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Zegar tyka

Streszczenie

Autor krótko uzasadnia koncepcję chronopoetyki. Odwołuje się do aforystyki Leca, do liryki i do 
prozy autobiograficznej Aleksandra Wata. Chronopoetyka eksponuje zegar jako przedmiot przed-
stawiony w literaturze oraz jako nośnik problematyki filozoficznej, nowoczesnego przeżywania 
czasu. Autor w swoich rozpoznaniach koncentruje się zwłaszcza na motywie bicia zegara (tik-tak).
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W świetnym artykule, opublikowanym dawno temu w „Pamiętniku Literackim”, Karl Dede-
cius pisał o twórczości autora Myśli nieuczesanych: 

Lec był niewątpliwie poetą. Ale właśnie w skondensowanych do ostatecznych granic 
„myślach nieuczesanych” udawała mu się rzecz w sztuce poetyckiej najrzadsza: subli-
macja gorzkiego losu ludzkości i własnej sceptycznej zadumy – w słowach, z których 
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wyeliminowano wszystko, co mogłoby być zbyteczne. Była to najbardziej oryginalna, silna, 
wyjątkowa strona jego talentu, talentu, jaki zdarza się bodajże raz na sto lat1.

W innych miejscach szkicu Dedecius przekonująco uzasadnia swoją tezę o wyjątkowej 
randze pisarstwa Leca. A w jednym z akapitów dookreśla jego poetykę zwięzłości. Cytuje dwa 
aforyzmy – „Czas bije. Wszystkich” oraz „Sumienie miał czyste. Nie używane”2. Rzeczywiście 
zbudowane są one na podstawie tej samej zasady, tezy i swoistego dopowiedzenia; obserwacji 
i uzupełnienia, które zmienia charakter wypowiedzi. Interesuje mnie ten pierwszy aforyzm. 

Znamienna jest tu Lecowska semantyka. Metafora „czas bije” wydaje się zrazu nazbyt 
śmiała (bo abstrakcyjna), choć znaleźlibyśmy dla niej motywację w licznych przysłowiach 
i związkach frazeologicznych. A jednak można by się zastanawiać, czy w tej sentencji wszystko 
gra. Dedecius – jak zaznaczyłem – interesuje się w tym aforyzmie skrótowością. A więc dopro-
wadzeniem skomplikowanych myśli i obserwacji do postaci zdania (tu dwu wypowiedzeń). 
Warto jednak pytać o problematykę zawartą w tej konstrukcji. Pamiętamy, że Lec wielokrot-
nie w swoich sentencjach pisał o czasie. Oto kilka z nich: „Czas jest nieruchomy. Tylko się 
w nim posuwamy w niewłaściwym kierunku” (s. 55)3; „Życie zabiera ludziom zbyt wiele czasu” 
(s.  56); „Czas pozostanie ludożercą” (s. 123); „Już mało czasu. Wciąż grozi nam wieczność” 
(s. 245); „Wieczność? Jednostka czasu” (s. 264); „Czas – najważniejszy surowiec” (s.  298); 
„Czas zabija datownikiem” (s. 443); „»Czasem« – w tym słowie tkwi wieczność” (s. 546). 

Łatwo zauważyć, że te aforyzmy łączą się z filozofią. Jeśli jest tu różnica pomiędzy Lecem 
a jego poprzednikami, dotyczy ona wprowadzenia ironii do rozumienia czasu. Tak jak w myśli 
o ludożercy. Lecz są w aforyzmach Leca i takie, które obrazują nowoczesną duchowość. Tu 
przeżywanie czasu łączy się z XX-wieczną rewolucją w pojmowaniu ruchu i wiąże wyobrażenia 
temporalne z zegarem. Rezultatem tej przemiany może być myśl „I czas Einsteina zależał od 
zegara miejskiego” (s. 39) albo „I wahadło idzie z czasem” (s. 135), a może i ta: „Na żadnym 
zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia” (s. 9). Każdy z tych aforyzmów zasługiwałby na 
obszerną interpretację. Być może jednak najlepiej nowoczesny sposób obrazowania czasu 
oddaje myśl „Zegar tyka. Wszystkich” (s. 89).

Otóż – jak mi się wydaje – to ten aforyzm w swojej wersji cytuje Dedecius jako „Czas bije. 
Wszystkich”. Nie podejmuję tutaj skądinąd intrygującej kwestii, jak doszło do parafrazy Leca 
(czy w wyniku kontaminacji oryginału i przeróbki w trakcie przekładu na język niemiecki, 

1 Karl Dedecius, „Lec: temat, forma, źródło z krótkim prologiem i epilogiem (pierwszego spotkania i ostatniego 
spaceru)”, Pamiętnik Literacki 2 (1973): 201.

2 Tamże, 207.
3 Wszystkie aforyzmy Leca cytuję z edycji: Stanisław Jerzy Lec, Myśli nieuczesane wszystkie, red. Lidia Kośka 

(Warszawa: Noir sur Blanc, 2017).
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czy w związku z tym, że Lec w minionych dekadach funkcjonował w przekazie ustnym, stąd 
łatwo o kolejne przekształcenia, czy może autor szkicu znał jakiś wariant autorski sen-
tencji). Chodzi mi o to, że te dwie wersje, Dedeciusa i Leca, oddają różnicę w postrzeganiu 
czasu. Pierwsza wiąże się raczej z filozofią temporalności, druga – wyraża czas w powiązaniu 
z techniką. Te dwa aforyzmy, oryginał i przeróbka, ukazują różnicę pomiędzy dawną poetyką 
obrazowania chronosu a chronopoetyką.

Zauważyć trzeba, że Lec jest w tej sentencji kontynuatorem topicznych wyobrażeń czasu. 
I podkreślić należy, że jego aforyzm należy do serii tych najlepszych osiągnięć. Reprezentuje 
te utwory, które składają się z dwóch członów. Pierwszy to zwykła obserwacja. Człon drugi 
to swoisty dodatek, który zmienia status całej wypowiedzi. I przekształca ton utworu. A więc 
spostrzeżenie, a może melancholijna uwaga, brzmią inaczej, gdy są uzupełnione członem 
„wszystkich”. Nie chodzi zaś tu tylko o podkreślenie równości osób i stanów wobec prze-
mijania, lecz o wyeksponowanie bezceremonialnego doświadczania czasu w nowoczesnym 
społeczeństwie. Tykanie bowiem odnosi się tu nie tylko do onomatopeicznego oddania pracy 
mechanizmu zegara, lecz także akcentuje osobisty stosunek do czasu. Bo przecież „tykać”, 
to też „mówić do kogoś na ty”4. 

Rzeczywiście XX-wieczni twórcy byli wyczuleni na odgłos pracy mechanizmu zegara, 
również na przesuwanie się wskazówek zegara oraz na ruch wahadła. Poświadczenie tej 
wrażliwości znajdziemy u największych naszych poetów. Sporo takich odniesień występuje 
w twórczości Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Mirona Białoszewskiego… Ale czy 
nie najdobitniej tykanie opisał Aleksander Wat? Chodzi mi o utwór bez tytułu autora Ciem-
nego świecidła. Nie mam wątpliwości, że liryk Aleksandra Wata to jedna z najważniejszych 
manifestacji XX-wiecznej wyobraźni temporalnej: 

Druga. Do brzasku długo.
Krzyk mnie zbudził. Woła?
Grozi? Czaruje? Słów,
jeśli te słowa są,
nie pojmuję.
A i ton niepojęty dla mnie.
Czy warto było budzić faceta,
skoro nic, absolutnie nic nie rozumie?
Prawda,
po krzyku, po echu, po ciszy,

4 Hasło „tykać”, w: Wielki słownik języka polskiego, dostęp 7.12 2021, https://wsjp.pl/haslo/do_druku/33136/
tykac.
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wejdzie do sypialni posąg marmurowy
i stanie w kącie, tam, gdzie nieomal wiek temu
zegar
mosiężnym dyskiem
śmiertelnie ostrym
godził w miękkość
mego gardła.
Nie mogę powiedzieć,
że nie byłem ostrzeżony
w porę5.

Wiersz został ogłoszony przez żonę pisarza, co jest ważne, ponieważ druk w londyńskich 
„Wiadomościach” opatrzony został notą. Ola Watowa informuje, że utwór pochodzi z notat-
nika poety. Nie jest więc właściwie wierszem, lecz projektem. Są to, jak czytamy, „pierwsze 
rzuty wierszy” czy „obrazy wierszy”6. To istotne, bo komentarz musi tę potencjalność utworu 
uwzględniać.

Liryk to zapis bezsennych minut. Druga w nocy to nawet dla tych, którzy wstają wcześnie, 
wyzwanie. Ważne jednak, co budzi poetę. To sen, w którym ktoś „zaczepia” przebudzonego. 
Ale i słowa, i ton nie są zrozumiałe. Liryk ma – jak sądzę – szczególne wyznanie metapo-
etyckie. Nie mogę jednak tego tematu rozwinąć. Poprzestanę tylko na kilku uwagach doty-
czących czasomierza. 

Zegar jest tu zredukowany do wahadła porównanego do dysku. To ciekawe, bo w tym wspo-
mnieniu nie ma nic z estetyki przedmiotu użytkowego. Zegar przywołany z dzieciństwa został 
opisany poprzez jeden element mechanizmu. Poeta uwypukla ciężar i kształt wahadła oraz 
zagrożenie fizyczne, jakie budzi (bo ostre?). Ale właśnie to hiperboliczne przedstawienie jest 
związane z wyobraźnią i odczuciami dziecka. Przesuwający się dysk to obraz z przeszłości, 
a jeszcze po wielu latach budzi grozę. Mosiężne wahadło odmierza sekundy (poprzez ruch 
i dźwięk). Tu jednak metalowy przedmiot staje się zmodyfikowanym przez senny koszmar 
narzędziem śmierci. Właściwie jest gilotyną. W każdym razie tę wizję poeta podsuwa, gdy 
wspomina o uderzeniu metalowego dysku w „miękkie gardło”.

A przecież na tym liryk się nie kończy. Ostatnie wersy zawierają istotną uwagę o ostrze-
żeniu „w porę”. Czy to intensywne odczucie czasu z dzieciństwa było zapowiedzią doli 
poety? Być może. Pamiętać trzeba, że „gardło” służy do artykulacji głosek. A umiejętność 

5 Aleksander Wat, Poezje zebrane, oprac. Anna Micińska, Jan Zieliński (Kraków: Znak, 1992), 434–435.
6 O.W., „Obrazy wierszy”, Wiadomości 14 (1968): 2. 
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wypowiadania to jedna z wielu możliwych definicji poety. Jak to jednak zweryfikować? 
W tomie poezji opracowanym przez Annę Micińską i Jana Zielińskiego opublikowany został 
fragment noty autobiograficznej, która odnosi się do zegara dzieciństwa:

Odkąd siebie pamiętam: w kącie vis à vis mego łóżeczka stał zegar kątówka. Cyferblat 
z zagadkowymi znakami i ruch dwóch wskazówek był pierwszym objawem nieruchomości 
i zagadki ruchu. Różnica w szybkości obu wskazówek – pierwszą intuicją relatywizmu i rap-
towność przesunięcia ich demonstracją gry ciągłości i mutacji. Ważniejsze było wahadło: 
dysk z miedzi zakończony ostrym szpikulcem i po brzegach ostry. W samej regularności 
jego ruchów była dla mnie groźba. Nie wiem teraz, jakiej pracy niemowlęcego umysłu, 
w samej niezmienności i regularności ruchu wahadłowego od–do była założona koniecz-
ność jego transgresji. Zapewne nie myślałem, jakim sposobem, ale wiedziałem z pewno-
ścią, i czekałem na ten moment z trwogą, której siły i jedyności, a także antynomii nic już 
nigdy nie odtworzy, że wahadło sięgnie do mnie, jak ramię mego starszego brata, poprzez 
tę głupią kilkumetrową przestrzeń i ostrym dyskiem przerżnie moje gardło, którego sła-
bość, miękkość, vulnérabilité, wątłość znałem od wewnątrz lepiej niż cokolwiek innego 
i gardła mnie odtąd fascynowały.

