika całe
stworzenie daleko, tak daleko, jak daleko przenika świadomość i ruchy dowolne”368.
Zwłaszcza że i przykład, chociaż kontrowersyjny, sugerować może typowo conradowskie,
wieloznaczne tło pierwotności imponderabiliów:
Australijczycy przypisują śmierć swoich współplemieńców urokowi rzuconemu przez jakieś plemię
sąsiednie; uważają więc, że świętą powinnością jest pomścić zgon każdego krewniaka zabójstwem jakiegoś
członka sąsiedniego plemienia. Doktor Laudor, urzędnik w Zachodniej Australii, opowiada, że pewien krajowiec
pracujący na fermie, straciwszy jedną ze swoich żon wskutek choroby, powziął i wyjawił mu zamiar udania się
w drogę w celu zabicia jakiejś kobiety z odległego plemienia. „Odpowiedziałem mu, że jeżeli to uczyni, wsadzę
go na całe życie do więzienia”. Powstrzymał się więc i został na fermie. Ale z każdym miesiącem nikł w oczach:
gryzły go wyrzuty sumienia; nie mógł jeść ani spać: duch żony nawiedzał go, wymawiał mu niedbałość.
Pewnego dnia zniknął, i po roku wrócił zupełnie zdrów: wypełnił swój obowiązek369.
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jednak pamiętać, że i w tym względzie – jak dowiódł tego James Clifford – spory etyczne przedstawiane przez
Conrada wysunęły się w jego twórczości naprzód, tym samym – zdominowały „mimetyczny, plemienny
realizm” konfliktów opisywanych przez Malinowskiego, zwanego powszechnie pomimo to „Conradem
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Problem z przykładem Guyau wynika z tego, że casus „Australijczyka” jest potwornie
zwodniczy. Bez kontekstu reprezentuje nowoczesny moralny intuicjonizm i dowodzi de facto
jeszcze innego, anty-Darwinowskiego ośrodka filozofii Guyau. Anty-Darwinowskiego, a więc
być może bliższego Conradowi – mielibyśmy chęć zapytać? Intrygująca dwuznaczność
jednak przemija, kiedy przyglądamy się temu, w jaki sposób Guyau przystępuje do
zdefiniowania pojęcia miłosiedzia. Po pierwsze – porzuca fundamentalną kategorię cnoty, po
drugie – całe pojęcie biologizuje, znów zużytkowując metafory „natężenia”, „rozlewności”,
„pełni życia”. Skoro więc z jednej strony brak u Guyau kategorii cnoty, a z drugiej – dawne
denotacje pojęcia cnoty ulegają witalistycznemu przewartościowaniu, to chyba raczej także
wcześniejsze, pierwotne pojęcie obowiązku należałoby zachowawczo poza ten quasiDarwinowski system wyłączyć. Miłosierdzie potrzebuje w Zarysie moralności... pragnienia, a
nawet żądzy miłosierdzia, istnieje zatem nie jako cnota, lecz jako biologiczna konieczność
„oczekująca” pragnącego, najsilniejsza nawet nie w swojej przedmiotowej postaci, ale w
chwili „spalania się” – dla biologicznie realnej osoby pragnącego i dla biologicznego aktu
pragnienia:
W istocie miłosierdzie i przelewająca się płodność to jedno i to samo; miłosierdzie jest
macierzyństwem, zbyt szczodrym, żeby się zatrzymać na rodzinie. Pierś matki potrzebuje warg żądnych, które ją
wyssają, również serce istoty prawdziwie ludzkiej potrzebuje okazywać łagodność i pomoc wszystkim;
dobroczyńca czuje wewnętrzne powołanie wobec tych, którzy cierpią370.

Jest jeszcze jedno, co w całej rozprawie powinno budzić nasz niepokój, ma zaś
związek z fascynacją Guyau fenomenem somnambulizmu. Filozof rozpala w sobie to
zainteresowanie w bardzo określonym celu – chcąc mianowicie zainicjować proces
„inżynierii dusz” czy może raczej: „inżynierii umysłów”. Podstawą do zamierzonego tutaj
eksperymentu staje się założenie, że „ostatecznie wszelki instynkt przyrodzony lub moralny
antropologii”. Zdumiewające w tym wszystkim jest także to, że Jądro ciemności podbiło wyobraźnię XXwiecznych etnografów właśnie jako relacja „antymimetyczna”, literacko-fikcjonalna, dzisiaj zaś ostatecznie –
skutek skutkiem – „większość piszących samoświadomych etnografów o nastawieniu hermeneutycznym sięga
przynajmniej tak daleko, jak uczynił to Conrad w Jądrze ciemności”. J. Clifford, O etnograficznej autokreacji:
Conrad i Malinowski, przeł. M. Krupa, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, wybrał, opracował i
przedmową opatrzył R. Nycz, Kraków 1997, s. 236-268.
370
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wywodzi się z jakiegoś rodzaju somnambulizmu, ponieważ wydaje nam rozkaz, którego
przyczyny nie znamy”371. To staje się dla Guyau podstawą do zasugerowania, że może istnieć
skuteczny eksperyment somnambuliczny mający badać moralność człowieka poprzez
nieustanne czasowe zakorzenianie i wykorzenianie jego instynktów moralnych:
Można by tym sposobem zmieniać stopniowo charakter moralny ludzi, i somnambulizm wywołany
mógłby stać się doskonałym środkiem oddziaływania w higienie psychicznej niektórych chorych. Gdyby można
było wytworzyć tą drogą instynkt sztuczny, to z pewnością, sądzimy, zostałaby doń przywiązana powinność
mistyczna, gdyby tylko instynkt ten nie napotkał oporu ze strony innych, uprzednio istniejących i bardziej
żywotnych skłonności. Można by również spróbować doświadczeń w odwrotnym kierunku, spróbować
sprawdzić, czy nie dałoby się za pomocą ponawianych rozkazów wykorzenić instynktu przyrodzonego. […]
Należałoby jeszcze przekonać się, czy to czasowe zniszczenie instynktu nie pozostawiłoby jakichś śladów po
obudzeniu372.

W Zarysie moralności bez powinności i sankcyi Guyau pozostaje przede wszystkim
pozytywistą, radykalnym scjentystą. Patronami wywodu nieustannie są Herbert Spencer i jego
organicystyczna filozofia, z której Francuz przejmuje pojęcie „natężenia życia” oraz Karol
Darwin, który legitymizuje jego próbę uzmiennienia oraz ostatecznie relatywizacji kategorii
psychomoralnych w całej rozprawie. Guyau – jeżeli spróbować patrzeć na niego oczami
Conrada, nie, dajmy na to, Prusa – byłby jednak przewrotny. Spencerowskie „natężenie
życia” jest pojęciem dwuznacznym, brzmiącym modernistycznie, sugerującym ewokacje z
Nietzschem i Schopenhauerem, de facto kryptonimującym jednak nieunowocześnione wbrew
pozorom, a jedynie zaktualizowane doświadczenie organicystyczne. Conradowskie pojęcie
solidarności jest dla przykładu pojęciem zarówno metafizycznym, jak i (w jakimś stopniu)
fantazmatycznym, pełni jednak rolę „pozytywnego fantazmatu”: odwołuje się do symboliki
realnej łączności żywych i umarłych tutaj, na Ziemi, a także do toposu wspólnej, co znaczy
współodpowiedzialnej wędrówki ludów krzepiących siebie nawzajem w ciemnościach373.
371

Warto podkreślić tutaj jeszcze jeden, czysto kompozycyjny, ale znaczący aspekt rozważań Guyau o

somnambulizmie. Filozof, jak gdyby niepewny rzeczywistego wymiaru własnych roztrząsań, rozbudowuje je w
obfitym, rozciągniętym na trzech stronach przypisie. Tamże, s. 158-160
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ryzykowny i ostrożny. Wie, że nie może zrobić wszystkiego, co chce – bez zrobienia największej krzywdy sobie
lub drugim. Ci, którzy korzystają z tej ciemności, by zadowolnić takie czy inne swoje niskie instynkty, są jak
złodzieje, co korzystają z pożaru lub innej klęski, by kraść. Kiedyś rozwinę te myśli – które podobno rozwijał
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„Przeświadczenie o solidarności” – jak dowodzi tego Conrad – „zespala w jedno samotność
nieprzeliczonych serc ludzkich, do wspólnoty w marzeniach, radościach, troskach, dążeniach,
złudzeniach, nadziei, lęku, która wiąże człowieka z człowiekiem, która łączy całą ludzkość –
umarłych z żywymi, a żywych z jeszcze nienarodzonymi”374.
Jakże inaczej jest u samego Jeana Marie Guyau, który sprowadza altruizm do quasischopenhauerowskiej idei „płodności woli”375. Ostatecznie więc „sam czyn dbania o interesy
bliźniego jest o tyle tylko wyższy od czynu pilnowania interesów własnych, że wskazuje
większą pojemność moralną, nadwyżkę życia wewnętrznego”376. I to najistotniejsze: z
wąskiego, ale wypełnionego „życiem”, zaklętego kręgu egocentryzmu u Guyau wyjść nie
sposób. Ideał solidarności zostaje tutaj sportretowany jako niezręczna i pospieszna kopia
organicznikowskich ideałów wspólnoty i jako pozytywistyczna kalka obrazków społecznych,
ergo – nie ma w sobie niczego z Conradowskiego „uduchowienia” oraz „usymbolicznienia”
życia moralnego. Solidarne uczynki to z kolei u Guyau niepowtarzalne okazje do manifestacji
witalnych indywidualności, które to na co dzień muszą być w społeczeństwie maskowane
rozlicznymi konwenansami:
Czujemy potrzebę pomagania innym, popychania własnymi barkami wozu, który ludzkość z trudem
ciągnie; w każdym bądź razie, uwijamy się koło niego. Jedną z niższych postaci tej potrzeby jest ambicja, w
której nie należy widzieć jedynie żądzy zaszczytów i rozgłosu, ale która jest także, i przede wszystkim, potrzebą
działania i wypowiedzenia się, obfitością życia pod grubą nieco postacią potęgi ruchowej, czynności cielesnej,
naprężenia nerwowego377.

Nie dość na tym. Guyau nazywa obowiązek rodzajem „łagodnego opętania”378 i mimo
naszej wiedzy o pewnej niefortunności doboru języka literackiego w tej rozprawie, a
już Guyau [podkr. – dop. K. S.]”. M. Dąbrowska, 25 XII 1934. Wtorek, Boże Narodzenie, [w:] tejże, Dzienniki
1933-1945, wybór, wstęp i przypisy: T. Drewnowski, t. 2, Warszawa 1988, s. 86.
374
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życia, które pożąda przejawienia się, wyładowania; zbyt często dotąd widziano w nim uczucie k o n ieczn o śc i
lub p rzy m u su ; jest to przede wszystkim uczucie m o cy ”. Tamże, s. 140.
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zwłaszcza problemów z doborem odpowiednich metafor, musimy uznać, że demaskują one
określone nastawienie psychiczne autora. Za Darwinem wskazuje się tu m.in. i to, że „gdyby
zwierzęta były obdarzone naszą inteligencją, z ich instynktu powstałoby poczucie
powinności”379. Ta konstatacja w perspektywie filozoficznych badań nad Guyau nie dziwi.
Francuz jest postepikurejczykiem, który dla Epikura porzucił swoje poprzednie, platońskie
lektury380, co manifestuje się szczególnie silnie w jego wizji związku „pełni życia” z
„towarzyskością” i kontrowersyjnej, bardzo anty-conradowskiej właściwie tezie głoszącej, że
wyłącznie najbardziej towarzyscy spośród ludzi są gotowi do składania z siebie ofiar:
Stwierdziliśmy nawet w życiu ślepej komórki zasadę rozlewności, która powoduje, że osobnik nie
wystarcza sam sobie; życie najbogatsze jest też najskłonniejsze do szczodrości, do poświęcania się w pewnej
mierze, do dzielenia się z innymi. Stąd wniosek, że organizm najdoskonalszy będzie też najbardziej społeczny i
że ideałem życia osobniczego jest życie we wspólnocie381.

Tymczasem, jak słusznie zauważał Ian Watt, alienacja jest w życiu bohaterów
Conradowskich podstawą egzystencji zaangażowanej, dojrzała natomiast forma dialektyki
alienacji oraz zaangażowania, taka, którą zauważamy np. w wizerunku Toma Lingarda z
Ocalenia, skutecznie dyskontuje miraże współczesnego, Sartre’owskiego egzystencjalizmu,
który zdaniem samego Watta antagonizował oraz dramatyzował oba przeciwstawne pojęcia,
usiłując ukazać sytuację bohatera w nieuchronnym klinczu alienacji i zaangażowania, czy
może raczej: w sidłach czy pułapce samotności i solidarności382. Conrad mimo wszystko nie
jest pisarzem anty-egzystencjalistycznym, pierwiastki tego rodzaju myślenia znajdujemy
raczej u Guyau. Autor Smugi cienia wydaje się w pewnym sensie pisarzem
egzystencjalistycznego „rozwiązania”, przedkładającym raczej swoiste rozwiązania dla
egzystencjalizmu niż kontestującym samą filozofię Sartre’a. Conrad – „technik” oraz
„terapeuta” egzystencjalistów tego rodzaju? Ta kreacja – tworzona już na gruncie recepcji
jego dzieła – zdaje się subtelniejsza i przez to chyba bliższa prawdy niż poetycka kreacja
379
380
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Conrada jako Dawida z procą przezwyciężającego system Sartre’a-Goliata ze studiów Wita
Tarnawskiego383.
Być może u źródeł nieporozumienia, jakie tkwi w przypisywaniu Conradowi myśli
Guyau, gdzie ostatecznie – domniemany paralelizm okazuje się antagonizmem, tkwi
pseudonimowanie przez Guyau własnej twórczości filozoficznej. Jego filozofia moralna jest
chyba bowiem w swoim ścisłym znaczeniu filozofią twórczości zawłaszczającą aparat nauk
moralnych. Dowodzą tego określone passusy w rozprawie: „Potrzebą naszą jest tworzyć,
wytłaczać ślady naszej działalności na świecie”384, „życie nie jest jedynie odżywianiem się,
jest ono także twórczością i płodnością”385. Paradoks tej filozofii zasadza się także na tym, że
aby przystąpić do analizowania wielowarstwowej rzeczywistości życia i twórczości, Guyau
wykorzystuje organicyzm Spencera i ewolucjonizm Darwina, co doprowadza do radykalnego
osłabienia modernistycznych pojęć osadzonych w homogenicznym, pozytywistycznym tle.
Przekłada się to także na naiwność tez Guyau dotyczących bezkarności powodującej
triumfowanie zła, tez filozofii całkowicie antytragicznej, optymistycznej, w żadnym stopniu
nieujawniającej zbieżności z utworami Conrada, takimi jak Jądro ciemności czy Nostromo,
być może zainspirowanymi w jakiejś mierze lekturami Lewiatana Thomasa Hobbesa386:
Istnieje trzeci, jeszcze głębszy powód oburzenia, jakie wzbudza bezkarność: inteligencji ludzkiej
sprawia przykrość idea zła moralnego; wzdryga się na nią nawet bardziej niż wobec uchybienia symetrii
383
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Conrada np. do filozofii Camusa. W sprawie relacji Conrad – Sartre: W. Tarwid (W. Tarnawski), Conrad
przeciwko Sartre’owi, „Wiadomości” Londyn, 1947 nr 14/15, s. 3. W sprawie relacji Conrad – Camus: M.
Malessa-Drohomirecka, Człowiek wobec absurdu świata. Tropy egzystencjalne – w pułapce absurdu, [w:] tejże,
Konwencje. Stereotypy. Złudzenia. Relacje kobiet i mężczyzn w prozie Josepha Conrada, Kraków 2017, s. 296301.
384

J. M. Guyau, dz. cyt., s. 132.

385

„Życie jest płodnością, i odwrotnie – płodność jest pełnią życia, jest prawdziwym istnieniem. Jest

pewna hojność nieodłączna od istnienia, bez której człowiek zamiera, usycha wewnętrznie. Trzeba kwitnąć:
moralność, bezinteresowność są kwiatami życia ludzkiego”. Tamże, s. 134.
386

„Zasługa Hobbesa – jak usiłuje to wyjaśnić Roman Tokarczyk – polega na podkreśleniu racjonalności

aktu tworzenia państwa. Uzasadniając pogląd o ziemskim, ludzkim i rozumnym charakterze tego aktu stał się on
wielkim nowatorem w myśli politycznej. Należał do tych, którzy »zaczęli patrzeć na państwo oczami ludzkimi i
wywodzić jego prawa naturalne z rozumu i doświadczenia, a nie z teologii«”. R. Tokarczyk, Hobbes, Warszawa
1987, s. 145-146.
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fizycznej lub ścisłości matematycznej. Człowiek, będąc istotnie zwierzęciem gromadzkim, zoon politikon, nie
może pogodzić się z ostatecznym powodzeniem czynów przeciwspołecznych. Logicznym rezultatem tego
protestu przeciw złu jest niemożność uwierzenia w ostateczny jego triumf387.

Iluzoryczne powiązania filozofii moralnej Guyau z Conradem potęgować może
przedmowa do Zarysu moralności..., w której filozof umieszcza pięć definicji pojęcia
obowiązku, którymi w rozprawie będzie się posługiwał. Jedynie jedna z nich, czwarta –
pomimo istnienia noweli Conrada Pojedynek – może wzbudzić wątpliwości conradystów. Jak
bardzo złudne są te klasyfikacje i jak wielu z nich Guyau w późniejszych partiach tekstu
dopisuje drugie dno, starałem już się wykazać. Obowiązek w rozumieniu Guyau to:
1 – Świadomość naszej zdolności wewnętrznej wyższego rzędu, do której, jak zobaczymy, sprowadza
się praktycznie obowiązek [obrazem tej rzeczywistości etycznej jest m.in. Lord Jim i Tajfun – K. S.].
2 – Wpływ wywierany na działanie przez wyobrażenia [obrazem tej rzeczywistości etycznej jest
Nostromo i W oczach Zachodu – K. S.]
3 – Wzrastające zlewanie się uczuć ludzkich i coraz wybitniej społeczny charakter naszych uciech i
bólów [obrazem tej rzeczywistości etycznej jest Gra losu, Tajny agent, a nawet Smuga cienia – K. S.]
4 – Upodobanie do ryzyka w działaniu, którego wagę, dotychczas zapoznaną, wykażemy [obrazem tej
rzeczywistości etycznej może być Pojedynek – K. S.]
5 – Upodobanie do hipotezy metafizycznej, która jest ryzykowna w dziedzinie myśli [obrazem tej
rzeczywistości etycznej jest Zwycięstwo – K. S.]388

6.3. Émile Boutroux
To, czego Émile Boutroux chce bronić w ramach swoich wykładów na temat pojęcia
przyrody w nauce i filozofii społecznej na Sorbonie w 1892 roku, to – jak ujmuje Adam
Mahrburg we wstępie do polskiego wydania tekstu – „zasady przypadkowości i wolnej
twórczości w przyrodzie”389. Ma ona swoje realne przełożenie na pisarstwo Conrada, w
którym można dostrzec ewolucję zasady Boutroux począwszy od lektury trylogii malajskiej,
skończywszy zaś na Zwierciadle morza. Wizja „przyrody bezwzględnie wolnej” jako
głównego czynnika konstytuującego indeterministyczny pogląd na świat bohaterów Tajfunu i
387

J. M. Guyau, dz. cyt., s. 246-247.

388

Tamże, s. 31.

389

A. Mahrburg, Przedmowa, [w:] E. Boutroux, Pojęcie prawa przyrody w nauce i filozofji spółczesnej.

Wykłady miane w Sorbonie w roku 1892-1893, z francuskiego przełożył W. Spasowski, przedmowę napisał A.
Mahrburg, Warszawa 1902, s. XXIX.
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Smugi cienia umiejscawia morskie, oceaniczne oraz wyspowe powieści Conrada w
specyficznie pojętym neokantyzmie, nowej szkole metafizycznej, z której – jak stwierdza
Mahrburg – Boutroux się wywodzi390. Polski filozof formułuje jednak zarzuty co do
przyrodnicznego indeterminizmu Francuza:
Sądzę wszakże, iż o ile przyroda byłaby bezwzględnie wolną, o tyle nasze prawa przyrody, wbrew
zapewnieniom autora, nie mogłyby być narzędziami woli naszej, o tyle twórcza inicjatywa nasza, mając do
czynienia z przyrodą niedającą się obrachować, bo nie wyznaczoną w objawach swoich, musiałaby często, jeżeli
nie zawsze rozbijać się o chaos dowolności391.

Zauważmy, że takie postawienie sprawy przez Mahrburga doprowadza do znaczących
przewartościowań w obrębie powieści marynistycznych Conrada. Ukazuje bowiem działanie
na morzu pierwiastka, który wiązalibyśmy raczej z Conradowskimi sytuacjami lądowymi, a
mianowicie pierwiastka chance, czyli loteryjności. Na tym tle zmaganie np. w Smudze cienia
należałoby nazwać zmaganiem w bardzo określonej sytuacji loteryjnej, fantastyczne zaś
zupełnie wybory McWhirre’a w Tajfunie – określić wręcz decyzjami wizjonerskimi, w
których spotykają się oraz współkonkurują ze sobą dwa równorzędne żywioły: przyroda na
Ziemi, przyroda ziemska oraz przyroda w człowieku, przyroda ludzka. Właśnie MacWhirre
spośród wszystkich bohaterów Conradowskich wydaje się postacią najwyraźniej skrojoną,
wręcz pod rdzeń rozważań Boutroux. Nigdy wcześniej ani nigdy później Conrad (być może
mimowolnie) nie będzie pozostawał tak blisko poglądów tego autora – jak w Tajfunie. To
wszystko, co Mahrburg zarzuca Boutroux, a więc utajony heglizm, mieszanie ze sobą pojęć
determinacji formalnej, analitycznej oraz naturalnej, przyrodniczej, zostaje u Conrada na
gruncie tworzenia tła Tajfunu przekonująco usankcjonowane. Boutroux potrzebuje
znaturalizowanego heglisty, prostego człowieka, a zarazem metafizyka natury, który swoją
wiedzę ekstrapolować będzie z logiki przyrody? Nic prostszego, bo jak gdyby wprost na
modłę jego potrzeb autor Jądra ciemności stwarza mu Mac Whirre’a...
390

„W każdym razie zaznaczone wyżej poglądy stawiają Boutroux, obok Juljusza Lacheliera, na czele tak

zwanej nowej szkoły metafizycznej we Francji. Jestto odłam neokantyzmu. W poglądach tych, pod powłoką
tradycyjnych nieporozumień szkolnych, niewątpliwie tkwi zdrowe ziarno. Tym ziarnem jest humanizm, a raczej
uświadomienie sobie potrzeby wytknięcia słusznej granicy pomiędzy dziedziną uczuć ustanawiających wartości
i woli zakładającej cele, a dziedziną nauki, która buduje deterministyczny pogląd na świat”. Tamże, s. XXXXXXI.
391

Tamże, s. XXV.
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Zacznijmy

jednak

od

początku.

Boutroux

jest

przeciwnikiem

„skokowej

systematyzacji” nauki. W to miejsce należałoby raczej wprowadzić jej swoistą „skokową
hierarchizację”, gdyż „nauki – objaśnia Mahrburg, referując poglądy francuskiego filozofa –
komplikują się o nowe, dodatkowe fakty, ale się wzajemnie nie wysnuwają z siebie”392.
Skutkuje to zaś przymusem wycofywania kantowskich sądów analitycznych i syntetycznych
a priori i podstawiania w ich miejsce sądów asertorycznych, których „rodowód jest czysto
empiryczny, doświadczalny”393. W tak poprowadzonym wywodzie Boutroux:
Żaden z faktów dodanych przez tak hjerarchicznie uszykowane nauki nie daje się z oczywistą
koniecznością wyznaczyć, zdeterminować z nauk poprzedzających. Każdy musi być poznany doświadczalnie,
empirycznie i prawa, nawiązujące te fakty do poprzednich, są tylko względnemi, nie są oczywiście
koniecznemi394.

Stałe napięcie pomiędzy względnym oraz zależnym od okoliczności empirycznych
„determinizmem naukowym” a „indeterministyczną przyrodą” wynikające u Émila Boutroux
z tego, że „nauka nigdy nie bywa wyrównaną (adéquate) w stosunku do rzeczywistości”, zaś
„jej prawa zawsze pozostawiają rozległe pole dla przypadkowości niewyznaczonej,
niezdeterminowanej”395, manifestuje się w powieściach Conrada także na płaszczyźnie
psychologicznej. Conrad jest mistrzem portretowania „indeterministycznej przyrody” w
człowieku. Jego „indeterminizm antropologiczny” zakorzeniony w sposób szczególny w
charakterystykach Jima i Razumowa396 może być w jakimś sensie przekonującą ekstrapolacją
wniosków Boutroux na temat „indeterminizmu przyrodniczego”. Najważniejsze tutaj jednak,
jak się wydaje, ażeby nie utożsamiać „indeterminizmu antropologicznego” Conrada, który
mógł pisarz rzeczywiście zapośredniczać w filozofii Boutroux z egzystencjalizmem typu
Sartre’owskiego, do którego dość jednoznacznie doprowadzałaby chyba antropologia Guyau.
Jeżeli posługiwać się będziemy pojęciem duszy w sposób taki, który zalecał nam Boutroux,

392

Tamże, s. VIII.

393

„Każde prawo mówi, że tak jest czy bywa, ale żadne nie mówi, dlaczego tak jest, ani że oczywiście tak

być musi”. Tamże, s. VII.
394

Tamże, s. IX.

395

Tamże, s. IX-X.

396

Na temat szczególnej emblematyczności postaci Jima i Razumowa, uderzającej w perspektywie całej

literatury Conradowskiej pisali m.in.: J. Skolik, Lord Jim and Razumov – interpretations lost and fund under
Western eyes, „Yearbook of Conrad Studies (Poland)” 2011 vol. VI, s. 7-22.
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tzn. pojęciem indeterministycznym, ale wyrastającym z klasycznej, kartezjańskiej metafizyki
dualizmu

psychofizycznego,

zażegnamy

skutecznie,

jak

można

mniemać,

ryzyko

egzystencjalistycznego „zredukowania” do siebie figur „istoty obdarzonej duszą” i „istoty
obdarzonej życiem”.
Mimo powszechnej opinii o tym, że powieści Conrada reprezentują model reakcji
antypsychologicznej w literaturze397, u Boutroux nie trzeba, jak zazwyczaj, przyjmować
jednego kosztem drugiego – przyjęcie psychologizmu jest w tym wypadku zharmonizowane z
wyborami określonych modelów moralności. Problemem dla Boutroux nie jest bowiem sam
psychologizm w literaturze, lecz poetycko niejasna kategoria życia:
Istota obdarzona duszą nie jest wyłącznie celem, jak istota obdarzona życiem: tkwi w niej zdolność do
stwarzania sobie celu i uprzytomniania środków przydatnych do jego zrealizowania. Może ona założyć sobie
jako cel nie tylko swoje własne istnienie, lecz niezliczoną ilość przedmiotów, które z tym istnieniem mniejszy
lub większy mają związek. Może ona ostatecznie zakładać sobie cele niedorzeczne, takie, jak nicość398.

Swego rodzaju przypowieścią o indeterministycznym „odczarowaniu świata”
uznawanego do tej pory za względnie zdeterminowany może być Smuga cienia. Na
płaszczyźnie regulacji praw społecznych, w obrębie świata społecznego powieści Conrada
spotykamy także wymownych świadków fenomenu indeterministycznego „odczarowania
społeczeństwa”. Ich najwymowniejszym reprezentantem może być naiwny determinista,
Nostromo, przyglądający się po opadnięciu Schopenhaeurowskiej zasłony Mai ujawnionej,
„indeterministycznej przyrodzie historyczno-społecznej” Costaguany. Costaguana w dobie
rewolucji

wyłącznie

pozornie

przypomina

Hobbesowską

„wojnę

wszystkich

ze

wszystkimi”399. Owszem, Conrad czytał Hobbesa, jednak w ostatecznej ocenie Lewiatana
397

Zob. w tej sprawie m.in. głos Ludwika Frydego z „Tygodnika Ilustrowanego” z 1935 roku: L. Fryde,

Conrad i kryzys powieści psychologicznej, „Tygodnik Ilustrowany” 1935, nr 30, s. 587-588. Conrad odrzucał
psychologizm, ponieważ ten doprowadzony do konsekwencji dawał obraz fałszywie przejrzysty: wszystko
można zrozumieć, wszystko można wybaczyć. Conrad natomiast tzw. psychologistom odpowiadać chciał
polemicznie: niczego nie można do końca zrozumieć, niczego nie można do końca wybaczyć. „Przezwyciężając
w sobie psychologiczną przyczynowość dla etycznej celowości, ma dla nas, dla naszej przejściowej epoki – pisał
o Conradzie Fryde – znaczenie wychowawcze, wyzwalające”. Tamże, s. 588.
398

E. Boutroux, Pojęcie prawa przyrody…, dz. cyt., s. 151-152.

399

„Istotę państwa charakteryzuje również przemoc, która jest aktualizacją jego mocy. Obawę czy też

strach obywateli przed »mieczem państwa« uznawał Hobbes za realne źródło mocy państwa i porządku
społecznego, gwarancję realizacji umów i warunek przestrzegania praw natury. […] Przemoc, określana przez
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musiał chyba się zgadzać z antynaturalistyczną oceną jego filozofii przez Boutroux, który
deklarował: „od Hobbesa do Rousseau społeczeństwo rozważa się jako dzieło sztuki – przy
czym sztuka wyraźnie odróżnia się od natury”400. Nie bez znaczenia na kształt Nostromo
musiała pozostawać również Conradowska lektura Wojny peloponeskiej, zwłaszcza pierwszej
części pierwszej księgi, w której:
Wyraźnie zarysowują się walory Tukidydesa jako historyka; ujawniają się tu również in nuce jego
zasady metodologiczne. Jego postawę wobec procesu historycznego odzwierciedla umiejętność ujmowania
przeszłości w jej zasadniczych rysach politycznych, militarnych i ekonomicznych. […] Przede wszystkim
zademonstrował tutaj historyk sprawność interpretacyjną, zdolność kojarzenia faktów i wyciągania logicznych
wniosków ze zgromadzonego i przeanalizowanego materiału. Z braku bezpośrednich dowodów, a zatem nie
mogąc uzyskać całkowitej pewności w odniesieniu do faktów, sięgnął do kryterium prawdopodobieństwa
(eikos). Działanie badawcze oparte na tej metodzie (eikadzein) wykształciła i wydoskonaliła sofistyka w ścisłym
związku z ówczesną praktyką sądową401.

