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SARMATA ŚWIĘTY I ŚMIESZNY 

Miotanie obelg na własny naród stanowi omszały już i dostojny 
przywi 'lej polskiej literatury. Słowacki. Żeromski. Wyspiański i Gał
czyński lubili wsiadać na patriotyczną szkapę, bóść ją i udręczać 
ironią czy sarkazmem. Ale także realiści, pisarze , którzy chlubili 
się trzeźwością, lubili stawiać rodakom za wzór cudzoziemską 
skrzętność: Prus wyrzekał na stołeczne porządki całkiem tak, jak 
dziś , ,Życie Warszawy". przypominając. jak to sprawnie i gładko 
urządza się ludziom życie o kilkaset kilometrów na zachód czy 
południe . Po odzyskaniu niepodległości zmienił się wszakże tryb 
narodowego masochizmu: z tragicznego stał się komiczny . Słowacki 
mówił o .,pawiu i papudze". Żeromski o „błonie podłości", którą 
winien rozdrapywać pisarz. ale w .. Zielonej Gęsi". u Gombrowicza 
czy Mrożka postać Polaka pojawia się z reguły w konstelacji absurdu . 
Mogłoby się więc zdawać, że cała sprawa wygasa; miał słuszność 
Marks , powiadając, że bóstwa umierają na deskach operetki; 
komedia jest miejscem, gdzie człowiek bierze odwet na świętości. 
przenikliwość błazna - na wzniosłości kapłana. Jednakże i dziś 
jeszcze, czy to w literackim programie, czy w kabaretowym mono'lo
gu. opluwanie Sarmaty zapewnia oklaski widzów i pochwały krytyki. 
Ileż to atramentu wypisano o bałwochwalstwie narodu , gestach 
szaleńczych i już przez to komicznych bądź żenujących. Antysarma
tyzm stał się więc czymś w rodzaju alibi racjonalizmu: kto nie kocha 
wojska i patriotycznych auto da fe, zyskuje tym samym patent 
postępowca i człowieka światłego, rozumnego. któremu przysługuje 
prawo naśmiewania się z bogoojczyźnianego koł ituna. Postaram się 
udowodnić, że takie to proste nie jest. 

Już moc i częstotliwość obelg świadczą wymownie o żywotności 
urazu . Egzorcyzmy. które mają wygonić polskiego diabła , dowodzą . 

iż niejeden czuje się podświadomie pod jego władzą. Istnieje pamięć 
intelektualna i pamięć, którą nazwałbym „trzewiową", silnie zako
rzeniony zespół uczuciowych odruchów. które w decydującej chwili 
mogą wziąć górę nad postanowieniami intelektu. Nikt więc nie może 
mieć pewności, że - głośno wygrażając Sarmacie - nie okaże się 
kiedyś arcysarmacki, tym bardziej że - jak przed momentem 
mówiłem - zażenowanie i niechęć do własnej tradycji narodowej 
jest szczególnie znamienną cechą polskiej kultury. Słowem , pozornie 
nie ma wyjścia: chwaląc czy ganiąc, naśladując czy zalecając bunt 
obracamy się w błędnym kole. wewnątrz odziedziczonych pojęć czy 
przyzwyczajeń. Ta cicha obłuda nie jest bynajmniej przywilejem 
Polaków. Młody Francuz. zapytany. co sądzi o miejscu patriotyzmu 
we współczesnym świecie. odpowie wzruszeniem ramion : ale właśnie 
wrogość wobec wszelkich nacjonalizmów stanowi żelazn y kapitał 
nadsekwańskiej lewicy. wchodzi w skład intelektualnej schedy. prze
jętej w narodowym spadku: dążenie do uniwersalności jest tam 
w swoistym znaczeniu - dowodem partykularyzmu . Co więcej 
owo wzruszenie ramion bynajmniej nie kłóci się z „trzewiowym" 



przeświadczeniem, że tylko to, co francuskie , jest naprawdę uniwer
salne; i tutaj zostaliśmy zamknięci w błędnym kole. Taki wróg 
nacjonalizmów czuje się zazwyczaj za granicą fatalnie; wszystko go 
drażni i śmieszy; będą\: uniwersalistycznym kosmopolitą w języku, 
pozostał szowinistą czerwonego wina, befsztyka z frytkami, Racine'a 
i Moliere'a, kawiarnianej paplaniny i ,,klasycznej jasności". Słowem, 
wyznaczników „sarmackości'' należy szukać głębieJi niż w werbaliź
mie manifestów; nigdzie bardziej niż tutaj język nie kłamie myślom. 

Masochizm narodowy jest więc tylko mechanicznym odwróce
niem bałwochwalstwa patriotyzmu. Nie można go uznać za legity
mację roztropności , raczej - za zabieg higieniczny, dowód bezład
nego (i nieskutecznego) poszukiwania równowagi duchowej. Jak 
wszelkie podobne zabiegi, także ten nie jest w oglądaniu przyjemny. 
Muszę więc powiedzieć, że z pewną niechęcią czytuję lub oglądam 
hałaśliwe pokazy - powierzchownych - szyderstw z narodo
wych cierpie11 i tradycji (chociaż, z drugiej strony, takie rozprawy 
z sarmackością jak „Ferdydurke" czy „Bez taryfy ulgowej" uważam 
za najpłodniejsze w naszej literaturze). Przede wszystkim dlatego, że 
Ś\viadczą o wewnętrznej ślepocie, o słabym rozeznaniu we własnvm 
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„ja ". iv1ickiewicz potrząsaj4cy osłupiałym papieżem, Słowacki, który 
kpił z lechickiego gustu do wrzasku i kwaszonych ogórków, Wysocki 
w łazienkowsknn parku i Brzozowski we Florencji , ścigający 
gorączkową lekturą myśl eurpoejską - to jestem ja nieuchronnie; 
w minimalnym ułamku, ale jednak; głupio zaś byłoby siebie samego 
zubażać (o ile to w ogóle możliwe), lepiej już starać się zrozumieć. 

I tu nasuwa się od razu ważne spostrzeżenie - przyczyna oporu, 
który odruchowo powstaje przy zetknięciu z narodowym masochiz
mem: mianowicie. objawia się w nim częstokroć obojętność history
czna albo raczej - brak słuchu historycznego. Oczywiście , prowo
kacje bywają bardzo płodne intelektualnie. Jednakże pod warun
kiem, że prowokuj4cy wie, dlaczego prowokuje i co właściwie 
prowokuje. 

Można - gorzkim śmiechem - śmiać się z polskiej historii, 
która jak gdyby się zacięła i przez sto pięćdziesiąt lat powtarzała, 
niczym zepsuta płyta, identyczne sytuacje, tragiczne swą beznadziej
nością i komiczne, ponieważ zawsze podobne. Jednakże\\ tyradach 
i drwinach wycelmvanych w „somosierrszczyznę" wszystko bywa 
przedstawione tak, jak byśmy mieli pretensje do ludzi, którzy -
postawieni w sytuacjach, z których nie było już wyjścia - robili 
akurat to. co mogli zrobić, to znaczy, starali się dzielnie umrzeć. Nie, 

to nie jest czysto słowna różnica: w pierwszym wypadku idziemy ku 
rozumieniu ogólnych prawidłowości, stosunków, jakie mogą zacho
dzić między dziejami a człowiekiem, w drugim - ku bezdrożom 
narodowej psychologii, równie powierzchownej, co banalnej. Sed
nem sprawy jest po prostu to, że polska przeszłość (a ściślej - - czas 
niewoli) zasługuje na spojrzenie bardziej złożone, mniej jednozna
czoe niż to, którym ją zazwyczaj obdarzamy. (Oczywiście, nie mówię 
tu o „uczonej" historiografii - posiada ona swój własny, „obiektyw
ny" punkt widzenia; myślę o powszechnych pojęciach, które ugrun
towały się w świadomości kulturalnej społeczeństwa). Mianowicie, 
przyjmuje się odruchowo, że miernikiem oceny np. powstań, legio
nów, insurekcji winny pozostać praktyczne, rzeczowe ich wyniki, tzn. 
to, czy zbliżały one kraj do niepodległości, czy też przeciwnie, ową 
suwerenność oddalały. Łatwo wówczas narzekać i nawet śmiać się 
z rozmaitych Kozietulskich, albowiem - co tu dużo gadać - żadne 

z ich szaleństw nie miałó najmniejszych szans powodzenia, wszyst
kie były oparte na pobożnych życzeniach, fałszywych rachunkach 
koniunktury politycznej, militarnych dziecinadach. Jeśli wszakże 

spojrzeć głębiej ·czy naprawdę sukces był najważniejszy? Powsta
niowi stratedzy nie wierzyli w zwycięstwo (i słusznie; dowód to, że 
znali się na rzeczy; generałowie 1830 roku byli dobrymi fachowcami). 
Politycy rezygnowali zwykle z politykowania albo przedzierzgiwali 
się w męczenników. Namiętność śmierci, tak oczywista wśród 
bojowników o „sprawę", dowodzi, że przeczuwali oni podświado
mie, iż celem, który mogą osiągnąć, jest wcale nie zwycięstwo, lecz 
właśnie - klęska; nie odzyskanie niepodległości, ale tylko -
uprzytomnienie rodakom, że ta niepodległość jest równie konieczna, 
co nieosi4galna. Powiem inaczej: oni tę niepodległość osiągali 

i spełniali w klęsce. Nie wyobrażam sobie, aby człowiek tak mądry 
i uczciwy jak Traugutt mógł odczuwać (emocjonalnie) swą misję 
inaczej niż w wypełnieniu pewnego oczyszczającego rytuału. Istnieje 
w pierwotnych społeczeństwach taki zwyczaj odprawiania świąt: 
pali się i niszczy rozmaite dobra po to, by utwierdzić się w przeko
naniu o własnej (zbiorowej) potędze czy swoistości. Otóż tak po 
trosze było z manifestacjami wyzwoleńczymi w polskim XIX stu
leciu: niszczono substancję narodową, ponieważ niszczenie było 
jedynym aktem w którym mogły się objawić świadomość patrioty
czna i tym samym - poczucie wolności. 

Łatwiej to zrozumieć, jeśli zapamiętać (a bardzo to już trudne), że 
codziennością dziewiętnastowiecznej Polski jest po prostu - kola-



borncja de facto. Obrzydliwe sł9wo ·- qemuż jednak hie stawiać 
kropek nad i? Aby żyć, trzeba było żyć z ciemięzcą, obok ciemięzcy. 
Paktować, ustępować, gdzie się nie dało inaczej . Także w literaturze. 
Ileż kompromisów w twórczości Prusa! Byli pisarze, którzy cierpieli 
na nieustanną zoagę kolaboranctwa, przed wszystkim Zeromski . 
Ostatecznie „Ur~da życia" to nic innego, jak tylko op.owieść o moral
nym odrodzeniu wstrętnego „kolaba". Dlatego - w drugiej części -
nieudana, że naprawdę nie było wtedy możliwe wpisanie narodowej 
suwerenności w rzeczywistość nawet dla jednostki (chyba w marze
niu albo w błysku katastrofy). „Uroda życia" grzęźnie w symbolicznej 
utopii całkiem nieprzypadkowo. Casus Żeromskiego jest szczegól
nie ciekawy : drażni on dziś swoją melodramatycznością. Z moralne
go bagna mnogich Nawłoci każe Żeromski wyrastać cudownym 
kwiatom poświęcenia i bohate_rstwa : kłamstwo, powiecie. Ależ tak 
właśnie było z świadomością narodową w XIX wieku: „nasz naród 
jak lawa ... "! Słowem, Żeromski jest patriotą w samej technice 
swoich powieści. Gdzież w takim razie błąd? Twórca „ Przedwiośnia" 
nieustannie rozcieńczał lapidarne zdanie, skreślone przez współczes
nego poetę: „Najczystszy z narodów ziemi , gdy osądza je światło 
błyskawic, bezmyślny a przebiegły w trudzie zwykłego dnia". Nie 
chciał wszakże zrozumieć, że owa „czystość jest nierozerwalnie 
spleciona z „przebiegłą bezmyślnością", że dialektycznie zeń wynika. 
Męczeństwo stanowiło alibi podłości, nikczemność ojców prowoko
wała ofiarnictwo synów, i odwrotnie; słowem, patriotyczny anar
chizm jest nieznośny (lub obrzydliwy) na co dzień, cudowny (albo 
prawie święty) w niedzielę. To co, piszę, nie jest na pewno oryginalne. 
Jednakże ta wymienność podłości i bohaterstwa była - nie tak 
dawno, jeszcze w roku 1945 .. . - przeżywana od rana do wieczora ; 
w okresie zaś rozbiorów kształtowała egzystencjalną sytuację każde
go, kto zabierał się do pisania. Mówiąc np. o powstaniach jako 
krwawym rytuale ocalającym świadomość narodową, bynajmniej 
nie chcę odciąć się i wywyższać nad przeszłość. Tak się złożyło 
(dlaczego, za dużo byłoby mówić), że bez tych okrutnych obrzędów 
całe polskie społeczeństwo straciłoby spoistość, rozpadło się, spro
stytuowało ; widać w XVIII wieku było jeszcze ciężej chore, niż nam 
się zdaje; ostatecznie, na początku niewoli była Targowica.„ Jednak
że trudno przejść obojętnie do porządku nad upraszczaniem zjawisk, 
które jeszcze dziś (ależ tak) określają nam w pokaźnym stopniu 
odczuwanie i myślenie - nawet jeżeli budzą przede wszystkim 
negację. Powinno nas już raczej być stać na ostrożny szacunek. 