Nie będę mówił o akustycznych implikacjach. Ciągłość i jednakowość tyk-tak i rzadkość, 
oczekiwanie z biciem serduszka i niejednakowość wydzwaniania godzin dały mi poczucie 
dwóch wymiarów czasu: jednego zdeterminowanego i determinującego i drugiego kazual-
nego, wkraczającego w życie jak cud, jak przełom, jak pierwiastek szybki – dzień powsze-
dni i święto, tło tłumu i akt pojedynczy, a że i ta alternacja powtarzała się dzień po dniu, 
przekonywało mnie, że akt jednorazowo mieści się w układzie zdeterminowanym więk-
szym, wyższego rzędu, że lubię, chcę się powtarzać, narzucając naturze rzeczy swój powrót. 
Naturalnie są to medytacje na temat moich pierwszych doznań (Quantum) świata, ale nie 
jestem całkowicie pewny, w sześćdziesiątym siódmym roku życia, czy nie posiadałem wtedy 
zdolności medytowania, potem utraconej szybko w tych latach zapomnienia, cenzury czy 
kwarantanny, o której mówi Freud7.

Ten wyimek z autobiografii Wata mógłby być materiałem do rozbudowanej analizy. Doty-
czyłaby ona spraw podstawowych, np. tego, jak jedno przeżycie przedstawione zostało w dwu 
rodzajach i w dwu gatunkach. Bo przecież poeta przeznacza coś innego do poetyckiego 
wyznania oraz do autobiografii (tak, jak ją pojmuje). Pozostawmy te intrygujące kwestie. 
Z punktu widzenia chronopoetyki istotne jest nie tylko to, że intymistyka może potwierdzać 
odczytanie liryku. Ważne, w jaki sposób poeta „oczyszcza” wspomnienie z dzieciństwa, jak 

7 Wat, Poezje, 551. Zob. też O.W., „Obrazy”, Wiadomości 14 (1968): 2.
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redukuje elementy mechanizmu zegara kątówki (np. napisy na cyferblacie, rytm wahadła, 
dziecięcą trwogę) i dramatyzuje wyznanie. 

A wspomnieć trzeba, że autobiograficzny opis zegara został opublikowany również w lon-
dyńskich „Wiadomościach” (1968, nr 14), ale we fragmencie. Całość znamy dzięki poszu-
kiwaniom archiwalnym Adama Dziadka. W Projekcie krytyki somatycznej znajdziemy dalsze 
zdania, m.in. takie, które dają wgląd w rozumienie czasu Wata:

Urodziłem się tedy 1 maja 1900 roku, tuż przed majem. Data tego dnia i pierwszego roku 
nowego stulecia należała w mojej pamięci do tych faktów znamiennych, które są nie tyle 
symboliczne ile figuralne, w znaczeniu tego słowa Auerbachowskiego mimesis: dzieję się 
na przecięciu dwóch planów, realnego, historycznego, konkretnego i pozahistorycznego, 
transcendentnego. Na wulgarnym tego poczucia szczeblu manifestacje pierwszomajowe 
tłumów żartobliwie przypisywałem sobie, a że w dodatku do czasów ostatnich 1 maja był 
zarazem dniem pogodnym, w naszych stronach, zalanych słońcem, pierwszym w istocie 
dniem wiosny – było to dla mnie, pomimo depresyjnego od zawsze usposobienia, pro-
gnostykiem radosnej przyszłości8.

Dla Dziadka karta z autobiografii Wata jest podstawą do rekonstrukcji poetyki somatycznej. 
A chronopoetyka – z pewnego punktu widzenia – przylega do subdyscypliny, którą buduje 
polonista z Uniwersytetu Śląskiego. Toteż warto przytoczyć fragment mistrzowskiej inter-
pretacji Dziadka, odnoszącej się do warsztatowych uwag zawartych w reminiscencji pisarza: 

Wspomnienie z dzieciństwa po wielu latach w „próbie autobiografii” – zaskakujące, prze-
sycone doświadczeniem somatycznym, wypełnione swoistą frazeologią cielesną. Pozor-
nie drobny fakt, który być może był jednym z tych decydujących o całym życiu i kształcie 
dzieła. Doświadczenie somatyczne, które jest tu bardzo precyzyjnie dookreślone: słabość, 
miękkość, wątłość, dodatkowo jeszcze słowem z języka francuskiego vulnérabilité (‘bez-
bronność’, ‘osłabienie’, ale też ‘wrażliwość’), towarzyszyło poecie od wczesnego dzieciń-
stwa i z całą pewnością wywarło wielki wpływ na kształt jego tekstów. Później doszła do 
tego także choroba o podłożu somatycznym, która spotęgowała samo doświadczenie i jego 
wyraz w kolejnych tekstach9.

8 Adam Dziadek, Projekt krytyki somatycznej (Warszawa: IBL, 2014), 55.
9 Tamże.
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Do tego tekstu Dziadek powrócił, opracowując zagadnienia związane z poetyką Mojego 
wieku. I tu jeszcze rozbudował interpretację próby autobiograficznej Wata10.

Dopowiedzmy jednak, że chronopoetyka Wata jest ważna w kontekście historii literatury, 
zwłaszcza międzywojnia. Znane są np. fascynacje futuryzmu różnymi maszynami i mecha-
nizmami, również trybikami zegara. Warto wspomnieć choćby wiersz Tytusa Czyżewskiego11.

Ale zegar (zegarek, budzik) to tylko jeden, choć najważniejszy przedmiot zainteresowania 
chronopoetyki. Ma ona bowiem także swojego bohatera. Jest nim zegarmistrz. W literaturze 
jest sporo intrygujących portretów rzemieślnika zajmującego się czasomierzami. Pozostańmy 
przy prozie autobiograficznej. W 1931 roku Joseph Roth opublikował tekst pt. U zegarmistrza. 
Proza ta rozpina się pomiędzy dzieciństwem („Mój czas nie miał jeszcze godzin”) a końcem 
życia („korniki wydają taki sam odgłos jak zegary”). Literatura Rotha traktuje o miasteczku 
chłopięctwa i o zegarach niedostępnych dla dzieci, ponieważ „wisiały zazwyczaj nieosiągal-
nie wysoko albo spoczywały w kieszeniach dorosłych; otaczała je tajemnica, były kruche, nie 
wolno było ich brać do ręki, nie można było się nimi bawić, były »nie dla dzieci« – słusznie”12.

Pisarz przypomina sobie zakład rzemieślniczy i zegarmistrza, który był młody, ale jed-
nak robił wrażenie starca: „Tak jak gdyby na jego życie przypadał nie jeden czas, lecz wiele, 
skutkiem licznych zegarów, które go otaczały…”13. 

Sebald, komentując miniaturę prozatorską austriackiego pisarza, zauważył, że praca zegar-
mistrza wynika z ufności, że korekta mechanizmu przywraca ład świata14. Pozostawiam na 
boku, czyli do opracowania, kwestię, jak ta filozofia zegarmistrza może być wyjaśniona w kon-
tekście austromodernizmu, o którym pisała w świetnym studium Marjorie Perloff. W każdym 
razie rozpoznanie amerykańskiej badaczki dobrze objaśnia zarówno cytat z powieści Rotha 
Marsz Radetzky’ego („Jakaś mucha bzyknęła, zegar ścienny zaczął bić”)15, jak i wers z liryku 
Kolonia Paula Celana („wy, zegary, głęboko w nas”)16.

I w naszej literaturze mamy wyborne opisy zegarmistrzów. Na przykład w Zmierzchach 
i porankach Piotra Szewca. Także ten bohater zasługuje na szerszy opis w kontekście 

10 Adam Dziadek, „»Mój wiek« Aleksandra Wata – uwagi do przyszłej edycji”, Pamiętnik Literacki 4 (2020): 
215–217.

11 Tytus Czyżewski, Poezje i próby dramatyczne, oprac. Alicja Baluch (Wrocław: Ossolineum, 1992), 114–115.
12 Joseph Roth, „U zegarmistrza”, w: Proza podróżna, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, wstep Ewa Lipska (Kraków–

Budapeszt–Syrakuzy: Wydawnictwo Austeria, 2018), 159.
13 Tamże, 160.
14 W.G. Sebald, Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze, tłum. Małgorzata Łukasiewicz (Wrocław: Wydawnictwo 

Ossolineum, 2018).
15 Marjorie Perloff, Ostrze ironii. Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej, tłum. Maciej Płaza (Wrocław: 

Wydawnictwo Ossolineum, 2018), 111.
16 Tamże, 271.
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geopoetyki, poetyki miasta (galicyjskiego), a przede wszystkim ze względu na rekonstruk-
cję polifonii czasomierzy naprawianych i regulowanych przez zegarmistrza: 

Chaim Brondwein słyszał zegary naraz i z osobna, z ledwo słyszalnego szumu ich mecha-
nizmów wyławiał poszczególne głosy, które różniły się tak dalece, że pozwalały się roz-
poznać, a więc istnieć samodzielnie i być może ku swojemu tylko pożytkowi. Sekundniki 
pędziły w szaleńczym pościgu za czymś, co wydawało się umykać tuż przed nimi, wciąż 
nieuchwytne, choć niemal dotykalne, niewidzialne, a prawie cielesne, o trzy milimetry, 
o milimetr wyprzedzające, zawsze wcześniej, mimo że meta pozostawała bardziej domy-
słem niż realnym faktem. Czy widział metę Chaim Brondwein, gdy zakładał na oczy szkła 
powiększające i przybliżał tarcze, na których odbywał się ten niemający finału pościg?17

W prozie Szewca ważna jest jeszcze inna okoliczność. Detaliczny opis bogactwa dźwięków, 
sygnalizujący rozmaitość wytworów człowieka oraz różnorodność kulturową mieszkańców 
przedwojennego miasta, trzeba skontrastować z opisem przedmiotów w opowiadaniach 
Tadeusza Borowskiego. W Proszę państwa do gazu mamy wyliczenie przedmiotów pozosta-
wionych na rampie. Wśród nich jest zegarek: 

Rośnie kupa rzeczy, walizek, tłumoków, plecaków, pledów, ubrań, torebek, które padając 
otwierają się i wysypują barwne, tęczowe banknoty, złoto, zegarki; przed drzwiami wago-
nów piętrzą się stosy chleba, gromadzą słoiki różnobarwnych marmolad, powideł, pęcz-
nieją zwały szynek, kiełbasy, rozsypuje się po żwirze cukier18. 