„Kreując Costaguanę”402, autor Lorda Jima powinien był, jak się wydaje, postępować
raczej za indeterministyczną socjologią Boutroux: nie interesowała go metafizycznie
filozofa w różny sposób (siła przymusu, siła suwerena, miecz wojny, miecz sprawiedliwości, jarzmo państwa,
moc widzialna etc.) należy według niego do najważniejszych elementów istoty państwa”. I chociaż pojemną
kategorię „wojny wszystkich ze wszystkimi” Thomas Hobbes przypisuje rzeczywistości przedpaństwowej,
rzeczywistości stanu natury w imię założenia, że „zło moralne objawiane przez ludzi mu współczesnych jest,
mimo wszystko, czymś bardziej do przyjęcia, niż zło powodowane przez ludzi stanu przedpaństwowego”. Stan
współczesny w wielu aspektach przypomina bądź też może przypominać naturalny stan wszechogarniającej
wojny: i tak „wojna domowa, podobnie jak niewłaściwe rządy, wywoływać może sytuacje zbliżone do stanu
natury”, a ponieważ „stan państwowy, z istoty swej sztuczny, jest na ogół nietrwały i chwiejny”, to „zbyt wielkie
w nim zakłócenia grożą powrotem do stanu natury”. R. Tokarczyk, dz. cyt., s. 139, 142, 150-151.
400

E. Boutroux, dz. cyt., s. 156. Warto zobaczyć także, jak Boutroux referuje przekonania Hobbesa,

zwłaszcza – przekonać się, jak z systemu Hobbesa wywodzi pojęcie altruizmu (sic!): „Otóż, według Hobbesa,
istotną cechą człowieka jest rozum; i ten to rozum czyni z niego istotę egoistyczną: homo homini lupus. Stąd
wojna wszystkich przeciwko wszystkim. Dzięki temu zjawisku rozum ludzki pojmuje dobro powszechne.
Wówczas nasuwa mu się zagadnienie o urzeczywistnianiu dobra powszechnego dzięki działaniu na jestestwa, z
istoty swojej egoistyczne. Zagadnienie to Hobbes rozwiązuje dedukcyjnie. Obserwacja i rozum dostarczyły
zasad, metoda matematyczna wysnuwa wnioski”. Tamże, s. 154-155.
401

R. Turasiewicz, Wstęp, [w:] Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. K. Kumaniecki, oprac. R.

Turasiewicz, BN II 225, Wrocław 1991, s. XLVII. Za wskazanie na wiążący dla Nostromo kontekst Wojny
peloponeskiej serdecznie dziękuję prof. Jolancie Dudek.
402

Termin Andrzeja Brauna. A. Braun, Kreacja Costaguany. Świat południowoamerykański u Conrada,
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wytworzona wizja Hobbesa, lecz socjologiczna teoria społeczeństwa Augusta Comte’a.
Chociaż zatem rewolucja w Costaguanie przybiera w pewnym momencie postać „fabuły
Hobbesowskiej” (nie tylko „fabuły Tukidydesowej”), Hobbes funkcjonuje tutaj raczej na
prawach „sensacyjnego, filozoficznego kostiumu”, któremu nie należałoby łatwo dawać
posłuchu. Obraz idiomatycznej całości społecznej w Nostromo jest bowiem z gruntu
comte’owski i to, jak się wydaje, również potencjalny wpływ Boutroux na Conrada.
Symptomatyczne w tym wszystkim jest także to, że obierając za swój punkt
odniesienia Comte’a Boutroux polemizuje ze Spencerowską koncepcją społeczeństwa, co
oddala go od silnie inspirującego się Spencerem – jak wiemy – Jeana Marie Guyau. To, jak
uważam, sprawa dość zasadnicza i niebagatelna, aby poszukując filozoficznej motywacji
„kreacji Costaguany”, podążać raczej za tropem nieoszacowanego w conradystyce Boutroux,
inspirującego się Davidem Hume’em, ojcem brytyjskiej filozofii analitycznej, którą
reprezentował przyjaciel Josepha Conrada, Bertrand Russell, a tym samym nie zmierzać za
przeszacowanym w silnym stopniu Guyau, inspirującym się darwinizmem, filozofią życia
oraz Arthurem Schopenhauerem. Costaguana, czego potwierdzenie możemy znaleźć choćby
w monografii Andrzeja Brauna o świecie politycznym Nostromo403, jest u podstaw swoich
założeń konstruktem comte’owskim, a nie – spencerowskim. Przywołajmy różnicowanie
Comte’a i Spencera dokonane przez Boutroux:
Dopiero August Comte wydzielił jasno ideę socjologii analogicznej do innych nauk. Dla niego prawo
społeczne nie jest już wyrazem tego, co pożądane, lecz wyrazem faktów bezstronnie spostrzeżonych. Lecz
społeczeństwo – zdaniem Comte’a – posiada naturę swoistą, której nie można sprowadzić do niższych form
bytu. Według Spencera, przeciwnie, społeczeństwo ludzkie jest tylko szczególnym przypadkiem społeczeństwa
zwierzęcego. Dlaczegóż jednak Spencer uznaje indywidualizm za cel społeczeństwa? Czy nie zbyt pospiesznie
przechodzi on od analizy do syntezy i czy nie rządzi się zgóry powziętemi upodobaniami osobistemi?404

Warszawa 1989.
403

Conrad w Nostromo stwarza od podstaw fikcyjny, XIX-wieczny świat iberoamerykański w jego kom-

plementarnym, historycznym rozumieniu. W wymiarze analityczno-hermeneutycznym w istocie zawiera w powieści wszystko, co rozegrało się na terenie nieistniejącego kraju w ciągu tzw. „pięćdziesięciu lat bezrządu”,
które zapoczątkowuje „śmierć Simona Bolivara i proklamowanie niepodległości, a więc 1830 rok”. W sekwencjach retrospekcji w Nostromo przede wszystkim odwołuje się Conrad do charakterystycznego dla XIX-wiecznej
Costaguany, historyczno-politycznego „dwuokresu”: ery Federacji oraz ery Unionizmu, a także – „przewiercającego” (jak gdyby) obie epoki okresu tzw. guzmanowskiego, tyranii i wojny domowej. A. Braun, dz. cyt., s. 205.
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Rozdział 7
Conrad – Hume
Badania filozoficznego wymiaru twórczości Josepha Conrada napotykają szereg trudności związanych z koniecznością wyjaśnienia czy wręcz wytłumaczenia i wyargumentowania własnego stanowiska, własnych punktów wyjścia i motywacji, co wynika w dużym stopniu z domyślnie przyjętego założenia o artystyczności prozy autora Murzyna z załogi „Narcyza”. Cóż, uważa się być może, że dyskusja na temat stosunku Conrada do irracjonalizmu bądź
rozliczenia z emotywizmem etycznym w Lordzie Jimie należą do swoiście pojętych dywagacji, a nawet i manipulacji mających ujawnić jawnie ostentacyjny charakter filozoficznego
pisarstwa Conrada. W najmniejszym stopniu tak nie jest, nie chodzi przecież o antagonizującą
alternatywę: albo Conradowski światopogląd artystyczny albo filozoficzny, a więc tertium
non datur. Podobnie zresztą przecież i dążenie przeciwstawne, tj. utrzymywanie tezy o wyraźnej manifestacji antyfilozoficznego wymiaru pisarstwa autora Nostromo należałoby do
działań w conradystyce niepożądanych. Nie chodzi bowiem o dowiedzenie wpływu tez Hobbesa na Nostromo czy też równie dobrze oddziaływania ustaleń Hume’a na Lorda Jima, ale o
istotne zabezpieczenie horyzontu filozoficznego powieści Josepha Conrada, ponieważ –
bez takowej asekuracji – owa przestrzeń z łatwością ulega przejęciu przez inne dużo silniej
dominujące w conradystyce dyskursy literaturoznawcze: m.in. dyskurs antropologicznokulturowy. Zagrożony horyzont filozoficzny w conradystyce najistotniej moim zdaniem artykułowany jest przez horyzont filozofii brytyjskiej – stawiam to twierdzenie w kontrze do powszechnie przyjętej ramy kantyzmu, filozofii, którą dotychczas powieści Conrada bywały
odczytywane i dekodowane najchętniej oraz najczęściej.
Być może istotnym krokiem na drodze do rozjaśnienia kwestii niejasnego: świadomego lub nieświadomego zadłużenia światopoglądu filozoficznego Conrada wśród brytyjskich
filozofów empirycznych, a nawet analitycznych – po wskazaniu np. na daleko idące konsekwencje przyjaźni Conrada z Bertrandem Russellem405 – powinno być fasadowe zderzenie
405

Warto może przypomnieć, że o skali zażyłości Russella i Conrada świadczą także dokumenty rodzinne tego

pierwszego: swojego pierworodnego syna ochrzcił Bertrand Russell imionami John Conrad, syna młodszego zaś
– urodzonego już trzynaście lat po śmierci Conrada – wciąż najwyraźniej przechowujący w pamięci obraz
pisarza z Polski Russell nazwał Conradem Sebastianem Robertem. I jeszcze jedna niezwykle znamienna rzecz:
Johna Conrada trzymał do chrztu w 1921 roku starzejący się Joseph Conrad. Margaret Moran, dostrzegając w
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poglądu Conrada na świat z brytyjską filozofią umysłu i etyką Davida Hume’a. Tego rodzaju
konfrontacja jest celem niniejszego tekstu i wpisuje się w styl badań poświęconych filozoficznemu nacechowaniu dzieł i wypowiedzi pisarza. Wybór nietypowej i śmiałej paraleli Conrad – Hume motywuje w tym przypadku moja wiara w to, że związki tzw. filozofii Conrada z
brytyjską filozofią umysłu, stabilniej ukonstytuowaną w angielskiej tradycji filozoficznej niż
brytyjska filozofia analityczna, okażą się czytelniejsze i przez to będą stanowić realny pomost
przenoszący Conrada przynajmniej domyślnie w obszar rozważań filozoficzno-etycznych
tzw. Russellowskich niż dość ryzykowne, sporządzone wprost porównanie światopoglądu
filozoficznego Conrada z brytyjską filozofią analityczną.
Może warto dodać, że w wypadku Conrada przeciwstawną dla paraleli Conrad –
Hume byłaby sugerowana już przeze mnie w wypadku Nostromo jako anty-wzorzec: paralela
Conrad – Hobbes. Z tego punktu rozwidlają się dwie ścieżki filozoficznego czytania Conrada.
Czytanie „przez Hobbesa” kładzie nacisk na pesymizm antropologiczny, widoczny
szczególnie wyraźnie w Nostromo, który jest pochodną „pesymizmu ustrojowego”, czy może
raczej fatalizmu w domenie myślenia o tzw. ideale ustrojowym. Taka zdaje się Costaguana na
ostatnich kartach powieści Nostromo – pozbawiona jakichkolwiek marzeń o restytucji czy
rewitalizacji najistotniejszych praw obywatelskich. Chociaż całość powieści wskazuje na
ramy innych filozofii, finał pozostający pod przemożnym wpływem rozwiązania fabularnego
utworu zaaranżowany został jako zakończenie quasi-Hobbesowskie:
Hobbes doszedł do wniosku, że ideał ustrojowy nie jest rzeczą najważniejszą; jest nią wykluczenie tego,
co dla ludzi najgorsze – wyniszczającej wojny domowej. Opowiadając się za monarchią sądził – jak pisze
Roman Tokarczyk – że wojna jest większym złem niż arbitralne ograniczenie wolności obywateli. Przy
zachowaniu Hobbesowskiego utożsamienia wolności absolutnej z nieuchronnością walk wszystkich przeciwko
wszystkim wynikał wniosek, że prawdopodobieństwo wojny domowej w demokracji i arystokracji było większe,
niż pełnia wolności obywatelskich w monarchii406.

tym fakcie symboliczne powtórzenie dawnego rodzinnego rytuału Russellów – ojcem chrzestnym Bertranda,
jednym z dwóch, został John Stuart Mill – wyciąga co do ważności i symboliczności polskiego pisarza dla
Russella daleko idące wnioski. Conrad jest brytyjskiego filozofa postacią emblematyczną, reprezentuje
uniwersalną sylwetkę mędrca. M. Moran, Men of letters: Bertrand Russell and Joseph Conrad, „Rusell: The
Journal of Bertrand Russell Studies” vol. 2 (Summer, 1982), s. 46.
406
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Uznanie konieczności

zrzeczenia się mniejszej lub

większej części praw

obywatelskich oznaczało dla Hobbesa sygnał do pójścia dalej, ażeby wyraźnie wykazać tym,
którzy się zgadzali, pełen wymiar przyjętych na siebie ograniczeń, tzn. to, jak wiele
konsekwencji wynika z przyjęcia na siebie tego rodzaju samorestrykcji. Wymiar zgody
należało bowiem pogłębić, co mogło doprowadzać do odsłaniania pesymistycznej
absurdalności świata ustroju, któremu należało się podporządkować. Z jednej bowiem strony
autor Lewiatana „charakteryzował suwerena za pomocą omnipotencji państwa”407 i
wskazywał do tego, że „może być [on] nawet dzieckiem, jeśli urzędnicy właściwie sprawują
w jego imieniu władzę”408, z drugiej natomiast strony Hobbes deklarował, że „jednocześnie
cokolwiek uczyni suweren, pozostając w zgodzie z prawem natury, nie może być nazwane
bezprawiem lub sprawiedliwością”409. Trudno w takiej sytuacji powstrzymać się od wrażenia
upiornej marionetkowości sytuacji nakreślonej przez filozofa, w którym niepełnoletni,
niedoświadczony regent zostaje na mocy aktu ustawodawczego, a więc niejako deus ex
machina, postawiony poza prawem i nakazami. Postawa Hobbesowska bardzo wydatnie
koresponduje ze słynnym polskim sporem o Conrada, który tuż po wojnie toczyli między
sobą m.in. Jan Kott oraz Maria Dąbrowska. To ten pierwszy, jakkolwiek nie przyznawał tego
wprost, wypowiadając się o „moralności galerniczej” Conradowskich „pracowników morza”,
portretował świat Conradowski jako świat przesycony Hobbesem, może zaś nawet – jako coś
w rodzaju literackiego, nowoczesnego przekształcenia-parafrazy wątków Lewiatana410.
Etyka Davida Hume’a ugruntowana została na radykalnej polemice z Hobbesem. W
toku tej polemiki, w miarę jej rozszerzania się – odnajdywać możemy w esejach filozofa
rozważania,

które

ewidentnie

mogłyby

posłużyć

za

fundament

najważniejszych

Conradowskich pojęć społecznych i metafizycznych, m.in. kategorii solidarności. W jednym z
esejów politycznych Hume’a, poświęconym problematyce biernego posłuszeństwa,
odnajdujemy zasadę obywatelskiego nieposłuszeństwa, wyraźnie uderzającą w Hobbesowski
obraz utworów morskich Conrada, który zakreślił Kott. Podmiot Conradowski, zgodnie z tą
nową, Hume’owską wizją, to nie Hobbesowski egoista społeczny, jak za wszelką cenę
chciałby go widzieć Kott, ale dojrzały oraz powściągliwy depozytariusz broni ostatecznej,
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Tamże, s. 153.

408

Tamże.

409

Tamże.
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Zob. m.in. J. Kott, O laickim tragizmie Conrada, „Twórczość” 1945 nr 2, s. 160.
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której jeszcze nie wykorzystał – broni, którą stanowi obywatelskie nieposłuszeństwo,
„konieczność postawienia gwałtownego oporu”, jak tłumaczy Hume:
Z racji tego, że prawo bez remedium na jego nadużycie byłoby absurdem, owym remedium jest w tym
wypadku dopuszczalny w wyjątkowych okolicznościach sprzeciw, kiedy sprawy zachodzą tak daleko, że staje
się on jedynym sposobem obrony ustroju411.

Różnica pod tym względem między filozofią społeczną Hobbesa a etyką Hume’a jest
fundamentalna, także, a może przede wszystkim – dla badaczy Conrada. Etyka
emotywistyczna Hume’a, uznająca moralność za skomplikowane dzieło uczuć moralnych, nie
zaś – sądów i oceny rozumu, w sposób rewolucyjny przybliża wizję międzyludzkiej
solidarności, której wierny (w znaczeniu innym, bo metafizycznym) pozostawał Conrad.
Konstruować ją miały u Davida Hume’a nowoczesne cnoty społeczne takie, jak „życzliwość,
ofiarność, współczucie, wdzięczność, przyjaźń, wierność oraz bezinteresowność”412, rola
rozumu natomiast pozostawała uaktywniona na poziomie metaetycznym – był on strażnikiem
czystości „altruistycznego uczucia sympatii”413, tutaj racjonalność miała posłużyć za
„korektora” ocen moralnych414. Niezależnie od etycznego, nie zaś od metafizycznego
wymiaru tego pojęcia – podstawy Conradowskiego pojęcia solidarności są par excellence
Hume’owskie, co więcej: dowodzą u autora Nostromo anty-Hobbesowskiego stosunku do
wspólnoty, społeczeństwa i narodu.
Warto w tym kontekście przyjrzeć się sposobom definicji pojęcia honoru przez
Hume’a, tym, które występują w jego Traktacie o naturze ludzkiej. To zaś moment wyraźnie
symptomatyczny dla całego wywodu porównawczego Conrad – Hume, szczególnie kiedy
uzmysłowimy sobie, że polską kontynuatorką emotywistycznej etyki Hume’a w horyzoncie
myśli etycznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej była Maria Ossowska, autorka monografii o
etosie rycerskim i jego odmianach415. Stanisław Jedynak pokrótce już zrelacjonował recepcję
etyki Hume’a w XX-wiecznej Europie i Polsce. Jak pisze:
411

D. Hume, O biernym posłuszeństwie, [w:] tegoż, Eseje z dziedziny moralności, polityki i literatury,

przeł. Ł. Pawłowski, Warszawa 2013, s. 244.
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S. Jedynak, Hume, Warszawa 1974, s. 80.
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M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1973. Na tradycję emotywistyczną w interpre-

towaniu kategorii honoru przez Ossowską wskazuje m.in. uwzględnienie w jego kształtowaniu roli plebeizmu, a
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Do stanowiska Hume’a nawiązali z jednej strony anglosascy emotywiści (Alfred J. Ayer, Charles L.
Stevenson), a z drugiej niektórzy metaetycy skandynawscy (m.in. Theodor Geiger). W Polsce stanowisko
zbliżone do emotywizmu reprezentuje Maria Ossowska. Charakterystyczna jest jej ocena aksjologii Hume’a:
„Teoria ocen Hume’a ma, jak się zdaje, w nauce współczesnej mocną pozycję. Nie znam sprzeciwiających się
jej propozycji, które by nie opierały się na jakimś nieporozumieniu”416.

W Traktacie o naturze ludzkiej honor jest przede wszystkim cnotą społeczną.
„Publiczne pouczenia

polityków oraz prywatne

wpływy wychowawcze

rodziców

przyczyniają się do tego, iż powstaje w nas poczucie honoru i obowiązku – tłumaczy Hume –
i że reguluje surowo nasze zachowanie wobec własności innych ludzi”417. Wnioskując
wyłącznie z tego cytatu, niechybnie doszlibyśmy do wniosku, że Lord Jim jako „tragedia
honoru”418 w sposób zgoła romantyczny przezwycięża Hume’owskie pojęcie honoru jako
jednostajnego uczucia moralnego wobec zewnętrznej grupy ludzkiej. Fabuła Hume’owska
kończy się bowiem w Lordzie Jimie wraz ze skokiem młodzieńca z pokładu Patny, dalej zaś –
obserwujemy coś, co należałoby nazwać zawikłanym, pośmiertnym oraz bardzo
zinternalizowanym życiem tzw. Hume’owskiego uczucia moralnego. W obliczu całkowitej
utraty szans na ściśle emotywistyczny opis życia moralnego Jima, zanika także możliwość
aktywizacji wspólnoty przeżyć międzyludzkich, zawiązania kręgu solidarności. Jim zostaje
radykalnie osamotniony, ale bynajmniej nie wyłączony poza krąg Hume’owskiego świata
moralnego. Test romantyczny, któremu poddana zostaje Hume’owska idea honoru, nie
degraduje wcale Hume’owskiej etyki. „Żaden człowiek nie może złożyć przyrzeczenia ani
być związany jego mocą, o ile nie jest go świadomy”, powiada Hume w finale swoich
także kryteriów społecznych i psychospołecznych. Na tę nieoczekiwane, dodatkowe cechy definicyjne pojęcia,
przez Ossowską szczególnie (chociaż nie wprost) akcentowane, wskazuje recenzentka pracy badaczki, Maria
Indyk: „rozwojowi koncepcji honoru, mającego centralne miejsce w tym ethosie, sprzyja otoczenie arystokratycznej mniejszości przez plebejską większość, ustrój monarchiczny, wielkość grupy, wreszcie stabilność społeczeństwa i stopień jego izolacji” [podkr. – K. S.]. M. Indyk, Ethos rycerski – i polski? (M. Ossowska, „Ethos
rycerski i jego odmiany”), „Teksty” 1974 nr 2, s. 166.
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s. 613
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rozważań o źródle posłuchu w społeczeństwie419, ostatecznie w ten sposób dystansując się od
kolektywnej, społecznej definicji honoru, wskazując na umieszczoną w tym pojęciu
dialektyczną grę dwóch jakości, powinności społecznej oraz moralnego uczucia naturalnego.
Ma to swoje przełożenie na pojęcie sprawiedliwości u Hume’a, które – jak tłumaczy Jedynak
– nie może obejść się bez swojej naturalizacji:
W danej sytuacji zwraca się uwagę na to, czy człowiek, który miał wykonać czyn, kierował się
motywem właściwym dla tego czynu. Takim motywem nie może być jednak wzgląd na cnotliwość danego
działania, lecz jakiś czynnik naturalny. Na przykład, ojciec powinien dbać o swoje dziecko nie ze względu na
powinność, lecz na uczucie naturalne, które powinien żywić w stosunku do dziecka 420.

Jest u Davida Hume’a jeszcze jedna kwestia szczególnie istotna w kontekście
dwuznaczności etosu honoru, dość kontrowersyjna, a zarazem przenikliwa. Bardzo ironiczną
odpowiedzią na problem Hume’a, który przedstawię za chwilę, mogłaby być Conradowska
nowela Pojedynek, wyraźnie problematyzująca Hume’owską wizję honoru jako cnoty
społecznej. Otóż, szkocki filozof dystansuje względem siebie przypadki „otwartego i
ukrytego naruszenia praw honoru”, wskazując, że:
Jest wiele spraw szczególnych, dotyczących honoru zarówno mężczyzn, jak i kobiet, których naruszenia
jawnego i otwartego świat nigdy nie przebacza, które natomiast bardziej jest gotów pominąć uwagą, gdy
zachowane są pozory i gdy przekroczenie jest otoczone tajemnicą i ukryte. Ta sama idea zjawia się w obu
wypadkach i, ściśle biorąc, znajduje równe uznanie naszej władzy sądzenia; a przecież wpływ jest różny dlatego,
że w różny sposób zjawiła się przed nami421.

Jak wyjaśnić tego rodzaju relatywizm etyczny, na który przyzwala sobie Hume,
dwuznacznie analizując pojęcie honoru, skoro podobne przypadki w klasycznych
Hume’owskich sytuacjach moralnych domagały się raczej wyrównania wpływu wrażenia
moralnego na jednostkę, np. poprzez wspomnianą „korektę” uczucia moralnego przez rozum?
Conrad w Pojedynku jak gdyby podchwytywał tę niekonsekwencję Hume’a, by ją
nastygmatyzować,

zdemonizować,

ukazać

w

planie

wielkiej

ironicznej

hiperboli.

Niekończąca się sekwencja pojedynków Armanda d’Huberta oraz Gabriela Feraud
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rozgrywających się w cieniu wojny napoleońskiej w równym stopniu mogłaby uchodzić za
casus „otwartego naruszenia praw honoru” (przecież to uświęcony tradycją europejski rytuał
oddawania satysfakcji urażonemu), jak i „ukrytego naruszania praw” (rozgrywa się przecież
w cieniu i dzięki osłonie kampanii Napoleona Bonapartego, z tego powodu może trwać nadal
jako pogłębiająca się groteska, nie wzbudzając niesmaku świata). Jeżeli uznamy sytuację z
Conradowskiego Pojedynku za klasyczne „otwarte naruszenie praw honoru”, nadamy
potęgującemu się, iście karnawałowemu szaleństwu pojedynkowania d’Huberta i Feraud
prawo istnienia. „Świat nigdy nie przebacza”, powiada Hume, toteż donkiszoteria bohaterów
Pojedynku nigdy nie będzie miała prawa się skończyć. Uznając skrajną argumentację
emotywistyczną, przyznając prymat uczuciu moralnemu i ignorując, a nawet wyrzekając się
możliwości racjonalistycznej korekty, na którą zazwyczaj przyzwalał Hume, doprowadzamy
tym samym do zrodzenia się moralności „świata na opak”, a może nawet bardzo lokalnej,
pierwiastkowej, mikroskopijnej wersji Hobbesowskiej „wojny wszystkich ze wszystkimi”.
Tak, u Davida Hume’a jest możliwe dostrzeżenie „tragizmu honoru”, wyprowadzenie nawet z
jego filozofii zasad tragedii moralnej, nie ma jednak ona narzędzi, aby bronić się przed
nieoczekiwaną dyskredytacją, niekonsekwencją, ześlizgnięciem się w groteskowość kategorii,
które zostały przecież ustalone, by uprzywilejować emotywistyczne pojęcie uczucia
moralnego.
Powszechnie uznaje się Zwycięstwo Conrada za największe oskarżenie filozofii jako
dyscypliny nauki. U źródeł porażki Axela Heysta tkwi jego projekt człowieczeństwa, który
postanowił przerafinować, czy też inaczej mówiąc: uczynić filozoficznym w złym znaczeniu.
Rzadko przy tym dostrzega się, że w Zwycięstwie dyskredytuje Conrad światopogląd
filozoficzny bohatera, stosując się wiernie – mimowolnie bądź świadomie – do zasad
wyznaczonych w obrębie tzw. gilotyny Hume’a. Jak wskazują John Wright, Robert Stecker
oraz Gary Fuller, autorzy monograficznego wstępu do Traktatu o naturze ludzkiej:
W części IV księgi I Hume pisze, że „prawdziwa filozofia jest bliska poczuciom potocznym” i
utożsamia tę prawdziwą filozofię z „umiarkowanym sceptycyzmem”. O wyobraźni, która wytwarza nasze
zdroworozsądkowe przekonania, mówi, że jest „ostatecznym sędzią wszelkich systemów filozofii”. Następnie
dzieli zasady tej wyobraźni na takie, które są „trwałe, powszechne i nieodparte”, i takie, „które są zmienne, słabe
i nieregularne”. Tylko te pierwsze mogą stanowić podstawę „wszelkich naszych myśli i działań”. Nadto Hume
opisuje zasady prawdziwej filozofii jako te, które są konieczne do przetrwania ludzkości: „natura ludzka
musiałaby od razu ulec zagładzie, gdyby usunąć te zasady”. Właśnie taki charakter mają zasady sprawiające, że
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wierzymy w przyczynowość, a także te, które skłaniają nas do wiary w istnienie niezależnych od nas
przedmiotów zewnętrznych [podkr. – K. S.]422.

Dość śmiałe przecież uznanie Zwycięstwa za powieść z kluczem Hume’owskim
całkowicie

reorganizuje

porządek

utworu.