Taki szacunek bynajmniej nie wyklucza ironii, śmiechu czy 
drwiny, które rodziłyby się z trafnego rozeznania, nie zaś z histe
rycznych urazów. Świadczą one bowiem o poczuciu winy, o nie 
spełnionym obowiązku literackim (o literaturze tu przecież mowa ... ): 
to, czego nie umiemy zrozumieć i w sobie poskromić, chętnie zwykle 
staramy się wyegzorcyzmować . Otóż właśnie współczesna literatura, 
zwłaszcza ta „młoda", która podkreśla swą odrębność, samoistność, 
jeszcze oczywiście nie spełnioną, musi - pod karą porażki -
odkryć także oryginalną formułę na swój stosunek do przeszłości, 
do (także narodowej) tradycji. Po prostu dlatego, że każdy postęp 
musi jednocześnie oznaczać ponowne definiowanie odziedziczonego 
spadku; że ktokolwiek wyraża aktualność (dogłębnie autentycznie}, 
dokonuje tym samym wyboru z przeszłości, na nowo zobaczonej, 
oczywiście. Tylko, że to bardzo łatwo napisać - a bardzo trudno 
zrobić. Mickiewicz, Słowacki, klucząc i błądząc, określili sobie 
jednak w końcu stosunek do Polski szlacheckiej: także Żeromski 
i Wyspiański wiedzieli , gdzie i czego szukać w przeszłości. Chyba to 
nie przypadek, że określenie „powieść historyczna" oznacza dziś 
bardzo często „powieść drugorzędną". Ten podział zakłada już, że 
historia jest martwa i może stanowić tylko sposobność do pouczania 
lub rozrywki. Czy jednak - również w tym - nie objawia się raczej 
zagubienie we współczesności? Zakłopotanie literatury, której nie 
stać na spojrzenie sięgające dalej niż dzieciństwo pisarza? Owszem, 
to prawda, że temat historyczny daje dziś na ogół w wyniku banał 
albo nawet głupstwo . Ale ilu twórców, od Montherlanta do Faulkne
ra, odnalazło siebie właśnie w przeszłości? Jest więc i tam szansa 
nowatorstwa - co w przypadku Polski szczególnie potrzebne. 

Zdarzyło mi się brać udział w międzynarodowym seminarium 
poświęconym tej właśnie kwestii: mitologiom narodowym w literatu
rach europejskich. Szło o obrazy narodów, które tworzyła literatu
ra o wyobrażenia własne i sąsiadów (albowiem świadomość narodo
w~ kształtuje się zawsze „przeciwko", w opozycji do pobliskich spo
łeczności). Z tej konfrontacji - trochę, oczywiście, akademickiej -
można było wyciągnąć dwa wnioski . Najpierw ten, że nie jesteśmy 
racjonalni i że wyobrażenia narodowe najprędzej jeszcze uchwycą 
narzędzia etnologii czy religiologii. Tak więc na przykład można 
udowodnić, że zespół pojęć o narodzie, jakie wyznawał Michelet 
(a więc znakomity pisarz, który uważał się za historyka), opierał 
się na kilkunastu fundamentalnych „tematach" mitologicznych, cał
kiem podobnych do motywów, jakie można odnaleźć w folklorze. 



A wiadomo, jak wyraźny był wpływ Micheleta na francuskie pojęcie 
o Francji w XIX wieku. Tylko że nie wolino nam być wcale pewnymi, 
że dzisiaj jesteśmy trzeźwiejsi: proces mityzacji wydaje się nieskoń
czony, także w sprawach narodowych. Właśnie dlatego, (i to jest 
wniosek drugi), że mitologie narodowe są zawsze zawęźleniem, 
mutacją innych mitologii .- albo ideologii„. W pojęciu, jakie o sobie 
miała siedemnastowieczna Francja czy wiktoriańska Anglia, zawar
te było implicite bardziej ogólne pojęcie o świecie, to, co najłatwiej 
nazwać stylem lub filozofią epoki„. Myślę więc, że to potwierdza 
moje przypuszczenia. Przestrogę, by - odcinając się od prze
szłości - nie popaść znowu w arcytradycyjny mit: i propozycję, aby 
(także) przez interpretowanie tradycji starać się uchwycić współ
czesną wrażliwość. 

W końcu to właśnie jest najważniejsze. Trudno zaprzeczyć, że 
narzekania na trudności tematu współczesnego bywają nieraz w 
Polsce usprawiedliwione. Jednakże tysiąc aktualnych spraw można 
wyrazić nie zaczepiając nawet o nasz wiek dwudziesty. Poczynając 
od arcymodnej ambiwalencji tragizmu i groteski; albo od problema
tyki zbiorowego wmówienia, którą zaraził naszą literaturę Gombro
wicz. Oczywiście, hi,sw[ia nie może być w literaturze kostiumem 
i zanim się z przeszłości zacznie czerpać, trzeba co nieco zainwesto
wać, po prostu współbrzmieć z danym momentem (albo konfliktem) 
historycznym. Interpretacja przeszłości musi być na tyle „wielo
piętrowa ", aby poz.walała na aktualizację - starałem się to tutaj 
podkreślić. Tak czy inaczej, warto chyba pomedytować nad przypad
kiem Hemingwaya i Faulknera: współczesną Amerykę najlepiej 
wypowiedzieli dwaj pisarze, z których pierwszy zajmował się wy
łącznie zagranicą, drugi zaś - przeszłością. „Karabela została na. 
strychu - pisała niedawno „Współczesność". Pewnie, że to lepiej, 
niż żeby miała służyć do sienkiewiczowskiego „ścinania" łbów, czy 
jednak nie byłoby roztropniej uczynić z niej lancet rozcinający nasze 
sekrety i urazy?„. 

Jan Błoński : Kilka myśli. co nie nowe. Kraków 1985 r. 

Inteligencko-miejskie myślenie o przeszłości i teraźniejszości jest 
zęsto „pałacem podszyte", to znaczy widzi przeszłość poprzez „staro

polskie" standardy elitarne oraz malarską wizję „bajecznie kolorowej" 
wsi złocistych strzech, niebieskich ścian, wiklinowych płotów, malw, 
korali i pawich piór. 

Emanuel Mateusz ROSTWOROWSKI 
Popioły i korzenie. Kraków 1985 r. 
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SEN NOCY LISTOPADOWEJ 

„Pytaniem pierwszym dla mnie: co niewola?" 
C. K. Norwid 

W swym podstawowym, funda mentalnym wymiarze „Wesele" 
nie jest odtworzeniem jakiejś rzeczywistości, lecz jest odsłonię
ciem, unaocznieniem czyjejś świadomości. Jest przekształceniem jej 
w obraz, dany bezpośrednio widzowi. Dramat nie mówi więc o tej 
świadomości, lecz ją pokazuje. 

Procesowi temu współtowarzys y wyłanianie się swoistej prze
strzeni, odpowiadającej ujawnianemu obrazowi. Jest to, mówiąc 
dzisiejszym językiem, przestrzeń psychodramy. Najistotniejsze wy
daje się przy tym podwojenie (a może wręcz zwielokrotnienie) 
wskazanych zdarzeń. Świadomość - obraz odsyła najpierw na 
zewnątrz dzieła, w kierunku autora , następnie jednak zwraca się 

w stronę postaci dramatu . Im także dane są bezpośrednio treści 
tk'wiące w ich psychice, one także rozmawiają z widmowymi 
obrazami i echami swych dus z„. Zwracał na to uwagę już Stanisław 
Brzozowski, który nie tylko widział w teatrze Wyspiańskiego 

„wewnętrzną walkę duszy", ale też sądził, iż „całe .,Wesele" („.) 
pozostaje w takim stosunku do swego twórcy jak na pr.zyklad 
Stańczyk do Dziennikarza, mara Szeli do Dziada, duch Zawiszy do 
Poety, że jest to, słowem, olbrzymia zmora, zrodzona w rozgorzałej 
i rozgoryczonej duszy." 

Odpowiedzialność ześrodkowanego w jednym i tym samym 
tekście zewnętrznego i wewnętrznego procesu przekształcania świa
domości w obraz prowadzi też, jak się zdaje, do otwarcia przestrzeni 
psychodramy w stronę rzeczywistego widza . Prawdziwe uczestnic
two w ,.Weselu" wymagało bowiem w roku 1901 i wymaga w rok~ 
1984 unaocznienia stanu własnej świadomości. jak i świadomości 
wspólnoty, w której się istnieje. Kreowany przez Wyspiańskiego 
obraz jest szczególnym rodzajem katalizatora, przyspieszająceg~ 
ten proces„. A może czymś więcej: przewodnikiem w przestrzern 
jednostkowej i społecznej samoświadomośc.:i„. 

Psychodrama nie jest doświadczeniem neutralnym i bezintere-



sownym. Wyspiański każe swym bohaterom zajrzeć w głąb własnych 
dusz i sumień i zobiektywizować to doznanie w obrazie - w przeko
naniu , że ich świadomość jest chora, odgrodzona od rzeczywistości, 
zaplątana we własne wnętrze. Oczywiście: każdy z tych bohaterów 
jest chory inaczej, każdy ma własne demony, ale wszyscy tkwią 
razem w jednym polskim piekle. Jest nim - niewola „. „Wesele", 
jak wspomina Stanisław Estreicher, zrodziło się z nienawiści do niej, 
z chęci jej zgłębienia, zrozumienia, pokonania. Czy chodzi po prostu 
o niewolę polityczną? W pewnej mierze tak. Było to w końcu zasad
nicze, nie dające się ominąć doświadczenie historyczne i egzystencjo
nalne nie tylko pokolenia Wyspiańskiego, ale i kilku poprzednich. 
Kilkadziesiąt lat przed „Weselem'' powiadał Norwid: „Życie narodu 
tak jest nierozdzielnym od życia społeczeństwa , iż zaślepione nawet 
rządy przekonają się same najwidoczniej, dlaczego zatamowanie 
tego życia i czterech pokoleń nie wytrzyma . Zamknięcie albowiem 
wszelkiego pola dla rodzących się ciągle i ciągle wzrastających 
grozić musi nareszcie takim politycznym przeludnieniem, jak gdzie 
indziej z tychże prawie przyczyn przeludnienie socjalne spotykamy. 
Są to prawa mocniejsze od wszelkich represji „." Społeczną odpor
ność na brak narodowego życia oblicza więc autor „Promethidiona" 
na 70- 80 lat... A jeśli niewola trwa z górą wiek? Jeśli klęską skoń
czyły się kolejne powstania? Jeśli narastają wewnętrzne podziały 
i animozje? Wtedy niewola staje się problemem duchowym, rodzi 
się świadomość zniewolona„. „Niewola - pisze Brzozowski na 
marginesie dzieła Wyspiańskiego - weszła w duszę i przeżywając 
samych siebie , ulegając swobodnemu, żywiołowemu pędowi psychi
ki naszej, żyjemy jako własną naturą - rozkładem dziejowości, 

straszliwą siłą ciążenia ku narodowej nicości ." Sto lat politycznej 
niewoli ukształtowało zatem codzienne zachowania, przekonania, 
style myślenia jednostek i całych grup społecznych. Wytworzyło 

. I 
polskie inferno, przesłaniające historię i teraźniejszość grubą war
stwą nie uświadamianych do końca i nie podlegających racjonaliza
cji mitów. Wyspiańskiego szczególnie uderza to ostatnie stadium 
uwewnętrzniania niewoli. Stadium, w którym opanowuje ona świa
domość, wypełniając ją martwymi, coraz dalszymi od rzeczywistości 
formami myślenia . („Niewola - jest to formy postawienie na miejscu 
celu" - powiada Norwid.) W tym stadium ludzie przestają widzieć 
ludzi. Widzą tylko własne o nich myśli - władza schematu staje się 
absolutna . Rzeczywistość zmienia się w świat pozorów. Nie ma 
chłopów, nie ma inteligencji. Nie ma społeczeństwa. Pozostają 
rojenia, pogrążenie się w nicość, uleganie muzyce Chochoła. 