Zegarmistrz musi być ważny również w naszej wyobraźni, skoro ma swoje hasło w „ency-
klopedii” Gonçalo Tavaresa. Według portugalskiego pisarza zegarmistrz tylko udaje, że jest 
specjalistą od mechanizmu, od trybików. W istocie jest fachowcem od czasu. Naprawianie 
zegarów to jedynie przygotowanie do o wiele ważniejszej profesji filozofa19.

Wreszcie chronopoetyka ma swoje poetologie. Za taką uznałbym znakomity tom Franka 
Kermode’a, Znaczenie końca. Nie tylko dlatego, że zawiera wykład literatury problematy-
zowanej z punktu widzenia czasu. W książce angielskiego badacza znajdziemy szczególny 
hymn o tykaniu:

17 Piotr Szewc, Zmierzchy i poranki (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000), 27.
18 Tadeusz Borowski, Wspomnienia, wiersze, opowiadania, posłowie, wyb. Tadeusz Drewnowski (Warszawa: 

PIW, 1977), 179.
19 Hasło: „Zegarmistrz, muzyk”, w: Gonçalo M. Tavares, Encyklopedia. Notatki, tłum. Wojciech Charchalis 

(Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2018), 59–60.
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Przyjrzyjmy się bardzo prostemu przykładowi, tykaniu zegara. Pytamy, co mówi – zga-
dzamy się, że mówi: tik-tak. Poprzez tę fikcję humanizujemy zegar, sprawiamy, że prze-
mawia naszym językiem. I oczywiście, to my wprowadzamy fikcyjną różnicę między 
oboma dźwiękami; tik jest naszym słowem na oznaczenie fizycznego rozpoczęcia, tak – 
naszym słowem na oznaczenie końca. Mówimy, że są różne. Na odmienność pozwala im 
to, co jest pomiędzy. Jesteśmy w stanie percypować trwanie jedynie wtedy, kiedy jest ono 
zorganizowane20.

To rozumienie tykania jest wprowadzeniem do morfologii narracji, do modelowego poj-
mowania epiki. Ale ruch wahadła stanowi w wykładni Kermode’a również okazję, by do obja-
śniania literatury wprowadzić teologiczne rozróżnienia czasu na chronos (czas obiektywny) 
i kairos (czas subiektywny)21. Przyjęły się one w literaturze, a także w metodologii historii. 
Wreszcie zaś tom Kermode’a, łączący sugestywnie bicie zegara z problematyką temporalną, 
wpłynął na literaturę (i film). Wykorzystał ją w swojej powieści Julian Barnes, już w tytule 
nawiązując do klasycznej rozprawy. Nazwał swoją książę Poczucie kresu, czyli tak samo jak 
Kermode swoje studium (The Sense of an Ending). A to tylko jeden z wielu sposobów wyko-
rzystania inspiracji. Bo już w początkowej partii powieści pojawia się w przekształceniu 
epickim motyw z książki Kermode’a:

Nie, chodzi mi o zwykły, codzienny czas, który upływa regularnie, o czym przekonują nas 
zegarki i zegary: tik-tak, tik-tak. Czy istnieje coś bardziej wiarygodnego niż duża wska-
zówka? Jednak wystarczy drobna przyjemność czy nieznaczny ból, by uświadomić nam 
plastyczność czasu. Niektóre emocje przyspieszają jego bieg, inne sprawiają, że zwalnia; 
niekiedy zdaje się znikać – aż do tego końcowego punktu, kiedy naprawdę znika, by nigdy 
więcej nie wrócić22.

Powieść Barnesa doczekała się u nas wnikliwej interpretacji, uwzględniającej bogate 
odwołania do rozprawy Kermode’a. Nie mogę przytoczyć subtelnej wykładni Romy Sendyki 
dotyczącej fundamentalnej różnicy pomiędzy czasem obiektywnym a subiektywnym, tak jak 
gospodaruje nim angielski powieściopisarz23.

20 Frank Kermode, Znaczenie końca, tłum. Olga i Wojciech Kubińscy (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, 2010), 40.

21 Tamże, 41.
22 Julian Barnes, Poczucie kresu, tłum. Jan Kabat (Warszawa: Świat Książki, 2018), 10.
23 Roma Sendyka, „Poczucie kresu, znaczenie końca”, w: Scenariusze końca. Zmierzch, kres, apokalipsa, wybór, 

red. i wstęp Dariusz Czaja (Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2015), 27–45.
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Odnotować należy usiłowania konstruowania chronopoetyki i w naszym literaturoznaw-
stwie. Czy nie najambitniejszą próbą jest tom opracowany przez badaczy z Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego? W każdym razie książka zawiera nie tylko zestaw artykułów oma-
wiających problematykę temporalną w porządku historycznym, lecz także pewną propo-
zycję terminologiczną. Ten nowy dział dociekań literaturoznawczych miałby mieć nazwę 
chronozofia24. 
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The clock is ticking

Summary

The author briefly justifies the concept of chronopoetics. He refers to Lec’s aphorism, to Alek-
sander Wat’s poetry and his autobiographical prose. Chronopoetics exposes the clock as an object 
presented in literature and as a carrier of philosophical issues, of a modern experience of time. 
The author’s explorations focus especially on the motif of the clock striking (tick tock).
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somatopoetyką, etnopoetyką, antropopoetyką, topopoetyką, mitopoetyką1. Można by więc 
w niniejszej inicjatywie nazewniczej rozpoznać gest zajęcia wolnego miejsca w polu termi-
nologicznym zorganizowanym przez ten szablon. W rzeczy samej kwerenda internetowa nie 
ujawnia – jak dotąd – literaturoznawczych zastosowań terminu w języku polskim; nie mówiąc 
już o tym, że edytor tekstu formę tę konsekwentnie oznacza jako błędną. Z zastosowań zagra-
nicznych wymienić można chronopoetykę jako interpretacyjną nazwę dla temporalnej gry 
prowadzonej przez bohaterów powieści Lutza Seilera Kruso – posłużyła się tą nazwą Anne 
Fuchs2; termin został też okazjonalnie użyty w charakterystyce powieści Władimira Nabo-
kowa3. Wreszcie najobszerniejszym – również w wymiarze problemowym – zaangażowa-
niem nazwy w dociekania nad literaturą jest studium Michaiła Pekelisa i Siergieja Antipowa 
Rozważania o poezji. Chronopoetyka4. Mowa w nim m.in. o Platonie, Plotynie, Arystotelesie, 
Kancie, Eklezjastesie i Puszkinie, o poezji jako wiecznym demiurgu, o przestrzeni poetyc-
kiej jako realnym wymiarze wieczności, o poetyckich wirach czasowych. A także o tym, że 
Arystoteles odrzucił poglądy Plotyna (s. 41), co samo w sobie wydaje się osobliwym zawiro-
waniem chronologicznym. W szerszym zakresie termin ten (wraz z pochodnymi) odnoszony 
bywa do zagadnień medioznawstwa5, dokonań artystycznych w dziedzinie sztuk przedsta-
wiających6, tekstów wedyjskich rozpoznanych jako chronometryczne oprogramowanie do 
kontroli mózgu7. 

W praktyce teoretycznoliterackiej na ogół zakłada się, że wspomniany szablon – poetyka 
z pozaliterackimi ekstensjami – jest odpowiedzią na domniemany izolacjonizm tradycyj-
nie (strukturalistycznie) pojmowanej poetyki, odpowiedzią zmierzającą do zdania sprawy 

1 Zob. Piotr Prachnio, „Notatki o »specjalizacji« poetyk”, Topos 1 (2018): 75–86.
2 Anne Fuchs, „Life as Robinsonade. Reflections on the Chronopoetics of Lutz Seiler’s Kruso”, Oxford German 

Studies 46 (2017), 4: 416–427, dostęp 1.09.2021, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00787191.
2017.1370187.

3 Gennady Barabtarlo, ed., Insomniac Dreams. Experiments with Time by Vladimir Nabokov (Princeton–Oxford: 
Princeton University Press, 2018), 160.

4 Mikhail A. Pekelis, Serghei S. Antipov, Razmyshleniya o poezii. Hronopoetika, chast 3, dostęp 1.09.2021, 
https://cyberleninka.ru/article/n/razmyshleniya-o-poezii-hronopoetika-chast-iii/viewer.

5 Wolfgang Ernst, Chronopoetics. The Temporal Being and Operativity of Technological Media, transl. Anthony 
Enns (London–New York: Rowman & Littlefield, 2016); zob. także: Nora Ramtke, „Zeitschrift und 
Zeitgeschichte. Die Zeiten (1805–1820) als chronopoetisches Archiv ihrer Gegenwart”, Internationales 
Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 45 (2020), 1: 112–134, dostęp 1.09.2021, https://www.
degruyter.com/document/doi/10.1515/iasl-2020-0007/html (korzystałem z abstraktu w języku angielskim).

6 Olivier Leroi, Chronopoétique (Arles: Actes Sud, 2016), dostęp 31.08.2021, https://www.actes-sud.fr/
catalogue/chronopoetique.

7 Mikhail I. Mikhailov, Nathalia S. Mikhailova, Key to the Vedas, Part I: Integral Hermeneutics (Minsk–Vilnius–
St. Petersburg: Nevsky Prospect, 2005).
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z wielorakich uwikłań literatury w uniwersum dyskursywnym. Nie wchodząc bliżej w szeroko 
już opisywaną charakterystykę tego stanu rzeczy, warto może zaznaczyć, że to wysupływanie 
poetyki z gorsetu literackości przypomina, do pewnego przynajmniej stopnia, o jej pierwot-
nym, antycznym pojmowaniu jako powołania czegoś z niebytu do bytu (Platon Uczta, 205 b), 
a także – w skojarzeniu z techne – wytworzenia czegoś według reguł, również (to już za Ary-
stotelesem) utworu poetyckiego. Nietrudno zarazem zauważyć, że te wyjścia ku rozmaitym 
kulturowym kontekstom są rezultatem inicjatyw literaturoznawczych i rozszerzając zasięg 
literaturoznawstwa – zasadniczo nie przekraczają jego granic. Nie mniej wyraźnie przed-
stawia się zaplecze problemowe tych inicjatyw, czyli klasyczny dziś repertuar zagadnień 
takich jak czas, przestrzeń, ciało, zwierzęta, natura – w literaturze. Nowe podeście miałoby 
natomiast polegać na przeniesieniu akcentu z „obrazowania” czy „utrwalenia” na reprezen-
tacje, interakcje i praktyki. Nie zrywając, jak sądzę, kontaktu z tradycją badań tematologicz-
nych, horyzont „nowych poetyk” otwiera je nie tylko na transdyscyplinarność, lecz także na 
etyczne, polityczne wymiary literatury i – nie w mniejszym stopniu – literaturoznawstwa.

2.