Wpierw

dochodzi

do

znaczących

przewartościowań. Jeśli „prawdziwa filozofia” doprowadza w systemie Hume’a do
„przetrwania ludzkości”, powieść Conrada może stanowić przewrotną, pesymistyczną
parabolę, która zakorzeniona w założeniach filozofii umysłu Hume’a, może stanowić
opowieść à rebours o filozofującej z różnymi skutkami ludzkości – tu: dotyczyłaby ona
wyginięcia pewnego (prywatnego, jednostkowego, egzystencjalnego) świata na skutek
oddziaływania „złej filozofii”, spekulacji metafizycznej. Chciałoby się powiedzieć, zapewne
nadinterpretowując, że z dramatycznie brzmiącej tezy Davida Hume’a o zagładzie świata
pozbawionego filozofii potocznej Conrad wydobywał w Zwycięstwie esencję tragiczną.
Skonstruowawszy zaś powieść, skonstruował zaś literacki dowód na to, że filozofia Hume’a
jest filozofią tragiczną.
Tzw. zła wiara Heysta to wiara radykalnego agnostyka i sceptyka, podczas gdy Hume
zaleca zdroworozsądkowy sceptycyzm umiarkowany. Oznacza on przyzwolenie na
agnostycyzm poznawczy. To prawda, nigdy nie będziemy wiedzieć tego, co przekracza
możliwości percepcji naszego umysłu. Nie chce się jednakże u Hume’a przez to zrujnować
całej osobowej wizji świata! Wszystkie nawyki rozumu filozof nazwie fantazją, także nawyki
przyczynowe. To jednak fantazje konieczne. Kiedy w ciemności słyszymy jakieś głosy,
słusznie wnioskujemy, że zbliżają się do nas ludzie. Ale jeśli sama ciemność wywołuje w nas
lęk – to nieuprawniony rodzaj fantazjowania, efekt „syreniego śpiewu”, zgubnego
nawoływania z „pustego miejsca”, które pozostawiła po sobie metafizyka, przeżarta już
dogłębnie kwasem krytyki. I analogicznie – jeżeli wierzymy, że Tamiza będzie płynąć jutro
od źródła do ujścia, to dobra wiara. Jeżeli jednak wierzymy, że jutro słońce nie wstanie –
wyznajemy złą wiarę implikowaną rozszalałą fantazją, która eliminuje wszelkie możliwości
życia i działania krytycznego. Adam Grzeliński, badający rozlegle Hume’owskie kategorie
podmiotu i przedmiotu, orzeka w finale swoich rozważań jednoznacznie:
Jednym z celów, być może najważniejszych, jaki przyświecał Hume’owi, była budowa systemu filozofii
praktycznej, przede wszystkim etyki, która wystrzegając się uroszczeń racjonalnej metafizyki spełniłaby wymogi
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stawiane filozofii eksperymentalnej. Nie bez przyczyny Hume za najważniejsze swoje dzieło uznawał Badania
dotyczące zasad moralności, które zawierały wnioski ze szczegółowych badań prowadzonych we
wcześniejszych pismach423.

Tzw. gilotyna Hume’a „głosiła niemożność wyprowadzania na drodze wnioskowania
logicznego zdań o powinności ze zdań o faktach (no »ought« from »is«)” i została
wymierzona przeciwko doktrynerstwu „naturalistów metaetycznych”424. Jak wskazuje
Władysław Skarbek, stanowiła raczej element polemiki z całą tradycją metafizyczną filozofii
aniżeli odrębnie formułowany postulat: „Hume wypowiada się expressis verbis tylko o
bezprawnym przechodzeniu z »bytu« do »powinności« na gruncie dotychczasowych
systemów moralności”425. Tak jak Hume swoją gilotynę „ostatecznie pozytywnie
przezwyciężył”, tak Conrad, przekraczał pozytywnie ograniczenia „gilotyny Hume’a”
wielokrotnie, generując nową dziedzinę powinności w rzeczywistościach metaetycznych,
kontrfaktycznych, w powieściach. Czymś takim był np. romantyzm Jima czy marionetkowe
widzenie świata Razumowa. Gilotyna Hume’a była jednak warunkiem granicznym i
koniecznym, by odyseja tożsamości bohaterów Conradowskich i tejże tożsamości
przekraczanie siebie – mogło w ogóle zostać rozpoczęte. Conradowska potrzeba widzenia
świata poza kręgami filozoficznych dylematów (którą m.in. w osobie Heysta, syna filozofa
obarczonego poglądami i zapatrywaniami ojca niedosłownie wyrażało Zwycięstwo) mogłaby
współbrzmieć z przesłankami radykalnej antyfilozoficznej kampanią Hume’a. Dystans
Conrada oraz Hume’a wobec filozofowania są tu, mimo pewnej koniecznej gamy różnic,
właściwie do pewnego punktu symetryczne:
Właśnie w związku ze swoim naukowym projektem oparcia naszych przekonań na zasadach natury
ludzkiej David Hume ostatecznie rekomenduje sceptycyzm, którego celem „jest ukrócić pychę zwykłych
ludzkich rezonerów przez wykazanie im, że nawet w wypadku zasad, które wydają się najbardziej jasne i
których przyjęcie jest na nich wymuszone przez najsilniejszy instynkt natury, nie potrafią oni osiągnąć pełnej
spójności i absolutnej pewności426”.
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Istotne w tym punkcie jest uchwycenie wyróżnionej pozycji Hume’a jako ojca
brytyjskiej filozofii umysłu i filozofii analitycznej oraz to, jaki zbiór hipotez dla conradystyki
umożliwia ustalenie przekonującej paraleli pomiędzy nim a Conradem. Etyka Hume’a
urzeczywistnia się bowiem dopiero na skutek wprowadzenia określonych epistemologicznych
założeń. Podmiot moralny Hume’a nie jest podmiotem poznającym w sposób aprioryczny,
jego umysłowość, jeśli jest pojęta jako substancjalne Ja – nie istnieje realnie. Stanowi
życzeniowy fantazmat. Umysł to u Hume’a dość skomplikowana wiązka percepcji, ale nic
więcej, nic jednolitego, substancjalnego, co dałoby się podporządkować ujęciu prostemu i
niepodzielnemu. Czy moralność bohaterów Conradowskich jest moralnością zbioru percepcji
moralnych, podmiotów pozbawionych substancjalnego podłoża, jaki daje moralna
umysłowość? Tego typu ujęcie organicznie dramatyzuje Conradowską sytuację powieściową,
a zarazem – uteatralnia. Gilotyna Hume’a – chciałoby się tutaj rzec – pracuje na
multiplikującej się teatralnej scenie, bo umysł to teatr pewnego rodzaju, percepcje zmieniają
się w niezliczonej ilości sytuacji, które budują niestabilną strukturę pewności. Postawa
poznawcza podobnego rodzaju może przypominać sposób narracji Marlowa reprezentujący
wewnętrzną dialektykę wiedzy i niewiedzy, wypełniony kolejnymi chwytami wzmagającymi
niekoherentny obraz zdarzeń w Lordzie Jimie: apozycjami tematycznymi (thematic
apposition), opóźnionym dekodowaniem (delayed decoding), progression d’effet427. Marlow
zajmuje to stanowisko wobec Jima i świata, na które pozwala jego ograniczona „wiązka
moralnych percepcji”, nieustannie zmuszony jest więc do tego, ażeby wybierać pomiędzy
określonymi strategiami. Możemy przybliżać je językiem autora Traktatu o naturze ludzkiej:
Conradowski narrator nieustannie oscyluje bowiem między efektownym rozbudowywaniem
obszarów niepewności we własnej narracji a stosowaniem bądź niestosowaniem gilotyny
Hume’a. Narracja Conradowska w jakimś stopniu zapośrednicza zatem odkrycia brytyjskiej
filozofii umysłu i w tym sensie jest hume’owska w aspekcie literackich reprezentacji aktów
poznawczych, może być toteż uznana za efekt niejasnego, ale i niepowątpiewalnego wpływu
sceptycyzmu umiarkowanego Davida Hume’a na literaturę.
Obraz nieistnienia substancjalnych sił, które wiązałyby między sobą w sposób
konieczny składniki świadomości, zdaje się dla Conrada porażający do samego końca.
Efektem tego może być Gra losu (Chance), powieść, która w jakiejś mierze mogłaby
427
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zdradzać wyjściową pozycję filozofowania Hume’a: ignoramus et ignorabimus.

Jest to

zarazem, zauważmy zbieżność, wyjściowa pozycja opowiadania Marlowa oraz innych
narratorów. Przedmiotem granicznej niewiedzy, w o wiele większym stopniu niż kiedyś Jim w
opowieści Marlowa, jest w tym wypadku postać córki ogołoconego z pieniędzy bankiera,
Flora de Barral.
Swego czasu Leighton Pratt w studium o źródłach tzw. filozofii Conrada wskazywał
na opinię Zdzisława Najdera o kantyzmie względnie neokantyzmie pisarza i ukazywał owo
ujęcie jako niefortunne. Strategia Najdera została już w moim tekście przybliżona, była ona,
jak się wydaje, związana przede wszystkim ze sceptycyzmem, a przynajmniej ze znamienną
rezerwą, powściągliwością w konfrontowaniu światopoglądu Conrada z filozofią angielską, tj.
brytyjską filozofią umysłu, filozofią analityczną, pragmatyzmem Williama Jamesa etc. Pratt
usiłował przeciwstawić się temu kantowskiemu portretowi autora Jądra ciemności, dowodził,
że „przekonanie Kanta co do ostatecznej, zainspirowanej porządkiem absolutnym organizacji
społeczeństwa z pewnością nie było współdzielone przez Conrada”428. Pojawiały się w końcu
argumenty mające rzecz przesądzać, które w oparciu o znaczące różnice między pojęciami
Kantowskiego i Conradowskiego obowiązku ukazywały nieadekwatność koncepcji Najdera i
w efekcie konieczność uznania jego rozpoznania za wynik respektowania powierzchownych,
fałszywych zbieżności. W tym wypadku argumentem rozstrzygającym miała być m.in. etyka
w Tajemnym wspólniku:
Now, the wide gulf between Kant and Conrad should be plain: Kant’s morality was above all absolute
(and his ethics were not nearly so autonomous as he atfirst claimed, for right behaviour he was subjected to the
laws of the State and directed towards pleasing God), whereas in Conrad there is a relative morality, a common
bond of constance. Kant would undoubtedly have condemned the capitain in The Secret Sharer, while Conrad
obviously approves of his releasing Leggatt. Duty was seen by Kant in the most rigid terms as an expression of
Man’s rational nature (in which Conrad had little belief), which he was under the categorical imperative to
follow, whereas for Conrad any device – whether rationally based or not – could be fairly used against the threat
of evil. The French Lieutenant in Lord Jim behaves honourably in accordance with the Kantian imperative, and
Conrad treats him coldly429.
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W swojej pracy, w jakimś stopniu kontynuując tę antykantowską lekturę Conrada (u
Pratta jednak niezwykle Kanta spłycającą!) wysuwam konkurencyjny wobec Kanta i silniej
akcentujący irracjonalizm oraz relatywizm etyczny projekt Davida Hume’a. Obie filozofie nie
dają się do siebie, wbrew pozorom, sprowadzić, a bynajmniej – nie na płaszczyźnie etycznej.
Obranie ścieżki Hume’a w interpretacji dzieła Conrada owocuje tymczasem na wielu polach.
Przede wszystkim umożliwia – oczywiście na gruncie hipotetycznym, ale to już niezwykle
wiele – stworzenie platformy możliwej dyskusji Conrada z brytyjską filozofią analityczną,
choćby poprzez dzieło literackie, a tym samym pogłębione zinterpretowanie relacji łączącej
Conrada z Russellem. W swojej dalszej części pracy Leighton Pratt zadecydował sprowadzić
cały problem do refleksji nad alternatywą „Kant lub Schopenhauer”, ostatecznie obierając
dość trywialną drogę implikacji „jeżeli nie Kant, to Schopenhauer”. Tymczasem, biorąc pod
uwagę niekrytyczny stosunek Schopenhauera do Hume’a, akcentując do tego, że na ważne,
kontrowersyjne, Conradowskie pytania o pojęcie obowiązku (takie właśnie jak pytanie o
Leggatta z Tajemnego wspólnika) Hume, jak się może zdawać, odpowiadałby afirmująco,
moglibyśmy wyciągnąć wniosek o paraleli Conrad – Hume jako swego rodzaju „paraleli
koncyliacyjnej” mogącej pogodzić zarówno zwolenników badania kantowskiego nachylenia
filozofii Conrada, jak i tych, którzy pragnęliby widzieć w autorze Zwycięstwa prekursora
egzystencjalizmu, godzącego na dodatek w ramach uprawianej przez siebie etyki racje i
interesy „dwóch egzystencjalizmów”: filozofii Sartre’a oraz Camus’a. W taki sposób – nie
mówiąc niczego sensu stricto o schopenhaueryzmie Conrada, zakotwiczalibyśmy w jego
światopoglądzie intuicje, które należałoby nazwać preegzystencjalistycznymi.
Decyzję o wyswobodzeniu Leggatta podejmuje się w Tajemnym wspólniku niejako na
prawach wyznaczanych przez Hume’owską ideę obywatelskiego nieposłuszeństwa. O czym
bowiem bezwzględnie nie należy tu zapominać: sumienie u Hume’a jest uczuciem, uczuciem
moralnym, jedynie korygowanym lub niekorygowanym przez rozum. Tak przecież dokładnie
jest z ambiwalentnym u autora Traktatu o naturze ludzkiej pojęciem honoru:
O ile cnota jest celem i jest pożądana dla niej samej, to powinno występować pewne uczucie, które jej
dotyczy, pewien wewnętrzny smak czy odczucie, czy jak nazwiecie to inaczej, co odróżnia dobro i zło moralne,
przyjmuje jedno, a odrzuca drugie. [Smak – K. S.] przejawia zdolność twórczą i ubarwia wszystkie przedmioty
kolorami zapożyczonymi od uczucia wewnętrznego (internal sentiment), tworzy w określonym stopniu nowy
twór. Rozum, będąc chłodny i niezainteresowany, nie jest motywem do działania, lecz tylko kieruje impulsami
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otrzymanymi od pragnień i skłonności i pokazuje nam środki umożliwiające realizację szczęścia oraz unikanie
nieszczęścia430.

Nie bez przyczyny – jak komentują Wright, Stecker i Fuller – u Hume’a „mechanizm
współodczuwania stał się podstawą koncepcji sądów moralnych”431. Conradowski Tajemny
wspólnik to rzeczywiście przykład opowiadania, w którym Konradowskie maksymy moralne
muszą zostać odsunięte na rzecz Hume’owskiej etyki uczucia, typu moral sentiment. Jak zaś
w Traktacie o naturze ludzkiej Hume interpretował obowiązek, skoro czyn Leggatta zostałby
w filozofii Kanta spostponowany właśnie ze względu na pogwałcenie idei obowiązku? Otóż,
w jednym z rozdziałów Traktatu dotyczącym mocy obowiązującej przyrzeczeń Hume
opowiada się za radykalną naturalizacją pojęcia obowiązku:
Wszelka moralność opiera się na naszych uczuciach; i gdy jakieś działanie czy jakaś własność umysłu
podoba się nam w pewien określony sposób, to mówimy, iż to działanie czy też ta własność jest cenna; gdy zaś
zaniedbanie czy niedokonanie jakiegoś działania nie podoba się nam w sposób podobny, to mówimy, że ciąży na
nas obowiązek wykonania tego działania. Zmiana zobowiązania wynika ze zmiany uczucia; a powstanie nowego
zobowiązania zakłada, że powstało jakieś nowe uczucie. Byłoby więc niedorzeczne chcieć w akcie woli jakiegoś
nowego zobowiązania, to znaczy jakiegoś nowego uczucia przykrości czy przyjemności; i nie jest też możliwe,
iżby ludzie w sposób naturalny popadali w taką grubą niedorzeczność. Przyrzeczenie więc z natury rzeczy jest
czymś, czego zupełnie nie da się pojąć, i nie ma takiego umysłu, który by się z nim wiązał [podkr. – K. S.]432.

Na tym jednak nie koniec – Hume idzie za ciosem i po ustaleniu i umotywowaniu
naturalistycznej perspektywy widzenia obowiązku dąży do ugruntowania konwencjonalizmu.
Naturalistyczno-konwencjonalistyczne pojęcie obowiązku natomiast doskonale współgra już
nie tylko ze sprawą Leggatta w Tajemnym wspólniku, lecz także – z kwestią Nostroma, jego
służby i jego narodowego zobowiązania wobec Costaguany. Jeżeli bowiem mówić (a jest to
bardzo ryzykowne) o „rozczarowaniu patriotycznym” (raczej „quasi-patriotycznym”) bądź
może o jak gdyby Weberowskim „odczarowaniu patriotyzmu” (raczej „quasi-patriotyzmu”) u
Nostroma, odczarowaniu jego zobowiązania, metafizycznego długu wobec Costaguany, to
przewartościowanie całej tej sytuacji poprzez naturalistyczno-konwencjonalistyczne użycie
pojęcia obowiązku Humowskiego – jeszcze bardziej potęguje skalę dramatu. Hume bowiem
tłumaczył:
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Nie ma naturalnej skłonności do tego, żeby dotrzymywać przyrzeczeń – skłonności różnej od poczucia,
że one obowiązują, a stąd wynika, że wierność przyrzeczeniom nie jest żadną cnotą naturalną i że przyrzeczenia
nie mają żadnej mocy, która by była wcześniejsza niż konwencje między ludźmi. Gdyby ktoś nie chciał się na to
zgodzić, to musiałby dać poprawny dowód następujących dwóch tez: a mianowicie tego, że istnieje swoisty akt
umysłu związany z przyrzeczeniami oraz że wskutek tego aktu powstaje różna od poczucia obowiązku
skłonność, by spełnić przyrzeczenie. Ja przyjmuję z góry – powiada na sam koniec Hume – że niemożliwą jest
rzeczą dowieść którejkolwiek z tych dwóch tez; a co za tym idzie, odważam się wyprowadzić wniosek, że
przyrzeczenia są ludzkimi wynalazkami opartymi na koniecznościach i interesach życia społecznego [podkr. –
K. S.]433.

To, co jeszcze przemawia na rzecz paraleli Conrad – Hume, a odróżnia Conrada od
Kanta, to rozbudowana i nieprzezwyciężona, tak jak u Kanta, doktryna ignorancji. Ta sama
doktryna ignorancji, doktryna, nie zaś kantowskie spostrzeżenie do przezwyciężenia, święci
triumfy także w obrębie filozofów szkockiej szkoły zdrowego rozsądku. Ostateczna diagnoza
to właśnie ignorancja, nie zaś tak jak u Kanta stadium, które należałoby przekroczyć. W
Rozważaniach o władzach poznawczych człowieka Thomas Reid notuje:
Jakkolwiek świadomi jesteśmy spostrzegania przedmiotów, jednak nic zupełnie nie wiemy na temat
tego, jak ono zachodzi; równie niewiele wiemy o tym, jak spostrzegamy przedmioty, a także i o tym, jak
zostaliśmy stworzeni434.

W tzw. szkockiej filozofii zdrowego rozsądku, do której także przewrotnie przynależy
Hume, lokować należy, jak się wydaje, właściwe pokłady filozofii Conrada. Czy to oznacza,
że światopogląd Conrada należałoby nazwać neoszkockim, a nie neokantowskim? Dalsze
słowa Reida implikują także problemy Conrada z narracją, które ostatecznie – zyskują swoje
przełożenie na eksperymenty narracyjne autora Gry losu: „Skoro przyjęlibyśmy, że w umyśle
istnieje obraz lub że pozostaje on w styczności z umysłem, wówczas również niewiele
wiedzielibyśmy o tym, w jaki sposób percepcja może być przez ten obraz wywołana, jak nie
wiemy, w jaki sposób wywołana jest ona przez najbardziej oddalony przedmiot”435. Nie
wiemy, jak powstaje percepcja, lecz pomimo obowiązywania doktryny ignorancji heroicznie
433
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tworzymy narracje punktu widzenia – tak mogliby powiedzieć o swojej metodzie pisarskiej
językami Hume’a i Reida autorzy postwiktoriańscy, zwłaszcza Henry James i Joseph Conrad.
Doktryna ignorancji jest dla Hume’a nieustannie realnym punktem odniesienia, poza
którego nijak nie daje się transcendować. Brak apodyktycznej pewności Kanta wiedzie tym
samym do etyki, która – mimo że jest wyraźnie sformułowana – jest bezimperatywowa, nie
podporządkowuje sobie argumentów za pomocą własnej tzw. apodyktycznej pewności. W
tym względzie ekspansywizm Kanta (bo tak należy go określić) zostaje tutaj przezwyciężony
rodzajem kontrfilozofii: minimalizmem, agnostycyzmem, asekuracją Hume’a, która nie jest
jednak ani recesją, ani stagnacją. Właśnie to pragnąłbym mianować Davida Hume’a etyką
bezimperatywową, a zatem etyką bez choćby potencjalnego zagrożenia ideologią wynikającą
z ekspansywności poglądów, ekspansji poglądów. To etyka Hume’a, a nie etyka Jeana Marie
Guyau, jak sugerowała niegdyś Maria Dąbrowska, istnieje w swojej istocie „bez sankcji i bez
powinności”436. Wpływ doktryny ignorancji na brytyjską filozofię umysłu jest przeważający i
– po prostu – niezwykle rozległy. On zdaje się integrować światopogląd pisarski Conrada,
który należałoby zgodnie z tym punktem widzenia nazwać neoszkockim. Neoszkotyzm
Conrada z kolei, wskazywany w jego dziełach, właściwie w przekrojach jego dzieł, ich
wymowie, zbliża Conrada do Russella na płaszczyźnie, o której do tej pory – z przyczyn
orientacji genetyczno-biograficznej, nie zaś ideowo-porównawczej badań – nie mogło być
mowy.
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Rozdział 8
„Heideggeryzm” czy „sartryzm”?
Głos w sprawie „egzystencjalizmów”
Andrzeja Trzebińskiego
„Absolut jest sokiem ziemi, w której tkwimy korzeniami, jest bezwzględną i niepowtarzalną ceną naszego miejsca na ziemi”437 – zapisuje Andrzej Trzebiński w Korzeniach i
kwiatach myśli współczesnej. Owszem, musimy w wypadku podobnego cytatu mnożyć zastrzeżenia dotyczące natury „filozofowania” Trzebińskiego, bo młodzieńcza „szarpanina”
poety – jak przekonuje Tadeusz Sołtan: „przyczyniała się do pewnego spłycenia wyników
myślowych, odbywających się w atmosferze gorączkowej i często bezładnej lektury”438. Nie
bez znaczenia pozostawały tu również „zacięte, niekończące się spory [Trzebińskiego – K.
S.] o nieograniczonym wprost zasięgu problematyki”439. Korzenie i kwiaty myśli współczesnej
to wszelako tekst symptomatyczny nawet po uwzględnieniu wszystkich nakazujących ostrożność interpretacyjną zastrzeżeń. Wydrukowany w 1942 roku pod pseudonimem Stanisława
Łomienia (w piątym numerze „Sztuki i Narodu”) – stanowić mógł światopoglądowe portfolio
autora Aby podnieść różę…
Ważne jest w nim to, aby rozróżnić źródła filozoficzne fundamentalnych dla Trzebińskiego pojęć – nacjonalizmu oraz kosmopolityzmu. O ile bowiem nacjonalizm – tak jak w
Korzeniach i kwiatach myśli współczesnej został ujęty, sugeruje namysł analityczny, wręcz
fenomenologiczny poety, o tyle już kosmopolityzm implikuje heideggerowskie zaplecze dla
swojego zjawiska: „myśl kosmopolityczna, dążąc ku celom abstrakcyjnym, ku ideałom niezamieszkałego świata z bezdomnymi ludźmi, powoływała się na argument naturalności swoich źródeł”440. Zdaniem Trzebińskiego, konieczna dla ruchu kulturalnego w ogóle dialektyka
nacjonalizmu i kosmopolityzmu jest dialektyką heideggerowskich jestestw zadomowionych
oraz niezadomowionych – czyli jak mówi polski poeta: jestestw posiadających swoje „domy
437
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metafizyczne” (nacjonaliści) oraz jestestw „bezdomnych” zmierzających ku „światom niezamieszkałym” (kosmopolici).
W tym właśnie znaczeniu – jako formę wyjścia w nieznane, ku „światom niezamieszkałym” – w swoim eseju o poezji czeskiej w wieku XIX traktuje Trzebiński „kosmopolityzację poezji czeskiej”441 w latach 30. XX wieku. Należy ją odróżnić od procesów dużo wcześniejszych, które ukształtowały narodowy trzon całej literatury czeskiej. Je – nazywa autor
Korzeni i kwiatów myśli współczesnej bardzo metaforycznie – „galwanizacją faktów historyczno-kulturalnych”442. To metafora znacząca, kultury jako wytworu quasi-organicznego –
mająca swoje źródło nie tylko w przywoływanym tu heideggeryzmie, lecz także w marksizmie czy filozofii życia. Gdy mowa jednak o religii i religijności, pełni ona u Trzebińskiego
przede wszystkim funkcję względem kultury i kulturalizmu służebną. To z pewnością nie
macierz wartości absolutnych, raczej – punkt kulturotwórczy i kulturozbiorczy. W o wiele
większym stopniu przypomina więc Bergsonowską religijność statyczną aniżeli – dynamiczną443.
Najbardziej wszakże kojarzyć się może z jednowymiarowym obiektem badania socjologów religii takich, jak Max Weber. Religia legitymuje się u autora Aby podnieść różę…
przede wszystkim właściwościami stabilizacyjno-konserwatorskimi oraz – petryfikacyjnymi.
W przywoływanym szkicu Poezja czeska (wiek XIX) to husytyzm występuje w funkcji „galwanizatora” czeskich wartości kulturalnych – bo „nadał płynnym wartościom kulturalnym
kształt trwalszy, być może – jak dodaje Trzebiński – surowy i przesycony goryczą”444.
Jak młody, polski poeta postrzega fenomenologię? Jakich metafor używa, aby zobrazować „zobowiązanie fenomenologiczne” literatury polskiej i czy ich charakter jest w jakikolwiek sposób dla Trzebińskiego odsłaniający? Wiele w tym względzie rozjaśnić mogłaby
uważna lektura programowego tekstu krytycznoliterackiego autora Korzeni i kwiatów… opu441
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blikowanego w 1942 roku na łamach „Sztuki i Narodu” – Pokolenia lirycznego i dramatycznego. To, co fenomenalne to przede wszystkim w niniejszym studium – to, co sensualne oraz
to, co trójwymiarowe. Za pomocą tych metafor (zmysłowości oraz trójwymiarowości) usiłuje
Trzebiński zapoczątkować „namysł fenomenologiczny” w obrębie polskiego dramatu:
Błąd zasadniczy tkwi w tym, że liryka nie ukazuje rzeczy „samych w sobie”, w ich wypukłościach i
wklęśnięciach, nie rzutuje w ogóle rzeczy w przestrzeń trójwymiarową. Daje jeden aspekt, jedną stronę medalu.
Operuje jednostronnością. Rzutuje nie w przestrzeń trójwymiarową, ale na białą płaszczyznę kartki poetyckiego
tomiku. […] Zamiast czystej, wysokogórskiej atmosfery grozy metafizycznej mamy fatalną, chorobliwą atmosferę zdenerwowania i lękliwości [podkr. – K. S.]445.

Kto wie, czy ta metaforyka „rzutów w przestrzeń” – techniczno-geometryczna, podobnie jak metaforyka galwanizacyjna oraz domowo-mieszkalna – nie wyrasta z heideggerowskiego antropocentryzmu, tj. wizji człowieka jako deus artifex i homo faber naraz, zręcznego budowniczego świata. To w każdym razie, że poeta polski operuje tu stereometrycznym
udosłownieniem, bynajmniej nie oznacza celowej symplifikacji – wynikać może z potrzeb
minimalizmu leksykalnego – dla przykładu z inspiracyjnego ograniczenia wyrazu wyłącznie
do kilku metafor organizujących myślenie jednej prominentnej filozofii. To jednak prawda, że
prostotę filozoficzną Trzebińskiego czasami bardzo trudno wybronić, zwłaszcza – przy ogromie jego poetycko-konceptualnej wyobraźni. Przekonała się o tym Elżbieta Janicka, rozważając sam sposób rozumowania oraz naturę wniosków, jakie autor Aby podnieść różę… formułował w związku z lekturą Husserla. Autorka monografii o Trzebińskim pyta bowiem wprost
– czy „źle przeczytany” przez Trzebińskiego Husserl, tym samym czy „źle odczytany” przez
Trzebińskiego projekt fenomenologiczny – nie podtrzymują (mimowolnie) stanu regresu
światopoglądowego młodego poety?
Trzebiński zawężał rozum do czystego intelektu, abstrakcyjnej i apriorycznej świadomości, choć takowa nie istnieje, o czym uczyła już wówczas psychologia, psychofizjologia, filogenetyka; co podejrzewano od
epoki renesansu; co uwzględniła także filozofia w osobie na przykład Kartezjusza, dziwiącego się nieodzownej
współzależności między res cogitans a res extensa. A fenomenologia Husserla, o której Trzebiński czytał, będąca zaprzeczeniem mitu apriorycznej świadomości? Czyżby autor Korzeni i kwiatów myśli współczesnej nie wy-
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ciągał wniosków ze swoich lektur? W 1942 roku anachronizmem był pogląd, że rozum jest jeden, absolutny, że
może funkcjonować w próżni i stanowi wyłączne źródło i narzędzie poznania446.

Inaczej niż Janicka uważam, że nie dochodzi tutaj do „złego odczytania” Husserla, w
żadnym tego słowa znaczeniu. Sytuacja Trzebińskiego jest zawikłana także ze względu na
niejasny stosunek poety do Heideggera. Można powiedzieć, że dochodzi w tej dziedzinie do
niejakiego „fałszywego” precedensu myśli. Trzebiński dopuszcza w swoich szkicach możliwość wykorzystywania tzw. racjonalności instrumentalnej, którą interpretuje na sposób heideggerowski (świadczą o tym metafory, które wykorzystuje), zarazem jednak – co uważnie
spostrzega Janicka – nie rezygnuje z hipostazowania przedkantowskiej jeszcze tezy o aprioryzmie świadomości, czym doprowadza do contradictio in adiecto w obrębie własnego namysłu…
By ów aprioryczny redukcjonizm przezwyciężyć, potrzeba (kantowskiego właśnie, z
ducha Verständnis) namysłu krytycznego i autokrytycznego. Opowiadając się po stronie fenomenologii dramatu, która dla Trzebińskiego jest przede wszystkim fenomenologią czynu
pojętego jako działanie w przestrzeni447, polski poeta oraz dramaturg opowiada się przeciw
imperatywowi krytycznej kontemplacji. Możliwości kontemplacji tego rodzaju – paradoksalnie – mogłaby dostarczyć liryka, jeżeli tylko byłaby liryką mistrzowską (dla Trzebińskiego
śmierć liryki mistrzowskiej zbiega się w czasie ze śmiercią Józefa Czechowicza w 1939 roku). Autor Korzeni i kwiatów myśli współczesnej autora nuty człowieczej wszelako w ogóle
nie ceni, uważając, że proces twórczy w liryce jest przede wszystkim procesem anestetyzującym oraz anestetycznym:
Wojenna śmierć Czechowicza zjednoczyła się symbolicznie ze śmiercią liryki w ogóle: obie te śmierci
– liryka i liryki – stając się jednocześnie, stały się jednym i tym samym. Jako jedyny ich testament pozostała ta
446
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249-262.