Jeśli w świadomości jednostek czy grup ludzi rzeczywistość 

zaczyna się przekształcać pod wpływem paraliżującej formy w nie
rzeczywistość, przypominającą koszmarny sen - ito jedną z możli
wych dróg powrotu do realności jest przedłużenie tego snu aż 

do jego końca. w którym odsłoni swą istotę. Tę drogę wybiera 
Wyspiański dla bohaterów swego dramatu: w listopadową noc 
będącą dla nich czasem samopoznania, każe im śnić do końca , śnić 

o dwu wielkich mitach, o których myślą na jawie: o jedności społe
czeństwa i o możliwości narodowego powstania. Doświadczenie jest 
okrutne: oba mity nie wytrzymują (w nadanym im przez bohaterów 
kształcie) próby rzeczywistości . 

Klęska zamkniętych w bronowickiej arce postaci , daremność ich 
wiedzy o sobie i świecie, nie oznacza jednak przegranej zewnętrznej 
psychodramy - dotyczącej autora i widzów - ani, tym bardziej 
zagłady idei jedności (czy inaczej: solidarności) i powstania, trakto
wanych obiektywnie, nie zaś jako część ideologii, prezentowanych 
przez bohaterów Wyspiańskiego ... Pewne wydaje się natomiast, iż 
dla autora ,.,Akropolis" świadomość zniewolona, więziona przez 
formę - nie jest w stanie zrealizować swej wolności w realnym 



świecie. Aby ten stan osiągnąć, musi owa świadomość najpierw doko
nać wewnętrznego, zorientowanego etycznie oczyszczenia i wyzwo
lenia. I taki właśnie wydaje się ostateczny horyzont „Wesela" -
prowadzący wprost od niewoli do walki o wewnętrzną wolność. Jak 
powiada Brzozowski: „Walka wewnętrzna z bezdziejowością, usiło
wa nie przezwyciężenia jej w sobie, zrozumienia na czym polega 
psychiczna natura narodowego rozbicia, wypalanie rozżarzonym 
żelazem z duszy własnej stygmatów beznarodowego, nieczynnego 
istnienia, rozpaczliwe dźwiga nie się ku zjednoczeniu duchowemu 
z potęgą historyczną narodu - ten straszny samosąd, krwawe 
zmaganie się stanowią istotę zasadniczego procesu duchowego 
poety, z którego wyłaniały się jego dzieła ." 

.\.lar i1rn Sca la : Sen n cy ILtopado' CJ (W :l I rogram do .. Wesela" S ta nisława Wyspiańskiego 

w Teatrze im. J. Słowack iego w Krak wte. ł 6 czerwca ł984 roku. 

Mit sz lachetnego husarza jes t błędny. Ale he:: wątpienia jest też 
hlędny mit pijanego warcho/a-qlupca . Najwyżs::y cza , żchy 'my się 

wyzh_i li kompleksów w stosunku do tak zwanych nas::ych przodków, bo 
wtedy dopiero - nie :;ądają c od nich, ~ehy hr/i c::ym.\: nadzwyczajnym 
i nie karykaturując ich, hędziemy mo.1 li s ię im przyjrzeć . A zwłasz za 
pos lu chcd· i ·h, dotrze ' do ich w/a, nego glo. u. O zywi.i:cie.je. li hędziemy 
rnie li na Lo ochotę . A warto, choćhy dlatego, żeby stonować nieco 
histeri . dzisiejszego ant ymit11. który kontynuuje na odwrót dawny 
mil. Po:w tym 11· dohrei 1rnlno:ciowej tradycji ludzkości, a między 
innymi 1v tradyLji polskiej, leży zarodek liberalizmu i demokracji także 
w skali hisror cznej, ro znaczy hezinteresow11ego i równego traktowa
nia <!pok oraz pokoleti. Poniewa: sami nie dożyjem_i momentu o ądze
nia nas prz z potomnych, pozwólmy „przodkom" wstać pr::ynajm11iej 
od czasu do c::asu z lawy oskarżonych i pokaza ' · ię nam takimi, 
j akimi hy li w swej j ednorazo wej ludzkiej realiza u;, nie wzorowej, nie 
pomnikowe/. codziennej, a zarazem rozciągnięt ej w olbrzymiej skali 
od hoharersn a (ho i to pr::ecież się im zdar::a ło) po nikczemność (było 
je j duża) . Byli to homi1u:s .<iapie111es. z kt órymi mo:?emy ostate .znie 
11awiąz(l(: ró wnie spokoj ne i nienerwowe, ale nieohojr:tne i imelektual
nie przyjemne stosunki ... 

Hanna MALEWSK A 
O odpowiedzialno~ci. Kraków l ' I r. 



:y istnieie charakter narodowy:1 Na to pytanie nie majednozna
c2 11ej odpowiedzi. Z biologicznego punktu widzenia istnienie charakte
rn narodowe90 jest możliwe. Warunki środowiskowe (w.fród których, 
·eś/i idzie o człowieka, niemałą rolę odgrywają warunki natury 
kulturowej) ukladc~ią się w ten sposób, że pnt ne cech) charakteru są 
korz_ st ne a inne niekorzystne. Ludzie obdarzeni korzystnymi cechami 
charakteru mają większe szanse przetrwania i zostawienia powmstwa 
niż ci, któr::.y cech tych nie wykazują. Zbiór ce h genetycznych danej 
populacji (t.:w. gene pool) będ::ie się więc w ciągu pokoleń zmieniał 
w kierunku pr.:ewagi ilościowej cech korzystnych dla danego środo
wiska. W ten sposób będzie się on różni/ od zbiorów cech genetycznych 
populacji żyjących w innych warunkach .środowiskmvych . 

Prócz cech wrodzonych"' formowaniu się hipotec.1 cznego charak
teru narodowego odgrywałyby rolę cechy nabyte, uwarunkowane tzw. 
dziedziczeniem społecznym, a więc panującymi w danym .frodowisku 
modelami .:achowania się. 

Stosując jedną z typologii psychiatrycznych można by globalnie 
określić społeczeństwo polskie jako charakteryzujące się przewagą 
cech histerycznych i psychastenicznych. Cechy histeryczne (Brzezicki 
nazwa/je skritotymnymi, od greckiego skritao - tańczę, dla podkreśle
nia swoistych niuansów odróżniających je od klasycznego typu histe
rycznego) najlepiej reprezentuje polski szlagon. Cechy te - to impono
wanie otoczeniu, efekciarstwo bez poczucia obowiązku, polskie „zastaw 
się, a postaw się" , fantazja granicząca z pseudologia phantastica, 
uczucia burzliwe, choi: płytkie, łatwo i szybko przechodzące z jednej 
skrajnofri w drugą. Natomiast cechy psychasteniczne najlepiej oddaje 
posCUl: polskiego kmiotka. To człowiek cichy, pokornego serca, niskiego 
o sobie mniemania, pracowity i ohowiązkmq, unikający zwad), chętnie 
by on skrył się pod ziemię, by nikomu nie zawadzać. 

Wpewn('.i mierze oba pr.zeciwstawne typy osobowo.ki dopełniają się 
1uk, ::e społeceństwo złożone :: takich ludzi może egzystować; jedni 
seimi kują, drudzy pracują. Znikną I szla chcic i znika chłop polski, a le 
pewne form y zachowania się przetrwały; nadal spotyka się szlachecką 
farifaronadę i kmiecą pilnofr. Oba opisane, na pierwszy rzut oka 
przeciwstawne typy łączy jedna ważna cecha. Dla jednych i drugich 
naczelnym pytaniem życia jest : „co inni o mnie pomyślą?" Histeryk 
stara się zdobyć aprobatę otoczenia blyszczeniem,fanfaronadą, „brylo
waniem", a psychastenik - cichą obowiązkowością. 

Tego typu pytanie .~wiadczy o slaho .ści „autoportretu", wlasneoo 
obrazu siebie (selfconcept). Ż .\ wając modnego dzi.5 w psychologii 
i psychiatrii okre.\:lenia, rnożna rzec,żejest dowodem pewnej niedojrza
łoś c i psychicznej . Jedną bowiem z cech psychicznej dojrzałośc i jest 
umiejętność obiektywnego spojr:::enia na siebie i umiejętność odpowie
d.:e 11ia samemu sobie na pytanie ,jaki ja jestem!" . 

Antoni KĘPIŃSKI 
Psychopatie. Warstawa 1977 r. 



Domek mały, chata skq_pa: 
Polska, swoi, własne łzy, 
własne trwogi, zbrodnie, sny 
własne brudy, podłość, kłam; 
znam, zanadto dobrze znam. 

Stanisław WYSPIAŃSKI 

Józef TISCHNER 

CHOCHOŁ SARMACKIEJ MELANCHOLII 

Chochoł z „Wesela" Wyspiańskiego - oto, jak mi s 1i ę wy
daje, niemal doskonały symbol „sarmackiej melancholii"„ . Jest to 
w pełnym tego słowa znaczeniu symbol. Tworzywem chochoła jest 
słoma - suchy badyl pozbawiony ziarna . Kształtem i ruchem 
przypomina człowieka. W dramacie Wyspiańskiego pojawia się jako 
znak i zapowiedź ogarniającej weselnych gości apatii . Jego ruchom 
towarzyszy tęskna, rzewna melodia i słowa: „miałeś chamie złoty 
róg" .. . Przed tymi , którzy oczekiwali nadejścia Wernyhory, zamyka 
się wielka przyszłość . Zmęczeni weselem ludzie popadają w sen, 
a gdy się obudzą, wszystko wróci do codziennej prozy. Jest chwila 
zatrzymanego czasu. Barwny korowód postaci wypełnia scenę, przez 
okno widać jakieś przestrzenie pól. Ale czas stanął i przestrzeń, 
zarówno ta w izbie, jak ta poza nią, nie jest niczym do pokonania i do 
kroczenia naprzód, lecz jest przestrzenią zamykającą , osaczającą 

człowieka. Melodia jest pełna nieokreślonego żalu. „Miałeś chamie 
czapkę z piór. .. " Czas stoi ... Wszystkie wymienione akcesoria, a więc 
kukła ze słomy, przestrzeń osaczająca, czas zatrzymany i w powie
trzu wiszący smak żalu po zaprzepaszczeniu Okazji - oto źródła , 

z których poeta wydobył swoisty, symbolizowany przez chochoła 
Nastrój, któremu nadajemy nazwę : sarmacka melancholia . 