Chronopoetyka – w punkcie wyjścia dla możliwych rozwinięć i dopowiedzeń, i w takim uję-
ciu, jakie wydaje mi się teraz najbardziej obiecujące – mogłaby być rozumiana jako badaw-
cze uruchomienie wielokierunkowych i wzajemnych odniesień pomiędzy historycznymi 
praktykami tekstowymi a kulturowymi problematyzacjami czasu8. Na historyczne praktyki 
tekstowe składają się nie tylko te przekazy, które w dzisiejszym języku nazywamy literaturą 
i którym oko literaturoznawcy przygląda się ze szczególną uwagą (obserwując np. wymiary 
czasowe układów komunikacyjnych, narracyjnych, fabularnych, wersyfikacyjnych), lecz także, 
co oczywiste, wielogatunkowa przestrzeń wypełniona piśmiennictwem historycznym, kalen-
darzami, encyklopediami (jednym ze staropolskich przykładów zajmuje się w tym zeszycie 
Joanna Partyka), podręcznikami, modlitewnikami (czas mierzy się również pacierzami), regu-
łami zakonnymi, prasą, dziennikami czynności służbowych i innymi formami użytkowymi, 
których nie da się tu odpowiedzialnie skompletować. Pisarstwo bio- i autobiograficzne – ale 
przecież nie tylko ono – wydobywa znaczenie zegarka dla rekonstrukcji osobistych nawy-
ków i reżimów czasowych (o nich m.in. traktuje artykuł Adama Poprawy), kieruje też uwagę 

8 Chronopoetykę jako perspektywę literaturoznawstwa kulturowego rozważam też w artykule „Zegar 
mechaniczny: wczesnonowożytne wspólnoty komunikacyjne i chronopoetyka”, w: Wspólnota. Formy – 
historie – horyzonty, red. Marcin Telicki i in. (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021), 57–70.
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w stronę poetologii pamięci9. A wszystko to na skali od formatów makro (np. kronika Win-
centego z Beauvais) do formatów mikro (np. sentencja grawerowana na kopercie zegarka), 
od powieści rzeki do krótkich wypowiedzi lirycznych (subtelne ustroje czasowe dwóch z nich 
rozważa Piotr Bogalecki). Dlatego, rezygnując z nierealistycznych ambicji, by nakreślić tu 
mapę wszystkich możliwych prowincji chronopoetyki i kierunków jej zaciekawień10, ograni-
czę się do wstępnego rozpoznania jednego z wątków, czyli miar czasu, przy czym za miary 
będę uważał jednostki podziału na ekwiwalentne odcinki według jednolitego kryterium, jak 
również techniki pomiaru.

Mowa o chronometrii w ujęciu kulturowym, czyli, po pierwsze, o miarach wprost zależ-
nych od cyklu przyrodniczego dostępnego w bezpośrednim doświadczeniu (różne formy 
czasu agrarnego, „barbarzyńskiego” itp.), po drugie zaś o segmentacji względnie niezależ-
nej, która dzieli cykl naturalny (np. dobowy) na krótsze odcinki (godziny). Jest to już podział 
matematyczny, o rozmaitym zresztą stopniu precyzji: poczynając od świecy z podziałką 
(można coś takiego zobaczyć w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie), a skończywszy 
na wyrafinowanych zegarach słonecznych. Również zegar mechaniczny, którego przewaga 
nad słonecznym polegała na oznaczaniu czasu także w dni pochmurne i w godzinach noc-
nych, zależny był przecież od czasu lokalnego: początkowo synchronizowany po prostu 
ze wskazaniami gnomonu, później uzgadniany z danymi, jakich dostarczały obserwatoria 
astronomiczne. O tym, jaki chaos panował pod tym względem – zwłaszcza w naszej części 
Europy – jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, informuje w niniejszym numerze studium Woj-
ciecha Tomasika. Dopiero bowiem zwiększenie prędkości podróżowania wymusiło nałożenie 
na siatkę równoleżnikową standardowych stref czasowych (w ich granicach różnice między 
czasami lokalnymi były już ignorowane), wskazało też na praktyczne, codzienne znaczenie 
precyzji i niezawodności mechanizmu zegarowego. Chociaż czasomierze słoneczne (w daw-
nym piśmiennictwie zwane często kompasami) cieszyły się powodzeniem jeszcze w ciągu 
kolejnych stuleci po średniowiecznym debiucie zegara mechanicznego11, to historia kultury 
nowożytnej ma powody, by właśnie werk zegarowy wyróżniać jako jeden z założycielskich 
dla niej wynalazków – obok prochu strzelniczego, druku i busoli morskiej. Wskazywano już 

9 Temat ten był także przedmiotem uwagi szczecińskiego środowiska i zaprzyjaźnionych badaczy, zob. Dariusz 
Śnieżko, red., Poetologie pamięci (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2011).

10 Uwagę zwraca Chronometr, szeroko zakreślony projekt Jana Zielińskiego, realizowany cyklicznie na łamach 
„Załącznika Kulturoznawczego” od 2015 roku.

11 Na przykład kieszonkowy gnomon jest rekwizytem Rozmów Artaksesa i Ewandra Stanisława Herakliusza 
Lubomirskiego, a bohaterów tego dialogu stać było przecież na luksus zegarka nakręcanego.
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zresztą na ich synergiczny układ12: instrumentami nawigacyjnymi były nie tylko busole, lecz 
także coraz dokładniejsze zegary pokładowe. Rozważano też powiązania mechaniki zegaro-
wej z drukiem i – bardzo już ostrożnie – z ruchem protestanckim13. 

O znaczeniu idei mechanicznego zliczania czasu dla przemian cywilizacyjnych powie-
dziano już zatem, i nadal można powiedzieć niemało; dla nas szczególnie obiecująco przed-
stawiają się literackie reakcje na te przemiany. W niniejszym zeszycie Tadeusz Sławek pisze 
m.in. o zestrojeniu racjonalności struktury społecznej z racjonalnością mechanizmu zega-
rowego, podążając śladem artystycznych odgłosów – narracyjnych i poetyckich; Benedict 
Anderson (powołując się na Waltera Benjamina) wskazuje z kolei, że mechaniczna chro-
nometria zreorganizowała porządek dzieła fabularnego. Wizja „jednorodnego, pustego 
czasu” uwalnia go od jakościowego wymiaru prefiguracji i wypełnienia, co miało zasad-
nicze znaczenie także dla konstrukcji czasu powieściowego. „To właśnie – pisze Ander-
son – że wszystkie te czynności przebiegają w tym samym czasie mierzonym przez zegary 
i kalendarze, choć postacie działające mogą nic o sobie nie wiedzieć, świadczy o nowości 
tego świata wyobrażonego, stworzonego w umysłach czytelników przez autora powieści”14. 
Skoro jednak nie można pisać o wszystkim (miary czasu są tematem bezmiernym), następne 
punkty rekonesansu ograniczę do reprezentacji staropolskich.

3.

Zegar/zegarek w piśmiennictwie dawnym jest tylko jednym z zagadnień chronopoetyki 
(w jej historycznej odmianie), ale otwierającym kilka perspektyw. Można by je ułożyć na 
skali zakresu: od widoków na rozległe konteksty cywilizacyjne po szczegółowe rozwiązania 
w zakresie dzieła literackiego czy paraliterackiego. O zegarze jako wynalazku zapowiada-
jącym wczesną nowożytność już wspomniałem. Warte uwagi byłyby odniesienia tego ściśle 
z astronomią powiązanego instrumentu do zachodzących w Europie zmian w naukowym 
obrazie świata. W sarmackiej Rzeczypospolitej paradygmat heliocentryczny niewielu zdołał 
do siebie przekonać. A przecież z konieczności (zgoda, w różnym stopniu uświadamianej) 
czym innym był zegarek dla użytkownika trwającego przy wizji geocentrycznej, a czym innym 
dla umysłu, który przyjął do wiadomości skutki rewolucji kopernikańskiej. Czym innym dla 

12 Adam M. Cohen, Shakespeare and Technology. Dramatizing Early Modern Technological Revolution (New York: 
Pallgrave Macmillan, 2006), 127.

13 Lars Boerner, Jared Rubin, Battista Severgnini, „A Time to Print, a Time to Reform”, ESI Working Papers 
19-07 (2019): 6, dostęp 22.12.2020, https://digitalcommons.chapman.edu/esi_working_papers/264.

14 Benedict Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. 
Stefan Amsterdamski (Kraków: Wydawnictwo Znak, 1997), 37. Dziękuję Pawłowi Wolskiemu za zwrócenie 
uwagi na ten fragment książki.
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posiadacza zadomowionego w przytulnym układzie siedmiu sfer niebieskich, a czym innym 
dla właściciela konfrontującego się z dwiema nieskończonościami Pascala i świadomego 
założeń mechaniki Newtona. Czym innym – nawet jeśli podobnie przedstawiano sobie jego 
użytkową wartość, obejmującą także walory artystyczne, prestiżowe, pamiątkowe czy tezaury-
zacyjne. Ale nawet i w tej dziedzinie musiały zachodzić różnice: Wacław Potocki – pisze u nas 
o nim Agnieszka Czechowicz – ostentacyjnie lekceważący astronomię, życie według zegarka 
kojarzył z zamachem na szlachecką wolność; w tym samym czasie kupiec londyński regu-
larnie płacił kurierowi z Królewskiego Obserwatorium za aktualne dane synchronizacyjne15. 

4.

Najbliższy tematologii wydaje się ten punkt widzenia na literacką chronometrię, który mate-
riału upatruje w świecie przedstawionym utworu. Przede wszystkim chodziłoby tu o rzeczową 
obecność zegara/zegarka w granicach tego świata, przy czym nie interesują mnie teraz tryby 
i stopnie ewentualnego fingowania tej obecności (zakładam bowiem nieodkrywczo, że fikcja 
nie znosi funkcji informacyjnej, tylko przenosi ją na inny poziom). Najbardziej bezpośrednio 
obecność ta manifestuje się w konwencji ekfrazy, także mechanicznej (opis werku). Efektowny, 
obszerny przykład wydobyła niedawno z rękopisu Maria Barłowska16. W wersjach skromniej-
szych mniej lub bardziej ogólnikowe prezentacje zegarów pojawiały się np. w deskrypcjach 
miast (kronikarskich, diariuszowych itp.) czy przewodnikach, jak w wierszowanym Gościńcu 
abo krótkim opisaniu Warszawy Adama Jarzębskiego (1643):

Wieża rzadko gdzie widziana,
Białą blachą przyodziana;
Na niej zegar, dzwony srogie,
Wielkie, brzmiące, barzo drogie17.

Niezależnie natomiast od wdrażanych konwencji i rangi motywu (od dłuższego fragmentu 
do wzmianki) czasomierze mechaniczne występują na ogół w roli regulatorów wspólnot: 

15 Alan Burdick, Po co człowiekowi czas. Dociekania nie tylko naukowe, tłum. Dariusz Rossowski, Marek Wolicki 
(Łódź: Wydawnictwo JK, 2019), 26.

16 Maria Barłowska, „Stare i nowe – dwa nieznane wiersze »na zegary«”, w: W poszukiwaniu nowości, red. Maria 
Barłowska, Marzena Walińska (Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2020), 128–147.