175

chyba co najwyżej ponuro-groteskowa zagadka: – Parę jeleni czy łań – plus bardzo dużo aniołów – plus kwiaty
nasturcji… co to jest – ? – … – ? – Współczesny liryk…”448.

I nieco dalej w tekście:
Współczesny liryk jest rzeczywiście stereotypową, nieżywą kompozycją tylko „absolutnych” elementów liryki przedwojennej. Ale to mniej ważne. Ważna jest „dobroć” tego wszystkiego, wdzięk, słodycz – słodkość. Liryk współczesny coraz bardziej przypomina pudełko ze słodyczami. I to jest najważniejsze449.

Jeżeli zidentyfikować więc „kontemplację”, o której mówi dwudziestolatek, ze spuścizną niemieckiego idealizmu, Trzebiński – w kwestii podejścia do spadku po Kancie, Fichtem
czy Schellingu – bardzo przypominać będzie wrogiego kantyzmowi Norwida. Warty uwagi
jest również kaznodziejski styl jego wypowiedzi. To w jej określonych ramach twierdzi, że
spekulacja to „grzech” spersonifikowanej „świadomości kulturalnej”. Dramatyczne pytanie
Janickiej tyczące się uprzedzenia poety zyskuje w tym układzie odniesień na szczególnym
znaczeniu. Badaczka bowiem pyta: „jeżeli Trzebiński zgłaszał zastrzeżenia do rozumu instrumentalnego, dlaczego swoim niezadowoleniem objął »świadomość humanistyczną«, »inteligencję«”450? Za zobrazowanie tej rozterki mógłby posłużyć (zapowiadany już) cytat z Pokolenia lirycznego i dramatycznego:
W nowej ep o c e oczekujemy wszyscy sztuki prawdziwie e t y czn ej . Otóż na dnie kielicha z liryką leży
kontemplacja, amoralny proces odchodzenia twórcy w perspektywy samotności, tam, gdzie odchodzą umarli,
aby rozmyślać o życiu. Na dnie kielicha z liryką tkwi wielki, przerastający nieraz pojemność świadomości kulturalnej – grzech451.

Wpływu Sartre’a Janicka dopatruje się przede wszystkim w realizowanej przez Trzebińskiego, egzystencjalistycznej antropologii awanturnika. „Awanturnictwo” miało być w
tym ujęciu przede wszystkim sposobem na „ucieczkę od Nietzschego” – ostatecznym uświadomieniem sobie, że tzw. synteza sprzeczności, wchłonięcie ich w siebie nawzajem – jest
niemożliwe, a jeśli jednak rzekomo zachodzi, pozostaje wyłącznie kuglarstwem: „Andrzej
Trzebiński – tłumaczy badaczka – był właśnie jednym z tych, którzy podejmowali […] trud
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ucieczki od Nieztschego, a zarazem od samego siebie – daremny trud awanturnika”452. Czesław Miłosz widział w tej postawie wyłącznie ostentacyjnie manifestowany, kulturowy darwinizm, jednak – jak przypomina Stefan Chwin – stosunek Miłosza do Darwina był stosunkiem ambiwalentnym, a wręcz – dramatycznym, szczególnie w okresie okupacyjnym. Wrogość autora Trzech zim wobec Trzebińskiego także w owym rozłamie mogła mieć swoje zupełnie zasadnicze podstawy. Miłosz tym ostrzej zwalczał pierwiastek Trzebińskiego w nim
samym (dopóki Trzebiński żył), im bardziej – jak domniemywał Chwin – przeczuwał go w
sobie:
Specyfiką i paradoksem warszawskiej twórczości Miłosza z lat okupacji była wyostrzona wrażliwość na
te aspekty istnienia, o których mówił Darwin, zwrócona przeciwko innym darwinizmom – nacjonalistycznym i
zbrodniczym, swojskim i obcym […]. Cały czas Miłosz poruszał się na niebezpiecznej granicy, z czego zdawał
sobie sprawę. Podejrzenie, że Darwin ma rację, nie opuszczało go nigdy, choć nie zawsze dawał temu wyraz.
Kiedy zderzał się z Trzebińskim, przechodził na stronę Settembriniego. Kiedy słuchał „bezzębnych” demokratów, katolików i sentymentalistów, łudzących się, że Dobro i Sprawiedliwość czuwa nad naturą i ludzkim światem, przechodził na stronę Naphty. I filozofię siły, u której podstaw tkwiła nienawistna mu wizja „owadowatości
życia”, rzutował na mapę Europy Środkowej453.

*
Podstawowym założeniem każdej filozofii światopoglądowej jest jej ufundowanie na
harmonijnej i spójnej wizji świata, którą można nazwać logiczną w wymiarze indywidualnościowym. Wymiar ów jest w niniejszym ujęciu istotny przede wszystkim przez wzgląd na
antymannheimowskie nakierowanie całego obecnego tutaj badania. Czerpiąc z wizji filozofii
światopoglądowych zapośredniczonych w filozofii życia oraz humanistyce antropologicznej
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tekstami: A. Franaszek, Głosy biednych ludzi. 1939-1945, [w:] tegoż, Miłosz. Biografia, Kraków 2012, s. 285368 (szczególnie podrozdział Gniewosz) oraz Cz. Miłosz, Wojna 1940-1945, [w:] tegoż, Poszukiwania. Wybór
publicystyki rozproszonej 1931-1983, opracował K. Piwnicki, Warszawa 1985, s. 23-36.
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(Dilthey, Bergson oraz Scheler), celowo dystansowałem się wobec perspektywy socjologii
wiedzy ufundowanej między innymi przez Karla Mannhelima, na polskim gruncie zaś – konserwowanej i rozszerzanej przez Jerzego Szackiego oraz Andrzeja Walickiego, reprezentantów warszawskiej szkoły historii idei.
Ażeby uniknąć w rekonstrukcji światopoglądu indywidualności twórczych ekspansji
ideologemów i skupić się na tym, co indywidualnościowe, a często tym samym – predyskursywne (a sferą predyskursywnych treści światopoglądu nie zajmowaliby się ani Mannheim,
ani Szacki, ani Walicki), nie chcę dążyć wyłącznie do zderzenia za sobą Trzebińskiego oraz
Sartre’a, to bowiem – mogłoby grozić ideologizmem. Podobnie jak w wypadku zestawienia
Conrada z Hume’em poprzez szkockich filozofów zdrowego rozsądku, jest tu moim celem
zdynamizować relację tak, aby nabrała charakteru nieideologicznego. W odróżnieniu od reprezentantów dyskursu mannheimowskiego uważam bowiem, że jedyny możliwy przekład
treści światopoglądu na zdania języka naturalnego musi być przekładem złożonym. Dlatego
będę mówił o Norwidzie Andrzeja Trzebińskiego – przyjąwszy za przesłankę dla tego badania założenie, że tylko tą drogą (w obliczu niedostatku źródeł) da się przeniknąć aż w głąb
skomplikowanego zjawiska, jaki należałoby nazwać „egzystencjalizmem” Trzebińskiego, a
ściśle: jego „sartryzmem” czy też – świadomym lub mimowolnym – „sartryzowaniem”.
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Rozdział 9

Cyprian Norwid Andrzeja Trzebińskiego
9.1. Wstęp
Najbardziej znanym z wierszy ustalających w twórczości Andrzeja Trzebińskiego patronat Cypriana Norwida jest liryk o wymownym tytule Granatowe traczostwo, w nim zaś –
takie wersy, jak „Wiem, wiem. Pogodzony z rzeczywistością będę jak Norwid” czy też „Oto
piłuję szum i miejsce po wildze. Jak Norwid”454. Jak pisze o tekście Elżbieta Janicka, „jest
[on – K. S.] najbardziej bezpośrednim nawiązaniem do konkretnej sytuacji z życia Trzebińskiego: gdy pracował jako drwal na obrzeżach Warszawy”455. Norwid z kolei „w czasie pobytu w Nowym Jorku pracował jako robotnik niewykwalifikowany”, co więcej – kontynuuje
swoją myśl Janicka – „jego dzieło dowiodło, że doświadczenie pracy fizycznej może stać się
podwaliną nowej wizji antropologicznej, estetycznej i etycznej”456.
Nawoływanie Trzebińskiego do świadomego, całościowego powrotu do Norwida pojętego nie po Tuwimowsku jako do „poety całości” jest chyba wołaniem wprost o powrót do
rudymentów (a więc jeszcze dalej niż do fundamentów) polskiej inteligencji narodowej, namawianiem do progresu przez regres. I tutaj – nie trzeba wahać się przed użyciem słów mocnych. Chodzi bowiem o otworzenie się na regres – nie tylko mający inspirować, regenerować
„polską duszę kulturalną”, lecz także – ocalać ją, być dla niej życiodajnym, przeciwdekadenckim składnikiem. W pierwszych latach wojny przetaczającej się po Europie daje się bowiem zaobserwować zjawisko szoku inteligenckiego, owocującego fenomenem „śmierci lub
szaleństwa inteligencji”: samobójstwami, zwłaszcza artystów niemieckojęzycznych (Czesław
Madajczyk wymienia na potrzeby tego kontekstu Ernsta Ludwiga Kirschnera, Stefana Zwei-
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A. Trzebiński, Granatowe traczostwo, [w:] A. Trzebiński, Aby podnieść różę… Poezje i dramat, wybór

i opracowanie Z. Jastrzębski, Warszawa 1970, s. 46.
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E. Janicka, Liryka, [w:] tejże, Sztuka czy naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego, Kraków

2006, s. 308.
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Tamże.
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ga, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Menno ter Braaka, Ernesta Weissa457) i kolaboracją
(obok znanego przypadku Knuta Hamsuna padają w tekście badacza nazwiska Francuzów –
Bonnard, Maurras, Céline, Brasillach, i Belga – Didier458).

9.2. Reminiscencje Quidama i Stygmatu
Jeżeli sprawnie rzutować na siebie będziemy fabuły Quidama oraz Aby podnieść różę…, nieuchronnie zadziwić nas musi mnogość podobieństw, jakie zwiążą ze sobą poemat
Cypriana Norwida i dramat Andrzeja Trzebińskiego. Po pierwsze – zawieszając w tym momencie całą dyskusję na temat umowności oraz metateatralności sytuacji tragicznej w tzw.
grotesce okupacyjnej – Aby podnieść różę… rysuje nam (nietypowy) horyzont hekatomby
obcokrajowców w kraju targanym rewolucją. Owszem, być może to kosmopolici, jakkolwiek
zarazem także – cudzoziemcy, ofiary własnej inności kulturowej i polityki stygmatyzacyjnej
aparatu przewrotu. To znamienne, że na ten aspekt dramatu nie zwrócił dotychczas uwagi
żaden z jego interpretatorów, ani Elżbieta Janicka, Marta Piwińska, Stefan Chwin, ani Przemysław Dakowicz, Zdzisław Jastrzębski czy Maciej Urbanowski459. Trzeba powiedzieć to
wyraźnie: stało się tak pomimo dobitnych, zanurzonych w tekście Aby podnieść różę… sugestii interpretacyjnych. Dramat ten to przecież nie tylko historia upadku określonej awangardy
(społecznej – Kangar, Garpadatte, Obliwia oraz intelektualnej – Arioni), lecz także degradacja
krajowego symbolu nowoczesności – upadek internacjonalistycznego hotelu „Marokko”, w
którym Kangar, Garpadatte i Obliwia z Arionim (cudzoziemcy zapewne różnych krajów i
języków) przebywali:
457

C. Madajczyk, The Third Reich and Cultural Life in Nazi-Occupied Countries, [w:] Inter arma non

silent Musae. The War and the Culture 1939-1945, edited and with a foreword by C. Madejczyk, Warszawa
1977, s. 177.
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Tamże, s. 187.
E. Janicka, „Aby podnieść różę…”, [w:] tejże, Sztuka czy naród?..., dz. cyt., s. 351-433; M. Piwińska,

Witkacy w „laboratorium dramatu” Trzebińskiego, [w:] tejże, Legenda romantyczna i szydercy, Warszawa
1973, s. 281-309; S. Chwin, Polska słabość i działanie niejawne, [w:] tegoż, Literatura i zdrada, Kraków 1993,
s. 102-106; P. Dakowicz, „Odmurować Zwolona”, czyli Norwid w kręgu „SiN-u”, [w:] tegoż, „Lecz ty
spomnisz, wnuku…”. Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii, Warszawa
2011, s. 21-52; M. Urbanowski, O Andrzeju Trzebińskim, [w:] A. Trzebiński, Aby podnieść różę. Szkice
literackie i dramat, wstęp i opracowanie M. Urbanowski, Warszawa 1999, s. 5-23, Z. Jastrzębski, Wstęp, [w:] A.
Trzebiński, Aby podnieść różę… Poezje i dramat, dz. cyt., s. 5-40.
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ARIONI:
Ach, jak ty nic nie rozumiesz, Riza! Przecież teraz, kiedy „Marokko”`
zajęte jest przez nich – my jesteśmy jedynie ich więźniami…
OBLIWIA:
Tego Deromura Ilfare?
ARIONI:
Gdyby jego samego! Ale nie, znacznie gorzej: jego bandy. A personel
„Marokka”, sprzyjając im może nas nawet zadenuncjować przed nimi
jako cudzoziemców [podkr. – K. S.]460.

Uwypuklenie tej właśnie obawy Arioniego na tle innych radykalnie zmienia siatkę
znaczeń dramatu. Niesie w sobie co więcej potencjał interpretacyjnego przewartościowania
całości. „Kimże jest ten wasz demoniczny, mszczący się na nas wróg? Kimże jest, że nas tak
bezlitośnie i konsekwentnie prześladuje?”, „Jesteśmy więc nieodwołalnie i bez sądu skazani
na śmierć za człowieka, o którym nic nie wiadomo, którego ideologii nikt nie zna, którego w
ogóle nikt z nas nie widział nawet…”461 – słowa zrozpaczonego Arioniego zdradzają wymownie jego cudzoziemskie neurozy, które podsyca nacjonalistyczna gorączka romantyczna
Bazarry, sługi Deromura Ilfare: „Waszymi poglądami, waszą ideologią, waszą siłą jest tajemniczość wszystkiego, co was dotyczy”462. Każdorazowo wypowiedziane przez Bazarrę „wy”,
powtarzane następnie w desperackim przyzwoleniu na ten typ języka przez Arioniego, to
oskarżenie rzucane w kierunku obcych przybyszów, swoista próba ich rewolucyjno-wojennej
relokalizacji, a następnie rekolonizacji. Doprawdy wielkim, i wciąż niedostatecznie zauważonym osiągnięciem Trzebińskiego jest to, że w grotesce okupacyjnej, jaką jest Aby podnieść
różę… doprowadza do połączenia dyskursu rewolucyjnego z dyskursem kolonialnym, stwarzając niejako podstawę do ostrożnych stwierdzeń, że nacjonalistyczny dyskurs wojenny może być paraboliczną hybrydą tych dwóch języków, stopem kolonialno-rewolucyjnej retoryki
oraz symboliki. Kolejne odkrywcze (i obrazoburcze do tego) osiągnięcie w Aby podnieść różę…: w grotesce okupacyjnej Trzebińskiego role nacjonalisty oraz okupanta zostają do siebie
zredukowane, autor dramatu z premedytacją nie dba o ich dyferencjację.
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I jeszcze jedno, bardzo Norwidowska, albowiem zakorzeniona w Quidamie tragedia
międzykulturowa, jaka rozgrywa się w „Marokko”, staje się niemal natychmiast asumptem
dla Arioniego do egzystencjalistycznej interpretacji całej sytuacji. Taką wykładnię – egzystencjalistyczną – chce zaproponować tym, z którymi dzieli nieszczęśliwą dolę więźnia i zakładnika. „Cała nasza sprawa przestaje być pomyłką czy powikłaniem”, „giniemy naprawdę
za Wozuba, ponieważ naprawdę w niego wierzymy”463 – my „nieodwołalnie i bez sądu skazani”: słowa Arioniego nasuwają myśl o egzystencjalizmie, a jego ostateczna decyzja „zejścia” do ludu, „aby podnieść różę” – już jako wódz rewolucji, jako żywo przypomina motywacje Jeana Paula Sartre’a do udziału w podziemnym ruchu oporu Paryża czasów wojny oraz
tworzenia organizacji podziemnej „Solidarność i wolność”464. Czy „Sztuka i Naród” w czasach redakcji Andrzeja Trzebińskiego miała bądź mogła przypominać polską „Solidarność i
wolność”? Czy figura „skandalicznie nowoczesnych kochanków” z Aby podnieść różę…, a
więc para Ralf Arioni – Riza Obliwia może w jakikolwiek sposób nasuwać skojarzenia z parą
Jeana Paula Sartre’a oraz Simone de Beauvouir465? Czy wreszcie słowami „Pocałuj mnie
jeszcze raz tym kompromitującym, najwspółcześniejszym pocałunkiem świata. Spotęguję ci
tę groteskowość i nowoczesność świata do maksimum…”466 Obliwia tak, jak de Beauvouir
nie artykułuje elementarnego credo feminizmu totalnego? Czy Trzebiński nie doprowadza
tym samym do klasycznie egzystencjalistycznego rozwiązania typowo Norwidowskich sytuacji z Quidama, a tym samym – czy nie jest polskim egzystencjalistą, a jego burzliwy spór z
Czesławem Miłoszem czy nie ma symbolicznego charakteru jedynego sporu egzystencjalistycznego w Polsce467? Czy istnieje i czy może w ogóle istnieć Norwid polskich egzystencja463

Tamże, s. 155.
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listów, bądź ujmując rzecz inaczej – czy i jeśli tak, to w jaki sposób może istnieć u Andrzeja
Trzebińskiego egzystencjalizm okupacyjny niewyłączający Norwida poza obręb egzystencjalnego promieniowania?
W XXIV pieśni Quidama, wielokrotnie cytowanej ze względu na umieszczoną w niej
scenę śmierci Aleksandra z Epiru na Placu Przedajnym468, Norwid wkłada w usta konającego
mężczyzny emblematyczne ostatnie słowa, transformujące cały poemat na specyficzną, cudzoziemską tragedię: „Na targu – konać – jak w ojczyźnie / Konać – wyśmiewa się z siebie
ironia” (III 211). Zabicie młodego cudzoziemca jest momentem symbolicznym, swoistym, bo
niepisanym aktem wypowiedzenia rebelii globalnemu porządkowi świata i kosmopolitycznemu ładowi, jeszcze większemu niż ten materialny, rzymski. Jest coś więcej bowiem niż ład
imperium, jest to, jak już wskazaliśmy, ład globalny, kosmopolityczny. Jego przeczucie niosą
w sobie w poemacie Quidam właśnie pierwsi chrześcijanie, co bynajmniej nie oznacza tego,
że laicki ład globalny czy kosmopolityczny nie ma w poemacie Norwida pewnej niezależności bytowej. Powiązać go z chrześcijaństwem owszem można, jednakże nie trzeba utożsamiać, a tym bardziej – nie jest konieczne ani wskazane do niego owego laickiego wymiaru
ładu redukować. Nie dziwi nas w tej sytuacji, że rzecznikiem (nie kapłanem ani nie apostołem) owego globalnego ładu jest w Quidamie Ogrodnik, wyznawca wiary Chrystusowej. Jego
słowa „jesteście ślepi Kainanie / rozbijający braterstwo na świecie” (III 212) to oskarżenie,
które w lekturze Trzebińskiego mogło wybrzmieć niemal jak oskarżenie nacjonalizmu w imię
obrony wiary w globalną harmonię narodów, w międzynarodową synergię („braterstwo na
świecie”).
Trzebińskiego „ślepi Kainanie” to Bazarra, Ilfare, Teneroit, szajki rewolucji i kontrrewolucji, demokraci i liberałowie szachownicowo wręcz zmieniający się miejscami w ogniu
zatargów. Odpowiednikiem romantycznej gorączki nacjonalistycznej z Aby podnieść różę…
w poemacie Quidam mógłby stać się narodowy ruch żydowski epoki Hadriana, któremu patronują Jazon Mag wraz z Barchobem. Możliwa jest również i taka interpretacja śmierci Epirczyka, w której uzna się, że była ona wynikiem celowego zabójstwa. Cudzoziemiec na moment przed otrzymaniem śmiertelnego ciosu toporem rozpoznał sobowtóra Barchoba, tym
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samym – mógł zdekonspirować całe powstanie Machabeuszy469. Zauważmy, w jak wielu wariantach sytuacja tzw. dekonspiracji nie tylko multiplikuje się w Aby podnieść różę…, lecz
jest potęgowana, i to po obu stronach barykady… Wraz z nią pojawia się Norwidowska, bo
zanurzona chyba w świecie żydowskim Quidama, którą śledzić mógł w czujnej lekturze
Trzebiński, sytuacja lęku przed dekonspiracją. Kangar, Garpadatte, Obliwia oraz Arioni „dekonspirują się” przed Bazarrą na skutek wyrzucenia przez okno piłeczki ping-pongowej z
dwuznaczną nazwą fabryczną: „Champion”.
Rozpoczyna się wielka „totalitarna gra” pomiędzy katem a ofiarą, bardzo „stalinowska” u swoich fundamentów, co zasugerowała już Elżbieta Janicka470. Bazarra peroruje:
„Udawaliście grę, aby nam zamydlić oczy, aby mieć wobec nas jakiekolwiek »alibi«… Ale
udawaliście ją, nie mając nawet piłeczki…”471. Nie spodziewa się jednak, że dzisiejsi zdekonspirowani cudzoziemcy, mistrz świata w szachach, bokser, docent czy profesor socjologii i
nudystka sami staną się wkrótce świadkami „wielkiej dekonspiracji” dyktatorów in potentia:
Wozuba Teneroita oraz Deromura Ilfare. Norwidowski schemat rozpoznania z XXIV pieśni
Quidama ulega tutaj – mimowolnie bądź nie – parodyjnemu zwielokrotnieniu oraz charakterystycznej, wielokrotnej reinterpretacji i deformacji. W po-Witkacowskiej grotesce historiozoficznej, podobnie jak w Quidamie bowiem (a ta zbieżność niezwykle daje do myślenia):
Zasadą konfliktu jest zwykle dążenie bohatera do autentycznej samowiedzy, do znalezienia adekwatnej
postawy wobec własnego życia w konfrontacji z otoczeniem i procesami społecznymi. Osiągnięcie tego celu
okazuje się niemożliwe, gdyż nie da się pogodzić uczestnictwa w wielości, we wspólnocie gatunkowej, z zachowaniem własnej jedności i suwerenności. Ujawnia się w ten sposób nieuzgadnialność wartości konfliktowych, niemożliwość świadomego kształtowania własnego losu, nieobecność sensu historii472.
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Z Quidamem, i to z jego szczegółową, konwersatoryjno-seminaryjną lekturą mógł
Trzebiński (a także nieodstępujący od niego na krok, kochający Norwida Wacław Bojarski473)
zetknąć się przede wszystkim dzięki Tadeuszowi Makowieckiemu. Komplety Makowieckiego
z Norwida wspomina dokładnie w swoim wspomnieniu z dziejów podziemnego Uniwersytetu
Warszawskiego Wanda Leopold:
Siadaliśmy na wciąż nieskazitelnie białych pokrowcach i zaczynaliśmy naszą pracę. Polegała ona na
tym, że fragment po fragmencie analizowaliśmy poemat Norwida Quidam. Makowiecki, historyk sztuki i historyk literatury, interesował się specjalnie połączeniem zdolności plastycznych i literackich w jednej indywidualności twórczej, ich wzajemnym przenikaniem i oddziaływaniem. Braliśmy udział w pracach przygotowawczych
do tego, analizując szczegółowo poemat Norwida, przede wszystkim pod kątem obrazu i rzeźby; obmacywaliśmy niemal każde słowo, ważąc ciężar, ustalając barwę rozmaitych skojarzeń, próbowaliśmy niemal, czy da się
wyrysować kompozycja całego obrazu, a jeśli tak, czy znajdziemy tu jakieś analogie czy tradycje w malarstwie
lub rzeźbie474.

Dlatego też w Aby podnieść różę… tak wiele wrażeń jakby przejmowanych wprost z
Quidama Norwida. Ale nie tylko jak gdyby przejmowanych, lecz także – eksponowanych
dodatkowo, uwypuklanych, czasami zyskujących wyłącznie na wyrazistości, czasami wręcz –
wulgaryzowanych. Riza Obliwia, najsilniej nacechowana Norwidowsko u Trzebińskiego postać, to nie tylko postać podobna do Simone de Beavouir, lecz także zreinterpretowana w takim egzystencjalistycznym kodzie podwójna figura – chciałoby się orzec – Zofii z Knidos w
ciele Diwy Elektry. W ten chyba oto sposób przede wszystkim Norwidowski idealizm utrzymuje u Trzebińskiego swój wyróżniony status, lecz zostaje przy tym niejako pomniejszony.
Inność kulturowa Arioniego i jego obsesje wokół niej o tyle tylko przypomną nam obawy
młodego cudzoziemca, „z Epiru sieroty” (III 95) z pisanych przez siebie zwitek z medytacjami, o ile tylko dostrzeżemy w nich prefiguracje modernistycznej groteski i połączymy natychmiast Aleksandra z Epiru z jego późniejszymi „dalekimi krewnymi” z nowel „włoskich”
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To kwestia istotna również w planie oddziaływania Quidama Cypriana Norwida na Wacława

Bojarskiego. Zob. przypis 5 i kontekst przypisu 5 w moim drugim studium w tomie: Cyprian Norwid Wacława
Bojarskiego.
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Norwida, już „groteskowymi” – np. z lordem Singelworth czy podobnie – z „krewnymi”
wcześniejszymi, takimi jak Harold, cudzoziemiec o byronicznym imieniu ze Zwolona.
Singelworthowi tak żywo zainteresowanemu w noweli relacjami władzy oraz wiedzy,
co uwypukla jego finalna przemowa do zaintrygowanych nim wenecjan, chyba dość blisko do
Jeana Paula Sartre’a, tak jak Zofii z Knidos jako Diwie Elektrze – do Simone de Beauvouir.
To szczególna zbieżność, być może przypadkowa, lecz warta odnotowania, gdyż ten sposób
czytania ekstrawagancji bohaterów Norwidowskich mógł okazać się bliski Trzebińskiemu.
Owa egzystencjalna ekstrawagancja mogła – innymi słowy – stawać się inspiracją szczególnego rodzaju, do budowania „polskiego egzystencjalizmu”, tego ściśle związanego z okupacją. Same nowele „włoskie” – szczególnie Stygmat oraz Tajemnica lorda Singelworth, w jakiejś mierze także wcześniejsza Cywilizacja – najsilniej, jak się zdaje, eksponują tematy, który można by nazwać specyficznymi, Norwidowskimi zwiastunami egzystencjalizmu. Czy
Stygmat chociażby – nie mógłby być odczytany przez Trzebińskiego i podobnych do niego
jako przewrotnie skonstruowany, „szkatułkowy” dyptyk, w którym pierwszą część dałoby się
określić mianem groteski „egzystencjalistycznej” bądź bezpieczniej: egzystencjalnej, całość
zaś – zrewindykowaną już przez filozoficzną i paraboliczną część drugą – nazwać odważnie
groteską historiozoficzną? Czy tak mógłby postępować Trzebiński, znając w okresie, w którym tworzył Aby podnieść różę… przynajmniej Mdłości Sartre’a475?
Przecież Riza Obliwia z Aby podnieść różę… oraz Róża Pomian ze Stygmatu nie tylko
noszą to samo (symboliczne dla Trzebińskiego) imię, lecz także – w ten sam sposób – stają
się podmiotami pewnego samoironicznego procesu, „egzystencjalistycznej” tragedii, należałoby rzec. Róża Pomian, gdy przekracza próg salonu, „wywołuje” powódź kwiatów, zdarzenie pozornie błahe, które jest metonimią nadchodzącej w Stygmacie katastrofy, Riza Obliwia
z kolei zabija się, rzucając z okna, ginie natomiast z przypiętą do piersi kokardą imitującą
różę. Warto w tym miejscu przypomnieć jednocześnie o scenie utrzymanej w duchu konceptu
Trzebińskiego nawiązującego do Norwida – „pijaństwa roślin” w Stygmacie:

C. Norwid, Stygmat
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A. Trzebiński, Aby podnieść różę…

Na to pytanie nie udziela odpowiedzi także Elżbieta Janicka, aczkolwiek stwierdza sceptycznie:

„Wyrok filozofa brzmi krótko: »Żadnych rozwiązań owych antynomii, żadnej syntezy owych sprzeczności«.
Awanturniczą kondycję określa Sartre jako niemożliwą. Andrzej Trzebiński był właśnie jednym z tych, którzy
podjęli trud niemożliwego pogodzenia sprzecznych strategii […] – daremny trud awanturnika”. E. Janicka,
Przedsięwzięcie osobowości, [w:] tejże, Sztuka czy naród?..., dz. cyt., s. 244.
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„Patrząc zaś na te kwiaty, które do połowy okien

„(Grają dalej. Cisza. Biało ubrani mistrzowie świata,

wielkich gęsto wznosiły się, podejrzewałem służącego

zahipnotyzowania próżnią, z rakietami ścinającymi

o niezgrabność – podejrzewałem go, że wygibnął był

nieistniejącą piłeczkę, poruszają się przy stole w sku-

tacę, że aromu herbaty i rumu udzieliło się nagle za-

pieniu, tajemniczo. Arioni zapomina i traktuje kokardę

sypiającym już roślinom, słowem – że nie bez przy-

przypiętą do szlafroka jako różę)”476

czyny jaskrawszymi one patrzą oczyma!... Róży jed-

„ARIONI: (udając uśmiech, z kompromitującą machi-

nej nie podejrzewałem o zapomnienie się tak gminne,

nalnością) Ta moja róża ma taki cudowny zapach

lecz płomienisty granat mógł nie być trzeźwym, a

(wącha z nieuwagą kokardę, nasłuchując kroków na

pąsowe i wielkie usta geranium lśniły się wyraźnie jak

schodach) OBLIWIA: (zdziwiona) Róża? (domyślając

podpiłe” (VI 106).

się) Aha! (milczenie) I nawet kolców nie ma!”477

„Lub czy jasnowidzieć kto mógł, że Róża P. mieć

OBLIWIA: (klaszcząc w dłonie) Ach, to wspaniałe,

będzie różę w zbyt bujnych włosach swoich, które nie

Ralf! Ty w sobie naprawdę masz coś (namyśla się) z

znoszą upiększeń?... że róża ta upadnie? – po ramieniu

Sokratesa… (kokarda obsuwa się z włosów i spada na

jej się stoczywszy – i że ode mnie bliżej stojący, bo

ziemię, Obliwia podnosi ją i trzyma)478

prezentowany właśnie skrzypek uważać pospieszy

„BAZARRA: (wpatrzony w Arioniego, a raczej w

kwiat ów za sobie przynależny, jak onego wieczora

czerwoną kokardę, przypiętą do szlafroka) Pan zapo-

wszystkie upadłe kwiaty? Że więc w sposób doraźny i

mniał schować tę swoją kokardę, panie… Pan może

piorunny (jak to niekiedy wydarza się) zajdzie z tego

myślał, że jak co jest na wierzchu, to już się twego nie

między Oskarem i Różą, nie powiem: sprzeczka, lecz

zobaczy? Co? ARIONI: (nerwowo, otrzeźwiony) Ko-

jedne z tych nieporozumień, w których im mniej idzie

karda? Czerwona kokarda? Czy to właśnie oznaka

o rzecz, tym są ważniejszymi!... Nie o samą albowiem

partii Teneroita?”479

różę szło tym dwóm osobom: musiało być i coś inne-

„OBLIWIA: Piłeczka, papieros, kokarda moja wyrzu-

go pomiędzy nimi jeszcze pierwej, kiedy się ani nie

cona przez okno, to jeszcze nic, Ralf, ale kobieta rzu-

widzieli byli, ani znali... [...] Ledwie albowiem niepo-

cająca się sama przez okno… ARIONI: Riza, czyś ty

rozumienie o różę doszło do zobopólnej pogody, jużci

oszalała? (Arioni biegnie, ale Obliwia wyprzedza go i

o mało co fiołek nie zagaił czegoś podobnego, to zaś

skacze)… To przecież ostatnia moja… (staje przed

gdy koiło się, kwiat płomienisty granatu wyraźnie

pustym oknem)”480

podniósł nową sprzeczkę, i zdarzało się nawet w oko-

„ARIONI: Jedną rzecz, mówię: odnaleźć na ulicy tę

licznych wycieczkach, że gwoździki dzięki, że bława-

czerwoną kokardę, którą mi podarowała za pomysł

tek, że blade i poziome powoje polne i malenieczkie

ping-ponga bez piłeczki nieżywa już Riza. […] (od-

bezimienne (dla profanów) roślinki stawały się powo-

wracając się) To świat nareszcie mnie dopędził, mi-

dem lub bodźcem kontrowersji...” [podkreślenie moje

strzu… Schodzę, aby podnieść nieprawdziwą różę,

– K. S.] (VI 110).

która musi gdzieś leżeć w pobliżu ciała biednej, naiw-
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nej Rizy. Ale na to, by móc to uczynić, muszę się stać
człowiekiem, którego biorą wszyscy żartobliwie, jako
twórcę refrenów społecznych i którego jednocześnie
słuchać nie chcą, nie chcą, ponieważ sami w coś tam
jeszcze wierzą. Stać się muszę dyktatorem mistrzu
(wychodzi) [podkreślenie moje – K. S.]481.