Spróbujmy uchwycić bliżej istotę owego zjawiska 1 • Przyjrzyjmy 
się w tym celu najpierw generalnej sytuacji, w której nastrój ów ma 
swe wkorzenienie. Punkty zahaczenia opisu podsunie nam sam 
dramat, postarajmy się jednak o dokonanie pewnego uogólnienia, by 
na tej drodze uchwycić nie konkretną , lecz generalną strukturę 
interesującej nas sytuacji. 

GENERALNA FORMA ŚWIATA 

Melancholia rodzi się z konkretnej porażki , jednej lub wielu. 
Zanim jednak do porażki dojdzie, w świadomości człowieka utrzy
muje się pewna generalna wizja świata i generalna wizja sytuacji 
człowieka w tym świecie, warunkująca określony sposób przeżywa
nia porażki. Wizja ta to Świat melancholii. Świat melancholii jest 
podzielony na dwie zasadniczo różne prze"trzenie: górną, idealną 
i utopijną, oraz dolną, codzienną i prozaiczną. W idealną przes trzeń 

świata kierują się najgłębsze nadzieje, ambicje, marzenia człowieka . 

Tam działają ukryte sprężyny dziejów, dokonują się usprawiedli
wienia i potępienia ludzi oraz całych narodów. Stamtąd miał 

przyjść legendarny Wernyhora, by ziścić na ziemi wzniosłą Utopię. 
W przestrzeni prozaicznej dzieje się szara codzienność, narodo
wa, społeczna i indywidualna alienacja. Tutaj pędzi swój nudny 
i nostalgiczny żywot człowiek przywiązany do swego czasu i swej 
przestrzeni, odbywając pokutę za nieokreślone winy . O ile świat 



Utopii jest siedliskiem kolorowych wyobrażeń i źródłem pociech, 
o tyle codzienność jest miejscem prozaicznej nudy. Twórczym warun
kiem melancholii jest bogactwo wyobraźni. Dzięki niej oddycha się 
i przez nią jednocześnie się cierpi. 

To jednak jeszcze nie wystarczy. Aby narodziny chochoła stały 
się możliwe, potrzebna jest jakaś porażka. Oto pojawia się perspekty
wa wyzwolenia od alienacji. Przez jakiś szczególny zbieg przypad
ków świat kolorowej Utopii mógł się ucieleśnić. Rezolutność musiała 
się zdobyć na gest skorzystania z nadciągającej Okazji. Ale gest_u nie 
było, najwyżej jakieś usiłowania . Tragiczny paradoks polega między 
innymi na tym, że właściwie nie wiadomo dlaczego. Być może do 
wyzyskania Okazji trzeba było czegoś więcej niż zadzierzystości, 

może właśnie prawdziwej odwagi (o różnicy za chwilę), w każdym 
razie źródła porażki są mizerne, pospolite. Wyspiański pokazuje to 
bezlitośnie: złoty róg został w banalny sposób zgubiony. 

Użyłem tutaj formuły „sarmacka melancholia". Przymiotnik 
sarmacka" ma odróżniać tę formę melancholii od form pokrew
~ych, których opisanie znajdziemy w podręcznikach psychologii, 
psychiatrii lub w obrazach literackich gdzie indziej zlokalizow~
nych . Melancholia „na tych równinach otwartych na wszystkie 
wiatry" i „pod niebem omdlewającej, kończącej się Europy" (Witold 
Gombrowicz) uzyskiwała swoisty, niepowtarzalny koloryt. Właśnie 
na tę swojskość ma przede wszystkim wskazywać przymiotnik 

Owe rachunki narodoweyo sumienia rozlegające się co najmniej od 
czasów Piotra Skargi, te antynomie „duszy anielskiej" i „rubasznego 
czerepu", te ciqgniące się od czasu rozbiorów rozważania na temat 
„win własnych" i „win cudzych", te wciąż ponawiane rozrachunki 
z historią i z historycznymi postaciami, to jest niewątpliwie cecha 
wyróżniająca autorefleksję Polaków. Czy to bierze się „z powietrza":) 
Można szukać racji historycznych. Zrazu niezwykle swobody szla
checkie , ów brak przymusu i dyscypliny 2 zewnątrz pozostawiający 

w życiu obywatelskim tak szerokie pole dla „wolnej woli" i „dobrej 
woli", a więc i dla pojęcia grzechu (podkreślali to pisarze staropolscy). 
Potem - wobec obcych nacisków i ucisków - moralnie trudne decyzje 
i wybory w warunkach chwiejneyo politycznego bytu, półbytu, niehytu. 
Można też zastanmriać się nad raljami cywilizacyjnymi, ową „mlod
szością cywilizacyjną", 11iedoksztaltowaniem, a więc i poszukiwaniem 
pryncypiów. Można ... Ale łatwiej stwierdzić niell ątpliwie wyraziste 
2jawisko niż szukać jego przyczynowego wyjafoienia. 

Emanuel Mateus2 ROSTWOROWSKI 

„sarmacka". Ale pojęcie sarmatyzmu aż roi się od wieloznaczności. 
Jeden rys zdaje się pozostawać w nim jedn~k na stałe: _1est to 
wspomniana zadzierzystość . Sarmatyzm me Jest tym samym. co 
„polskość". Słowo „sarmatyzm" brzmi pejor~tyw~1e. O sarmatyzmie 
mówi się z przekąsem, ironią. Jest tak, pomewaz sarmatyz~ wno_s1 
z sobą rys „zadzierzystości", a zadzierzystość to niezr.ęczna 1m1t~CJa 
odwagi. W niej bohaterski czyn nie wyrasta z prag~1ema zr,e~h~o
wania obiektywnej, pozytywnej wartości dla samej wartosc1, Jak 
to bywa w przypadku odwagi, lecz z pewnej mieszan tny.?od~có~ 
i motywów, w której obok czysto instynktownych reakcji da_ie się 
także wykryć ukryty zamiar imponowania innym . . . , . 

Sarmacka melancholia jest spontaniczną odpow1edz1ą sw1ado
mości na prozaiczną , a zarazem w jakiejś części zawinio~ą porażkę . 
W jej skład wchodzą nastroje wielorakie, o prz_ec1wst~wnych 
niekiedy tendencjach. Znajdziemy tam różne odcienie zalu za 
niespełnionym snem, jakby nieokreśloną nadzieję, że wszystko 
zostanie powtórzone, zepchnięty w podświadom?ś~ wst~d z p_owodu 
zawinienia i na zewnątrz przejawiające się wys1łk1, zm1erza_1ące do 
podkreślenia własnej mimo wszystko wartoś_ci, ~raz wie,le_ i~nych 
pokrewnych. Wszystkie te elementy odsłomą, się_ wyrazme_i ,. gdy 
przejdziemy do analizy poszczególnych aspektow interesującej nas 
nastrojowości. 

Wyspiański, nim ukaże nieuchro11110.fr porażki, pozwala nam_prz~
żyć niespokojne rozkos::e woluntaryzmu. Wydaje się przez_ ~hw~lę_, ze 
właśnie od nas \-Vszystko zależy ... Historia zda się polem mozlnvosct, po 
którym - własnym tylko usposobieniem skrępowa.ny - , d~mnie_ 
przechadza się Czyn. Wyspiański nie przyjmuje do wtadomosc1 ow~J 
prozy, z jakiej składają się dzieje społeczeństw nowożytnych . Historią 
jest tylko to , co rozżarza się w patos odśv·„1 iętnego porywu: Zadecydo
wać tu może jedna noc, jedno starcie, jak w walkach ludow home_ryc
kich. / chociaż - dla przyczyn niezhyt zresztą jasnych - zostajemy 
zmiażdżeni, daje nam poeta odczuć, że - mimo przywar naszych -
giniemy nie pod kolami zw yklej.furki, lecz pod kołami rydwanu, w .kt,ó? 
wprzęgnięte są wszelkie moce nieba, ziemi i pieki~l .. Wyspwnskt 
przemawia tak, jakby mia/ do widza pretensje, że ten 111.e )CSC, t~tane1~1. 
T jak tu upojonemu taką muzyką Mocy i muzyką Mozltwosc1 - 111e 
pogrążyć się w dur? Wyspiw1ski - to jakby piosenka Chochola , 
rozpisana na wszrstkie instrumenty Dziejów i Kosmosu ... 

Ludwik FLASZEN 
Cyrograf. Kraków 1958 r 
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CZASOWOŚĆ MELANCHOLII: PRZYSZŁOŚĆ I PRZE
SZŁOŚĆ 

W dramacie Wyspiańskiego chochoł rozpoczął swą destruktyw
ną działalność dopiero wtedy. gd y zgubiono zloty róg. Wprawdzie 
pojawił się już przedtem, ale tylko jako złowroga potencjalność. 
Zgubienie złotego rogu, klęska najbardziej prozaiczna z prozai
cznych, zatrzasnęło drzwi zrealizowaniu się wielkiej, kolorowej 
U topii. Doświadczenie przyszłości , jakie w tej chwili budzi się 

w ludziach, jest ambiwalentne: wiek kolorowej Utopii jeszcze nie 
nadszedł, natomiast powtarza się nadal i będzie się powtarzał czas 
codziennej prozy. ksit chwila czasu zatrzymanego. Brzmią jeszcze 
echa zatrzaśnięcia drzwi ku przyszłości . człowiek jeszcze się nią 

fascynuje, ale już przeczuwać zaczyna , że uchwyci go za sekundę 
w swe macki czas codziennego banału. Trwając w takiej teraźniej
szości usiłuje jakoś oddalać tę sekundę od siebie. 

Jeszcze niedługo przedtem, gdy porażki nikt nie przewidywał, 
przyszłość odsłaniała się przez pryzmat radykalnego „albo-albo''. 
Dziś twój tryumf albo zgon . W chwili porażki okazało się , że ani 
zgon, ani tryumf, lecz prozaiczny ciąg dalszy przeżytego już częścio 

wo banału. Ale to trzecie prozaiczne wyjście nie zostaje, jakby si ę 
mogło wydawać, zupełnie odrzucone . Przeciwnie.już się w nim żyje 
i już się nim żyje. Mówi się: jest, jak jest. Jeżeli si ę już w czymś żyj e, 

to okazuje się wtedy, że to, w czym się żyje , nie jes t ostatecznie 
radykalnie złe. Byt-istnienie pokrywa się z dobrem 2

. Istnienie należy 
akceptować przede wszystkim. 

Przyszłość , która za c hwilę nadejdzie, posiada charakter ko n -
ty n u a ej i przeszłości. Dla ilustracji zacytujemy tutaj Gombrowicza : 
„Może i nie jestem komunistą , może jestem tylko wojującym 

pacyfistą. Wałęsałem się po świecie, żeglując po tej otchłani niezro
zumiałych idiosynkrazji i gdziekolwiek zobaczę jakieś tajemnicze 
uczucie, czy to będzie cnota, czy rodzina. wiara czy ojczyzna, 
tam zawsze popełnić muszę jakieś łajdactwo. Oto moja tajemnica . 
którą ze swej strony narzucam wielkiej zagadce bytu. Nie mogę po 
prostu przejść spokojnie obok szczęśliwych narzeczonych, obok 
matki z dzieckiem łub zacnego staruszka, lecz czasem żal mnie 
chwyta za Wami , drodzy moi , Ojcze i Matko, i za tobą święte 
dzieciństwo moje" 3

. 

Podstawowa sytuacja strukturalna zostaje zachowana : dwu
warstwowy aksjologicznie świat (Ojciec, Matka, święte dziecióstwo) 
i porażka, z której wyłania się „żal, co chwyta". Uwypukla się 

również podstawowa sytuacja kontynuacji czasowej: przeszłość 

powtarza się znowu . Nie wiadomo dlaczego. ale nie mog me 
popełniać tych łajdactw. Jest w tym ukryta , może tr oc h ę zrez gno
wana, zgoda na ie bie 1 własn y winą przenikn ięt y mal_ los. 