17 Adam Jarzębski, Gościniec abo krótkie opisanie Warszawy, oprac. Władysław Tomkiewicz (Warszawa: PWN, 
1974), 90; zob. też Zygmunt Dolczewski, „Zegary warszawskie według »Gościńca…« Adama Jarzębskiego”, 
w: Dawne i nowsze zegary w Polsce, red. Katarzyna Kluczwajs (Toruń: Toruński Oddział Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, 2009), 45–54.
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miejskich, klasztornych, dworskich itp. W Rozmowie Polaka z Włochem Łukasza Górnickiego 
przybysz z Italii, zerknąwszy na zegar, wypomina Polakom brak punktualności18. Fragment 
ten, pozostający w luźnym, ale uchwytnym kontakcie z konwencją descriptio gentium, zara-
zem sygnalizuje nieczęste (jak przypuszczam) w staropolszczyźnie ujęcie punktualności 
jako postulatu społecznej synchronizacji. Własne, w tym i przenośne, czasomierze uzupeł-
nią ten postulat o napięcie pomiędzy indywidualizacją a unifikacją19: zegarek co prawda 
wyróżnia posiadacza, czasem również jako ceniony portretowy rekwizyt, ale podporządko-
wuje jego (i innych posiadaczy) aktywność oschłemu standardowi; tym ściślej, im większa 
jest dokładność czasomierzy będących w użytku. A można by ten fragment – chociaż nieco 
luźniej – powiązać z humanistycznym dążeniem do efektywnego gospodarowania czasem 
i jego precyzyjnej segmentacji, wyrażanym także przez rodzimych autorów: Mikołaja Reja, 
Sebastiana Fabiana Klonowica, Wacława Potockiego. 

Zarazem wspomniane wyżej napięcie pomiędzy tym, co osobnicze, i tym, co standardowe, 
spełniało się w przekornych protestach ciała przeciwko dyscyplinie zegara. Ciało rządzi się 
własnym „zegarem biologicznym”, czyli apetytem, pragnieniem, potrzebą rozrywki – w uję-
ciach Jana Kochanowskiego, Sebastiana Petrycego, Wacława Potockiego, Jakuba Kazimierza 
Haura czy Hieronima Morsztyna. W przestrzeni relacji międzyludzkich i międzypaństwo-
wych zegar przedstawiany bywał jako cenny podarunek (Jan Andrzej Morsztyn), pamiątka 
rodzinna (Potocki), dar dyplomatyczny (kronika Marcina Bielskiego), królewski prezent 
lub upominek od beznadziejnie zakochanego (Adam Naruszewicz), wreszcie jako bohater 
anegdoty (Potocki) i legendy (Haur) albo grubego rodzajowego konceptu (Potocki). Dzieje 
mechaniki zegarowej, od formatów makro (reprezentacyjne czasomierze ratuszowe czy 
kościelne) do formatów mikro (noszone blisko ciała, ale także wmontowywane w głowice 
rapierów Franciszka I czy w wachlarz królowej Bony), są jednocześnie historią biegnącą od 
stacjonarności do mobilności, czyli od miejskiego forum w kierunku przestrzeni prywat-
nych, od taktów wspólnoty ku rytmom intymności. Jest to zatem w nie mniejszym stopniu 
historia udomowienia i personalizacji: w drugiej połowie XVIII wieku coraz powszechniej-
szy zegarek bywa już towarzyszem, z którym można się (poetycko) porozumiewać, który 
coś pokazuje i coś opowiada20. Kończąc Historię mego wieku i ludzi, z którymi żyłem, Franci-
szek Karpiński pisze o swoim oszczędnym, szanującym przedmioty trybie życia i na dowód 

18 Łukasz Górnicki, O elekcyi, wolności, prawie i obyczajach polskich rozmowa Polaka z Włochem, oprac. Kazimierz 
J. Turowski (Sanok: Nakład i druk Karola Pollaka, 1855), 39.

19 Por. Burdick, Po co człowiekowi czas, 274.
20 Zob. Tomasz Chachulski, „Zegarki księdza biskupa”, w: tegoż, Edytorstwo jako historia literatury i inne studia 

o poezji XVIII wieku (Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2019), 135.
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wymienia (oprócz toaletki do golenia) ponadczterdziestoletni zegarek, idący coraz wolniej, 
jak starzejący się sługa21.

W szerszym zakresie tematyzacji zegarów i zegarków zwraca uwagę podziw dla doskona-
łości mechanizmów: „kunszt nad kunsztami zegarmistrzowstwo [sic!]” – to nie tylko opinia 
cytowanego tu Błażeja Kożychowskiego, wpleciona tu zresztą w kontekst panegiryczny22. 
Wystarczy przypomnieć, że Gottfried W. Leibniz uważał werk zegarowy za paradygmat kon-
strukcji mechanicznych23. Jak wiadomo, wybitnym teoretykiem chronometrii mechanicznej 
był Adam Adamandy Kochański, autor głośnego traktatu Mirabilia chronometrica, opubli-
kowanego jako część dzieła Gaspara Schotta pt. Technica curiosa sive mirabilia artis (1664). 
Mirabilia (dziwy, cuda) dobrze korespondują z aurą tajemniczości otaczającą warsztat zegar-
mistrza i finezję jego wytworów. Zegar to machina machinarum, ale nad sekretami mechaniki 
rozum może zapanować: „Dziwujem się subtelnym zegarkom, albo organkom póty, póki nie 
dojdziem przyczyn wnętrznych” – pisał Piotr Skarga24. Trudniej dorównać wprawnemu rze-
mieślnikowi w pewnej siebie zręczności: 

doskonałym zegarmistrzom […] nie zadość byś się wydziwił, gdybyś widział jak niezgrabną 
a opaloną ręką, ni pewnie pieśćliwszym ujęciem, najsubtelniejsze zegarków kółka śmiało 
nazbyt obracają, po maluchnej sztućce rozbierają i rozkładają, potym rzkomo bez żadnej 
baczności i uwagi na sztukę porywczą ręką do pierwszego kształtu przywracają, co wszystko 
niewyćwiczony w sztuce najdelikatniejszym nawet dotknieniem rozrzuciłby i pomieszał 
prawdziwiej, niż należycie wyporządził25. 

21 Franciszek Karpiński, Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem, 1741–1822, rkps, dostęp 10.09.2021, https://
www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/497061/edition/414869/content.

22 Kożychowski Błażej, Hrabia na Tucznie Stanisław Tuczyński kasztelan gnieźnieński, starosta powidzki, Fortuna 
i cnota, na świat cały zegar głośny i znaczny. Przy ostatniej życia senatorskiego wybijanej kazaniem pogrzebowym 
przez ks. Błażeja Franciszka Kożychowskiego Soc[ietatis] Jesu, kaznodzieję, ordynaryjusza poznańskiego. 
W Tucznie, roku którego Słońce Sprawiedliwości dziesięć liniami na zegarze wziętej natury ludzkiej ustąpiło 
niżej (Poznań: Drukarnia Collegium Societatis Jesu, 1695), A2v.

23 Matteo Favaretti Camposampiero, „Leibniz and the perfection of clocks”, Society and Politics 11 (2017), 2: 
155–176, dostęp 11.09.2021, https://www.academia.edu/35556737/LEIBNIZ_AND_THE_PERFECTION_OF_
CLOCKS.

24 Piotr Skarga, Kazania na niedziele i święta całego roku, t. 1, wyd. Jan N. Bobrowicz (Lipsk: Księgarnia 
Zagraniczna, 1843), 63.

25 Andrzej M. Fredro, Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe, tłum. Jan I. Jankowski, Icon 
ingeniorum. Wizerunek umysłów i charakterów, tłum. Ewa J. Głębicka (Warszawa: Instytut Badań Literackich 
PAN, Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, 1999), 63.
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Przypomina to tak cenione przez Łukasza Górnickiego „nizaczmienie” – niewymuszoną, 
swobodną biegłość, skrywającą lata cechowej cierpliwej praktyki. W epoce fascynacji ezo-
teryczną mechaniką ars horologia ekscytowała i monarchów: Rudolf II Habsburg z pasją 
kolekcjonował zegary, Zygmunt III Waza potrafił je własnoręcznie wykonać26.

5.

Granica świata przedstawionego (w jego rzeczowym, przestrzennym aspekcie) otwierałaby 
widok na tę domenę chronopoetyki, która dotyczy organizacji dzieła w znaczeniowych, 
komunikacyjnych, kompozycyjnych i gatunkowych układach. Gdy mowa o semantyce, na 
pierwsze miejsce wysuwa się bogata metaforyka – z zegarem/zegarkiem w roli nośnika27. 
Zegar rutynowo, by tak rzec, kojarzył się z tematami marności świata, uciekającego czasu, 
nieuchronnego przemijania, cieszył się więc powodzeniem jako rekwizyt wanitatywny28, 
i to nie tylko w wymiarze czysto literackim; tarcze – także zegarów słonecznych – chętnie 
bowiem opatrywano odpowiednimi sentencjami (np. tempus fugit, aeternitas manet – czas 
ucieka, wieczność czeka; vidis horam, nescis horam – widzisz godzinę, nie znasz godziny), 
do czego jeszcze wrócimy. Uzupełnienie obrazu tarczy o inskrypcję wskazywało na znaczny 
potencjał „emblematyczny” zegara29, by przypomnieć tylko Emblema 47 Zbigniewa Morsz-
tyna. Zarazem – jak w poniższym przykładzie z Potockiego, gorzkim podziękowaniu za poda-
rek od zięcia – refleksje wzbudzone przez głos zegarka (tym słowem określano też większe 
czasomierze stołowe, kominkowe itd.) mogą sprawiać wrażenie poetyckiego komentarza do 
znanej sentencji – w tym wypadku memento mori:

Posłałeś mi zegarek, mój starosto drogi. 
Bóg ci zapłać za nowe do grobu przestrogi;

26 O zegarku, który wyszedł z warsztatu Zygmunta III, zob. m.in. Jan Zieliński, „Zegarki Tyszkiewiczów. Część 
pierwsza”, Załącznik Kulturoznawczy 7 (2020): 506–507.

27 Zob. Hanns-Peter Neumann, „Machina machinarum. The clock as a concept and metaphor between 1450 
and 1750”, Early Science and Medicine 15 (2010): 122–192, dostęp 22.09.2021, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/20499617/ (artykuł po niemiecku, korzystałem z angielskiego abstraktu).

28 O czasomierzach (klepsydra, gnomon, zegar mechaniczny) w piśmiennictwie kaznodziejskim zob. Janusz A. 
Drob, Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych (Lublin: Towarzystwo Naukowe 
KUL, 1998).

29 Wykorzystany w Ikonologii Cezarego Ripy – zob. Marta Małyska, „Motyw zegara w alegoriach i wybranych 
utworach pisarzy epok dawnych”, w: W rytmie zegara… Wokół zagadnień chronozoficznych, red. Zbigniew 
Chojnowski, Beata Kurządkowska, Anna Rzymska (Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, 2015), 133–141.
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Bo co przedtem każdy dzień, dziś każda godzina,
Kiedykolwiek ją słyszę, śmierć mi przypomina30.

Literacki zegar wanitatywny, w tym przykładzie i wielu innych, to instrument bardziej 
do słuchania niż oglądania: zaopatrzony w mechanizm bicia kojarzącego się z posępnym 
dźwiękiem dzwonu. Tarcza, można by rzec, apeluje do analitycznych władz oka, gong – 
dochodzący także z większego dystansu – do emocji ucha. Jest też bardziej wspólnotowy: 
donośny i spodziewany (w sekwencjach przewidywalnych interwałów), dociera również do 
śmiertelników nieobytych z cyferblatem.