Tą drogą – jak się zdaje – docieramy do rzeczywistych źródeł enigmatycznego tytułu
dramatu Trzebińskiego. Tym źródłem wydaje się Stygmat, jednak i tego nie można nie podważyć. Wacław Bojarski bowiem, bo to on ten Norwidowski tytuł Andrzejowi Trzebińskiemu
podpowiada, a Trzebiński decyduje się zastąpić nim swoją początkową wersję („Która musi
gdzieś leżeć”)482, posługuje się jedną z rzadszych, homonimicznych metafor Norwida – ma
ona podwójny adres, jest zakotwiczona zarówno w uniwersum Stygmatu, jak i Quidama, a w
każdym – na odmienny, całkiem przeciwstawny sposób. Trzeba bowiem wiedzieć, że jeżeli w
Aby podnieść różę… padają słowa Arioniego: „Schodzę, aby podnieść nieprawdziwą różę,
która musi gdzieś leżeć w pobliżu ciała biednej, naiwnej Rizy”, to jest to – wszystko na to
wskazuje – bardzo wyrafinowana gra ze sceną śmierci Aleksandra z Epiru na Placu Przedajnym:
– Zachodu słońce, purpurowej krasy,
W błota się szybach mętnych odbijało;
Młodzieńca cichy trup leżał, okryty
Kwiatami z koszów gwałtem wywróconych –
Pies jakiś wietrzył krew – – jakieś kobiety,
Przechodząc, kilka róż mało zbroczonych,
Podniosły – cicho było i zielono
Na bruku, który właśnie opuszczono.

(III 213)

481

Tamże, s. 181.

482

Zob. wpis dokonany w pamiętniku przez autora Granatowego traczostwa pod datą 8 czerwca 1942

roku: „groteska »aby podnieść różę« (tytuł zmieniony; wacław) jest już na maszynie”. Można zaryzykować
hipotezę, że to w pierwszym rzędzie Bojarski, a nie Trzebiński, był żywo zafascynowany Quidamem. Niewątpliwie więc Ranny różą, tytuł zbioru wierszy Bojarskiego, jest zbiorem quidamowskim i w jakimś sensie –
„poquidamowskim”. A. Trzebiński, Pamiętnik, [w:] tegoż, Kwiaty z drzew zakazanych. Proza, słowo wstępne i
opracowanie Z. Jastrzębski, Warszawa 1972, s. 149.
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9.3. Dzieło Norwida wobec dramaturgii Sartre’a
Analizując wizje teatralne Sartre’a, mając w tym obszarze za przewodnika znakomitego polskiego interpretatora jego dramatów, Andrzeja Falkiewicza, musimy skonstatować ze
zdumieniem styczność formalną i tematyczną Sartre’owskiego egzystencjalistycznego projektu anty-teatru z dramatami Norwida. Najsilniej przejawia się ona w Sartre’owskiej i Norwidowskiej wizji dramatu aktorskiego: zarówno Polak piszący w latach 60. XIX wieku komediodramę Aktor, jak i Francuz publikujący w 1954 roku dramat o tytule Kean czerpią z tego
samego rezerwuaru przykładów. Sztuka Sartre’a to „dzieje człowieka, który nigdy nie zaprzestaje gry: odgrywa swe własne życie, nie rozpoznaje się w nim, nie wie, kim jest w istocie”483:
Kean – słynny aktor angielski, wybitny odtwórca ról szekspirowskich – urodzony w Londynie w 1787
roku, był synem prostytutki. Ojca swego nie znał. Sam początkowo klaun i akrobata, dzieciństwo spędził w
trupie komediantów, ludzi wówczas wyklętych. Był bardzo dumny i cierpiał z tego powodu. Całe jego dalsze
życie zostało skażone upokorzeniami, których doznał w dzieciństwie. Powiedzieć, że był bękartem, to mało:
wyobraźcie sobie, jaka być mogła jego pozycja społeczna w purytańskiej Anglii484.

Bohaterem sztuki Norwida jest Pszonk-Kean, postać, w której zlewają się ze sobą
pierwiastki plebejskiej komediodramy i egzystencjalistyczny tragizm wybitnego angielskiego
aktora. O ile sztuka Sartre’a jest egzystencjalistyczną, metateatralną tragedią, którą „krytyka
nazwała zdradą teatru485”, dramat Norwida (jako głos w tej samej sprawie) jest dopiero dosyć
dyskretnym „wypowiedzeniem posłuszeństwa” teatrowi, jeszcze jakby prologiem, nadal fantastyczną bardziej aniżeli realistyczną „uwerturą” do owej zdrady – ze względu na równie
silny, co w Keanie Jeana Paula Sartre’a potencjał antyteatralności. Tak jak w Aktorze, w Keanie odegranie roli Hamleta jest momentem wiążącym cały utwór w jednym dramatycznym
porządku. Zbieżnościom nie ma końca, głos Keana-Hamleta to bluźnierstwo „w oczach ludzi
szukających klasycznej doskonałości rzeczy raz na zawsze ustalonych”486. U Sartre’a zostaje
ono wyartykułowane w sposób obezwładniający adresata – oto właśnie są ludzie nieautentyczni, animowane oraz reanimowane struktury mitu, a nie żywe racje człowieczeństwa. U
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Norwida piętnujący krzyk Sartre’a cofa się wyraźnie do „krzyku niemego”, czy krzyku poprzez osłonę tekstu Szekspira. Kto jednak bardziej niż grający Hamleta Jerzy, jeszcze niedawno właściciel zamku Sfinks, dziś zaś – bankrut i zdeklasowany arystokrata, przyglądający
się tragedii swojej upadającej kasty, nie mógłby przytaknąć antyteatralnym manifestom
Sartre’a? Takim choćby jak te z jeszcze późniejszego dramatu egzystencjalisty o tytule Niekrasow, że „życie jest paniką w teatrze, który zaczął się palić. Wszyscy szukają wyjścia, nikt
go nie znajduje. Lecz biada tym, którzy upadną, zostają stratowani na miejscu…”487. We
wcześniejszym Keanie:
Rola Hamleta staje się przyczyną skandalu. Kean utożsamia własny los z losem szekspirowskiego bohatera: wychodzi z roli, lżąc swych protektorów i widownię, która uczyniła go aktorem. Publiczność – pragnąca
zobaczyć słynnego aktora w roli Hamleta – zobaczyła Keana jako tego, który Hamleta gra: musiała dostrzec swe
własne zakłamanie488.

Jest, rzecz jasna, więcej zbieżności łączących egzystencjalistyczne dramaty Sartre’a z
dramatami Norwida. Warto je przynajmniej wypunktować. Muchy z 1943 roku to tragedia w
antycznym kostiumie będąca studium misji Orestesa w Argos, a zarazem – okazja do obserwacji i wyciągnięcia wniosków co do głębi obrazu antyku egzystencjalistów. Koresponduje
ów wizerunek zarówno z Tyrtejem Norwida (także misja tytułowego bohatera w Sparcie, podobnie jak misja Orestesa z tragedii Sartre’a, okaże się misją niemożliwą, właściwie dekadencką, więc avant la lettre „egzystencjalistyczną”) jak i z Homerem i Orchideą Gajcego,
dramatem przecież Tyrtejem zainspirowanym489. Choć gwoli prawdy należałoby chyba ująć
rzecz inaczej – Homer i Orchidea wydaje się zaledwie zalążkiem „polskich Much” (podobnie
i Orfeusz Anny Świrszczyńskiej490). Polski odpowiednik Sartre’owskich Much, nieistniejący
w historii literatury, to bowiem raczej tragedia, którą mógłby napisać Trzebiński, o ile w ramach swojej uniwersalistycznej doktryny wypracowałby niezależny i rozliczeniowy obraz
487

Tamże, s. 96.

488

Tamże, s. 95.

489

Stamtąd poeta „zaczerpnął koncepcję jednostki wybranej przez Boga, która swój talent musi okupić

cierpieniem, a także schemat relacji łączących tytułową parę [Tyrtej to Homer, a Eginea to Orchidea − K. S.]”. J.
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antyku. To znaczy: nie uczynił go częścią swojego ideologicznego projektu – „antykiem narodowym” czy „antykiem słowiańskim”491.
Aby podnieść różę... najwydatniej chyba przypomina nam Przed zamkniętymi drzwiami Sartre’a z 1944 roku. Również poprzez ten tekst można wytyczyć przekonującą ścieżkę
korespondencji z Norwidem, zwłaszcza z takimi dramatami jak Pierścień Wielkiej-Damy i Za
kulisami. Samo skojarzenie z dyptykiem Tyrtej – Za kulisami jest tutaj o tyle silne, o ile ma
się na względzie fakt, że Muchy i Przed zamkniętymi drzwiami również stanowią swoisty
okupacyjny dyptyk dramatyczny Sartre’a, w którym – objaśnia Falkiewicz – istnieje „piekło
stworzone równie prostymi środkami, co system posłuszeństwa w Argos”492. Lekcja Sartre’a
uświadamia, że w utworach takich, jak Za kulisami i Pierścień Wielkiej-Damy mógł zostać
umieszczony potencjał klasycznych sytuacji kafkowskich:
Narzędzia tortury są proste. Salonik w stylu biedermeier, trzy kanapki, brąz na kominku; lampa, której
nie można zgasić, drzwi, których nie można otworzyć… i ludzie. Garcin, Inez i Stella – troje skazanych na wzajemne przebywanie ze sobą, przez całą wieczność. Każde jest ofiarą i katem dla dwóch pozostałych. To wszystko493.

9.4. Czy istnieje Norwid „polskich egzystencjalistów”?
Zestawienie Aktora Norwida z Keanem Sartre’a może w dużym stopniu uzmysłowić
nam styczność egzystencjalistycznej i Norwidowskiej koncepcji dramatu. Taki sam mechanizm możemy zastosować także w wypadku Trzebińskiego, porównując np. Aby podnieść
różę… z Ping-pongiem Arthura Adamova (dokładne analogie sytuacyjne), czy zestawiając
postać Rizy Obliwii z wizerunkiem Sartre’owskiej prostytutki Lizzie z dramatu Ladacznica z
zasadami, w którym (a jest to znów nieoczekiwane powtórzenie sytuacji impasu z Aby podnieść różę…) „jesteśmy świadkami ponurej mistyfikacji, obezwładniającej jaźń pewnych ludzi postawionych na granicach swego człowieczeństwa”494. W takiej sytuacji jak ta warto
zapytać o możliwość założenia hipotezy przynajmniej dla istnienia swoistego, polskiego egzystencjalizmu, egzystencjalizmu narodowego w kontekście literatury wojny i okupacji. Czy
Norwid jako patron literatury wojny i okupacji, klasyczny „architekt wyobraźni narodowej”,
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jak określiło jego funkcję czasopismo „Sztuka i Naród”495, nie może być również de facto
zakamuflowanym, niejako utrzymywanym w ukryciu, by jego autentyczna tożsamość nie
wyszła na jaw – patronem „polskiej literatury egzystencjalistycznej”, znanej powszechnie
wyłącznie w tradycyjnych ujęciach: jako okupacyjna literatura czasów wojny? Czy nasze spory o literaturę wojny i okupacji, a także i z literaturą wojny i okupacji nie są w rzeczywistości
zmaganiami o typowo „polski egzystencjalizm” i – per analogiam – zmaganiami z typowo
„polskim egzystencjalizmem” (patronem tak rozumianego anty-egzystencjalistycznego, a
zarazem anty-Norwidowskiego nastawienia byłby Czesław Miłosz496)?
W tak postawionej i uzmysłowionej kwestii najbardziej uderzająco wybrzmi zapewne
głos Elżbiety Janickiej, która z jednej strony zauważa egzystencjalistyczny charakter działań
Bojarskiego i Trzebińskiego, z drugiej – nieprzemyślaną decyzję tego pierwszego o złożeniu
kwiatów pod pomnikiem Kopernika uznaje za „żądzę bohaterstwa zrodzoną z zawadiackosarmackiego podszeptu”497. Jaka jest więc prawda? Neosarmatyzm czy swoiście pojęty „egzystencjalizm narodowy”, a może jeszcze coś pośredniego, „zanieczyszczonego”? W swoim
studium chciałbym opowiadać się za rozwiązaniem drugim, tym rehabilitującym Kolumbów
jako „narodowych egzystencjalistów”:
W spostrzeżeniu Sartre’a: „Bohaterstwo potrzebuje pretekstu, w przeciwnym razie będzie tylko samobójstwem” tkwi rozwiązanie zagadki śmierci Bojarskiego. W żadnym razie nie uważam, aby Bojarski przejawiał
skłonności samobójcze. Żywił natomiast przemożne, obsesyjne pragnienie bohaterstwa i niecierpliwie wyglądał
okazji odpowiedniej dla realizacji swego marzenia: „Zapłaciłeś za ten niepokój najwyższą cenę. W oczach postronnych i niepotrzebną. Ale nie w Twoich oczach, Ty to czułeś, Ty szukałeś po omacku śmierci – sam. Nie
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P. Dakowicz, „Odmurować Zwolona”, czyli Norwid w kręgu „SiN-u”, dz. cyt., s. 21-52. Dakowicz nie

udziela tu odpowiedzi na pytanie najtrudniejsze: o związki (czysto modalne) pomiędzy Norwidem a imperializmem katolickim. Nie zaneguje tych podejrzeń ani ich nie potwierdzi, choć zdaje się, że w aspekcie ustalania
możliwości filiacji myśli okupacyjnej i Norwida należałoby postawić obok siebie Norwidowski projekt inteligencji katolickiej oraz kontrowersyjny aspekt ataków na „Sztukę i Naród” jako niszę imperialno-katolicką dla
„Konfederacji Narodu”, niszę stawiającą sobie za dewizę manifest wzięty właśnie z Norwidowskiego Promethidiona.
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udało się Ciebie powstrzymać na tej krawędzi, zatrzymać. Usłyszałeś huk przepaści silniej, niż głos wewnętrznej
przestrogi”498.

Sytuacja zakonspirowanych Bojarskiego czy Trzebińskiego, wtórnie do tego konspirujących model uprawianej przez siebie literatury i wyznawanej filozofii, świadomie lub nie
przenoszących konspiracyjną rzeczywistość na płaszczyznę tworzenia światopoglądu i dzieła
literackiego (konspiruję w świecie, konspiruję siebie, konspiruję dzieło, konspiruję pogląd na
świat), to przecież w jakimś stopniu sytuacja Norwidowskiego aktorstwa, nieustannego da
capo al fine, a tym samym sytuacja Sartre’owskiego Keana w piekielnym perpetuum mobile,
Keana, który jako aktor-konspirator musi wiecznie grać oraz rekonspirować to, co już odegrane oraz zakonspirowane. Niczym Norwidowski Sfinks, chciałoby się zręcznie rzecz podsumować. A może nawet – tak jak i aktor-właściciel zamku Sfinks z Norwidowskiej komediodramy, Jerzy. Sytuacja okupacyjna jest sytuacją kafkowską lub sartre’owską (a więc antykafkowską499). Innego wariantu nie znajdujemy. Dramaturgia współczesna Norwida może
zostać odczytana nie tylko przez Trzebińskiego czy Bojarskiego, ale nawet przez Baczyńskiego jako dramaturgia antycypująca Franza Kafkę. Tzw. polskie pokolenie diamentowe, pokolenie, które wybito, wymazano, anihilowano – było całkowicie oryginalnym pokoleniem
pierwszych „polskich egzystencjalistów”, taka w każdym razie interpretacja byłaby na równi
możliwa z innymi, tyrtejskimi ocenami ich dzieł. Norwid – stał się może nie tylko składnikiem wyodrębniającym ów „polski egzystencjalizm”, lecz – przez wszechstronność swojego
dzieła – był też pomostem Kolumbów do egzystencjalizmu sensu stricto. Patriotyzm, tyrteizm
to może nie kostium jeszcze, ale z pewnością rama specyficznej narodowo-wyzwoleńczej
retoryki – skrywająca jądro obrazu, punkt wyjścia syntetycznej panoramy, jaką daje tu „polski
egzystencjalizm okupacyjny” w kafkowskim (Baczyński, Gajcy) bądź także sartre’owskim
(Bojarski, Trzebiński) wydaniu.
498

Tamże. Janicka cytuje w przywoływanym passusie swojej pracy Notę pośmiertną o Bojarskim

Trzebińskiego.
499
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niechęć do Kafkowskiego pesymizmu, przez niektórych z nich jednoznacznie manifestowana. Zdaniem Natalii
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Maciej Urbanowski wskazuje wyraźnie na istniejącą korespondencję między strukturami tzw. rewolucji ping-pongowych, takich jak ta w Aby podnieść różę..., a romantycznym
paraliżem rewolucyjnym m.in. w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego500. Warto więc
zadać pytanie, czy Zwolon Norwida, ukończony przez poetę latem 1849 roku, portretował w
jakimś stopniu rzeczywistość XIX-wiecznej rewolucji ping-pongowej, czy Wiosna Ludów w
korespondencji Norwida (zwłaszcza w listach rzymskich do Józefa Bohdana Zaleskiego) nie
stawała się właśnie quasi-ping-pongowym symbolem przewrotu tego rodzaju, wreszcie czy w
podobny, bardzo dwuznaczny sposób autor Psalmów-psalmu nie odczytał wydarzeń w Poznańskiem w latach 1846-1848. Wskazywał przecież w tekście wyraźnie: „Somnambul mnóstwo – jasnowidzących wiele – stoły jeszcze się nie kręcą” (VII 58), co koresponduje z magnetyczną wymową gry sportowej bez piłeczki ping-pongowej z Aby podnieść różę... (OBLIWIA: „(oczarowana, cicha) Jak oni tajemniczo grają, Ralf... Ma się wrażenie, że jesteśmy
wszyscy na seansie spirytystycznym”501):
Ruch poznański coraz to żywszy – p ien ięd zy nie ma – serio nie ma – żaden plac boju nie zrewidowany pierwej – ochotnik tak prowadzony, że rany okropniejsze niż w największych bitwach – kobiety przypinają gwiazdy wystrzyżone z papieru złoconego na rozrzucone włosy i kluby zawiązują – szpitalów i sióstr szarych
nie ma i ranni z lichych ran gniją śmiertelnie.

(VII 58-59)

I właśnie te (groteskowe i fantastyczne) obrazy Norwida z powstania poznańskiego
1846-1848 znajdują swoje nieoczekiwane odzwierciedlenie w najbardziej norwidowskiej,
anachronicznej i intertekstualnej postaci dramatu Trzebińskiego, Rizie Obliwii symbolizującej
depozyt polskiego idealizmu narodowego. Obliwia jest w jakimś stopniu Trzebińskiego wersją norwidowskiej poznańskiej „kandydatki na hekubę”, bardzo karykaturalnej, młodocianej,
sentymentalnej – „kobiety przypinającej gwiazdy wystrzyżone z papieru złotego na rozrzucone włosy” (VII 59). Pamiętajmy, że pojawia się w dramacie z kokardą w bujnych włosach, z
których ta obsuwa się w bardzo klasycznym, „norwidowskim” momencie, gdy dziewczyna
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„Gdy odczytamy Aby podnieść różę… jako dramat o istocie współczesnych »pinpongowych« rewolucji,

dostrzeżemy w nim istotne ogniwo w znakomitej serii rozpoczętej Nie-Boską komedią Krasińskiego, przez
Szewców Witkacego, aż po Operetkę Gombrowicza”. M. Urbanowski, O Andrzeju Trzebińskim, dz. cyt., s. 23.
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nazywa Arioniego Sokratesem502. Ostatecznie, odurzona całą skalą sportowej rewolucji w
„Marokko”, ze słowami „ja naprawdę przestaję to wszystko rozumieć”, wręcza kokardę socjologowi. Ten przypina ją sobie do szlafroka, „przemieniając” ozdobę w różę503. To na swój
sposób moment hipnotyczny w Aby podnieść różę…, czy też – mówiąc językiem pisemnej
wypowiedzi Norwida o Poznańskiem 1846-1848 – „somnambulizujący” (VII 58). Trwa on
nieprzerwanie aż do momentu, w którym sala sportowa nie zostanie splądrowana przez żołnierzy Bazarry. Następstwo wydarzeń zostało przez Trzebińskiego zaaranżowane wyraźnie
symbolicznie. Bezwolne fantazjowanie Arioniego na temat kokardy, zbiorowa, egzaltowana
hipnoza w trakcie pingpongowej gry-nie-gry – wszystko to poprzedzać będzie bezpośrednio
„zamach”: chwilę objawienia się nagiej przemocy i rewolucyjnego terroru.

9.5. Reminiscencje Zwolona
Podobieństwa między Zwolonem a Aby podnieść różę... dają się uchwycić jeszcze
wyraźniej niż pomiędzy dramatem Trzebińskiego a Quidamem. Także i tutaj pojawia się charakterystyczna dla Trzebińskiego sytuacja stygmatyzacji oraz hekatomby postaci cudzoziemca. Chodzi o Harolda, bliżej nieokreślonego podróżnika z dramatu Norwida, podobnie jak
Arioni Trzebińskiego – kosmopolity, a zarazem ironisty. Po raz pierwszy napotkany na dziedzińcu królewskim podczas przemowy pary monarchów, ironizuje na temat ich „łaskopańskiej” wypowiedzi, która przypomina mu widziane w Rzymie „szparagi w grobie wielkiego
Scypiona”, „rzewny płacz krokodyla w Tebach”, wreszcie sytuację rozboju, którego stał się
ofiarą, podróżując po Sparcie (IV 47-49). To, na co chce, jak się wydaje, położyć Norwid
szczególny nacisk, wprowadzając postać kojarzącego się z „kosmopolitycznymi” poematami
lorda George Byrona Harolda, to uzyskanie w Zwolonie specyficznej dramatycznej quasinarracji zewnętrznego, egzotycznego „punktu widzenia”.
Finalnemu, krwawemu przebiegowi rewolucji pingpongowej – mówiąc językiem dramatu Trzebińskiego – świadkuje cudzoziemiec, Harold, który odnajduje się w ten sposób na
samym dnie cudzoziemskiego piekła. Przewrotowi przyglądamy się – to niezwykle wyrafinowany zabieg Norwida – oczami Harolda, który nie rozumie dokonujących się wydarzeń, a
momenty symboliczne wybuchu, takie jak romantyczno-narodowe „quasi-epifanie”, sugerujące utrwalone już narodowe toposy takie, jak m.in. wzięte niczym z kart Antoniego Mal502
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czewskiego zjawienie się Pacholęcia na rumaku (polskim czytelnikom obraz ten natychmiast
urasta niemal do rangi „żywej alegorii” z poematu z Maria), dla niego wydają się mroczne
oraz zupełnie nieprzeniknione504.
Harold – owszem, można zaryzykować taką interpretację, zwłaszcza że mogła okazać
się bliska Andrzejowi Trzebińskiemu piszącemu Aby podnieść różę… – staje się ofiarą narodowej kakofonii symbolicznej i mimo że rozpoczyna swój monolog na Placu Głównym w
sposób bardzo erudycyjny oraz ironiczny – od parafrazy Pieśni IX Jana Kochanowskiego
(skąd Kochanowski w ustach Anglika? Z tego samego powodu, z którego w Zwolonie tłum
włoski śpiewający Bogurodzicę – można by odparować505), nie rozumie, podobnie jak Ralf
Arioni Trzebińskiego, zastanej w obcym kraju ideologii narodowej, która wydaje mu się –
symbolotwórczą manią, bełkotem symbolicznym:
Wszystko dziwnie się plecie
W tego państwa tu świecie,
A kto rzecz by spisował
I połączyć chciał – pewno
Ciąg-by gorzej popsował.

(IV 82)

Tak jak Trzebiński z kolei, zainspirowany Stanisławem Brzozowskim, ukazujący problem „ażyciowej bezdziejowości” „Polski fantastycznej”506, Harold podobnie akcentuje bezdziejowość ni to polskiego, ni włoskiego państewka ze Zwolona. Tu wykluczenie poza historię i historiozofię rozumie się jako „treflowość monarchii”, która u Cypriana Norwida swobodnie zastępuje miejsce krytykowanej przez Andrzeja Trzebińskiego rewolucyjnej demokracji:
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Tak bo oschle i rzewno,
Tak wrzaskliwie i głucho,
Tak wątpliwie i pewno,
Że nie widzieć jak... słowem,
Że nie dziejów te dzieje
Z ich monarchą treflowym.