Fundamentalna afirmacja własnego bytu. rezygnacja z protestów 
przeciwko kont nu owaniu si ę w zorajszego banału , afirmacja cza -u 
powtarzającego s ię i ... da na w wyobra źni świadom ś · i tnieni a 
świata Ut pii, który w każd J chwili może wy trze li· nową okazją 

to wszy tko stanowi w me la nc holii zynnik ważn_ , bo nie p ozwala 
wtargną ' w głą b człowieka uczuciu rozpaczy, kt ó re zaw ze zagr aża 

zwyciężonym . R ozpa cz pojawiłaby s i ę wtedy, gdyb alternatywą nie-



ziszczenia się Utopii była nicość . Ale tak nie jest. W momencie, gdy 
zaczyna zagrażać rozpacz, odzywa się w głębi świadomości chochoła 
j~kiś irracjonalny instynkt trwania i afirmacji siebie wbrew wszyst
kiemu. W wyniku jego działania rozpacz przekształca się w melan
cholię. !"1elancholia jest rozpaczą , która nie zdążyła dojrzeć. Różni
ca wynika z czasowości. Czas rozpaczy jest czasem bez jutra. Czas 
melancholii jest czasem degradującego się jutra. 
. Świa.domość, że moje jutro zostanie zdegradowane, ma jednak 
Jeszcze mną rolę do spełnienia. Ona nie pozwala narodzić się 

prawdziwie pełnej radości życia , której ustępuje miejsca cofająca się 
r~zpacz .. ~elanc.holia od tej strony oglądana jest stanem niedojrza
!eJ radosc1. KryJe ona w sobie radość doprowadzoną do połowy 
1 w połowie skazaną na przeistoczenie w egzystencjonalny smutek. 

Tak więc melancholia oglądana przez pryzmat fundamentalnej 
~zasowości o~słania się nam jako mieszanina wzajemnie się zwalcza~ 
Ją~yc~ nastr~JÓ~ .egzystenc}alne~ goryczy i egzystencjalnej uciechy 
z zyc1a, w ktoreJ zaden z mch me ma prawa dominacji . 

CZASOWOŚĆ MELANCHOLII: TERAŻNIEJSZOŚĆ 

Aby uchwycić jądro teraźniejszości , spróbujmy sobie przypo
mnieć inne dzieła opisujące sarmacką melancholię - postacie, 
a szczególnie twarze oraz otaczające je przestrzenie z symboli
cznych obrazów Jacka Malczewskiego. W twarzach tych kryje się 
żywa, od środka działająca treść nostalgiczna. Nostalgia jest w nich 
czynnikiem oderwania się od aktualnej rzeczywistości otaczającego 
świata i skierowania uwagi istoty myślącej ku innej, piękniejszej, na 
wpół wewnęt.rznej, ~a wpół zewnętrznej rzeczywistości. Powiemy: 
ku kolorowej Utop11 . Gombrowicz w przytoczonym cytacie mówi: 
.. żal. co chwyta''. Wydaje mi się jednak, że byłoby właściwiej posłu
żyć się tutaj stosunkowo rzadziej używanym słowem „ rzewność" . 

W pojęciu rzewności odkrywamy nie tylko wspomnianą treść nostal
giczną wraz z jej ucieczką od konkretnej rzeczywistości , lecz także 
mocny element uczuciowości , jakieś cisnące się do oczu łzy - i jak 
dalekie echo - nieokreślony wyrzut sumienia, źródło owej ucieczki. 



~zewno.k nie jest ani tak gwałtowna jak rozpacz. ani nie koncenlruje 
się ~a.k wyłącznie na jednym wydarzeniu, jak żałobny płacz. Nie jest 
z m~J zresztą zupełnie wygnana jakaś mała radość. Rzewność jest 
swojska, polska. Jest dla melancholii tym, czym dźwięk dla tonu, 
kolor dla przestrzeni, fala dla płynącej wody. Ona konstytuuje 
nastrojowość melancholii w jej teraźniejszości. 

Ale melancholia jest jeszcze czymś więcej niż nastrojowością: jest 
świadomością porażki. Świadomość porażki ma złożoną budowę. 
Warunkiem jej możliwości jest bardziej podstawowa, ostra świado
mość zapotrzebowania na coś, co może sycić zapotrzebowanie, co 
jednak nie ma jednoznacznie określonych konturów. Jakieś ,,coś" 
powinno przyjść, jakiś „ktoś" zjawić się, aby wypełnić „potrzebę 
serca". Pewnego ranka zjawia się oczekiwany Wernyhora. Wtedy 
melancholia gu bi złoty róg. Jest chwila porażki . Podkreślam tutaj to 
słowo „porażka'·. Ono nie znaczy tyle samo co „klęska''. Bywają 
klęski wspanialsze od zwycięstw, bo same w sobie pełne honoru 
1 owocne dla przyszłości . Porażk 1i są zawsze banalne, prozaiczne, 
głupie. Poza tym w porażonym nie wszystko bywa „porażone", 
ponieważ w swym rdzeniu porażki są zawinione przez samą ofiarę . 

Po~a~ka. ~dsłania ograniczenie zadzierzystości. Być może. gdyby 
na JeJ miejscu było męstwo, prawdziwa odwaga, nie doszłoby do 
porażki. Z porażek wynosi się gorycz, z klęsk można wynieść honor 
i naukę. I jeszcze jedno. Po porażce żywa wyobraźnia nie za
przestaje konstruować obrazów kolorowej Utopii . Obrazy te nie 
sycą jednak zapotrzebowań. Jedyne co wywołuje, to drażnienie 
smaku, a w ostatecznym rozrachunku trwanie świadomości „złego 
uszczęśliwienia". ~ 

Sen u Wyspiat'lskiego jest symbolem ucieczki. Jest także znakiem 
zamknięcia się ludzkiego bytu na biologicznej płaszczyźnie istnienia . 

Ból melancholii ukazuje dwie strony: w nieprzystosowanym do 
konkretnego świata człowieku boli całość jego postaci. Nie boli 
konkretnie nic, boli całość . Poza tym ból ten posiada inne! jeszcze 

Poc:::ąwszr od podr(:c:::ników dla s:::kól naini:':s::: rch a sko11-
c.::yws:::y 1w d:::ielaclz najwyższej w11ieięt110.ki , wsz~dzie ~apanowa/a 
wszec/11dad11ie jl!dna my.~ / nicn·olnicza, pnzhawiająca 11aród 110/ski 
nil! tylko sławy dawnej, lecz zgoła wsze lkil:go dobra \\'/as11ego. Co 
tylko hyło 11· Polsce, H"szyscko greckie i r:::ymskie. porem niemieckie 
i włoskie. Aż do z11ud:::e11iu bito w to kowadlo dźwięcz ni!, ahv hawic'· 
uszy pokole1i jednych po drnyich. Miasra :::akladuli Ce ltowi~, polem 
Gamani ci Teutoni, sz tuk ę hudowniczl/ 1rnie::;Ji Krzyi:acy, któr:::r 
rabo1rn{ najs praw nil!j umie li , ;: lot ni u wa wyuczyli nas dopiero ohc.r 
najezdcy, stro;e 11arodowe .:F11· c e111 zabraliśmy Tz1rkom (!), mogił~ 
Wtrndy i Krakusa to nie w/aściwofr plemienna polska, nie.' w pu::osta
łofr M 011gof<)11', K rnkus to nie Polak, lee::: Skand yml'rvcz yk, a sz lachla 
polska IO wyrwór 11ie1niecki od „schlachten.1„. 

właściwość: ukryty głos sumienia wyrzucającego, że winę za porażkę 
ponosi sama ofiara. 

Teraźniejszość stanęła. 

Popatrzmy na postacie u Malczewskiego. Są nie tylko oderwane 
od świata , ale w jakimś stopniu także oderwane od siebie . Przestrzeń 
obrazów podkreśla statyczny charakter melancholii. Przestrzeń 

może być obszarem otwartym dla ruchu lub obszarem hamującym 
ruch. Przestrzeń wokół rozpędzonych koni Chełmońskiego jest 
przestrzenią uległą , już pokonaną częściowo i do pokonania za 
chwilę. Przestrzeń Malczewskiego jest inna , ona nosi piętno „ukryte
go zwycięzcy". czynnika osaczającego człowieka. Jest jakby tworzy
wem postaci a zarazem barierą dla ich zewnętrznej aktywności. 
Wszystko co się w obrazie dzieje, dzieje się w środku postaci. 
Prawdziwa aktywność jest aktywnością nieprzestrzennego nastroju . 

Przypomnijmy sobie także Leopolda Staffa: „Szczęście przyjść 
chciało, lecz mroków się zlękło. Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce 
mu pękło" . A u Kazimierza Prze,rwy-Tetmajera choćby jego „zadu
my polne, osmętnice" i wiele innych podobnych. 

Jeszcze jeden moment, bodaj najdonioślejszy . Tak opisany 
nastrój byłby tylko mniej łub bardziej chwilową treścią świadomości, 
a nam chodzi o coś więcej, o samą „duszę chochoła'', zatem o jego 
substancję w czasie trwającą, konstyituującą jego egzystencję. Cho
choł sarmackiej melancholii osiąga pełnię swej substancjalności , gdy 
w głębi człowieka dokona się egzystencjalny wybór, którym człowiek 
akceptuje melancholię jako „duszę dla siebie". Tak jak melancholia 
zmierza to tego, by odkryć człowieka dla siebie, tak człowiek 

odkrywa w niej samego siebie. Moment odkrycia jest momentem 
wzajemnego przylgnięcia. Z tą chwilą melancholia staje się czymś 
więcej niż chwilowym nastrojem, mianowicie stałym sposobem 
istnienia człowieka w świecie4 . 

Jak często i w jakiej konkretnie geograficznej szerokości się to 
dokonuje, tego oczywiście eidetyczna fenomenologia nie umie 
rozstrzygnąć. 

Co :::a okropnofr potworna bije z tej mnogofri dowodów wyrosłych 
na kąkolu i gorczycy, piołunie i chwaście, aby tylko ivykazać przed 
.<wiatem, iż Polska cala była omyłką stworzenia. - Nie hylo większych 
11ło11111ości na kuli ziemskiej jak wśród .~lachty polskiej, to tylko ze 
strony czarnej oglądając - nie było nawet nic gorszego jak kościół 
w Polsce, a zatem dziś rosną biskupy samozwwicze kościoła narodo
wego, dla poprawienia narodu! O! Zgrozo.' - Ś•viat zamięszania roz
kochał się w gruzach tak dalece, że dla pomocy w tern dążeniu nakazał 
próżniactwo.'. Uprzątnąć gruzów dziś nawet nie wolno! Miasto pracy 
podaje się bohaterstwo mord11- i spryt oszukaństwa po powieściach 
kryminalnych. 

Jan SAS ZUBRZYCKI 
Sława. Katowice 1924 r. 



ROZUM SARMACKIEJ MELANCHOLII 

Jak ~o tu nazwać? Jak określić ów charakterystyczny rys 
~hocholeJ umysłowości, którym usprawiedliwia on wobec innych 
1 wobec samego siebie swe trwanie? Jest w nim jakieś pokrewieństwo 
zarówno z inteligencją jako. cechą umysłowości, jak z błyskotliwoś
cią }ako . ce~hą konwersacji, chociaż ani z jedną, ani z drugą nie 
utozsam1a się bez reszty. Od inteligencji różni go to , że ... poziom 
argumentacji, na którym operuje, nie wykracza ponad poziom teorii. 
którą uzasadnia , a która jest usprawiedliwieniem porażek i masko~ 
waniem kompleksów z nich wynikających . O ile horyzonty pierwszej 
są stale o_twarte, o tyle horyzonty drugiej są stale ograniczone 
pewnym nienaruszalnym a priori, które odczuwa się jako uraz . Od 
błyskotliwości różni ją to, że jest nie tylko właściwością sposobu 
prowadzenia konwersacji, lecz cechą całego sposobu bycia. I jeszcze 
Jeden rys, najbardziej rozstrzygający: w świadomości chochoła jest 
?na _czymś wyższym niż rozum pojęty jako władza odkrywania 
1 logicznego opisywania otaczającej człowieka rzeczywistości. 

Jak nazwać tutaj ten rys? Ponieważ nie umiem tego zrobić, 
spróbuję pozostawić rzecz bez nazwy. 