Wspomniana już wyżej anonimowa szczegółowa ekfraza mechanizmu zegarowego, zaty-
tułowana w rękopisie Zegar bijący, przedstawia werk w poetyce mikrokosmosu, w koncep-
tystycznej optyce „niezgodnej zgodności” (przypominają się „zgodne spory” Mikołaja Sępa 
Szarzyńskiego). Zakończenie zaspokaja gust epoki oczekiwanym motywem wanitatywnym, 
ale pomysłowo:

Tak zegar grób prawdziwy w sobie pokazuje, 
Bo co wewnątrz zamyka, na czele skazuje.
I tę w sobie naukę roztropnie zawiera,
Że im kto dłużej żyje, tym dłużej umiera31.

Tarcza („czoło”) przypomina płytę nagrobną32, mechanizm zaś wnętrze grobu, a ten okazuje 
się „prawdziwym”, właśnie dlatego, że metaforycznym, znaczeniem ekfrazy – nie unieważnia 
przecież wszystkich technicznych detali nagromadzonych w planie wyrażania.

Na usługach konwencji wanitatywnych odnajdujemy też sygnalizowaną wyżej, a nieodle-
głą metaforykę zegara – człowieka. Mechanizm przypomina anatomię i, podobnie jak ciało, 
podlega przemijaniu (ścierają się tryby, pękają sprężyny): „dziwujże się, pomyślę, człowie-
kowi z gliny:/ Jeśli starość żelazu dokuczy tak srodze,/ Czyż przed siedmidziesiąt lat człeka 
nie ogłodze?” – medytował Potocki nad pamiątkowym zegarkiem po ojcu, oddanym zegar-
mistrzowi do naprawy33. Blisko już stąd do figury zegarka jako poetyckiego alter ego.

30 Wacław Potocki, „Zegarek”, w: tegoż, Dzieła, t. 1: Transakcja wojny chocimskiej i inne utwory z lat 1669–1680, 
wstęp Barbara Otwinowska, oprac. Leszek Kukulski (Warszawa: PIW, 1987), 550.

31 Barłowska, „Stare i nowe”, 40; zob. też jej komentarz, 138–139.
32 A skoro tarcza zegarowa przypomina płytę nagrobną, to wanitatywne napisy, tak często na niej utrwalane, 

siłą rzeczy nawiązują do konwencji epitafijnych. Nierzadko są to te same sentencje.
33 Wacław Potocki, „Człowiek do zegarka”, w: tegoż, Dzieła, t. 2: Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677–

1695, oprac. Leszek Kukulski (Warszawa: PIW, 1987), 533.
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Szeroko reprezentowanym motywem religijno-kosmologicznym był, co spodziewane, 
topos Boga-zegarmistrza, jako wersja toposu Deus faber34. Przykładów nie brak, wybujałą 
natomiast inwencją wyróżnia się cytowany już funeralny panegiryk Błażeja Kożychowskiego: 
Bóg-zegarmistrz obroty niebios powierzył aniołom. Słońce i księżyc rządzą niższym zegarem, 
czyli ziemią. „Teraz co za analogija zegaru z człowiekiem, człowieka z zegarem, słuchajcie”35: 
Adam dostał w opiekę pektoralik (mały zegarek do noszenia na piersi) – Ewę, ale pobłądził 
w zarządzie. Trudno jest panować nad zegarkami – rozumnymi ludźmi, a zwłaszcza pektora-
likami – Ewami. Mamy tu zatem, na skromnej przestrzeni tekstu, coś w rodzaju gorączkowej 
pogoni przechodnich metafor: Bóg-zegarmistrz, anioł, słońce, księżyc – zegarmistrzowie 
(a może czeladnicy), uniwersum jako mechanizm zegarowy, Adam doglądający zegarka-Ewy, 
której przypadł ostatni już szczebel hierarchicznej drabiny. Ogólnym metaforycznym tłem 
dla tych motywów wydaje się analogia między ustrojem wszechświata a werkiem zegara, 
a także pomiędzy serwisową opieką nad mechanizmem a sprawowaniem zarządu. Wcześniej 
znacznie skorzystał z tej ostatniej możliwości Mikołaj Rej, w Przemowie krótkiej do poćciwego 
Polaka stanu rycerskiego36, sobie przypisując rolę ekscytarza (budzika), a dostojnikom pań-
stwowym – poważnych „zegarów”. 

Niedaleko stąd do wizji zegara (skojarzonego z kołem Fortuny) jako dziejów państwa, 
podzielnych na „godziny” kolejnych władców. Pomysł rozwinął Jan Białobocki (a za nim 
Remigiusz Suszycki37): „Nigdy ten misternie i przedziwnie sformowany zegar Królestwa 
Polskiego, ku szczęśliwym czasom i pożądanemu ojczynie rządowi nie szedł bez dozoru 
życzliwych i mądrych rad, zwłaszcza senatu, a pospolicie kilku osób przedniejszych. […] 
nigdy bez ćwiczonej i naczyniem żelaznym dobrze opatrzonej ręki (jakim jest stan rycerski) 
nie był i nie bił”; obraz ten został uzupełniony metaforą Boga-zegarmistrza opatrującego 
zegar Rzeczypospolitej, a także dostojnika-zegarmistrza (czyli Jerzego Lubomirskiego), który 
poskładał werk państwa, rozsypany na skutek wojen38. Jakby tych skojarzeń było mało, autor 
dorzuca na koniec motyw zegara jako kontrolera zwięzłości samego utworu. 

34 Na temat filozoficznych i naukowych wersji motywu zob. Celina Strzelecka, „»Wszechświat to tylko ogromny 
zegar«”, w: W rytmie zegara…, 47–59.

35 Kożychowski, Hrabia na Tucznie, A2v.
36 Mikołaj Rej, Źwierciadło albo kstałt, w którym każdy stan snadnie się może swym sprawam, jako we źwierciedle, 

przypatrzyć (Kraków: Maciej Wirzbięta,1567/1568), 253.
37 Bogusław Pfeiffer, Caelum et regnum. Studia nad symboliką państwa i władcy w polskiej literaturze i sztuce 

XVI i XVII stulecia (Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002), 194.
38 Jan Białobocki, Zegar w krótkim zebraniu czasów Królestwa Polskiego wiekami królów idący […] (Kraków: 

Drukarnia wdowy i dziedziców Franciszka Cezarego, 1661), A4-F.
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6.

Otóż pośród licznych barokowych utworów testujących możliwości metaforyki zegarowej 
zwracają uwagę te, w których konceptystyczny wysiłek zmierza do efektownego „wyregu-
lowania” kompozycji dzieła według rytmów mechanizmu ukrytego w szafce czy kopercie, 
a także wskazań widocznych na tarczy. Jednym z nich jest np. Wojsko serdecznych nowo 
rekrutowanych afektów Hieronima Falęckiego (1739)39, z ciekawym motywem serca-pekto-
ralika, a przede wszystkim z rozwiązaniami kompozycyjnymi nawiązującymi do obrotów 
zegara, funkcji ekscytarza i repetycji (wybijania godzin)40. Inne w tytułach zapowiadają 
uporządkowanie materiału w oczywistej zależności od dewocyjnej formuły „godzinek”, ale 
już w porządku mechanicznej chronometrii: Zegar nabożny Oblubienicy Chrystusowej, w któ-
rym Chrystus Pan Oblubienicy swojej pokazuje, co której godziny czynić ma dla miłości swego 
Oblubieńca (1624), Zegar serdeczny, w którym Jezus godziny wybija w sercu grzesznika, aby go 
do pokuty nawrócił (1651), Zegar Męki Pańskiej człowiekowi chrześcijańskiemu do wieczności 
szczęśliwej idącemu w drodze potrzebny (1687), Zegarek abo pamiątka gorzkiej męki i śmierci 
Zbawiciela naszego […] Macieja Głoskowskiego (1648). Zegar/zegarek stał się zatem etykietą 
quasi-gatunkową41 dla form literackich, których zadaniem jest wdrożyć czytelnika do regular-
nych pobożnych praktyk, a zarazem sugestywną metaforą utworu jako zintegrowanej całości, 
o przewidywalnym toku lektury42. Krzysztof Żarnowiec w przedmowie do książeczki pt. Zegar 
myśli chrześcijańskich, to jest medytacyje abo rozmyślania święte i nabożne, którymi człowiek 
chrześcijański zabawiać się powinien słysząc zegar bijący […] dostosował medytacyje do tarczy 
dwunastogodzinnej (zwanej dawniej półzegarzem); cykl rozpoczyna się od godziny 1 przed 
świtem, a każda z wierszowanych „godzin” – stanowią one osobne segmenty – uwzględnia 
w tekście własną wartość liczbową: pierwsza przypomina o tym, że jest jeden Kościół, jedna 
wiara itd., druga – dwoje pierwszych ludzi, dwa drzewa w raju itd. Całość zamyka osobista, 
a zarazem – jakże inaczej – bardzo typowa metafora zegara-życia:

39 Iwona Słomak, Retoryka miłosnej batalii. Wojsko serdecznych nowo rekrutowanych afektów Hieronima 
Falęckiego (Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2017). Korzystam z rozprawy doktorskiej [taż, 
„Retoryka »miłosnej batalii« na przykładzie Wojska serdecznych nowo rekrutowanych afektów Hieronima 
Falęckiego” (rozprawa doktorska, Katowice: Uniwersytet Śląski, 2012), dostęp 25.09.2021. https://rebus.
us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/5305/1/Slomak_Retoryka_milosnej_batalii.pdf].

40 Taż, „Retoryka »miłosnej batalii«, 114.
41 Nawiązuję do sformułowania Antoniego Czyża, „Zabawa barokowa. Okruchy genologiczne”, Pamiętnik 

Literacki 75 (1983), 4: 69–70.
42 Modlitewna użyteczność tej formuły utrzymuje się i do dzisiaj (zob. Zegar Męki Pańskiej, dostęp 24.09.2021, 

http://www.rmpm.pl/index.php?page=zegar).
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O Boże! który nasz wiek masz porachowany,
Daj, żebym ja przed Tobą mógł żyć bez nagany,
A gdy zegar mojego dociecze żywota,
Odemknij mi do nieba z łaski swojej wrota43.

Znamienne, że czasownik „dociecze” sugeruje klepsydrę i przechowuje technologiczną 
pamięć o klepsydrach wodnych, ale takie fuzje obrazowania i frazeologii (zegar mechaniczny, 
słoneczny, klepsydra) zdarzały się także innym autorom. 

W perspektywie doświadczenia zmysłowego domyślamy się, że te zegary barokowej dewocji 
przeznaczone były bardziej dla ucha niż dla oka. Innymi słowy, że są to obrazy zdominowane 
przez wyobraźnię akustyczną, podobnie jak – była już o tym wzmianka – zegary obsługu-
jące refleksję wanitatywną. Bodaj najsłynniejszy z nich (przedrukowany w całości jeszcze 
w śpiewniku kościelnym z 1869 roku) – Zegar bojaźni Bożej z antologii Jakuba Teodora Trem-
beckiego – składa się z 24 anafor „Zegar bije…”, otwierających każdy z 24 dystychów. Tym 
samym dwudziestoczterogodzinny cykl „pełnego zegara” przekłada się na porządek kom-
pozycyjny całości, nieubłagane memento wybijane przez donośny gong. Przy okazji warto 
nadmienić, że chronopoetyka staropolska dorobiła się wanitatywnego rymu „Parka – zegarka” 
(Kasper Twardowski, Józef Bartłomiej Zimorowic, Wacław Potocki, Samuel Twardowski); nie 
zmarnowała się też polisemia wyrazu „bić”: wybrzmiewa ona dyskretnie (jeśli dobrze słyszę) 
w wierszu Trembeckiego, a znajdą się i warianty komiczne.