(IV 82)

Piekło cudzoziemskie w Zwolonie (podobnie zresztą jak w Quidamie i Aby podnieść
różę...) to budzące żywe skojarzenia z egzystencjalizmem, przed-Sartre’owskie piekło afazji
komunikacyjnej. Słowom Harolda, erudycyjnym, anachronicznym, a także zupełnie nieprzystającym do sytuacji liberalnej i pretensjonalnej włoskiej rewolucji „pingpongowej” i – po
prostu rozpaczliwym: „Nic nie wiem – nie rozumiem, w wulkany koryto / Jak stary Pliniusz
wszedłem z tabliczkami w ręku” (IV 90) z łatwością dałoby się przyporządkować słowa zagubionego Pabla Garpadattego Trzebińskiego, mistrza świata w szachach i siarczystą – jak
policzek – odpowiedź na nie Lamo Bazarry:
GARPADATTE: (nie orientując się) Jak to świat jest mniejszy od narodu? Nie rozumiem.
BAZARRA: (z pasją i ironią) To ja panu wytłumaczę, co? Wytłumaczę niewiele właściwie, to tylko, że nas,
narodu, nie rozumieć nie wolno, bo naród nie jest artystą, żeby miał prawo być nierozumiany... Co, mistrzu kuli
ziemskiej?507

Harold wraz ze swoim cicerone wielokrotnie usiłują odnaleźć drogę wyjścia z przeradzającego się w plac rewolty Placu Głównego („Tam zamknięto ulice / Bagnetowym szeregiem, / Tu lud – trzeba być szpiegiem / Żeby cało się ostać...; IV 84). Uczucie klaustrofobii,
bardzo kafkowskie przecież, narasta – i podobnie jak Zwolon został zamurowany żywcem za
ścianą jednego z kościołów miasta (czy Norwid tą sceną nie tworzy szalenie dwuznacznego
intertekstu do postaci Mazepy Słowackiego?), tak samo Harold – „zmurowany” zostaje w
świecie rozszalałej, pingpongowej rewolty, z której nie ma ucieczki… Groteska apokaliptyczna w Zwolonie spełnia się poprzez potęgowanie absurdalnych kontrastów w ludowych
litaniach zebranych: począwszy od wezwań o łzy i krew, przez antyfony matron do jęków
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dzieciąt na Sybirze, skończywszy zaś na wezwaniach do wody i siarki, a także na obrazie
upadającego nieba (IV 88).
Finał poematu marginalizuje istotną dotychczas rolę rdzennych mieszkańców miasta,
Polaków-Włochów. Wacław zjawia się wyłącznie na moment, aby wyswobodzony z kajdan
runąć w ramiona ukochanej Porcji (IV 89). O wiele istotniejsza niż romantyczna rola „patetyka”, patrioty, kochanka (mowa o Wacławie) jest dla Norwida w finale Zwolona rola cudzoziemca, afatyka, tego, który stracił ostatecznie umowny i tak, a i bardzo kruchy do tego kontakt z rzeczywistością obcego narodu (mowa o Haroldzie). Harold usiłujący wyprowadzić
ślepego starca z chmury dymu najprawdopodobniej zginie wraz z nim podczas próby ucieczki
– ostatnie słowa ślepca sygnalizują szybkie nadejście kolejnych zamachowców „lecących” w
ich stronę „z głowniami” (IV 91). Nie będzie zapewne litości, podobnie jak zabrakło jej
wśród „ślepych Kainian” z Quidama bez zawahania dających Ogrodnikowi obciążać swoje
ręce winą za przelanie krwi Aleksandra z Epiru.

9.6. Norwid, Trzebiński a socjotechnika polskich powstań
W finale Aby podnieść różę wszystko kończy się inaczej: jak rozpoznaje więc Arioniego Stefan Chwin, „socjolog staje się socjotechnikiem, bezbłędnie aranżuje interakcyjną
pułapkę na politycznych wrogów – i właśnie dzięki temu opanowuje sytuację, która miała go
pochłonąć”, mówiąc jeszcze inaczej „przechwytuje dyskurs władzy ”508. W tym punkcie
„socjotechnicznej” interpretacji dramatu Trzebiński autor opuszcza Norwida, aby obrać za
punkt wyjścia koncepcję „rewolucyjnej socjotechniki powstania listopadowego” akcentującej
rolę prestiżu i reputacji dyktatur powstańczych oraz istotność wpływu wyobraźni narodoworomantycznej na szacowanie wartości socjotechnicznych wodza. Autorem tej wizji jest uwielbiany przez Trzebińskiego Maurycy Mochnacki. Brak „wrażliwości socjotechnicznej” przypisywał Mochnacki m.in. Józefowi Chłopickiemu, który „nie znał swojego społecznego wizerunku, nie znał i nie potrafił wykorzystać mitu, którym był dla społeczeństwa”509 – toteż ostatecznie „w swoim rachunku sił, jakimi mógł dysponować jako dyktator i wódz, nie uwzględ-
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nił – zdaniem Mochnackiego – tej siły, którą dawało mu społeczne wyobrażenie o nim”510.
Prawo rewolucji ma zaś być inne:
Rewolucja w jego [Mochnackiego – K. S.] doktrynie oznaczała swoistą socjotechnikę, metodę szybkiego i radykalnego rozwiązywania problemów społecznych, politycznych i wojskowych podczas spotkania. „Działajmy rewolucyjnie, to jest sztuką ruchu – pisał – umiejętnością, umiejętnością pomnażania i wynajdywania
coraz nowych sposobów zbawienia kraju, jakie nastręcza dowcip, talent i geniusz jego mieszkańców”511.

Także Norwid, podobnie jak Mochnacki, analizował aspekty rewolucyjnej socjotechniki powstań w Królestwie Polskim, szczególnie – tak jak Mochnacki w kontekście Chłopickiego – interpretując kolejne etapy zrywów w wymiarze polityki insurekcyjnej Ludwika Mierosławskiego. Mógł spotkać się z Romualdem Trauguttem, gdy ten jeszcze incognito podróżował po Europie512. Sam Mierosławski nie był wszak dla Norwida dobrym socjotechnikiem
powstań, nie potrafił lub nie mógł na potrzeby walki w wyrafinowany sposób przeprowadzać
swojej własnej automitologii, bazując na zdecydowanie najważniejszym dla Norwida polskim
micie socjotechnicznym, który dawała figura Tadeusza Kościuszki513. Jego kampania na Kujawach przerodziła się w makabryczną farsę, ta zaś kosztowała go wypowiedzenie mu posłuszeństwa przez jego podwładnych. W tych punktach „socjotechniczna groteska powstańcza”
wzięta na karty wspomnień żywcem z tużpostyczniowej rzeczywistości mogła przypominać
realia quasi-Witkacowskiej groteski socjotechnicznej Trzebińskiego:
Mierosławski został przez Rząd Narodowy oficjalnie mianowany dyktatorem powstania 25 stycznia.
Nominację przyjął i z Paryża udał się na Kujawy, gdzie 17 lutego przekroczył granicę rosyjską. Zamiast posuwać się w głąb kraju, zajął się budowaniem swojego wynalazku – „wozu bojowego”. Poniósł kilka porażek w
bitwach z Rosjanami m.in. pod Krzywosądem i Nową Wsią. Powstańcy z partii Mielęckiego wypowiedzieli mu
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Tamże.
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Tamże, s. 128-129.
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Z. Trojanowiczowa, E. Lijewska przy współudziale M. Pluty, Kalendarz życia i twórczości Cypriana

Norwida, t. II: 1861-1883, Poznań 2007, s. 145-146.
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Już w Promethidionie, mówiąc o obrazie rzeczy polskiej w sztuce, powiada Norwidowski Bogumił

zarówno o „koniczyny treflach”, jak i o „kos zacięciu łukiem”, czy – chyba powiązanym z nimi – „ogiwie polskim”, specyficznie „polskim”, na którym stawiać winno się kościoły. C. Norwid, Promethidion, [w:] tegoż,
Pisma wszystkie, dz. cyt., s. 441, 444.
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posłuszeństwo i musiał wracać do Paryża. Gdy po kilku tygodniach zjawił się w Krakowie, nowym dyktatorem
został już mianowany Langiewicz514.

Pingpongowa dyktatura Mierosławskiego w większym stopniu przypomina groteskowe dyktatury in potentia: Deromura Ilfare czy Wozuba Teneroita aniżeli tragiczną dyktaturę
Arioniego. A jednak Norwid ocenia sytuację konfliktu dyktatur Mierosławskiego i Langiewicza tragicznie, nie zaś ironiczno-komicznie. To symptomatyczne, a zarazem wieloznaczne,
jak poeta identyfikuje los Mierosławskiego z losem Krakusa, los Langiewicza zaś – z losem
Rakuza, sugerując pierwotne bratobójstwo jako fundament następowania po sobie powstańczych dyktatur, zapowiadając, że los narodowy jest tu nieuchronnie powtórzonym niejako w
historycznej pętli losem Aleksandra z Epiru (warto odnotować tę zbieżność: podobnie René
Girard myślał o swej koncepcji kozła ofiarnego515). Te niezwykle kontrowersyjne wizje tragizmu narodowego, bliższe raczej w I połowie XX wieku Marianowi Zdziechowskiemu oraz
Czesławowi Miłoszowi aniżeli Andrzejowi Trzebińskiemu, Norwid uprzystępnia, czego nie
należy nie odnotować, specjalnemu adresatowi – Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. To w
liście do autora Dziecięcia Starego Miasta zaraz po ogłoszeniu dyktatury Langiewicza (przełom marca i kwietnia 1863 roku) odnajdujemy Norwidowskie „skrzydlate słowa Kasandry”:
„Krakus dziś się grał między dwoma Dyktatorami prawie, że słowo w słowo , aż strach
pomyśleć! A Quidam zabity jest przypadkiem w jatkach rzeźniczych!” (IX 90).
Owo „granie” Krakusa pomiędzy Mierosławskim a Langiewiczem, oszałamiające
„prześciganie się” formą Norwidowskiego misterium, oszałamiające, bo wierne pierwowzorowi „słowo w słowo”, każe nam powrócić do groteskowej sceny ekwilibrystycznej gry w
pingponga Ilfare z Teneroitem z Aby podnieść różę... Nie wystarczy bowiem, jak się w tym
wypadku okazuje, powiedzieć, że adwokatem tzw. racji Norwidowskiej w dramacie jest tragiczny Arioni, ten, który opłakuje stratę swojej idealistycznej kochanki, Rizy – własnej Beatrycze, Assunty, że w tym opłakiwaniu przezwycięża rewolucyjną socjotechnikę Mochnackiego i powraca do szczerego, a przy tym egzystencjalnego, Norwidowskiego świata utraty.
Tak przecież (nie wprost) sugerował Chwin – przezwyciężenie „religii Mochnackiego” na
rzecz „religii Norwida” miało się manifestować w Trzebińskim wówczas, kiedy „starał się
złagodzić ostrość pragmatycznego wydźwięku dramatu”, a „Arioni, nowy zwycięski władca,
514
515

Z. Trojanowiczowa, E. Lijewska przy współudziale M. Pluty, Kalendarz…, t. II: 1861-1883, s. 123.
R. Girard, Stereotypy prześladowań lub Lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze…, [w:] tegoż,

Kozioł ofiarny, przeł. M. Goszczyńska, Łódź 1987, s. 16-27, 118-132.
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pragnął ocalić wartości, które »zawiesił« podczas bezlitosnej, politycznej gry, symbolicznie
zatem podnosi »różę« z rąk kobiety, która nie wytrzymała straszliwych lodowatych napięć
»nowoczesnej« polityki i popełniła samobójstwo”516.
Problem jednak w tym, że u Norwida „bezlitosnej, politycznej” gry raczej nie ma, a
Langiewicz jako „Deromur Ilfare powstania styczniowego”, Mierosławski zaś jako „Wozub
Teneroit tego powstania” – raczej przedstawiają swoimi osobami Norwidowskich bohaterów
białotragicznych „grających”, i to mimowolnie na scenie świata w Krakusa, aniżeli pseudogigantów Trzebińskiego grających w pingponga bez piłeczki, figur wyciętych z brystolu pamiętającego czasy Cervantesa i buffo:
Niesamowici, skręceni, spazmatyczni, nienawistni, pokraczni, ze skurczonymi i zesztywniałymi mięśniami, ze zmarszczkami na twarzach ustawiają się po obu stronach stołu i bez słowa rozpoczynają swoją czarną,
infernalną, nieludzką grę. Chwilami przypominają sobą dwa czarne zygzaki, podstawki na kaktusy. Wszyscy
urzeczeni, niemi. Kangar drewniano i automatycznie prowadzi dyktatorom rachunek seta. Liczby, zmiany serwów i ani słowa więcej. Przez otwarte okno dolatuje nagle po iluś tam chwilach tego skondensowanego, wściekłego absurdu – naiwna i skoczna piosenka, grana przez orkiestrę rewolucjonistów tych, którzy zdobyli most
kolejowy517.

9.7. Od Dąbrowskiej po Gombrowicza.
Nietypowe konteksty możliwego czytania Norwida
Zrozumienie Norwida, a nawet empatia dla „paroksyzmu” dyktatorów styczniowych
jest w jakiś sposób zrozumiała. Tak, jak gdyby zwyciężała w autorze Fulminanta w tym wypadku opcja Marii Dąbrowskiej, która ustami Józefa Tomyskiego ze Skórki od słoniny powtarzała przecież, że makabra okupacyjnej codzienności to „za trudne, za bolesne na drwinę”518.
516
517

S. Chwin, Polska słabość i działanie niejawne, dz. cyt., s. 104-105.
Być może w obrazie dobiegających do graczy dźwięków skocznej piosenki Trzebiński wykpiwa własną

twórczość piosenkową, pokazuje swoiste odrealnienie stworzonego przez siebie Marszu Uderzenia na tle
realnych zatargów targających w tamtym czasie Konfederacją Narodu. A. Trzebiński, Aby podnieść różę…, dz.
cyt., s. 179.
518

„ – Patrz no, Józef – zastanowił się Drzewski na wiadomość o zniknięciu Cechny. – Patrz no tylko, jacy

ludzie idą do tej waszej partyzantki. Ale historia ze słoniną – dodał z innego tonu – jest pyszną humoreską.
Wiesz – zapalił się, łącząc jednak słoninę z Cechną – ja bym na tym twoim miejscu zaczął pisać humoreski na
temat waszej roboty podziemnej. Tomyski popatrzył na niego uważnie i powiedział z namysłem: – Zwróć się do
innych, bracie. Znajdziesz takich, co się będą prześcigali w wydrwieniu wszystkiego, cośmy przecierpieli. – Nie
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Wiele skądinąd łączy w perspektywie okupacji Dąbrowską i Norwida, konkretnie: wizja specyficznego spajania przez Marię Dąbrowską modelu „człowieka myślącego” z „człowiekiem
poczciwym” czy integrowania wojennej fascynacji Josephem Conradem z zainteresowaniem
Samuelem Pepysem519 oraz intelektualny zachwyt Norwida figurą prostaczka np. w A Dorio
ad Phrygium. W imię tej prostoty, jak się wydaje, odżegnuje się Norwid od „ironicznych
stygmatyzacji” godnych pożałowania działań Mierosławskiego na Kujawach. „Za trudne, to
za bolesne na drwinę”, rzeczywiście, można by rzec słowami męskiego alter ego Dąbrowskiej.
To koszt, który ironista czy (po prostu) „społeczny darwinista” – jak o Trzebińskim
chciał mówić Miłosz520 – wypłaciłby może bez drgnienia powieki, ale który zabiłby tzw. prostego człowieka i prostą racjonalność. Ma najwyraźniej to wszystko w istocie nader wiele
wspólnego z inwokacją do Apollina z A Dorio..., boga, którego malarz ma sportretować z
„narobionymi rękami”, „chyłym karkiem”, „nogami, co zdarły obuwia różny rodzaj”. W całej
swojej postaci – tłumaczy Norwid – to bowiem jest „ciała męża, co szaty zwlekł, / Myślę, że
człowieka poczciwego” (III 315). Oto „mieszkaniec mokrych równin” w korowodzie „zacnych blondyn / silnych w piersiach i w biodrach szerokich” (III 315-316). Kim jest zaś człowiek w A Dorio ad Phrygium? Cóż, homo homini hominem. To przede wszystkim miara samego siebie: „człowiek jest to ktoś, co sobie idzie / Gdzieś przez pole, i ty widzisz jego, /
Drogą jadąc. – Parskają twe konie – ” (III 316). W A Dorio ad Phrygium, a więc w utworze
pisanym przez Norwida także pod wpływem doświadczenia upadku Paryża 1870 roku tak
miałem na myśli drwin – stropił się lekko Drzewski. – Myślałem o stylu Cervantesa. Lub de Costera z jego historią flamandzkiego Dyla Sowizdrzała. – Owszem, to by mnie nęciło – przyznał pojednawczo Tomyski. – Ale
gdzie mnie tam do takich pisarzy…”. M. Dąbrowska, Skórka od słoniny, [w:] A teraz wypijmy… Opowiadania,
podał do druku i przedmową opatrzył T. Drewnowski, Warszawa 1981, s. 102.
519

„Składając hołd bohaterstwu, Dąbrowska podejmuje zarazem spór z polską bohaterszczyzną”. T.

Drewnowski, Co spod gruzów ocalało?, [w:] tegoż, Wyprowadzka z czyśćca. Burzliwe życie pośmiertne Marii
Dąbrowskiej, Warszawa 2006, s. 128. Fascynację dziennikami Samuela Pepysa autorka Nocy i dni przejęła za
Anną Kowalską. „W 1943 roku Anna Kowalska przyjechała ze Lwowa do Warszawy z garstką rzeczy, wśród
których były dwie najcenniejsze dla niej książki. Jedną z nich był The Diary of Samuel Pepys, który otrzymała w
darze od wybitnego biologa profesora Jakuba Parnasa. Ta piękna, oprawna w skórę, niewielka, bo z cieniutkiego
papieru książka stała się w ciemne noce okupacji lekturą pasjonującą także Marię Dąbrowską”. E.
Korzeniewska, Maria Dąbrowska. Kronika życia, Warszawa 1971, s. 257.
520

„Podejrzenie, że Darwin ma rację, nie opuszczało go nigdy, choć nie zawsze dawał temu wyraz. Kiedy

zderzał się z Trzebińskim, przechodził na stronę Settembriniego”. S. Chwin, Miłosz i „ukąszenie
Darwinowskie”, dz. cyt. , s. 51.
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istotny dla autora Promethidiona naturalizm etyczny zostaje mechanicznie niemal zredukowany do naturalizmu antropologicznego… Signum temporis? Zapewne tak. Doprowadza do
tego określone doświadczenie historyczne (właśnie Paryż 1870 roku), które należałoby nazwać quasi-okupacyjnym, fizycznie przeżytym521 doświadczeniem Norwida i szukać jego
realnych ekwiwalentów – ze względu na charakter Pepysowskiego z ducha A Dorio... – w
przeżyciu okupacyjnym Dąbrowskiej.
W swoim studium o Fryderyku Nietzschem w literaturze oraz publicystyce polskiej lat
1939-1989 Jadwiga Sucharzewska wnikliwie zauważa, że w sporze między Miłoszem a Trzebińskim „niemiecki filozof wcale nie odegrał istotnej roli, aż do czasu ukazania się Traktatu
poetyckiego, który sprawił, że »Brzozowski okupacji« – jak nazywano Trzebińskiego – stał
się »Nietzschem powojnia«”522. Znamienne zresztą, że jedna z najbardziej Norwidowskich
postaci Aby podnieść różę..., Ralf Arioni, sugerująca swobodną korespondencję m.in. z Haroldem ze Zwolona, została przez Elżbietę Janicką uznana za literacki prototyp nie kogo innego, lecz księdza Józefa Warszawskiego, rzecznika ideologii Konfederacji Narodu. Józef Warszawski natomiast – jak wskazuje Sucharzewska – „nie odwołuje się nigdzie do autora Zaratustry, a jedynie nawiązuje do typu polskiego Übermenscha, popularnego wśród młodopolskiej bohemy Krakowa”523. Wyraźnie do tego (w pracy Myśl jest bronią) Warszawski kalkuje
staffowską metaforykę z Kowala524. Zarazem niemal w każdym momencie – obficie cytuje
Norwida525.
521

„Mam zrujnowane siły głodem, przez który przechodziliśmy cztery miesiące, czasem nie więcej nad

złamek chleba z plewami na dzień do pożycia mając – końskie mięso, bądź co bądź, nie uwłaszczył, widzę,
żołądek – psie, kocie, szczurze… mieliśmy w jatkach. Światło do dziś nie gazowe, ale tępe i mdłe dla
ogromnego miasta, bo z ciężkiego oleju i świec – ścieżki dwu-milionowej stolicy zatrzymane dla niemożliwości
wywozu – powietrze pełne krwi ludzkiej – trzy zarazy: czarna ospa, tyfus i dyssenteria. […] Pociski ogniste,
przez trzydzieści dni i nocy zrywające piętra domów i czaszki ludzkie” (IX 478).
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J. Sucharzewska, „Trzebiński, nowy jakiś polski Nietzsche” [w:] tejże, Friedrich Nietzsche w literaturze

i publicystyce polskiej lat 1939-1989, Poznań 2009, s. 85. Określenie „Brzozowski okupacji” zaczerpnięte zostało z: J. Szczypka, Wstęp, [w:] W gałązce dymu, w ognia blasku…, dz. cyt., s. 8.
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J. Sucharzewska, „Trzebiński…”, dz. cyt., s. 75. Zob. również o Józefie Warszawskim jako prototypie

Ralfa Arioniego: E. Janicka, „Aby podnieść różę…”, dz. cyt., s. 433.
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J. Sucharzewska, „Trzebiński…”, dz. cyt., s. 75. J. Warszawski, Słowo wstępne do pierwszego wydania,

[w:] tegoż, Myśl jest bronią. Rozważania, Warszawa 1989, s. 6.
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Przykładowo: „ponura postać Norwida rzuca mi w twarz potępiające oskarżenie: »u nas to zawsze ener-

gii sto, a inteligencji trzy«” J. Warszawski, Początek myśli. Na dzień 29 listopada, [w:] tamże, s. 21. Norwid
wybrzmiewa również jako drapieżny patron intelektualny najsłynniejszego traktatu ks. Warszawskiego, Uniwer-
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Nie znaczy to bynajmniej, że Nietzsche nie jest obecny w myśli konspiracyjnej, przybliża go w indywidualnych lekturach z młodzieżą, której przewodzi najaktywniejszy Alfred
Łaszowski, Karol Irzykowski526, na seminariach podziemnego UW natomiast opowiada o nim
autor książki Skąd i dokąd idziemy. Przewodnika po zagadnieniach kultury współczesnej,
Bogdan Suchodolski527. Znaczy to raczej, że pokolenie wojny i okupacji potrafi się od Nietzschego dystansować, bądź też interpretować jego irracjonalistyczne tezy krytycznie, krytyczniej w każdym razie z pewnością aniżeli czyniono to w trakcie dwudziestolecia międzywojennego, które z jednej strony było okresem szaleńczej wręcz kampanii o polskość Nieztschego, z drugiej – usiłowało nieśmiało konstytuować kontrowersyjny mit Fryderyka Nietzschego jako czytelnika polskich romantyków, m.in. Pana Tadeusza528.
Znów – ważniejsze chyba od obrazu Suchodolskiego-nietzscheanisty jest to, że „przekazywał swoim uczniom wolne od uprzedzeń ujęcie zarówno samego irracjonalizmu, jak i
jednego z jego istotnych patronów, Nietzschego”529, a jego książka „w zamyśle dorównuje
historiozofiom romantycznym pisanym w czasie kryzysu i romantycznego przełomu, chodzi
tutaj bowiem – bardzo po Norwidowsku – o udział i miejsce Polski w kulturze europejskiej, o
nadanie cywilizacyjnego wymiaru naszemu narodowemu partykularyzmowi”530. Myśl intelektualna wojny i okupacji, silniej jeszcze niż jej literatura reprezentująca, jak wiele na to
wskazuje, „polski egzystencjalizm narodowy”, uświadamia, że – mówiąc o tym słowami Agaty Bielik-Robson531 – romantyzm polski staje się w latach 1939-1945 „wehikułem modernizasalizm. Zarys narodowej filozofii społecznej. Współczesną ilustracją spostrzeżeń poety o tym, że „trzeba powstania siłą myśli”, ale „mózg Polski od wieku przeszło nie jest umieszczony […], gdzie mózg bywa, ale w pośladkowych nizinach o czaszce wręcz przeciwnych”, jest w przekonaniu duchownego karykaturalna sytuacja okupacyjnego podziemia, gdzie „nas bawi tylko to, co bawi. Puszczanie z okien podziemnej propagandy coraz to nowych »rac, baloników i baniek mydlanych« w postaci tanich haseł niepodległości i wolności. Wywieszanie coraz
to »nowych chorągiewek« w postaci deklaracji, programów i dekalogów partyjnych. Wywieszanie wreszcie
»włoskim zwyczajem niekoniecznie pranej bielizny« swoich przeciwników politycznych. Myśli nienawidzimy”.
Ks. J. Warszawski T.J., Uniwersalizm. Zarys narodowej filozofii społecznej, Biała Podlaska 2005, s. 10-11.
526

J. Sucharzewska, „Trzebiński…”, dz. cyt., s. 68.
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Tamże, s. 69.
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Zob. w związku z tym m.in.: Nietzsche i romantyzm, pod red. M. Kruszelnickiego i W. Kruszelnickiego,

Wrocław 2013 (m.in. podrozdział Judith Norman, Romantyzowanie Nietzschego, s. 30-35).
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J. Sucharzewska, „Trzebiński…”, dz. cyt., s. 71.
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Tamże, s. 69.
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A. Bielik-Robson, I rozważna, i romantyczna – czyli o racjonalności romantyzmu, [w:] tejże, Roman-

tyzm, niedokończony projekt. Eseje, Kraków 2008, s. 8.
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cji” światopoglądów. Owa polska „modernizacja” rzeczywistości okupacyjnej, a mówiąc już
precyzyjniej: jej egzystencjalistyczne „przestrojenie” odbywa się tu nie z wkładem Nietzschego czy Sartre’a, ale m.in. Norwida oraz Gombrowicza. Jak pisze Jerzy Franczak, kluczowa w kontekście Aby podnieść różę...532 Ferdydurke:
Ukazała się po raz pierwszy w wydaniu książkowym w 1937 roku, Mdłości – w rok później. Dzieła te
powstały niezależnie od siebie, bez wzajemnych inspiracji, co chętnie podkreślał Gombrowicz. „Cieszę się –
pisał – że Ferdydurke ogłosiłem już po polsku w roku 1937, albowiem nikt nie może dopatrywać się źródeł
mojej inspiracji w Sartre’owskiej teorii cudzego spojrzenia”. Jednocześnie sam zwracał uwagę na zbieżność
problematyki i podobieństwo jej ujęcia, posuwając się nawet do twierdzenia, iż „Ferdydurke jest egzystencjalistyczna do szpiku kości”533.

Norwid ma w tej sytuacji, także względem Gombrowicza, podwójne, janusowe oblicze. Jest zarówno patronem, jak i literackim aksjologiem, weryfikatorem, „testerem” polskiego „eksperymentu egzystencjalistycznego” doby okupacji. Jeżeli Garpadatte oraz Kangar to
Gombrowiczowscy Miętus i Syfon, albo i nawet Mickiewiczowscy, zdekonstruowani już
Doweyko i Domeyko, to Obliwia oraz Arioni, obydwoje pochodzący z innego porządku, są
Norwidowskimi depozytariuszami poglądów na wartości, Aleksandrem z Epiru oraz Zofią z
Knidos w ciele – ujmijmy to – Diwy Elektry. Służą jak gdyby jako aksjologiczna rama, w
której może zostać zatrzymany (przynajmniej na jakiś czas: a zatem dopóki Obliwia nie zginie, Arioni zaś nie przemieni się w rewolucjonistę) chtoniczny żywioł rewolucji. Istnieją w
planie dramatu innymi słowy przede wszystkim po to, ażeby projekt egzystencjalistyczny w
Aby podnieść różę... nabrał szerokiego uniwersalistycznego wymiaru.
Arioni i Obliwia, choć tak odmiennie skonstruowani, mają symbolizować „złote runo”
egzystencjalistycznego dramatu, rzeczywistość niezmienną, intelektualną i refleksyjną, pierwiastek intelektualistyczny, który ulega anihilacji, owszem, ale nie degradacji. To u Trzebińskiego jednak Sartre’owskie przezwyciężenie wariantu Gombrowicza. Na znikomą, jakkolwiek nie redukowalną rolę pierwiastka idealistycznego jako „bufora bezpieczeństwa” w egzy-
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stencjalistycznych „układach akcji” kładł bowiem nacisk Sartre, a nie Gombrowicz, z tego
powodu – jak stwierdził Milan Kundera – „noc poślubna filozofii i powieści toczyła się odtąd
w atmosferze wzajemnej nudy”534. Tego rodzaju „opłakane konsekwencje” miał mieć, w
przekonaniu Kundery, ów „fakt, że Mdłości Sartre’a, a nie Ferdydurke stały się przykładem
nowego kierunku”535. Literatura popadła – to zdanie Kundery – za sprawą Mdłości w stan
intelektualnej nudy, opatrzona została co więcej bardzo nieatrakcyjnymi i fałszywymi przede
wszystkim – wymiarami „pustej głębi”.
Trzebiński, wpatrujący się nieustannie w Ferdydurke, „odzwierciedlał” jakimś niesamowitym sposobem raczej dramaty Sartre’a, takie jak Przed zamkniętymi drzwiami. Było to,
jak uważam, echem specyficznego „ukąszenia Norwidowskiego”, zewu, który domagał się
uczynienia tematem jego dramatu wątku dekonstrukcji ostatniego pierwiastka idealizmu. Zamiast zadawać Gombrowiczowskie pytanie o życie w stanie tzw. wolności negatywnej, po
Norwidowsku (i po Sartre’owsku zarazem) autor Granatowego traczostwa opowiadał się za
Kunderowskim „stanem wzajemnej nudy”. Czyniąc wehikułami najważniejszych pojęć i idei
Arioniego oraz Obliwię, pokazywał ostatni etap zrzucania kajdan na drodze do tej wolności:
Sartre nazwał dzieła Gombrowicza „powieściami fałszywymi”, „machinami piekielnymi”, w których
konstruowany przedmiot rozpada się w samym akcie konstruowania. Nie mógł zaakceptować ostatecznej nieobecności podbudowy ontologicznej, koniecznej jego zdaniem, by wznieść na niej własną antropologię; powieść
autentyczna, podobnie jak „autentyczne życie”, nie może jego zdaniem istnieć poza filozofią. Dla Gombrowicza
Sartre to „najbardziej kategoryczny myśliciel od czasów Kartezjusza”, a zarazem pisarz, „w którym skoncentrowała się cała patologia epoki”536.