Korelatem rozumu jest racjonalny porządek . Rozum wierzy 
w istnienie tego porządku i zmierza do jego opisu. Korelatem mental
ności sarmackiej melancholii jest Pr z y pad e k. Ona wierzy przede 
wszystkim w Przypadkowość świata i chce się o nją oprzeć. Chwyta 
świat poprzez pryzmat gramatyki paradoksu, w której zasadniczo 
obowiązuje tylko jedna wartość logiczna: prawdopodobieństwo. 
Mamy tutaj do czynienia z jakąś negacją rozumu. Ale nagacja ta 
polega tylko na uznaniu wyższości przypadku nad prawidłowością, 
a nie na totalnej negacji prawidłowości 5 . 

Zgubienie złotego rogu było dziełem Przypadku . Więcej praw
dziwegq istnienia jest w Przypadkach niż w prawidłowościach. 

W ścisłym związku z akceptacją wyższości Przypadku nad 
rozumem stoi w mentalności chochoła głęboka niechęć do stawiania 
i rozwiązywania pytań fundamentalnych. Kim właściwie jest Werny
hora? Jakie są reguły jego powrotów? A może Wernyhora nie 
istnieje? Cały świat kolorowej Utopii wydaje się usprawiedliwiać 



siebie przez swój własny koloryt, dlatego nie implikuje pytań 

fundamentalnych. Istnieje, bo drażni smak. Ale też przeświadczenie 
o istnieniu takiego świata nie jest tym samym co wiar a, że on 
istnieje. Między aktem wiary a katem niewiary istnieje stan pośredni: 
nie-niewiary. Akt wiary i akt niewiary są aktami pozytywnymi: jeden 
akceptuje, drugi neguje. Akt nie-niewiary nie neguje, ale także nie 
akceptuje. Jest negacją niewiary, ale jest też początkiem negacji -
jakimś ledwo wyczuwalnym znakiem zapytania postawionym nad 
wiarą. 

Obydwa rysy charakterystyczne: to że Przypadek jest wyższy od 
prawidłowości oraz brak pytań fundamentalnych, znajdują swój 
wyraz i swe odbicie w religijności chochoła. Świat religijny nadprzy
rodzoności splata się wtedy ściśle ze światem kolorowej Utopii. Nie 
pyta się o ostateczne racje istnienia owego świata: jego koloryt 
usprawiedliwia jego trwanie. Wrogiem jest mu wszelka surowość, 
prostota. Barwność idzie przed ubóstwem, krzyk przed ciszą, 

świętowanie przed pracą, a forma przed treścią. Trzeba także, aby 
żywi reprezentanci religii nie byli zwykli, lecz ile możności bajeczni, 
Utopijni. Koloryt jest towarzyszem sakralności. Odświętne, bo kolo
rowe. Afirmacja nadprzyrodzonego świata religii nie dokonuje się na 
zasadzie pozytywnego aktu wiary, lecz jest podtrzymywana przez 
utajony stan nie-niewiary. Tym, w co człowiek w ten sposób nie
niewierzy, jest przede wszystkim sam Bóg. Korelatywnie do prze
świadczenia o wyższości Przypadku nad prawidłowością Bóg ten nie 
jest racją istniejącego w świecie porządku, rozumności, celowości, 
czy wprzód ustanowionej harmonii, lecz najwyższym władcą rządzą
cym wszelkim realnym i możliwym Przypadkiem 6

. 

Obok rysów pejoratywnych umysłowość sarmackiej melancholii 
odznacza się także cechami pozytywnymi. Jeden z nich jest godny 
szczególnej wzmianki. Polega on na umiejętności, a nawet pewnej 
sztuce wyzyskiwania przypadków w życiu. Przypadkowość będąca 
marginalnym zjawiskiem życia społecznego, jest tutaj wyzyskana, 
podniesiona do rangi czegoś doniosłego, w pełni wartościowego, 
zmuszona do tego, aby służyć głównemu nurtowi życia. Wyzyskiwa
nie dla swoich potrzeb przypadkowości towarzyszącej wszelkiej 
racjonalnej strukturze społecznej, owa zadziwiająca niekiedy zdol
ność do improwizacji, jest sztuką istnienia na świecie, w którym 
rozumne tępiły i tępią chochołów. Symbol nieco chwiejnego chocho
ła - tworu ze słomy, kryje coś w rodzaju sarkastycznej kpiny, z jaką 
życie traktuje rozum. Gałczyński pisał: 

INNI LUDZIE 

Bo jestem Polak, 
a Polak to wariat , 
a wariat to lepszy gość . 

Świat innych ludzi dzieli się na trzy kategorie: ludzi w jakiś 
sposób uczestniczącyh w św iecie kolorowej Utopii, Judzi z obszaru 
codziennej prozy, ludzi względnie pobliskiego otoczenia. Postawa, 
jaką się zajmuje w stosunku do tych trzech kategorii ludzi, zawiera 



w sobie coś ze świadomości „złego uszczęśliwienia" przenikającej 
choch~ła. W k~żdym przypadku przejawia się jednak nieco inaczej. 
, . Świat lud~1 z obszaru promieniowania kolorowej Utopii jest 
sw1at~11: ,baśm, cud?wnej, rajskiej legendy. Ludzie stamtąd mogą 
przym~sc wyzwolenie. W stosunku do tych ludzi obowiązuje uczucie 
głębokiego nabożeństwa. Składa się ono z czci, najgłębszego szacun
ku, elementów misterium tremendum i fascinosum oraz troski by 
przy przypadkowym spotkaniu wypaść jak najlepiej. Odsłanianie 
pr.z~d nim głębi osobistego nieszczęścia ma przynieść łaskę .oszała
miaJąc~go wyzwolenia. W perspektywie tego świata nieszczęście 
~zyskuje ten sens, że jest podstawową racją wyniesienia upadłej 
istoty 7 . 

Doświadczenie prozy życia przynosi wiedzę o ludzkiej złośli
wości, przewrotności, małostkowości, o ludzkim „zachytrzeniu ''. 
W prozaicznym świecie trwa walka. Ofiarą tej walki jest sama 
sarmacka melancholia. Dlatego przybiera ona w -stosunk~ do ludzi 
~ tego obszaru postawę „z góry obronną". Aby nie cierpieć od 
mnych, sama w miarę możliwości zadaje innym ból. Podstawowym 
sposob.em współistnienia człowieka z człowiekiem staje się kłótnia 
o drobiazg. Terenem kłótni jest ulica , ogonek, a szerzej rzecz ujmując 
to wszystko co gwarantuje anonimowość .. Na tym obszarze własne 
cierpienie j~st ro?zajem „centrum wyładowań", podczas gdy same 
wyładow~ma m~Ją na celu „demokratyzowanie" świata przez pro
wokowanie w mm podobnych łez, jakie sam wytewam. 

111/e.~ć niesie, iż w pi1t:ć dni po zatonięciu Księcia Józefa, rybarz 
':vydobył c:iałojego z głębiny, a w ręce prawej jeg o znalazł pałasz tak, 
;ak go wodz trzymał w chwili ostatniej. Cudem 1wz1o1,.•ac: możemv ten 
obraz pełen my.rn najgłębszej, mówiący do nas nauką, żeśmy w sposób 
podobny wszyscy powinni bronić sprawy .~więtej, do u11adlego, nie 
wypuszczając z dłoni miecza nawet po śmierci. My Polan, zwłaszcza 
teraz, pamiętać o rakirn obmviązku musimy , ho inaczej duch nasz 
zesła~nie i roztopimy się w morzu bez narodowości żadnej. Prądy 
przeciwne polskości bijąjakfale nawal nicy o nawę okrętu a do ratunku 
jego niem~ lud~i skorych. Smutno się przedstawia przyszłość nasza, gdy 
zastanowimy się nad tern co dookoła się dzieje i co objawia opuszczenie 
st~nmvisk na różnych placówkach, ponieważ nie trzyma już naród 
miecza w dloni, do obrony gotowego. 

Jan SAS ZUBRZYCKI 

Kategoriia trzecia to ludzie z otoc;zenia. Tutaj świadomość „złego 
t.uszczęśliwienia" dochodzi do pełni. Chochoł melancholii jest obolały 
na skutek porażek. Teraz czyni on ze swego bólu podstawowy 
motyw dowartościowania swej osoby przez innych. Pojaw1ia się ruch 
odsłaniający ten ból i delikatna próba kokietowania nim otoczenia, 
a potem narzucenia go innym. Cierpienie wywyższa. Melancholia 
domaga się satysfakcji od innych. Polegać to ma przede wszystkim na 
uznaniu, ż,e dusza chochoła jest w swym cierpien1iu subtelniejsza od 
innych dusz, które tak cierpieć nie potrafią. Cierpienie ma wynieść 
człowieka ponad świat banału i dać mu uczestnictwo w świecie 
kolorowej Utopii. Na tym jednak ruch się nie kończy. Ostateczny 
sens odsłaniania cierpień zdaje się być głębszy. Chodzi ostatecznie 
o to. by uzyskać uniewinnienie i satysfakcję za konieczność wyboru 
melancholii jako własnego sposobu bycia. Wybór był taki a nie inny, 
bo człowiek cierpiał. Ale cierpienie ma wartość. Wartość cierpie
nia niech usprawiedliwia teraz trwanie w melancholii. Stosunkom 
z ludźmi zaczyna towarzyszyć subtelny rys masochizmu. 

Wspólnym mi'anownikiem wszystkich trzech form odniesienia do 
drugiego człowieka jest świadomość cierpiętniczej wartości 
samego siebie, którą przeniknięta jest melancholia. Można w tym 
widzieć degradację chrześcijańskiej koncepcji wartości cierpienia. 
O ile w chrześcijaństwie cierpienie miało wartość, ponieważ przyno
siło jedyny w swoim rodzaju owoc, o tyle tutaj sam ból jest wartością. 
Cała reszta jest tylko okolicznościowym dodatkiem. 

W moim przekonaniu i bez powstań pozostalibvśmv w X I X wieku 
narodem i jako naród dotrwaliśmy do pierwszej wofny Ś~<."iatowej: byłby 
to jednak naród inny niż ten, którym jestdmy. Stopień owej inności 
jest trudno wyobraża/ny. it)1suwane niekiedy analogie z Finami czv 
z Czechami (a więc małymi narodami chłopskimi czy schłopiałymi) sq 
bardzo wątpliwe. JtV każdym razie nie stali.~my się tym innym narodem 
i nasze korzenie nie tkwią w yli11ie jakiejś sczynowniczałej, może 
polskojęzycznej w szkole i w urzędzie, rozległej - może za Bug 
i Niemen sięgającej - - „Priwis/inji". Korzenie te tkwią natomiast nie 
ty lko w popiołach powstaJiczych, lecz i w poznaJiskiej samorządnej 
yospodarno.ści i w autonomii galiCJjskiej. Tam gdzie Polacy mieli 
możność pożytecznie i z godnofrią działać, tam nie byli „szaleńcami" . 

Emanuel Mateusz ROSTWOROWSKI 



KRYTYKA SARMACKIEJ MELANCHOLII 

Nie należy tej krytyki dokonywać na płaszczyźnie samej nastro
jowości. Nastrój jest tym, czym jest, nastrój istnieje i koniec. Krytyce 
można poddać jedynie wybór nastroju jako podstawowego wyrazu 
własnej głębi, jako swego sposobu istnienia. Chochoł sarmackiej 
melancholiii jest odpowiedzią na świadomość porażki. Należy zapy
tać, czy taka odpowiedź jest odpowiedzią głębi ludzkiej rzeczywi
stości? 

O co chodzi chochołowi sarmackiej mel1anch0Jii w jego wyborze? 
Chodzi o samego siebie. Chochołowi sarmackiej melancholii 
chodzi w jego bytowaniu o własne bytowanie. Z porażki wynosi on 
świadomość istnienia zdegradowanego. Wybierając melancholię 

jako sposób istnienia, wybiera zdegradowane przeżywanie istnie
nia. Także własnego. Na tym polega impas, do którego doprowadza 
ludzką osobowość. 