7.

Ścisłe, choć skomplikowane związki zegara mechanicznego z piśmiennością można z grubsza 
przedstawić m.in. jako proces miniaturyzacji, prywatyzacji (to skutek zwiększającej się 
dostępności) i stopniowego „wyciszania” mechanicznego czasomierza, który – zawsze pod 
ręką lub na ręku – pozwala kontrolować czas odruchowymi rzutami oka. Najstarsze zegary 
wieżowe, wyposażane niekiedy w wiele komplikacji (jak nazywamy funkcje mechanizmu) 
i odpowiednio urozmaicone tarcze, w pełnym zakresie pomiaru dostępne były raczej dla 
wtajemniczonych, zamawiane natomiast u zegarmistrza atrakcje, jak ruchome figury (np. 
poznańskie koziołki), czy sekwencje programu ikonograficznego budziły też podziw niewy-
kształconych widzów. Tym, dla których wizualizacja miar mogła być zbyt trudna w odbiorze, 
a także dla wszystkich, którzy tarczy zegara nie mieli akurat na widoku, wystarczał policzalny 
sygnał dźwiękowy, którego zasięg wyznaczał granice wspólnoty akustycznej. Historia zegarów 

43 Krzysztof Żarnowiec, Zegar myśli chrześcijańskich, to jest medytacyje abo rozmyślania święte i nabożne, którymi 
człowiek chrześcijański zabawiać się powinien słysząc zegar bijący […] (Królewiec: I.H. Hartung, 1744), Ff2.
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i zegarków jest zatem historią zmian w organizacji społeczności z nich korzystających: od 
dominacji uczestnictwa (we wspólnocie głosu) do dominacji – jak dzisiaj – posiadania czy 
przynajmniej osobistej dyspozycji, z oczywistym uprzywilejowaniem zmysłu wzroku. Procesy 
te przebiegały, rzecz jasna, w tempie zależnym od rozmaitych czynników, również społeczno-
-cywilizacyjnych. Galicyjscy chłopscy emigranci wyruszający do Ameryki, niezaznajomieni 
z zegarkiem, przez pośredników bywali oszukiwani budzikiem udającym telegraf lub telefon44, 
podróżujący rowerem przez II Rzeczpospolitą angielski dziennikarz przemierzał całe wioski 
obywające się jeszcze bez zegara45; o wdrażanie dzieci szkolnych do znajomości zegarków 
upominał się Janusz Korczak46. Tym samym dzieje zegara i zegarka splotły się z dziejami 
edukacji, przy czym za parametr zasadniczy uznać wypada poziom przyswojenia pisma. 

W związku z tym jako zagadnienie szczególnie zajmujące przedstawia się zegar/zegarek 
jako powierzchnia do zapisywania47. Inskrypcje te można by rozmaicie porządkować. Logo 
producenta, informacje techniczne, referencje modelu i numery seryjne należą do porządku 
unifikacji i – choć niekiedy bardzo istotne dla historyka czy kolekcjonera – mniej obchodzą 
literaturoznawcę. Każdy natomiast egzemplarz w jakiś sposób indywidualizują sygnatury 
nanoszone przez zegarmistrzów na wewnętrznych płaszczyznach koperty, dzięki którym 
zegarek opowiada własną historię serwisową, a z niej można niekiedy wydobyć jakieś porcje 
wiedzy o kolejach życia właścicieli. Ten ukryty przed okiem laika potencjał dokumentacyjny 
zegarka jest nie do zlekceważenia, ale najbardziej chyba uwadze narzuca się to, co właśnie 
ma być dostrzeżone i odczytane: sentencje nanoszone przez wytwórcę na zamówienie, 
ewentualnie w krótkich seriach, grawerunki (maksymy i inne loci communes, dedykacje, noty 
własnościowe itp.), nadające konkretnym egzemplarzom rys indywidualny i – prędzej lub 
później – wartość pamiątkową, a bywa, że i kolekcjonerską. Obszar ten, siłą rzeczy, zamyka 
się w genologii miniatur, a studium historyczne tych form nietrudno sobie wyobrazić jako 
intrygujące zadanie. 

Poetica horologia – tak można by mianować to wąskie, ale, jak sądzę, wymowne i znaczące 
pasmo poetyki kulturowej, w którym materialność technologii spotyka się z repertuarem 

44 Zob. Jan Zieliński, „Chronometr (1): Rozmowny budzik”, Załącznik Kulturoznawczy 2 (2015): 293.
45 Bernard Newman, Rowerem przez II RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma, tłum. Ewa Kochanowska 

(Kraków: Znak Horyzont, 2021).
46 Janusz Korczak, Szkoła życia. Obrazki szpitalne. Artykuły pedagogiczne i medyczne (1900–1912), red. nauk. 

Stefan Wołoszyn (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona, 1998), 19.
47 W obszernym kompendium symbolograficznym Philippa Picinellego zostały zebrane cytaty (jako lemmata) 

dopasowane osobno dla horologium solare i horologium rotatum [zob. Philippo Picinelli, Mundus symbolicus in 
emblematum universitate formatus, explicatus et tam sacris quam profanis eruditionibus ac sententiis illustratus, 
t. 2 (Colonia Agrippina: Sumptibus Hermanii Demen, 1681)].
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literackich „miejsc wspólnych”, zasób obiegowych cytatów z doraźnymi okolicznościami, 
typowość z inwencją, a urządzenie mechaniczne „przemawia”, zyskując niekiedy przywileje 
pierwszoosobowego podmiotu. Uwagą należałoby objąć także zabytkowe zegary słoneczne 
(wszak gnomon utrzymuje kontakt etymologiczny z gnomą), chętnie zaopatrywane w sen-
tencjonalny przekaz. Jeden z nich, widoczny na licznych artefaktach tego typu48, wyraź-
nie odbiega od wanitatywnej dominanty: Horas non numero nisi serenas – Nie liczę godzin 
innych niż pogodne.
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Istnieje bez przerwy jakieś przed bez języka w czasie – 

na tym polega czas.

Pascal Quignard, Błędne cienie (tłum. Tadeusz Komendant)

1.

Jean Jacques Rousseau kończy swój esej poświęcony Genewie uwagami na temat praktyk 
religijnych mieszkańców, aprobująco przyjmując punkt widzenia genewskich pastorów, 
iż „pierwszą zasadą prawdziwej religii jest nie podawać do wierzenia niczego, co przeczy 
rozumowi”1. Rozumność jawi się filozofowi nie tylko jako siła legitymizująca miasto i jego 
ustrój polityczny, lecz także jako stała zasada wyznaczająca jego przyszłość. Oficjalna dewiza 
Genewy Post tenebras lux urzeczywistnia się zarówno w technice urządzeń miejskich („nad 
Rodanem zbudowano bardzo prostą stację pomp, która dostarcza wody aż do najwyżej poło-
żonych dzielnic miasta”, G, 276), ustawodawstwie regulującym codzienne życie („Prawa 
przeciw zbytkowi zakazują noszenia drogich kamieni i złota […] i nakazują wszystkim oby-
watelom chodzić piechotą w mieście: powozy służą tylko do wyjazdów na wieś”, G, 283), jak 
i w szczególnym usytuowaniu Genewy, przy czym rzecz nie tylko w topografii, lecz także 
przede wszystkim w postawie wobec otaczającej rzeczywistości („Bogata dzięki swej wolności 
i swojemu handlowi Genewa często widzi szalejące wokół wojny, ale nie cierpi z ich powodu; 
wydarzenia wstrząsające Europą są dla niej tylko widowiskiem, z którego korzysta, nie bio-
rąc w nim nigdy udziału”, G, 280). Jedną z owych „korzyści” było gościnne przyjęcie prote-
stanckich uchodźców z Francji i innych krajów, którzy zamieszkując tolerancyjną Genewę, 
wnieśli do niej liczne kunszty i umiejętności. Racjonalność politycznej struktury znalazła 
swój odpowiednik w racjonalności mechanizmu mierzącego czas, a precyzja w tym zakresie 
miała się stać jednym z głównych wyzwań przemysłowej cywilizacji. Nie dziwi więc uwaga 
Rousseau, że „najbardziej kwitnie w Genewie wyrób zegarków, pracuje przy nim z górą pięć 
tysięcy osób, tj. przeszło piąta część obywateli” (G, 286). 

2.

Stawką nie jest tylko wytwarzanie instrumentów chronometrycznych, ale splecenie życia 
społecznego i ekonomicznego z mechanizmami rozwoju technologii oraz ustanowienie dla 

1 Jean Jacques Rousseau, „Genewa”, tłum. Wiera Bieńkowska, w: tegoż, Umowa społeczna. List o widowiskach, 
tłum. Wiera Bieńkowska, Antoni Peretiatkowicz (Warszawa: PWN, 2010), 288. Dalej oznaczone jako 
G z numerem strony.
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wydarzeń ludzkiej historii horyzontu jak najdosłowniej pozaziemskiego. Zegar odmierzał 
godziny, choć pozostawał też w ścisłej relacji z ustaleniami astronomii i jej instrumentów, 
takich jak choćby astrolabium. Odwołując się do Martina Heideggera, powiedzielibyśmy, że 
mamy teraz do czynienia z „czasem światowym” zakodowanym i uwidocznionym w tym, 
co istnieje fizycznie. „»Czas« ukazuje się najpierw właśnie na niebie, tzn. tam, gdzie się go 
znajduje przy tak naturalnej orientacji wedle niego, że »czas« zostaje wręcz z niebiosami 
utożsamiony”2.

W ten sposób rytmy ludzkiego życia i pracy wpisywały się niejako koncentrycznie w harmo-
nię fizyki wszechświata odpowiedzialnej za ruch ciał niebieskich3. Zegarki pokazywały więc 
godziny i minuty, dni tygodnia i miesiące, kwadry Księżyca, daty wschodu i zachodu słońca; 
ziemskie zatrudnienia wymagały poważniejszej otuliny, osadzenia w wymiarze wykraczają-
cym poza codzienną miarę, nabierały kosmicznej perspektywy. Przypominały o niebie gwiaź-
dzistym nad nami – techniczne spełnienie postulatu Kanta, choć od jego dosłowności filozof 
zapewne by się odżegnał. W 1927 roku James Ward Packard, amerykański magnat samocho-
dowy, zamówił w genewskiej firmie Patek zegarek kieszonkowy, który oprócz innych skom-
plikowanych wskazań ukazywał obraz nieba z pięciuset gwiazdami odpowiadającymi tym, 
które zamawiający mógł widzieć na niebie swego rodzinnego miasta Warren w stanie Ohio. 

3.