9.8. Zakończenie
Miłoszowskie sprowadzenie poetów wojny i okupacji do „Dawidów z procą” – tych
utrzymujących w przeważającej mierze aktywny, krytyczny dystans do doktryny irracjonalistycznej, nauk Nietzschego, poszukujących modelu „polskiego egzystencjalizmu” wewnątrz
własnej tradycji literackiej i tak jak Andrzej Trzebiński: odnajdujących nieoczekiwanie w
534
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opozycji do Gombrowicza, a dzięki Norwidowi – własny modus działania, mający wiele
wspólnego z Sartre’em – musi okazać się krzywdzącym uproszczeniem… Tak jak nonszalancki gest „wykluczenia twórców »Sztuki i Narodu« z zakresu badań teoretycznych” i przeniesienia ich do symbolicznej „strefy chronionej”, który znajdujemy w liście otwartym Czesława Miłosza do Bogdana Czaykowskiego z 1976 roku537.
Miłosz skądinąd fascynująco ten gest ekskluzji inscenizuje, przede wszystkim – aktywizując potencjał oraz popularność Mickiewiczowskiej Romantyczności i metaliteracko wykorzystując dzieje Karusi (zauważmy, stanie się tutaj ona okupacyjnym „Dawidem z procą”),
by opowiedzieć pewne „ludowe ekstremum” z zakresu wiedzy o literaturze. Efekt jest porażający: Miłosz sytuuje Kolumbów „poza szkiełkiem i okiem”, albowiem osłania ich „wieść
gminna, mit, podanie”, a „ofiara z życia złożona przez poetów »Sztuki i Narodu«, jak też
przez Krzysztofa Baczyńskiego, przeniosła ich poza zasięg tzw. wiedzy o literaturze”538.
Przykład Trzebińskiego dowodzi czegoś zgoła innego: a mianowicie narodzin modelu literatury chcącej rywalizować z Gombrowiczowskim egzystencjalizmem, być może: literatury
anty-Gombrowiczowskiej (jeden dramat to chyba mimo wszystko za mało, ażeby ferować
tego rodzaju wnioski). To literatura stawiająca sobie za punkt wyjścia może przede wszystkim
Norwida: silnie nacechowana otwartym rozliczeniem z Norwidowskim absolutyzmem aksjologicznym, pomostująca tym samym dramat egzystencjalistyczny z polskim dramatem XIXwiecznym, romantycznym oraz Norwidowskimi poematami czy tzw. białą tragedią.
Uwypukla to szczególne powinowactwo i pieczętuje sfera reminiscencji z Norwida
szeroko w dramacie Trzebińskiego Aby podnieść różę… rozciągnięta. Sam Od-Norwidowski
tytuł tekstu (podsunięty Trzebińskiemu przez Bojarskiego) sygnalizuje w mozaikowym układzie odniesień zwielokrotnione, co najmniej potrójne odwołanie do Norwida: zarazem – do
Quidama, Stygmatu oraz Zwolona.
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Podsumowanie
Światopogląd indywidualności twórczej jest światopoglądem o niesystemowo utrwalanej ekspresji. To ekspresja poprzez narzędzia wypowiedzi literackiej, w tym literackiej wypowiedzi o sobie, ekspresja niesystemowa, ponieważ nie jest do końca jasne, co za literaturę
w aspekcie określonego życia indywidualnego uznać. W swoim najszerszym ujęciu jest bowiem literaturą również osobnicza, egzystencjalna autokreacja danej jednostki, co opisał na
przykładzie autora Dziadów i Pana Tadeusza Eligiusz Szymanis – w książce, Adam Mickiewicz. Kreacja autolegendy539. Kreowanie autolegendy dotyczy oczywiście – w tym samym
stopniu, co Mickiewicza – Norwida, Conrada czy Trzebińskiego. Wyznaczniki takowej kreacji w każdym jednak przypadku pozostają inaczej indywidualizowane.
Z tego, że literatura stanowi niestabilne i dwuznaczne medium światopoglądowych
treści, nie wynika, że osiągnięta przez indywidualność twórczą wizja świata (w dowolnym
momencie jej rozwoju) nie będzie harmonijna czy spójna – tak w znaczeniu psychologicznym, jak i w znaczeniu logicznym. Z tego powodu kontekstem metodologicznym moich badań uczyniłem badanie światopoglądu w duchu określonej filozofii życia (był nią bergsonizm), samo pojęcie logiczności subiektywnej przejmowałem zaś w tym wypadku za Wilhelmem Diltheyem, autorem wymownego stwierdzenia, że „w kierunku korzeni życia i rzeczywistości filozof rzuca światło myślenia logicznego”540. Stając w opozycji do niedynamicznej,
mannheimowskiej koncepcji światopoglądu zbiorowego jako „ideologemu”, przywoływałem
antropologiczny model światopoglądu utrwalony przez Maxa Schelera, który jednak ponad
indywidualność twórczą przedkładał nowoczesną osobowość noetyczną, a więc specyficznie
uduchowioną.
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Należy podkreślić z całą mocą, że w trakcie badania ani nie interesowali mnie pisarze
o światopoglądzie filozoficznym, ani też w tym duchu – tj. jako pisarzy filozofujących – nie
usiłowałem odczytywać Norwida, Conrada ani Trzebińskiego. Uważam mimo wszystko, że
jest możliwe mówienie o filozoficznej wizji świata indywidualności twórczej, należy jednak
przyjąć już na samym początku nie tyle jej zmienność, czy amorficzność, co – dynamiczność
(w znaczeniu bergsonowskim). Ani Norwid, ani Conrad, ani Trzebiński nie są naturalistami
etycznymi i podobnie takoż – nie posiadają ukształtowanych poglądów na teodyceę. Ich pogląd na naturalizm etyczny fluktuuje zgodnie z wyznawanym tu założeniem, że artystyczny
rozum, artystyczna umysłowość modeluje swój stosunek do rzeczywistości (dokonuje transgresji, weryfikacji, eksperymentów, poddaje się próbom charakteru oraz testom twórczego
temperamentu). Można tym samym mówić o twórczym, a więc estetycznym nacechowaniu
imperatywu etycznego pisarza. Ujawnia się on w wyznaniach o charakterze wspomnieniowym, w relacjach korespondencyjnych – te w każdym z analizowanych przeze mnie przypadków zachowują spory pierwiastek nietypowej autokreacji, ich autorzy nie pozostają także w
każdym momencie odporni na własne fiksacje lub idiosynkrazje.
Stosunek Conrada do naturalizmu etycznego komplikują utwory takie, jak Falk albo
Tajemny wspólnik, w wymiarze korespondencji – listy do Roberta Bontine Cunninghame’a
Grahama, radykalnego liberała i socjalisty o arystokratycznych korzeniach, zarazem lojalnego
przyjaciela pisarza (zwłaszcza te ostatnie mogą stosunkowo łatwo poprowadzić początkującego czytelnika autora Jądra ciemności na manowce interpretacji). Falk to szczególnie trudny
przykład ustanowienia sporu między tytułowym etycznym naturalistą a rodziną Hermannów
reprezentujących absolutyzm etyczny. Jak wskazuje Ewa Kujawska-Lis, „głównymi tematami
opowiadania są kwestie heroizmu i kanibalizmu oraz konfliktu między instynktami a moralnością cywilizowanego człowieka”541. Najistotniejsze jest jednakże to, co ze sporem naturalizm – absolutyzm Conrad robi, aby zrewaloryzować pozycje antagonistów – wskazuje ich
multikulturowe oraz multijęzykowe otoczenie. Okazuje się (niemalże w duchu Traktatu logiczno-filozoficznego Ludwiga Wittgensteina), że spór o imponderabilia etyczne, transcendując poza język, cały czas („bytując” na dobrą sprawę podwójnie) rozgrywa się w języku, w
jego ścisłym, nieprzekraczalnym w konkretnych warstwach – obrębie:
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Conrad pokazuje, jak funkcjonują osoby bilingwalne i monolingwalne w obcych środowiskach językowych. Głównymi bohaterami opowieści są Niemiec, kapitan Hermann oraz właściciel holownika, Christian Falk,
którego narodowości narrator nie pamięta: „Falk był Duńczykiem, a może Norwegiem, tego już sobie przypomnieć nie mogę”. Wszyscy spotykają się w niezidentyfikowanym porcie na Dalekim Wschodzie542.

Istotna informacja, którą daje się zatem z Falka wydobyć (ale podobne wnioski charakteryzowałyby inne teksty Conrada), jest wskazaniem, że światopogląd Conrada nie tyle
określa przekonanie o nierozstrzygalności sporu etycznego o naturalizm i absolutyzm. Jest on
nierozstrzygalny z natury, owszem, ale nie to charakteryzuje filozoficzną wizję świata tego
pisarza. Osobowość twórcza może, ale nie musi budować swojego poglądu na świat w oparciu o konieczną rozstrzygalność ważnych tez o charakterze filozoficznym. Zamiast tego –
dążyć może do wskazywania, oznaczania tez innego rodzaju, dla przykładu – metatez, tez o
tychże tezach. Tak postępuje Conrad – poprzez literaturę, którą uprawia wskazując, że spór
naturalistyczno-absolutystyczny jest ukształtowany ze względu na kontekst, przy czym kontekstualizacja kulturalistyczna lub lingwistyczna (jak w Falku) nie oznacza tego sporu relatywizacji. Jest dodatkową determinacją. Literatura jako ekspresja światopoglądu pisarskiego
stanowi tym samym wiedzę o istnieniu dodatkowych determinacji ważnych filozoficznych
sporów, istnieniu, które należy nie tyle udowodnić, co w sposób literacki „opowiedzieć”,
znarratywizować. Ekspresja kontekstów sporu, każdorazowo innych – w odniesieniu do każdej tego sporu odsłony w czasie – jest oczywiście czymś innym niż eksplikacja natury sporu,
ale tworzy jego obraz filozoficzny, toteż Conrada można nazwać pisarzem niefilozofującym,
który przede wszystkim poprzez zgodne z regułami tzw. wypowiedzi sztuki artykułowanie
swojego światopoglądu artystycznego – dostarcza właściwej dla swojej dyscypliny wiedzy
filozoficznej lub częściej: metafilozoficznej.
W dyskusji o stosunku Norwida do sporu naturalistyczno-absolutystycznego podobnie
należy wpierw zauważyć, że nie jest on wyrażany bezpośrednio, zaś autor Assunty nie jest
pisarzem filozoficznym. Zestawienie Norwidowskich poematów i nowel o sztuce z różnych
okresów jego życia: Promethidiona (1851), Rzeczy o wolności słowa (1869), Assunty (l. 70.)
oraz Ad leones! (1881?-1882?) uświadamia, że spór naturalizm a absolutyzm etyczny – za
każdym razem kontekstualizowany i narratywizowany jest przez autora inaczej. Istotna jest
również forma podawcza literackiej wypowiedzi: Promethidion to traktat, Rzecz o wolności
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słowa to prelekcja, Assunta to poemat o charakterze symbolistycznym, Ad leones! to modernistyczna w sposobie prowadzenia narracji nowela.
Inaczej niż Conrad, Norwid dąży do udzielenia precyzyjnej, aczkolwiek zniuansowanej odpowiedzi na pytanie o stosunek do naturalizmu i absolutyzmu. W każdym z wymienionych tekstów wskazuje raczej na konieczność mariażu wartości obydwu grup, przy czym najsilniej postulat tego rodzaju wybrzmiewa w twórczości lat 50. oraz 60. XIX wieku. Assunta
oraz Ad leones! stanowią już raczej bardzo specyficzne manifesty absolutyzmu – bardzo spotęgowanego (Assunta) lub przeciwstawnie – wyraźnie osłabionego (Ad leones!).
Odpowiedź Trzebińskiego na pytanie o stosunek do antynomii naturalizm-absolutyzm
jawi się na tym tle względnie jednoznacznie. Wyznacza ją przede wszystkim publicystyka,
zwłaszcza teksty takie, jak Prestige słabości oraz Polska fantastyczna z 1943 roku, m.in. konstatacje takie, jak „Czym jest siła – ? Sama przez się nie jest ani złem, ani dobrem. Jest możliwością, niczym więcej”543. Modalizm etyczny Trzebińskiego (wyrastający z jego intelektualnych fascynacji Bergsonem i Heideggerem, w planie twórczości natomiast – z uprawiania
dramatu mogącego wzbudzać skojarzenia z dramaturgią wojenną oraz powojenną Jean-Paul
Sartre’a – jest (po pierwsze) nowoczesną odmianą etycznego naturalizmu i (po drugie) jako
owa odmiana: wyrazem sprzeciwu wobec tej części tradycji kultury europejskiej, która jawi
się Trzebińskiemu antymodalistycznie. Europocentryzm w określonym tego słowa znaczeniu
to absolutyzm etyczny, chociaż nie jest to obciążenie genetyczne kultury europejskiej w ogóle, tak mógłby powiedzieć Trzebiński, przedłużając oraz rozwijając wnioski, które zawarł w
Prestige’u słabości:
To tylko pewien etap czy typ naszej europejskiej kultury doprowadził do tego paradoksu: „Zło tkwi w
samej sile. W samej zdolności realizacyjnej. W możliwości”. Kompromitujmy – możliwości! Jeśli kowal nie
umie sobie dać rady z młotem i upuszcza go na nogę, to nie znaczy bynajmniej, że został tym skompromitowany
– młot544.
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Z drugiej strony – jak zauważa Elżbieta Janicka – Trzebiński, „występując przeciwko
postrzeganiu wartości jako chwiejnych i niejednoznacznych, w Metodzie „złotego szczytu”
potępiał tych, którzy przekreślili »ponadnaturalność wszelkiej etyki, Boga jako jej prawodawcę«; piętnował pragmatystów za poglądy w linii prostej, jak mniemał, prowadzące do nihilizmu”545. Metoda „złotego szczytu” (Glosy na temat „uniwersalizmu”) to tekst z tego samego
1943 roku, co uświadamia, jak ambiwalentny, janusowy wręcz w klarowaniu treści swojego
światopoglądu jest poeta. Prestige słabości sygnalizuje, że w swoim poglądzie na zło Trzebiński uznaje rację antropodycei przed racjami teodycei. Wzmiankowany przed chwilą tekst
nakazuje mieć jednak w tym względzie wątpliwości. Z drugiej strony, jakby tego mało, raz
jeszcze odwracają układ argumentów monologi liryczne z wierszy Trzebińskiego. W Wymarszu Uderzenia „widomą oznaką upragnionego pokoju ma być »Ziemskie Imperium z kroków
naszych, / Imperium Boga z naszych serc«”546.
Chociaż Conradowskie stanowisko wobec zła wydaje się klarowniejsze – jest ono artykułowane w odniesieniu do antropodycei, nie teodycei – możliwość spekulacji nie zostaje
tutaj całkowicie zanegowana. Do historii myśli polskiej dyskusja o tzw. laickim tragizmie
twórcy Lorda Jima (zainicjowana przez Jana Kotta, a następnie błyskotliwie skontrowana
przez Marię Dąbrowską) przeszła w pewnym sensie jako niesławna – przede wszystkim za
sprawą samej prowokacji intelektualnej Kotta547. Podobne kontrowersje wzbudziła jednak i
nieco później próba ukazywania Conrada jako pisarza religijnego, w tym wykorzystywanie
takiego jego wizerunku w kampanii redaktorów czasopisma „Znak” usiłujących w 1948 roku
uczynić z pisarza patrona powojennej inteligencji katolickiej548.
O religijności Conrada przychodzi mówić jeszcze trudniej. W Zakopanem w 1914 roku przysłuchuje się kazaniu brata Alberta Chmielowskiego, „polskiego Franciszka” tak, jak
wcześniej czynili to Stanisław Brzozowski, Stanisław Przybyszewski i Stefan Żeromski549.
Co więcej mogłoby posłużyć w tej sprawie za dowód wiary pisarza? To, że Conrad pomstował na niesakramentalny związek małżeński swojego starszego syna, Borysa? I to, że prze545

E. Janicka, Pułapka Konfederacji. Zło, czyli dobro, [w:] tejże, Sztuka czy naród?..., dz. cyt., s. 74.
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E. Janicka, Pułapka Konferederacji. „U” jak Uderzenie, [w:] tamże, s. 63
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Wiesław Ratajczak stworzył antologię całego sporu. Poprzedził ją ważnym, syntetyzującym wstępem: W.

Ratajczak, Spór o wszystko. Conradowska wierność jako centrum kultury, [w:] tegoż, Spór o Conrada 19451948, seria: „Polemika Krytycznoliteracka w Polsce” pod red. S. Panek, Poznań 2018, s. 11-40.
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A. Gołubiew, Katolickość Conrada, „Znak” 1948 nr 6 (13), s. 483-511.

549
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chodząc obok pobliskiego kościoła, nakazywał Johnowi, młodszemu synowi, zdejmować
czapkę, by ten się przeżegnał, o czym informuje nas pieczołowicie (za Johnem Conradem)
Wit Tarnawski550? Mówi się zazwyczaj, że podobnego rodzaju przesłanki są w przypadku
takiego pisarza jak Conrad niezwykle zdradzieckie oraz ujawniają dość szybko swoje – niestety – podwójne oblicza, obosieczne ostrza. W sprawie bowiem Borysa i jego niekościelnego
małżeństwa warto by bowiem zacząć od samego początku, czyli ślubu Josepha Conrada z
Jessie George. Nie od rzeczy tutaj zatem przypomnieć, że także oni, pomimo odebranego katolickiego wychowania, 24 marca 1896 roku w londyńskim St. George Register Office wzięli
wyłącznie ślub cywilny, co skrzętnie przypomina w swojej biografii artysty m.in. Zdzisław
Najder551.
Co zaś z religijnością Conradowskich bohaterów? A właściwie (przeważnie) z jej brakiem? Czemu Jim, syn pastora w okresie dokonywania przez siebie najważniejszego wyboru
egzystencjalnego, najważniejszego w skali całego swojego życia – nie odwołuje się w rozmowach z Marlowem ani razu do motywacji religijnej? Czy nie jest dziwne, że bohater Lorda
Jima wychowany w samym sercu kultury protestanckiej Anglii monologuje i dialoguje w
rzeczach najważniejszych jak młodzieniec o amputowanej religijności, a zatem nawet nie jak
agnostyk – nie zająknąwszy się ani razu o imponderabiliach, nie mówiąc już o teologicznych
dogmatach wiary? Przecież tego rodzaju wyrzeczenia, tabuizacji tematów i pojęć religijnych
Conradowskie pojęcie honoru bynajmniej się nie domagało. A może areligijność Jima (bo
nawet nie agnostycyzm, który jest przecież aktywną w pełni postawą intelektualną) jest czymś
w świecie Conradowskim bardzo naturalnym, a nasze wątpliwości powoli oscylują w kierunku uprzedzeń wobec najważniejszego bohatera Conradowskiej mitologii heroicznej?
Stajemy bowiem o krok od stwierdzenia, że Conradowski podmiot etyczny, m.in.
Conradowski podmiot honoru jest podmiotem afatycznym, gdy mowa o stwierdzeniach religii. Jak zatem stało się to możliwe, pragniemy w tym miejscu dociekać, że erudycji moralnej
towarzyszy w tym wypadku nie tylko religijna (to bardziej zrozumiałe), lecz także – metareligijna (to już zrozumiałe dużo trudniej) afazja. Jak pogodzić ze sobą „pełnię antropologiczną”
tzw. bohatera Conradowskiego z jego żywotnym, jak gdyby nadanym z zewnątrz ograniczeniem, sankcją negatywną: nie-mówienia o religijności, milczenia o religijności? Czym objaśniać inflację i deflację pojęć epifanicznych (muszę przyznać, że nie potrafię sobie przypo550

W. Tarnawski, Dwa świadectwa, [w:] tegoż, Conrad. Człowiek – pisarz – Polak, Londyn 1972, s. 255-260.
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mnieć ani jednej epifanii w prozie Josepha Conrada)? Czy każdy przejaw rozmycia języka
powieści Conrada należałoby nam tłumaczyć z perspektywy epistemologicznej i redukować
do aktów opisu „umysłowego impresjonizmu”? Na jakim stanowisku w sporze o naturę zła
wreszcie Conrad stoi: argumentuje z pozycji zwolennika antropodycei czy teodycei?552
Przypadek Norwida zdaje się na tym tle przypadkiem wcale nie mniej niejasnym (na
pierwszy rzut oka wydawałoby się, że powinno być inaczej). Alicja Lisiecka przekonuje, że
Norwidowska koncepcja teodycei wyrasta u autora Promethidiona przede wszystkim – na
gruncie specyficznego hegelianizmu, nie tylko twórczo przemyślanego, lecz także osobliwie
„przekroczonego” ku aksjologii (oryginalnie) katolickiej. Dzieje się tak niezależnie od tego,
że (jak uważa badaczka) „stosunek Norwida do Libelta, Cieszkowskiego i Trentowskiego
kształtował się na podstawie afirmacji hegeliańskich kategorii filozoficznych” [podkreślenie
moje – K. S.]553. Owa afirmacja (w tym właśnie rzecz) nie oznacza bowiem możliwości
zrównania spuścizny Norwidowskiej myśli ze spuścizną filozoficzną tzw. polskiej filozofii
czynu. Ponieważ:
Elementy heglistowskie układają się u Norwida w koherentną całość, elementy katolickie są modyfikującymi cechami o dużej doniosłości, ale nie mają waloru konstytutywnego. Przyczyniają się natomiast do spychania Norwida bliżej ku tendencjom prawicy heglowskiej, mimo że orientacja przyszłościowa i zapożyczona od
Cieszkowskiego kategoria czynu świadczyłaby o związku z lewicą heglowską. W rezultacie jednak symbioza
heglizmu i tradycji katolickich osiągana była przez autora na gruncie eklektyzmu, nietypowego zarówno dla
klasycznej prawicy, jak tym bardziej dla lewicy heglowskiej. Norwid, jako poeta, przejmuje tylko podstawowy
zrąb myśli Hegla – wszelkie subtelniejsze rozgraniczenia o charakterze związanym choćby z ewolucją samego
heglizmu nie dadzą się tu stosować554.

Swoistym rozszerzeniem intuicji Lisieckiej sytuującej Norwida (właśnie ze względu
na jego specyficzny kontakt z heglizmem) zarówno poza lewicą, jak i poza prawicą heglowską, jest w niniejszej dysertacji rozdział poświęcony autorowi Milczenia oraz autorowi Ojcze
nasz. Pokazując dystans Norwida względem struktur myślowych tak złożonych, jak millenaryzm czy holizm historiozoficzny, zmierzam do ustalenia wniosków dotyczących nowocze552

Próby odpowiedzi na to pytanie podejmuje się Leszek Prorok, aczkolwiek jego odpowiedź jest w pewnej
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sności jego poglądu na świat. Poglądu Norwida na teodyceę nie da się w moim przekonaniu
wyjaśnić wyłącznie za pomocą narzędzi tzw. integralnego katolicyzmu. Chęć rozliczenia poety w ten właśnie sposób ze skomplikowanej dyskusji o naturze zła charakteryzuje tymczasem
wielu norwidologów tak dzisiaj, jak i pół wieku temu w czasach pisania przez Lisiecką studium Norwid – summa filozofii:
Impresjonizm badawczy i eseistyczna ogólnikowość obciążają sumienie norwidystyki polskiej. Szczególnie Norwid-myśliciel miał szczęście do bezzasadnych i powierzchownych, ale za to „subtelnych”, impresyjnych interpretacji. Z nich właśnie wywodzą się mity o jego tradycjonalizmie (Bereżyński), mesjanizmie (Cywiński), mistycyzmie (Arcimowicz), prenietzscheanizmie (Piechal), fichteanizmie (Wasilewski), wreszcie integralnym katolicyzmie (Falkowski, Borowy)555.

Warto (traktując całą rzecz z dystansem) przywołać przy tej okazji surowy osąd Czesława Miłosza, który stwierdzał, że autor Promethidiona nie chciał zstępować do państwa
demonów, wzdragał się przed teodyceą najbrutalniejszego zła i że był „czystym Lechitą” w
pejoratywnym tego słowa znaczeniu556. Ale – znów – jeśli autor Doliny Issy miałby mieć rację, to tylko częściową. Nie jest prawdą, że Norwid brutalizmu ducha nie widział. Owszem,
będzie wiele słuszności w stwierdzeniu, że nie stwarzał konsekwentnych, odważnych dzieł o
brutalności ducha historycznego. Takowe dzieła jednak doceniał – te o piekle, gwałcie, azjatyckości polskiej historii – oraz uznawał (co niezwykle nobilitujące i kontrowersyjne zarazem) za mroczną odsłonę epopei chrześcijańskiej. Przykładem Król-Duch Juliusza Słowackiego, o którym żadną miarą w kontekście Norwida nie sposób mówić bez uwzględnienia
jego charakterystycznej atencji dla utworu:
Oto więc najciemniejszy poemat – skoro się go będzie czytać, ze strony życiowej nań patrząc i ze stanowiska chrześcijańskiej cywilizacji go uważając – zrozumiałym się wyda. […] Światłem nie byłby ani zorzy
promień, ani zachodu czerwoność, ani południowego słońca realizm, tę musiałby oświecać księżycowych przesileń moment lub godzina północy; takiej to epopei początkiem zd aj e si ę być Król-Duch – miała to być, zd aje
si ę, epopeja fenomenologiczna, jakiej dotychczas nie ma żadna literatura (VI 452, 455; oznaczam podwójny
moment niepewności Norwida – K. S.).

555
556

Tamże, s. 235.
Zob. na ten temat m.in.: O. Oryniak, Ukryty „Lechita”. Norwid przemawia w Miłoszu, „Полоністичні
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Za określeniem „epopeja północy” kryje się z pewnością więcej niż przywykliśmy do
tej pory zauważać. Kryje się przede wszystkim podziw autora Quidama dla pewnego modusu
„brutalnego” pisarstwa, pisarstwa, które potrafi wykorzystać swój przemocowy charakter na
rzecz monumentalnej, epickiej teodycei zła. Słowacki jako pisarz polskich dziejów historycznych jest dla Norwida przede wszystkim arcymistrzem frenezji, pisarzem humanistycznego
mroku, który równocześnie – nigdy nie zapomina o posłudze moralisty.
Tymczasem „czysty, przeklęty Lechita” to w optyce autora Zniewolonego umysłu
umysł zniewolony nie cnotą już, ale obsesją, „lechicką” obsesją niepokalania siebie. W planie
literackim toteż kiedy mówił Miłosz o „lechickości” Norwida, miał na myśli to, że Norwid
usypia czujność Polaków. Wskazywał, że poprzez ekspansję ograniczonych perspektyw tzw.
poety chrześcijańskiego autor Rzeczy o wolności słowa zatraca demoniczne, rozwojowe
szanse polskiej literatury, nie chce bowiem zagłębić się w coś, co należałoby nazwać zagadką
zła na Ziemi – zwłaszcza zagadką tego, co Immanuel Kant na kartach Religii w obrębie
samego rozumu określił jeszcze w wieku XVIII mianem „zła radykalnego”557. Aleksander
Fiut pisze:
Pomocne okazać się może zestawienie przez Miłosza Norwida z Dostojewskim. Ten ostatni zstępował
na samo dno ludzkiego piekła, podczas gdy poeta polski starannie to piekło omijał. Przesądzało o tym dumne i
wyniosłe oddzielenie się od tego, co pospolite i złe, występowanie w roli ofiary, która godnie przyjmuje ciężar
cierpień. Zgoda. Ale czy tym samym, jak sugeruje Miłosz, był arystokratyzm Conrada, Witkacego, Gombrowicza? Niezwykle trudno byłoby o nich powiedzieć, że egzorcyzmują demoniczność egzystencji558.

Atak Miłosza Norwida zarazem dotyka i nie dotyka, chybiając założonego tu celu.
Można bowiem dowieść, że poeta był bliski myśli o mrocznych źródłach polskiego, słowiańskiego chrześcijaństwa już w twórczości przełomu piątej oraz szóstej dekady XIX wieku. Pytanie, jak zbawić ludy mroków, czyli jak zbawić „Północ”, pojawiało się w charakterystycz557

Z niemieckiego: das radikal Böse. I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu. Część pierwsza. O obecności

złego pryncypium obok dobrego albo o radykalnym złu w ludzkiej naturze, przeł. A. Bobko, [w:] tegoż, Dzieła
zebrane, t. V: Religia w obrębie samego rozumu. Spór fakultetów. Metafizyka moralności, red. naukowa W.
Włoch, Toruń 2011, s. 23-58. Zob. także I. Mroczkowski, Zło radykalne w ujęciu Immanuela Kanta, „Studia
Płockie” 1997 t. XXV, s. 99-107 oraz tekst Karla Jaspersa, będącego kontynuatorem i rewizjonistą koncepcji
Kantowskiej z pozycji egzystencjalistycznej: K. Jaspers, Das radikal Böse bei Kant, [w:] tegoż, Rechenschaft
und Ausblick. Reden und Aufsätze, München 1958, s. 107-136.
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nym motcie do Wandy, misterium poety z 1852 roku. Podobne silne wrażenie mroczności
religii dawał obraz zawarty w liryku z roku wcześniejszego, pt. Pascha. Jak zapisał na jego
temat Wincenty Grajewski zainspirowany niekonwencjonalnym zacytowaniem Paschy przez
René Girarda559:
Pascha Norwida przypomina to, co się dzieje, zanim „święta kuchnia” przemieni wspólnie dokonywaną
zbrodnię we wspólną ucztę. Jemy jedno, bo zabijamy jedno. I naprawdę zabijamy nie baranka, lecz człowieka:
dopiero wtedy stajemy się społeczeństwem560.