Na innym miejscu starałem się pokazać, że rdzeniem ludzkiej 
świadomości jest Ja aksjologiczne 8 . Ja aksjologicznemu w jego 
bytowaniu chodzi o realizowanie przedmiotowych wartości. Po
przez realizację wartości przedmiotowych uzyskuje ono świadomość 
wkorzenienia w realny, konkretny świat. Ono nie ucieka od świata, 
lecz działa w konkretnym świecie, gdzie stopniowo realizuje swe 
aksjologiczne wizje. 

Porównanie z sobą obydwu sposobów istnienia pozwala nam 
dopiero uchwycić tragiczny impas, do którego doprowadza człowie
ka wybór sarmackiej melancholii jako stroju dla siebie. 

Być może teraz pojawi się u Czytelnika pytanie egzystencjalne: 
gdzie chochoł istnieje? Ilu mamy chochołów? Jak istnieją? Czyim są 
dziełem? Czy w niektórych kryją się róże? Czy są zorganizowani? 

Bardzo mi przykro, ale nie wiem. I bardzo przepraszam. Może on 
realnie i w całości nigdy nie istnieje? Może istnieją tylko jego części? 
A może jest odwrotnie? Cokolwiek nie jest wewnętrznie sprzeczne, 



może istnieć. A może to jest tylko pewna idea graniczna, ku której 
ciąży nasza świadomość, której jednak nie może osiągnąć? 

Chochoł sarmackiej melancholii sprzeczny nie jest. Zgódźmy się 
zatem i przyznajmy mu sposób istnienia znany poetyckiej metafizyce 
Leśmiana, ten sposób, w jaki istnieją jego rusałki , których „sto 
tysięcy wypłynęło na księżyc, by istnieć mniej więcej". 

l. Opis istoty zjawiska nie przesądza jednak o jego istnieniu. Nie o istnienie nam jednak tutaj 
chodzi, lecz o istotę, generalną postać. fantom , co choć nierealny - zawsze przecież jest 
gotowy przyjść na ludzkie wołanie 
2. Ens et bonum convertuntur. Piękna ta zasada arystotelesowsko-tomistycznej metafizyki 
stała się też jednym z ulubionych tematów komentarzy naszych polskich neotomistów. 
3. Ze zbioru opowiadań: Bakakaj . Kraków 1957. s. 34- 35. 
4. Tym, co Heidegger nazywa „egzystencjalem„ (Existenzialitat). 
5. Zróbmy jednak pewne zastrzeżenie. Negacja racjonalnej prawidłowości świata może płynąć 
z wielu żródeł, między innymi z poszukiwania w miejsce jednej prawidłowości, innej, nowej 
i głębszej . Jej żródłem może być np. poetycka intui«ia świata jak na przykład choćby w poezji 
Leśmiana. Pełno jest tam świadomych zaprzeczeń podstawowych aksjomatów, na których 
zbudowano racjonalny obraz rzeczywistości. „Rozełkanych rusałek nagle sto tysięcy wypły
nęło na księżyc, by istnieć mniej ~f'. W cienistym istnień bezładzie" „Nicość mgłą 
topazu przelśniona tu i tam". „Brzegi zagęstwionych nicości''. „Bo to był głos i tylko głos i nic 
nie było oprócz głosu". Wyobraźnia poetycka wyłamała się z kodeksów przepisanych światu 
przez rozum. Zrobiła to po to, by jedną metafizykę zastąpić inną . L. Staff powiedziałby być 
może o niej : jest „mądrzejsza od mądrości i rozumniejsza od rozumu". 
6. Od strony katolicyzmu reagowano na tę nie-niewiarę próbami szczególnej edukacji 
religijnej , której wynikiem była nie tyle 7,amiana jej w pozytywną „wiarę Abrahama", ile 
pomnożenie prawd koniecznych do wierzenia. 
7. U Gombrowicza w opowiadaniu: „Biesiada u hrabiny Kotłubaj", zamieszczonym w 
cytowanym zbiorze, świat L'topii jest symbolizowany przez arystokracje. Oto reOeksje 
bohatera-mieszczanina na ten temat: „Wspomniałem niejasno sekret arystokracji , ten sekret 
smaku, tę tajemnicę. której nikt nie posiędzie. kto nie jest wybrańcem , choćby. jak mówi 
Schopenhauer. znał na pamięć 300 reguł savoir-vivre'u. A jeśli nawet olśniła mię przez chwilę 
nadzieja , że poznawszy sekret ten. zostanę dopuszczony do ich kółka i będę tak grassejował, 
tak mówił ,,fantastyczny" i .. oszalała·· jak oni, to przecież, pomijając inne względy, strach 
i obawa - czemuż nie powiedzieć otwarcie - przed tym, aby nmie nie wypoliczkowano, 
paraliżowały zupel-nie palącą żądzę wiedzy. Z arystokracją nigdy nie jest się pewnym, 
z arystokracją trzeba ostrożniej niż z oswojonym lampartem" (s . 90). 

Wydaje mi się. że cytowane opowiadanie Gombrowicza jest innym. obok „Wesela" 
Wyspiańskiego. niemal idealnym obrazem literackim opisywanego lulaj zjawiska. Odkrywa
my w nim wszystkie elementy formalne struktry świata melancholii . jej czasowość, jej 
szczególny rys „rozumności", typowe odniesienia do ludzi, a nadto opis samej „porażki", 
w swej szczególności zupełnie nieoczekiwanej. ubrany w ramy kapitalnej ironii. 
8. Impresje aksjologiczne, „Znak" nr 188- 189 (1970). 

J ó:cef Tisrhner : Świat ludzkiej nadziei . Kraków 1975 r. 

N ie mam zamiaru kwestionować trwania w Polsce mitu „rycerskie
go", ale chcę zakwestionować jego zawartość pojęciową oraz jego 
korzenie. Zawarto.~ć, treść „mitu" to w tym wypadku zespół przesłanek 
uważanych za prawdziwe, z których wynika uproszczony już i zdolny 
przybrać symboliczną postać sąd, orzekający na przykład, że ,,Polacy 
byli zawsze narodem rycerskim". Za ,podkładkę", czy przesłanki jak 
i sąd są fałszywe. Są do tego stopnia naciągnięte, że właśnie moż YU1 je 
po prostu uznać - w tej generalnej formie - za fałszywe. 

Hanna MALEWSKA 



Antoni KĘP/ ŃSK I 

W świadomości człowieka już wyraz111e walczą dwie sprzeczne 
tendencje do zachowania własnej indywidualności i do scalenia się 
z grupą. Człowiek chce byl: sobą, buntuje się, gdy lamie się jego wolno.ść 
decyzji, gdy zmusza się go do naginania do woli innych, z drugiej jednak 
strony nie chce być samotny, pragnie być razem z innymi, czuć tak,jak 
inni czują itp. Kompromisowym wyjściem między obu sprzecznymi 
tendencjami jest wspólna grupa. W grupie człowiek może wyrazie~ 

pewne swoje indywidualne tendencje, których nie miałby odwagi 
wyrazić w pojedynkę, a jednocześnie wupa broni go przed całkowitą 
utratą własnej indywidualności, do której by doszło, gdyby miał się 
zespolić z całym ludzkim społeczeństwem. 

Trudno nawet sobie wyobrazić ogólnoludzkie spoleczeństwo, nie 
rozbite na różnorodne grupy. Historia ludzko.fri poucza nas aż nazbyt 
nieraz dobitnie o tym, do jakich antagonizmów, nieraz okrutnych i bez
sensownych, prowadzi rozbicie ludzkiej wspólnoty na różnorakie grupy 
i tworzenie się granic między grupami. Ale możliwe, że właśnie to 
jest jedyny sposób wyjścia ze sprzeczności między indywidualnością 
a zbiorowością. Na granicy wzrasta pogotowie urojeniowe, gdyż poza 
nią ludzie są inni, nieznani, nie wiadomo, co w nich się czai. W obrębie 
tej samej grupy duch wspólnoty zwycięża nad niet{/iwścią. Dlatego też, 

gdy tolerujemy puqoiowie uroieniowe juko zjawisko normalne między 
członkami różnych grup społecznych, traktujemy je jako zjawisko 
patologiczne w obrębie tej samej grupy społecznej. Norma socjologi
czna staie si ę patologią indywidualną. 

Pogotowie ur<~jeniowe nie jest wartością stałą ani w życiu społe
cznym, ani w ind vwidualnvm. Ci sami ludzie, którzy w okresie wojny 
obdarzeni są 11ai9ors:::ymi cechami charakteru i którzy · zyhają na 
1wsze życie na każdym kroku , w okresie pokoju stają się nieraz miłymi 
i atrakcyjnymi sąs iadami. W życiu indywidualnym pogotm\ ie 11roje-
11i0\·ve narasta z niewiadomych nieraz powodów i ten sam c:::lowiek, do 
którego.śmy mieli pełne zaufanie, nagle w naszJ eh oczach staje się tym, 
który p1·2eciw nam spiskuje, który chce nas :::niszczJ ć itp. Ja k się to 
dz ieje, że ludzie, którzy nas otaczają, zmieniają tak swqie oblicza -:
ll'czoraj ich twarze były prz chylne i pr:::yjacielskie, a dzi.~ są wrogie, 
nczoraj im wie.rz;.liśmy, a dz i.~ nie mamy do nich zaufania. To co 
H czoraj wydawa.lo nam się ich prawd:::iw.rm obliczem, Jzi.~ jest mqską, 
pod którą ukrywają oni swe niecne w stosunku do nas zamiary. Swial 
społeczny jest naszym głó\\'11ym ~.,-odowiskiem, powinien więc mieć 
wzylędnie stabilną strukturę. Gdzie tu jest prawda, gdzie konsekwen
cja/ Jak tu sif przedstawia nasz rachunek prawdopodobieństwa? 

Thulno byłoby nam .:yć, ~Jdyhyśmy nie byli pewni, że jutro będzie 
.~wiecić słońce, że ziemia nie będzie dryać pod naszymi stopami, że 



będziemy mieli zapewniony dopływ powietrza itp. A tu, gdy chodzi 
o ludzi, z którymi żyjemy, nie wiemy, co jest prawdą, a co fałszem, co 
0111 naprawdę o nas myślą, jakie są ich prawdziv;e w stosunku do nas 
intencje, czy nie udają tylko naszych przvjaciół czr ich żvczliwość nie 
jest tylko maską, czy nas nie zdradzają, z~chowują~ pozo;y miłości itp. 
Nasz rachunek prawdopodobieństwa zawod::i. Nie wiemy, na co liczyć, 
czego się trzymać, jesteśmy skazani na stalą niepewno.~ć. 

Jest to Jeden z paradoksów życia ludzkiego, że ten sektor 
otaczającego świata, z któr ym 1u1jwięcej się stykamy. od którego 
najbardz iej jeste.~my uzaleinieni. tj. sektor spo/ec:::ny,jestjednocześnie 
sektore~ na/mniej pewnym, sektorem, co do któreqo najtrudniej 
stworzyc sobie rachunek prawdopodobieństwa. i przysłowiowa beczka 
~oli nieraz .nie wy~ta_rczy, by druy~ego człowieka po:::nać . Dlatego gdy 
inne relac;e ze s•viatem otacza.Jqcym ulegają w wielu sektorach 
automatyzacji, człowiek nie zasranawia się nad t) m, jak ma chodzić 
i ~vykonywać szereg codziennych, prostych czy1111ofri; to jego stosun
ki z drugim człowiekiem są zawsze niepewne, znajdują się zawsze 
w centrum świadomości, nie ulegają automatyzacji. Gdyż rachunek 
prawdopodobieństwa nie jest tu nigdy pewny. 