Ta niezwykle ryzykowna interpretacja była reakcją Grajewskiego na słowa padające w
utworze – „tam w krwi się jednej pierwsze broczą / Tam choć w ciosaniu krzyża i wbijaniu
ćwieka / W całość się zlać fatalnie kłótne muszą wole”. Tam, czyli w Norwidowskim locus
tremens, w miejscu, „gdzie miłości tak mało, że się nie jednoczą” (I 176).
Zanim przejście do omówienia stosunku Conrada do darwinizmu oraz romantycznej
filozofii historii stanie się w ogóle możliwe, warto omówić negatywne nastawienie pisarza
względem russoizmu oraz marksizmu. „Na współczesnych mu socjalistów patrzył jak na bezpośrednich spadkobierców i głosicieli szkodliwych pomysłów Rousseau, pozbawionych w
dodatku tych uczuć narodowych, które żywił autor Emila”561. Najder przypuszcza ze sporą
dozą prawdopodobieństwa, że Conrad socjalizmu nie rozumiał: „jeżeli kiedykolwiek czytał
Marksa – nie zostawił po tym żadnego śladu”562. I dodaje:
Jego list do R. B. Cunninghame Grahama z 8 lutego 1899, w którym wymienia wspólnie Jeana Jaurèsa i
Karla Liebknecha jako socjalistycznych niszczycieli idei narodowej, świadczy o nieznajomości tak stanowiska
Jaurèsa, jak i licznych pro-polskich wypowiedzi Marksa563.

Jako anty-russoista Conrad pozostaje w oczach Najdera przede wszystkim krytykiem
nowoczesnego państwa demokratycznego oraz russowskiego z gruntu pomysłu – przewrotu
559
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instytucjonalnego564. U źródeł tej krytyki tkwi przekonanie o fałszywości antropologicznego
projektu, który legł u podstaw koncepcji Umowy społecznej. „Do powiedzenia Arystotelesa
[bowiem], że człowiek poza społeczeństwem jest albo bogiem albo zwierzęciem – Conrad
dodaje w Jądrze ciemności, że człowiek, który chce być bogiem, staje się nieuchronnie zwierzęciem”565. Ostatecznie więc dla autora Lorda Jima:
Stanowisko Rousseau sprowadza się więc do stwierdzenia: jestem inny niż wszyscy – więc należy mnie
oceniać wedle specjalnych kryteriów; jestem czuły i mam dobre intencje, a więc nie jestem zdolny czynić zła.
Każde podsumowanie zasad moralnych aprobowanych przez Conrada musi zawierać twierdzenia sprzeczne ze
stanowiskiem Rousseau; a postawa moralna wielu Conradowskich bohaterów jest antytezą owej szczególnej
„wielkiej lekcji moralnej” Rousseau: „unikać takich w życiu sytuacji, w których nasze obowiązki zderzają się z
naszymi interesami”566.

Idiosynkrazja Conrada względem Rousseau (pod wieloma względami – podobna do
urazy, jaką pisarz miał żywić w stosunku do Schopenhauera) może mieć własne źródło w
antyoświeceniowym dyskursie wielkiego, epickiego pisarstwa Conrada, którego wyjątkową
reprezentację stanowiło – Nostromo. W intrygującym studium Conrad and Potocki. A Speculation Laurence Davies zderzył powieść ze słynnym Rękopisem znalezionym w Saragossie
Jana Potockiego właśnie – ze względu na jej antyoświeceniowy charakter: „autor bowiem
prezentuje w Nostromo oświeceniowe wartości w ich skrajnej, wręcz do absurdu doprowadzonej postaci, dzięki czemu dystansuje się od nich i bada ich trwałość”567.
Konweniuje ta polemiczna wizja utworu z podobieństwami rysującymi się pomiędzy
warsztatem Conrada a pisarstwem filozoficznym Hume’a, które akcentowałem w odrębnym
rozdziale niniejszej dysertacji. Dyskusja Conrada z dyskursem oświeceniowym nasycona wydaje się ironią, ma w sobie co więcej pewien istotny potencjał kontrkulturowy i kontrkanoniczny, co przybliża pisarza do nietypowych stanowisk XVIII-wiecznej epoki – wyznaczanych przez Hume’owską doktrynę ignorancji oraz szkocką filozofię zdrowego rozsądku.
564
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Ostatecznie więc – pomimo intensywnych lektur Mickiewicza czy Krasińskiego, i to już od
dzieciństwa568 – Nostromo nie staje się bynajmniej dowodem na jakiekolwiek zainteresowanie Conrada romantyczną filozofią historii. „Romantyczny” jest tutaj jedynie sam wektor polemiki – ukierunkowanej tak, aby skompromitować niegdysiejszy, kantowski projekt rozumu....
W pewien sposób podobnie – w niedokończonym Norwidowskim poemacie lat 70.
XIX wieku Emil na Gozdawiu wprowadzane są naraz pola nawiązań do romantyzmu oraz
intuicjonizmu spod znaku Rousseau. Treść poematu daleko jednak od Mickiewiczowskich
portretów zbiorowych odbiega (Norwida najbardziej interesuje w tym przypadku Pan Tadeusz). Najistotniejsze pozostają pomimo wszystko odwołania do Rousseau, bo to one nadają
ton rewizyjny całości utworu. Rafał Gozdawa jest szlachcicem nowoczesnym, ale do tego –
osamotnionym i wyalienowanym, rzecz jasna też – ekscentrycznym. Zna języki obce, jazdę
konną wykorzystuje do ich doskonalenia, rozmawiając z dwojgiem nieodłącznych towarzyszy
każdej konnej wyprawy, najpewniej cudzoziemców. Syna podobnie wyposażył w dwójkę
szwajcarskich guwernerów, którzy dbają o jego pełne wykształcenie, odbywają z nim lekcje
jedynie na łonie natury wedle instrukcji i prawideł zawartych przez Jana Jakuba Rousseau w
słynnym Emilu, czyli o wychowaniu. Jakby było mało ekstrawagancji w portrecie Gozdawyojca i jego rysie kosmopolitycznego snobizmu, dowiadujemy się w finale części drugiej, że
szlachcic miał Rousseau poznać osobiście, przebywając z nim w „Nefszatel” (III, 308, chodzi
o Neuchâtel, miasto, w którym Rousseau po wygnaniu z Yverdon oraz spaleniu egzemplarzy
Emila uzyskał wpierw schronienie, a potem obywatelstwo).
Informacji o spotkaniu Gozdawy z Rousseau w Neuchâtel nie sposób przecenić, określa bowiem w poemacie Norwida czas akcji. Jeżeli nastąpiło około roku 1763 (to data uzyskania obywatelstwa przez Rousseau), Emil na Gozdawiu rozgrywa się jeszcze w wieku
568

Jedenastoletni Konradek – twierdzi Zdzisław Najder – „imponował wszystkim świetną pamięcią i oczyta-

niem; deklamował obszerne fragmenty Pana Tadeusza i Ballad”. Z. Najder, Pod obcych duchów cieniem (18571874), [w:] tegoż, Życie Conrada-Korzeniowskiego, t. 1, Warszawa 1980, s. 44. Krasiński mógł odgrywać
fundamentalną rolę w całym procesie wychowywania Konradka projektowanym przez ojca, Apollona NałęczKorzeniowskiego. Wskazuje na to jeden z jego listów do przyjaciela, Stefana Buszczyńskiego. W korespondencji słowa autora Czyśćcowych pieśni, ażeby „wychować Konradka nie na żadnego demokratę, arystokratę,
demagoga, republikanina, monarchistę, […] jakiego sługę i lokaja tych partii […], tylko na Polaka” Roman
Taborski, badacz życia i twórczości Nałęcz-Korzeniowskiego zidentyfikował jako „echo fragmentu poematu
Krasińskiego Dzień dzisiejszy”. R. Taborski, Pod znakiem poezji, [w:] tegoż, Apollo Korzeniowski. Ostatni
dramatopisarz romantyczny, Wrocław 1957, s. 23.
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XVIII, znacznie poprzedzając wydarzenia Pana Tadeusza. Istotny dla zrozumienia wątków
poematu wydaje się również skandal związany z rzekomym półsieroctwem syna Gozdawy.
Rafał pozuje na zatroskanego „rodzica, co przemyśla tylko, / By całym mężem stał się półsierota” (III, 307), a de facto – w co wtajemnicza nas akcja części trzeciej – wdowcem prawdopodobnie nie jest, ta bowiem, która dziecko powiła i wykarmiła, jednak żyje, uważana jest
za obłąkaną i być może to z przyczyny obłędu – po narodzinach i wykarmieniu niemowlęcia
została z Gozdawia odprawiona. Odwołania do Rousseau stanowią tutaj część snobizmu pedagogicznego Rafała Gozdawy, który mienić się zdaje poplecznikiem filozofa, naśladownictwo Emila i jego tez przybiera jednak ton całkowicie groteskowy: w tej sytuacji Gozdaw wydaje się raczej miejscem realizacji pewnej pedagogicznej utopii i niewiele ma wspólnego z
czymś, w co być może stary Gozdawa wierzy – jakoby wychowaniem syna zapoczątkował
misję aktywnej kontynuacji wobec spuścizny Rousseau569.
Poza skomplikowanym metafizycznie poematem Rzecz o wolności słowa Norwid (w
odróżnieniu od Conrada) nie zdradza szczególnej predylekcji względem postawy moralnego
intuicjonizmu. Być może w jego przypadku najlepiej działałaby więc maksyma, którą – w
związku z intepretacją pierwszej strofy wiersza Ruszaj z Bogiem – powołał do istnienia, a
następnie wykorzystał Jacek Leociak: „od aktów mowy do aktów moralnych”570. Chociaż
trudno byłoby przyporządkować XIX-wiecznego poetę do grona depozytariuszów światopoglądowego intuicjonizmu, należy wszelako podkreślić, że (znów z pewnością w odróżnieniu
od Conrada – „impresjonisty epistemologicznego”) Norwid w sporze pomiędzy reprezentacjonizmem a prezentacjonizmem sytuowałby się na pozycjach reprezentacjonistów. Władysław Krajewski przypomina:
Jak wiadomo, w dawnej teorii poznania istniało przeciwstawienie prezentacjonizmu i reprezentacjonizmu. Zgodnie z tym pierwszym, przedmiotem postrzegania zmysłowego są ciała materialne, a zgodnie z drugim
– wrażenia czy obrazy, będące „reprezentacjami” ciał, dopiero pośrednio więc ciała571.
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Nie ma tu już niestety miejsca na dokładną analizę W oczach Zachodu, warto jednak pamiętać, że ten sam

mechanizm wykpienia Rousseau i jego dziedzictwa (bezpośrednio!) stosuje Conrad w wymienionej właśnie
powieści. Razumow spisuje w pamiętniku historię swego bezwzględnego donosu na Haldina właśnie pod pomnikiem Rousseau, znajdującym się na wyspie. Zob. z związku z tym m.in.: S. Bernstein, Conrad and Rousseau. A Note on „Under Western Eyes”, „Journal of Modern Literature” 1994 vol. 19, no. 1, s. 161-163.
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J. Leociak, Od aktów mowy do aktów moralnych (Nad pierwszą strofą „Ruszaj z Bogiem” C. Norwida), [w:]

Studia nad językiem Cypriana Norwida, pod red. J. Chojak i J. Puzyniny, Warszawa 1990, s. 37-61.
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W. Krajewski, „Reprezentacjonizm” i realizm, „Filozofia Nauki” 1995 nr 3 (11), s. 79.
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Do klasycznego podziału oceniająco odnosi się Elżbieta Kałuszyńska: „uważam, że
reprezentacjonizm, choć dogmatyczny, był usprawiedliwionym poglądem na poznanie w dobie nauki nowożytnej. Dziś już nie jest”572. Badaczka niuansuje rozumienie reprezentacjonizmu przez Krajewskiego, przez co wykazuje, że badacz zignorował zupełnie dogmatyczną
wykładnię objaśnianego przez siebie pojęcia (w ujęciu Krajewskiego nie istnieje żadna budząca niepokój różnica pomiędzy „reprezentacjonizmem” a „reprezentowaniem”, tymczasem
dostrzeżenie jej – z całą ostrością oraz świadomością – byłoby fundamentem dla nienormatywnego stanowiska Kałuszyńskiej). Ta bowiem pisze:
Przypomnę więc, że reprezentowanie (w znaczeniu, o jakie mi chodzi) to „przyporządkowanie dane
pewną regułą”, relacja typu (izo)homomorfizmu między tym, co reprezentuje, a tym, co jest reprezentowane.
Natomiast reprezentacjonizm czy realizm metafizyczny to stanowisko filozoficzne, zgodnie z którym relacja
taka zachodzić ma między poznaniem a (obiektywną) rzeczywistością samą w sobie. Jeśli zachodzi, to poznanie
jest prawdziwe, wiernie reprezentuje rzeczywistość, dostarcza literalnego i prawdziwego jej opisu [podkreślenia
autorki – K. S.]573.

„Nazwałam to stanowisko »figurą niemożliwą«”, wyznaje Kałuszyńska, tłumacząc zarazem, że jedyne, na co mogłaby w ramach różnych rozumień reprezentacjonizmu przystać,
wiązałoby się z przyjęciem pewnej „dogmatycznej” wykładni, mianowicie „założenia, że
między logiczno-syntaktyczną budową języka i ontologiczną budową świata musi zachodzić
jakaś odpowiedniość nieumowna” [podkreślenie moje – K. S.]574. Kwestia istnienia owej
„umowej nieodpowiedniości” łączyłaby ze sobą Norwida stale oscylującego w obszarze twardego reprezentacjonizmu (oscylującego, ale nie osiągającego jego punktu) oraz Conrada –
oscylującego w obszarze prezentacjonizmu, ale wyraźnie zdradzającego subtelne, reprezentacjonistyczne predylekcje. Trzebiński wydaje się na tym tle najbardziej jednoznacznym oraz
najbardziej sugestywnym reprezentacjonistą – w znaczeniu nowożytnym, który Kałuszyńska
uważa za anachroniczny575. Wszystko to oddziałuje w pierwszym rzędzie na poglądy intere-
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E. Kałuszyńska, Co rozumiem przez reprezentacjonizm i dlaczego go odrzucam?, „Filozofia Nauki” 1995 nr 3

(11), s. 67.
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Tamże, s. 65.
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Przejawia się to w szkicach poety, na czele z tymi najbardziej „reformatorskimi”, takimi jak Przebudowa

polskiej świadomości kulturalnej – oraz w pamiętniku, z tym że przede wszystkim w tych jego ustępach, które
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sujących mnie autorów względem intuicjonizmu, filozofii przyrody, darwinizmu czy romantycznej filozofii historii. Ma również wpływ na etyczne imponderabilia, które obierają oraz
którymi kierują się kolejno – w oparciu o podstawowe kryterium twórcze, a także poznawcze
– Norwid, Conrad i Trzebiński.
Najlepiej opracowane zestawienie Norwida z Marksem zawdzięczamy Michałowi Kuziakowi postrzegającemu obu autorów jako modernizatorów europejskiej kultury o skrajnie
odmiennych programach i wrażliwościach:
[Z jednej strony – K. S.] polski poeta pragnął pogodzić świat „czaru” i związanej z nim aksjologii z
modernizacją. Marks zalecał rzucenie się w wir nowoczesności oraz jej procesów i ich konsekwencji. […] [Z
drugiej – K. S.] Norwidowska krytyka feudalizmu przekonuje, że twórca – podobnie jak niemiecki myśliciel –
postrzega w burżuazji czynnik rozwoju i wolności. Jednocześnie również zauważa alienację człowieka i relacji
międzyludzkich generowanych przez ekspansję kapitalizmu. Niemiecki myśliciel widział jednak ciąg dalszy tej
historii, wiodący ku wyzwalającej rewolucji. Norwid natomiast myślał o organicznym rozwoju społeczeństwa,
zamiast wizji rewolucji wprowadzając koncepcję doskonalenia moralnego576.

Kuziak z zestawień tego rodzaju wyciąga ostateczny wniosek o dwóch diametralnie
odmiennych projektach nowoczesności: projekcie literackim, który jest projektem „zlęknionym” oraz projekcie filozoficznym przedstawionym jako „wyzbyty lęku”577. Lęk to zresztą
istotna składowa projektu światopoglądowego indywidualności twórczej – zarówno, gdy mówimy o Norwidzie, jak i o Conradzie. Nie znaczy to jednak, że nie znajdziemy w pismach
autora Vade-mecum fragmentów, które (nie wprost) sygnalizowałyby gotowość do atakowania tez marksowskich. Po nieudanym zamachu Aleksandra Sołowiowa na Aleksandra II z
1879 roku Norwid napisał esej Nihilizm i nihiliści, w którym czynił marksowską filozofię

dotyczą idei przedsiębranej przez Trzebińskiego „rewolucji kulturalnej”: „podstawą koncepcji jest równanie:
kultura narodowa = kultura samodzielna. Wytworzenie własnego stylu kultury jest kwestią siły. Siłę można
uzyskać jedynie poprzez uczynienie podmiotem rewolucji pełnego człowieka. Pełny człowiek opiera się na zasadzie realizmu ontologicznego […]. W imię realizmu jako zadania podejmuje się walkę z systemami kultur
irrealnych i z ich konsekwencjami”. A. Trzebiński, Pamiętnik [część druga], rok 1937, dz. cyt., s. 174.
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M. Kuziak, Norwid – Marks. Dwie nowoczesności, [w:] Rok 1863. Narodziny nowej Polski, pod red. M. Ru-

daś-Grodzkiej, E. Serafin, B. Smoleń i A. Wróbel, Warszawa 2016, s. 125.
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„Agata Bielik-Robson, nawiązując do Marshalla Bermana, pisze o nowoczesności Marksa jako nowoczesno-

ści bez lęku, otwartej na zmianę i rozwój. W przypadku Norwida można by mówić o nowoczesności z lękiem i
to zwielokrotnionym (o związanym z nowoczesnością szoku emigrantów poeta zaświadcza w wierszu Na zgon ś.
p. Jana Gajewskiego)”. Tamże, s. 126.
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najdalszą częścią „arcystarej formy słowieńskiej grewy” (VII 104) i zestawiał z jej „polarnym” odpowiednikiem, a więc ruchem narodnickim. W omawianym tekście fantastycznej
zupełnie, odrealnionej figurze Marksa stojącej w cieniu słowiańskich ruchów towarzyszy obraz „forpoczt rozpierających się w Niemczech sztyletami” (VII 104). Owa „grewa” to słowiański, pogański odpowiednik rewolucyjnego wrzenia, oryginalna skala Norwida dla zachodniej, rewolucyjno-socjalnej przemocy. Otóż „grewa”:
Najplastyczniej uwiadomiła się na dobre w Rosji, ale to jest tylko jej najelastyczniejsze uwidomienie,
bowiem znalazła tam podręczności najelastyczniejsze. Taż sama pierwej w Niemczech doszła do
scjentyficznego urobienia, do objawionego politycznie uorganizowania, do przedyskutowanej jawności,
do krytyki literackiej, i niektórych sfer filozofii dotknęła. (VII 104)

Sztylety rozpierają się zatem zdaniem Norwida w marksowskich Niemczech, a później
– na prawach jakiegoś nieprzeniknionego, dziejowego sylogizmu – na dobre objawiają się w
Rosji. Lęk Norwida przed Marksem zatem (podobnie jak lęk Norwida przed Darwinem, o
czym za chwilę) jest lękiem przed określonym typem nowoczesności. Co istotne, nie jest on
lękiem paraliżującym, ale motywującym do wysunięcia (lub podtrzymania czy wzmocnienia)
konkurencyjnego projektu modernizacji kultury.
W śmiałej opinii Krzysztofa Cieślika, „spór o ewolucjonizm jawi się jako istotniejszy
dla poety niż aktualne problemy polityczne zniewolonej Polski, gdyż dotyka samego rdzenia
jego światopoglądu”578. Autor ważnej książki Twórczość Cypriana Norwida a teorie ewolucjonizmu drugiej połowy XIX wieku idzie w formułowaniu tyleż atrakcyjnych, co ryzykownych hipotez jeszcze dalej – „obalenie »misternej doktryny« Darwina” to w jego przekonaniu
„ukryty cel” fundamentalnego Norwidowskiego poematu Rzecz o wolności słowa579. Nie byłoby Norwidowskiej idiosynkrazji względem Darwina – twierdzi Cieślik – bez skomplikowanego stosunku poety do Hegla i heglizmu, chociaż błędem byłoby w tym wypadku wskazywanie na jakiekolwiek głębsze zapatrywanie się autora Promethidiona na autora Fenomenologii ducha. Cieślik co prawda przyznaje:
Jeśli można dostrzec jakikolwiek wpływ jego [Hegla – K. S.] myśli na tym polu, to polega on przede
wszystkim na tym, że w Norwidowskiej recepcji darwinizmu, szczególnie w pierwszych tekstach poświęconych
578

K. Cieślik, Zakończenie. Nowoczesność i odrzucenie, [w:] tegoż, Twórczość Cypriana Norwida a teorie ewo-

lucjonizmu drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2017, s. 236.
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temu zagadnieniu (np. w Rzeczy o wolności słowa), ewolucjonizm jest systemem kojarzonym bardziej z ideą
łańcucha bytów niż ze współczesnymi poecie odkryciami biologów580.

Podobne zeznania badacza należy wszelako czytać w kluczu jego syntetycznych ogólnych wniosków, te zaś akcentują istotną, wewnętrzną przeciwstawność poglądów Norwida.
Zgodnie z nimi – argumentuje Cieślik – to, co istotne w dyskusji o stosunku poety do darwinizmu, a co ten czerpałby z heglizmu, nie tyle (ostatecznie) czerpie z niego, co z konserwatywnego, oświeceniowego paradygmatu (kompromitowanego przez Josepha Conrada w Nostromo) silnie związanego z tzw. preewolucjonizmem. Zarazem – chciałby w tym wszystkim
uwzględniać Norwid ferment filozoficzny i intelektualny „po Darwinie”:
W tym właśnie tkwi wspomniana niespójność, że autor Ad leones! łączy w swych pismach refleksje inspirowane antropologią drugiej połowy XIX wieku […] z kategoriami, które w ówczesnej nauce wyszły już z
użycia. Poeta dokonuje więc swoistej kontaminacji: paradygmat oświeceniowy przeplata się z postdarwinowskim581.

W wypadku Trzebińskiego Elżbieta Janicka ma wątpliwości co do tego, czy w planie
jego światopoglądu należałoby sytuować wyrażane wprost darwinizm kulturalny oraz narodowy582. Mit polskiej kultury imperialnej nie jest (w przekonaniu badaczki) dostatecznym
dowodem na możliwość widzenia w autorze Granatowego traczostwa darwinisty jako katastrofisty (przypomnijmy, że takim pragnął widzieć Trzebińskiego w toczonym z nim sporze
młody Czesław Miłosz). Także tzw. darwinizm ekonomiczny uznaje Janicka tylko za figurę
fikcjonalną potrzebną artyście w konstrukcji dramatu Aby podnieść różę…583 Swój skomplikowany stosunek do marksizmu łączy Trzebiński z tym, co chciałby nazywać organiczną „in-
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bajek z Brzuchem Paryża Emila Zoli, zadaje nietypowe, bo estetyczne pytanie o skutki Norwidowskiego zapatrywania się na darwinizm – tj. o oddziaływanie darwinowskiego obrazu świata w obszarze kształtu twórczości
poety, nade wszystko w jej późnym etapie nasuwającym dość wyraźne skojarzenia z naturalistami. P. LehrSpławiński, Darwin – Narwid – Norwid, [w:] Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX wieku.
Prace poświęcone X Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii, pod red. E. Czaplejewicza i W. Grajewskiego, Warszawa 1988, s. 142.
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tuicją historii”, kompetencją dynamicznie rozwijających się elit584. Dlatego z całości filozofii
Marksa „pochwala” ostatecznie wyłącznie „planowość stanowiącą korelat celowości”. Należałoby wszelako dodać, że jest to dość osobliwe rozumienie Marksowskiej idei planowości:
za istotnym dla Trzebińskiego Stanisławem Brzozowskim pojmowanej tutaj jako „imperatyw
zawładnięcia rzeczywistością”585.
Tylko z tego powodu (jak się zdaje) w studium Udajmy, że istniejemy gdzieś indziej
„szydził Trzebiński z lęku demokratów przed marksizmem”586, a w „prowokacyjnym porównaniu założeń demokratycznych z marksowskimi” „rezultat – jak przypominała Janicka –
wypadał jednoznacznie na korzyść tych ostatnich”587. W całościowym rozrachunku wszakże
Trzebiński, zwolennik syntezy intuicjonizmu oraz specyficznie pojętej, nowoczesnej historiozofii, dosyć jednostronnie, stronniczo wręcz:
Koncepcję realizmu kulturalnego wyrosłą na gruncie marksistowskim określił jako „daleką, abstrakcyjną i nierealną” i zaliczył do kategorii iluzji – jak gdyby pozbawiona była daleko idących konsekwencji oraz
analogii588.

*
Jak już zostało wskazane, światopogląd indywidualności twórczej (w odróżnieniu od
światopoglądów potocznych) nie jest strukturą myślową intersubiektywnie sprawdzalną –
nawet jeżeli został wyposażony w treści o charakterze filozoficznym. Przekłada się to na szereg działań i procedur, które należy podjąć, aby dokonać skrótowej przynajmniej rekapitulacji
filozoficznej wizji świata pisarza-nie-filozofa. W niniejszej dysertacji zastosowałem metody
komparatystyki filologicznej i filozoficznej oraz analizy tropów i motywów, chcąc skonfrontować ze sobą (m.in.): 1. twórczość filozoficzną Davida Hume’a oraz dzieło literackie Josepha Conrada, 2. układ budowania, a następnie hierarchizowania i warunkowana pojęć od sie584
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bie u Cypriana Norwida, Maurycego Mochnackiego i Augusta Cieszkowskiego (takich, jak
mesjanizm, makiawelizm, millenaryzm czy holizm historiozoficzny), 3. w kontekście twórczości publicystycznej Andrzeja Trzebińskiego rozważałem typ wyznawanego przez niego
(nie wprost) egzystencjalizmu oraz jego proweniencję: heideggerowsko-sartre’owską.
Obierając za punkt wyjścia w badaniu światopoglądów twórczych przede wszystkim
filozofie i antropologie życia: Wilhelma Diltheya, Henri Bergsona oraz Maxa Schelera, zdecydowałem się na wybór tych metodologii, które akcentują idiosynkrazje, obsesje, a także
idiomatyzmy pisarskich światopoglądów, szczególnie akcentując owe „przeczulenia”, obszary
psychologicznego przerostu w obrębie jednostkowych zdarzeń procesu twórczego oraz autokomentarzy na ich temat Norwida, Conrada i Trzebińskiego. Usytuowanie kategorii Lebensweltu w dokładnym centrum rozważań filozoficznych dotyczących tzw. Weltanschauung może jednak owocować nieporozumieniami dwojakiego rodzaju. Wynikają one (po pierwsze) z
tego, że punkt widzenia, który decyduję się przyjąć, jest niestandardowym, tj. niemannheimowskim ujęciem badań nad światopoglądem (niemal w ogóle nie posługuję się w niniejszej
dysertacji pojęciami ideowości, ideologowości czy zideologizowania światopoglądu). Niemniej istotne (po drugie) pozostają podstawowe różnice pomiędzy polską, analityczną bądź
pokrewną analitycznej teorią światopoglądu (promowaną przez Kazimierza Twardowskiego
oraz Kazimierza Ajdukiewicza, reprezentantów szkoły lwowsko-warszawskiej) a niemiecką,
nieanalityczną lub pochodną względem nieanalitycznej tradycją badań nad światopoglądem
(ustanowioną przez Wilhelma Diltheya, którego recepcja pism w Polsce nie tylko następowała z opóźnieniem, lecz także – borykała się w swoim czasie z licznymi trudnościami, w tym
syntetyzująco-interpretacyjnymi).
Perspektywiczność przeprowadzonych przeze mnie badań nad światopoglądami indywidualności twórczych opiera się przede wszystkim na ich innowacyjności w skali filozoficzno-literackiej. Tradycyjna, ingardenowska589 filozofia literatury za fundamentalny punkt refleksji ustanowiła sobie refleksję nad sposobami istnienia, tzw. ontologią dzieła literackiego.
Swoją pracę chciałbym nie tyle wprowadzić korektę do tego ustalenia, co je – znacznie poszerzyć – o ontologię autora i jego autorskich kreacji, ontologię osobowości autorskiej. Zdradzając swoją predylekcję wobec dynamicznych teorii światopoglądu w duchu filozofii życia,
wskazałem, że interesuje mnie nie tyle sama struktura artystycznej wizji świata, co jej nie
tylko wieloaspektowy, lecz także zmienny, dynamiczny i nieuwarunkowany sposób istnie589

Zob. w związku z tym m.in.: J. Dudek, Miejsce Romana Ingardena w badaniach literackich, dz. cyt., s. 15-

28.
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nia. W niniejszej perspektywie pytanie, jak w danej chwili istnieje indywidualny, twórczy
podmiot, staje się pytaniem fundamentalnym dla trudnej rekonstrukcji jego poglądu na świat.
Światopogląd podmiotu artystycznego jest dla mnie równie nieukształtowany i kształtujący
się jak epistemologia podmiotu poznającego. W tym sensie rzeczywistość myśli Norwida,
Conrada czy Trzebiński na każdym swoim etapie zdradza charakter rzeczywistości ostatecznie nieukształtowanej.
Badanie dynamiki treści światopoglądowych i przekonaniowych indywidualności
twórczej nie ruszy tym samym (w moim przekonaniu) z miejsca, jeżeli badacz tych treści (jako konsekwentny infinalista i infinitysta) nie przyjmie infinitystycznego (albo infinalistycznego) punktu wyjścia.
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