Możliwe, że człowiek jest panem scworzenia i może swoją postawę 
„nad" realizować \\' różnvch odcinkach otaczającego świata, może 
doprowadzić do tego, że ~,. tych odcinkach szanse nieprzewidziane
g.o s.tają się minimalne. ale nigdy nie jest on „panem stworzenia" 
w stosunku do drugiego człowieka; tu dwóch „panów" styka się z sobą 
i nigdy nie wiadomo, co z tego spotkania wyniknie. Wszelki rachunek 
prawdopodobienstwa zawodzi. A jest to sektor życia, który nas 
najbardziej emoc:jonalnie angażuje, nasze uczucia pozytywne i nega
tywne bowiem koncentrują się głównie wokół innych ludzi. To też nie 
wpływa korzystnie na tworze.nie się rachunku prawdopodobieństwa. 
Rachunek musi być zawsze jak najmniej uczuciowy, uczucia howiem 
łatwo zmieniają znak rachunku z dodatniego na ujemny i odwrotnie , to 
co wczoraj było czarne, dziś jest białe. Dlatego w stosunkach z ludźmi 
skazani jesteśmy 1w ciągłą improwizację, na stałe niespodzianki, 
rachuby nasze są tak często płonne. Zmienia się zarówno nasz stosunek 
uczuciowy do nich, jak i ich do nas. Może to jest klęską człowieka, że 
gdzie ma on 1u1jwięcej kontaktów ze świ'ltem otaczającym, tj. z innymi 
ludźmi, tam porusza się najmniej pewnie . A niepewność jest zawsze 
bodźcem do tworzenia fikcyjnych obrazów rzeczywistości. 



Ostatnia scena „Wesela'', scena „chocholego tańca", niejeden raz 
była już przedmiotem zainteresmvania krytyki, historii literatury, 
nawet - literatury pięknej. Scenę tę odczytywano na różne sposoby: 
jako symbol pokolenia Wyspicniskiego,jako symbol zniszczenia niesio
nego przez ideę „społem", jako zapowiedź przyszłego odrodzenia się 
społecze1istwa polskiego itd., itp. Dla nas „chocholi taniec'' gości 
„Weselnych" zdaje się być przede wszystkim sv.'oistą repliką ideową 
„Melancholii" Malczewskiego: oto w r_vtm Chochola kręcą się w koło 
sprawy wielkie i małe, wielcy i mali bohaterowie, idee i marzenia, mity 
i ich karykaturalne repliki. To taniec śmierci naszej narodowej mitologii.' 

(„.) Autor „Wesela" to twórca sprzeczno.fri, twórca niepokoju . 
Podejmuje centralne zagadnienia, którymi żyje współczesność, polemi
zuje z utartymi schematami myślowymi, ale odpowiedzi jasnych na 
stawiane pytania unika. Zmusza kolejne pokolenia do rozliczenia się ze 
swym 1uzrodowym sumieniem, nie daje jednak pocieszenia. Przeprowa
dza publicznli spowiedź z wad i win narodu, ale nie rozgrzesza. I dlatego 
jego narodowa twórczość zdaje się być wzorcem nowej polskiej 
tragedii. W tragedii tej śmiech przerywany jest spazmami płaczu. W 11iei, 
niby w zwierciadle, ogląda się naród polski. A le zwierciadło to 
magiczne, odbija się bowiem w nim nie tylko zewnętrzna maska, widać 
w nim nadto duszę narodu . 

Działalność artystyczna Wyspiańskiego stanowj graniczny słup 
w literaturze, to także graniczny slup w dziejach polskich mitów naro
dowych. Poddane próbie ognia, rewizji, żyć będą odtąd w świadomofri 
społeczeństwa polskiego w wersji nadanej im przez autora „Wesela". 
Bez względu na to, czy potomni będą aprobować stosunek Wyspiań
skiego do tych mitów, czy nie, czy będą odczytywać ukryte poza 
symbolicznymi znakami i postaciami prawdy, czy też dostrzegać będą 
tylko zewnętrzną ich otoczkę, w dziejach polskiej my.rn narodowej 
istnieje odtąd ścisła cezura dzieląca je na czasy „przed Wyspiańskim" 
i „po Wyspiańskim". 

Franciszek Z! EJKA 
W kręgu mitów polskich. Kraków 1977 r. 
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PRZYPOWIEŚĆ O SIEJBIE 

D nia onego Jezus wyszedłszy z domu sied zia ł nad morze m. 
I zgromadziły s i ę przy nim rzesze wielkie, ta k ż.e wszedłwszy do 
łodzi usiad ł , a wszystka rzeszo stało no brzegu. I począ ł do 
nich przemawiać wiele w przypowieściach, mówią c: Oto wy 
szed ł siewca rozsiewać nasiona. A gdy sia ł , jedne nasiona 
padły przy drodze. I nadleciały ptaki niebieskie, i wydzio
bały je. D rugie zaś pad ły na grunt skalisty, gdzie nie mia ły 
wiele ziemi, i wzeszły za raz, gdyż glebo nie była głęboka . 
Skoro jedno wzeszło s łońce, wygorzoły , a iż nie miały ko
rzenia , poschły. Inne znowu pad ły między ciernie: a cie rnie 
wyrosły i zdusiły je. A inne jeszcze podły no ziemię uro
dzajną i przyniosły plon : jedno setny, drugie sześćdziesiąty 
o inne trzydZiiesty. Kto ma uszy ku s ł ucha niu , niechaj s ł ucha . 
I przystąpiwszy uczniowie rzekli mu: Czemu mówisz do nich 
w przypowieściach ? A on odpowiadając im rzeki : Wa m da
ne jest poznać tajemnice Królestwo Niebieskiego, a le Im 
tego nie dano. Bo temu, kto ma, będzie jeszcze więcej da
ne, tak że obfitować będzie, o temu, kto nie ma, i to, co ma 
będzie odjęte. Dlatego mówię da nich w przypowi eściach 
że patrząc , nie widzą , a słuchając , nie słyszą a ni rozumieją . 
I wypełn i a się w nich proroctwo Izajasza , mówiącego: S ł y
s ze n I e m s ł u c h o ć b ę d z i e ci e, a n i e z ro z u
rn i e cie. I w zr o k l e m p o t r z y ć będzie c 1i e, o n I e 
u j r z y c i e. A I b o w i e m z o t y ł o s e r c e I u d u t e-
9 o i u s z o m i i z w y s i ł k i e m s ł y s z e I i, i o c z y s w e 
pr zymkn ę li. Aby przy po dk ·e m oczam i nie 
d o s t r z e c i u s z a m i n I e p o s ł y s z e ć, a s e r c e m 
n i e z ro z u m i e ć, a t a k n i e n a w r ó c i ć s i ę, 
a żeby m i ch uzdrowi I. A wasze oczy b łogosła 
wione, że wid zą i uszy wasze, że słyszą . Zap rawdę bowiem 
powiadam wam, że wielu proroków i sprawied liwych pragnę
ło widzieć , co wy widzicie, a nie widzieli , I słyszeć, co wy sły
!izycie, a nie s łyszeli. Wy tedy słuchajci e przypowieści o ~iew 
cy: Do każdego , kto sł ucha słowa o Królestwie, o nie rozu 
mie go, przychodzi Zły i porywa posiew w sercu jego. Ten 
jest, u którego przy drodze posiano. A u kogo posia no na 
gruncie skalistym, ten s łuch a słowo i natychmiast z rad ością 
je przyjmuje. Nie ma jednak w sobie korzenia, a le jest zmien
ny. I gdy przypadnie ucisk i prześladowa nie dla słowo, wnet 
się zroż . A u kogo posiano wśród ciern i, ten wprawdzie sło
wa słucha, ale troska o rzeczy świa ta tego i ponęto bogactw 
p rzyduszają słowo i nre przynosi p lonów. U kogo zaś na ro
dzajnej ziemi posiano, ten słowo słucha i rozum ie, i przynosi 
plon : a czyn i jedno - setny, a drugie - s ześćdziesiąty , 
o inne - trzydziesty. 

Ewangelia wg św. Mateusza 13 
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HANNA SOBOLEWSKA-KULINA 

2XI 1954-13XI 1987 

Urodz·ona w Warszawie. Maturę zdoła w Liceum Ogólnokształcą
cym im. Bolesława Chrobrego w Gniefoie. W 1977 roku ukończyła 
PWST im. Ale.ksandra Zelwerowicza w Warszawi.e. W tym samym 
roku rozpoczęła pracę w Teatrze Nowym w Poznaniu. Laureatka 
Medalu Młodej Sztuki, cenionej nagrody artystycznej. 
Zmarła tragicznie w Poznan1iu. 

Oto jej ważniejsze role: 

DZ!iewczyna ze wsi 

Dzi.eciobójczyni 

Ismena 
Teresa 

Bożydara 

Natasza 
Kamilo 
Ona 
Berta 

„Gdyby przyleciał ptak" 
Miklosa Meszoly 

- „Czervvony kogut leci wprost do nieba" 
Miodraga Bulatovicia 
„Antygona" Sofoklesa 
„Przed sklepem jubilera" 
Karola Wojtyły 
„DZ!iwne popołudnie dra Burkego" 
Ladislava Smocka 
„Trzy siostry" Anton•iego Czechowa 
„Dom otwarty" Michała Bałuckiego 

- „Zorzo" Bogusława Schaeffera 
- „Wielkoludy" Andrzeja Maleszki 

Role w spektaklach autorskich Janusza Wiśniewskiego 



ZAPATRZENIA 

„Zycie każdego człowieka jest drogą ku samemu sobie, próbą zna
lezienia drogi, zaznaczenia ścieżki. Zaden człowiek nie był nigdy 
w pełni samym sobą, lecz każdy ku ternu dąży. Jeden w światłości 
inny w diemnośoi, ja·k kto umie, i to jest pięk.ne. Możemy zrozumieć 
si~ nawzajem, ale wyjaśnić samego siebie każdy może tylko sam." 

(R. Tagore) 
Dtiwne było to mi:lcnięcie. Poprzedziło je zapatrzenie w dal, dra

matyczne s1koncentrowanie i rozpacz ze /zamii. Każdy dzień, a po
tem każda godzina, to oddalenie od rzeczywistości, która przyno
si/a coraz mocniejszy ból. Potem już chęć popatrzenia w oczy każ
demu, by wytłumaczyć to, co jest głęboko ukryte w nas. Ja.k zaw
sze upewnlić się, że to jest dobre, by za chwilę znów przystanąć 
i wsłuchiwać się w życie i dotykać go jak Antygona, która od pew
nego momentu była przyjaciółką tego zapatrzen'ia . 

:COpatrzenie, które coraz mocniejszym wysiłkiem było pokony
wane, by służyć swdim najbMższym, ludziom doo'koła, a zwłaszcza 

tym, których spojrzenlia to z a patrze n ie zawsze odbierało 
i nigdy nie zostawiło w samotni i oczekiiwa,niu. Przynosii/o rozwią
za,nie, zrowm·ienie, uśmiech i nadz1ieję innym oczom. 

Z tym przedziwnym zapatrzeniiem walczył świat fikcj'i, codzien
ny teatr. Otwarcie garderoby, miejsca spotkan1ia fikcji z rzeczy
wistością, było bólem trud1nyrn do pokonan'ia. A jedna1k na tych 
parę chwil teatr wyrywał oczy z tego zapatrzenia. Ale niie udawa
ło s·ię to na długo, potem było już tylko to z a pa trze n i e, 
koncentracja i prawie dziecinna bezradność i czystość ja·k tej 
dziewczyny z „Zorzy" recytującej Psalm Dawidowy. 

W garderobie na krześle została niebieska sukie·nka z prób. 
Twoje zapatrzenie wybrało i ·nną drogę i podążyło na Spotkanie, 
pokonując „góry i pagórki" z „Pieśni nad P1ieśniami" Salomona, 

do której Twoje oczy tak często wracały. Kiedy dałem Ci niedaw
no „Ojcze nasz" An.ny Kamieńskiej, powiedziałaś, że Twoje dzieci 
mają już tę książkę, ale i tu, uśmiechając się delikatnie, doda
łaś, że weźmiesz ją, bo chcesz ją mieć wyłączinie dla siebie. Jest 
w tym coś dziwnego. Ja·k dziwny jest symbol. Twoje nowe spoj
rzen;ie już to zrozumiało. 

Wiiesław Komosa 
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