Właśnie ta nie-ludzkość czasu będzie nas interesować. Co właściwie mierzy zegar i czy jego 
wskazania tyczą się wyłącznie człowieka i jego trudów? Czy rozumiemy czas wyłącznie 
wtedy, gdy odnosimy go do ludzkich spraw i wysiłków, zatem pojmujemy go jako coś kon-
kretnego wyznaczającego ważny punkt orientacyjny w naszym ludzkim życiu? A co gdyby 
wyłączyć nas, ludzi, i pozwolić uwolnionemu czasowi biec swoim rytmem (lecz któż miałby 
nam dać prawo wykonania takiego gestu)? Czy czas bez moich obowiązków, bez zegara, byłby 
czymś do pojęcia? George Berkeley zdecydowanie twierdził, że gdyby potraktować czas bez 
wszystkich tych godzinowych różnic wpływających na kształt ludzkiego dnia, gdyby ukazał 
się niejako abstrakcyjnie jako „ciągły strumień egzystencji” (the continuation of existence), 
wówczas nawet filozof stanąłby bezradnie osłupiały4.

2 Martin Heidegger, Bycie i czas, tłum. Bogdan Baran (Warszawa: PWN, 1994), 585.
3 Patrz uwagi Carla Cipolli w jego klasycznej pracy: Clocks and Culture 1300–1700 (New York: Norton, 1978), 

120.
4 George Berkeley, „Principles of Human Knowledge”, w: tegoż, Philosophical Works (London: Everyman’s 

Library, 1975), 107.
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Dlatego zegar tak często odnajdziemy na płótnach, gdzie skazany jest na sprzeczną z jego 
naturą sytuację: to, co znajduje się w ruchu, jest do ruchu powołane i stworzone, nagle zastyga, 
a jego wskazówki okazują się bezczynne. Oto zegar – robotnik czasu – stoi z opuszczonymi 
rękami, jakby odmawiając służby, wypowiadając warunki pracy. Tak jest np. w Domu lalek:

zegar nie mierzy czasu
bo tu nie ma czasu5.

Nie wiemy, czy zegar, o którym czytamy, należy do wewnętrznego świata domu lalek, czy 
też jest częścią „naszego” świata, świata, w którym dom ów zrobiono i ustawiono. Czy jest 
miniaturowym bibelotowym rezydentem domu lalek, czy stoi na komodzie rzeczywistego 
mieszkania lub opasuje przegub dłoni pani domu (ale wtedy to już nie dom „lalek”, ale „ludzi” 
owymi lalkami rozporządzającymi)? Gdyby był udatnie zdziałaną miniaturką zegara na bla-
cie lalkowego mebla, czy byłby jedynie atrapą pozbawioną mechanizmu, malowidłem na 
kawałeczku drewna, czy może tykałby jak zegar prawdziwy? A gdyby tak było, czy godzina, 
którą wskazywałby w świecie lalek, byłaby tożsama z godziną, jaką wyznaczają zegary ludz-
kiego świata?

Wszystkiego tego nie wiemy. Niczym Berkeleyowski filozof stajemy osłupiali.

4.

Wiemy, że zegar wydaje się instrumentem prawdziwie ludzkiego świata i gdy pojawia się 
w innym, nie-ludzkim otoczeniu, musi wzbudzić zdumienie. Surowa mechanika zegarowych 
trybów nie zostawia miejsca dla zaskakujących osobliwości. Jeśli coś wymaga powagi, wręcz 
śmiertelnej powagi, to właśnie czas, a zegar jest jej ambasadorem. A jednak nie ginie pokusa, 
aby wciągnąć inne istoty w tryby ludzkiego czasu. Urównoprawnić czas ludzkiego zegara – nie-
odmiennie wytyczającego człowiekowi drogę w stronę śmierci – z czasem roślin lub zwierząt, 
jakbyśmy chcieli szukać w tym okrutnej pociechy i wsparcia: i wy, rośliny, owady, poddani 
jesteście temu samemu bezlitosnemu panu i władcy, a mimo to jesteście piękne. W urzeka-
jącym Muzeum firmy Patek Philippe na rue des Vieux Grenadier w Genewie można zobaczyć 
zegarek z 1840 roku, który wyłania się z rozchylających się złotych płatków róży, albo zega-
rek-tulipan, który ujrzał światło dzienne dwadzieścia lat później. W gablotach znajdują się 
zegarki-skarabeusze, zegarki-insekty, złote i wysadzane brylantami, które uświetniły koniec 
wieku XIX. Ale im bardziej przypatrujemy się tym subtelnym wytworom, im większy nasz 

5 Tadeusz Różewicz, Wybór poezji, opr. Andrzej Skrendo (Wrocław: Ossolineum, 2016), 920–921.
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podziw dla ich twórców, tym bardziej jesteśmy świadomi, że nic nie sprawi, by czas stał się 
bardziej „demokratyczny” i by jego miary tak samo trapiły i cieszyły człowieka i rośliny lub 
zwierzęta. Zegar jest urządzeniem zszywającym nierozerwalnie człowieka z czasem. 
Francuskie słowo na wskazówkę zegara to aiguille oznaczające także „igłę”. 

Literatura dostarczy nam wielu poruszających lekcji na ten temat. Na samym początku 
arcydzieła Lewisa Carrolla Alicja siedzi obok czytającej książkę siostry, a nudę skwarnego 
popołudnia przerywa widok Białego Królika. Nie dziwi jej specjalnie to, że zwierzę mówi; 
nawet nie to, że od razu wkracza w samo serce ludzkiego porządku czasu, który wymusza 
pewien rytm życia. „Och, mili moi! Spóźnię się!”6 – Królik (już rozumiemy, dlaczego Carroll 
od razu stosuje wielką literę: ktoś, kto się „spóźnia”, podlega ludzkiemu reżimowi chrono-
metryki, a zatem winno się go traktować jako osobę), który się spóźnia, nie jest już po prostu 
„królikiem”. Zachowując swą formę, wykracza poza nią, emigruje do rzeczywistości, w któ-
rej podlega już innym niż czysto biologiczne prawom. Ale prawdziwe poruszenie nastąpi 
dopiero wtedy, kiedy „naprawdę wyciągnął z kieszeni kamizelki zegarek i spojrzawszy nań, 
pobiegł dalej”. Dajmy zwierzęciu zegarek, a nabierzemy go na człowieczeństwo, „omamimy 
go tak, że stanie się człowiekiem”7.

Chronometr przypieczętowuje przynależność do kultury człowieka, która nie może obejść 
się bez ścisłego kalendarium pór przeznaczonych na określone czynności i stawiających nas 
w ciągłej gotowości do pośpiechu. Nieprzypadkowo obawa przed spóźnieniem znajduje się 
u początku przygód Alicji, przyuczanej od małego do zachowania stosownych miar i zasad, 
z których reguła niemarnowania czasu i związanej z tym punktualności były jednymi z naj-
ważniejszych. Ścisłe więzy zespajały te pryncypia z kryterium użyteczności i przynoszenia 
sobie i innym korzyści. W pamiętnym fragmencie Alicja wspomina o nieszczęściach, jakie 
spotkały dzieci, które „nie chciały pamiętać o wpajanych im przez przyjaciół paru prostych 
zasadach” (A, 17). 

5.

O tym, jak bardzo precyzyjnie odmierzany czas warunkuje sposób wytwarzania (się) ludzkiego 
świata, przekonuje słynna scena „obłąkanej herbatki”, w której Kapelusznik w szczególny 
sposób preparuje swój zegarek. Najpierw smaruje go masłem, co powoduje, że okruchy dostają 
się między trybiki mechanizmu, a następnie Marcowy Zając zanurza go w filiżance z herbatą 

6 Lewis Carroll, Przygody Alicji w Krainie Czarów, tłum. Maciej Słomczyński (Warszawa: Czytelnik, 1972), 12. 
Dalsze cytatu pochodzą z tejże edycji i będą oznaczone jako A z numerem strony.

7 Elias Canetti, Tajemne serce zegara, tłum. Maria Przybyłowska (Sejny: Fundacja Pogranicze, 1994), 39.
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(A, 74)8. Sam chronometr jest przy tym niezwykły: „pokazuje dni miesiąca, ale nie pokazuje, 
która jest godzina” (A, 75). Budzi to opór Alicji, w której świecie zegarek należy do sfery 
ruchu, a więc gdyby pokazywał miesiące i lata, „tak strasznie długo stałby na jednym roku” 
(A, 75). Rzeczywistość Marcowego Zająca, Zwariowanego Kapelusznika i towarzyszącego 
im Susła jest „obłąkana” właśnie z powodu głęboko odmiennego sposobu traktowania idei 
ruchu, co odnosi się nie tylko do praw fizyki, lecz także reguł rządzących światem wytwarza-
nym przez ludzi. Obowiązuje w nim zasada jeśli nie pośpiechu, to na pewno rygorystycznie 
egzekwowanego dążenia do celu, któremu życie zawdzięcza swoją powagę. Zegar, którego 
wskazówki stoją tak długo w miejscu, może być albo uszkodzony, zepsuty, zdefektowany, 
albo należeć do rzeczywistości spoza głównego terytorium ludzkiej historii. Dlatego Alicja 
nazwie go „śmiesznym”. What a funny watch, powie, patrząc na zegarek Kapelusznika, i przy-
miotnik funny znaczy tu bardzo wiele: ponieważ życie ludzkiej wytwórczości jest uważane 
za poważne, to, co jest śmieszne, musi się odnosić do wszystkiego, co nie mieści się w nor-
mach ową powagę zapewniających i co jest w stanie normy te zakłócić. „Śmieszny zegarek” 
uderza w samo tajemne serce powagi cywilizacyjnej wytwórczości i zarządzania. Zdaniem 
Carla Cipolli niewiele tylko przerysowana jest opinia Lewisa Mumforda, który utrzymuje, 
iż to nie maszyna parowa, ale właśnie mechanizm zegarowy jest zaczynem nowoczesnej 
cywilizacji przemysłowej9. 

6.

Kwestia marnotrawienia czasu jest podstawowa, właściwie można rzec – gardłowa. Królowa 
Kier nie będzie miała wątpliwości wobec marnującego czas: „On marnotrawi czas! Uciąć 
mu głowę” (A, 77) – zawoła monarchini podczas koncertu. Kwestia marnotrawstwa wytyczy 
dalszy ciąg rozmowy Alicji z gospodarzami „obłąkanej herbatki”. Z jej wypowiedzi wynika, 
że marnotrawienie czasu jest odwrotnością jego dobrego spędzania polegającego na stawia-
niu zadań, a następnie ich wypełnianiu zgodnie z przyjętym schematem reguł. Gdy uczest-
nicy herbatki zorientują się, że zagadka, którą sobie postawili, nie ma w ogóle rozwiązania, 
Alicja powie karcąco: „Myślę, że moglibyście lepiej spędzać czas, a nie marnotrawić go, 
stawiając zagadki, na które nie ma odpowiedzi” (A, 75). Dobrze spędzać czas to nic innego, 

8 Można snuć domysły, czy ów gest swoistego preparowania zegarka sam w sobie nie jest ironicznym 
odniesieniem do uroszczeń wiedzy odnoszącej się do bezwzględnej, niezachwianej racjonalności. A nuż 
Marcowy Zając upodabnia się do Izaaka Newtona, humani generis decus – „ozdoby rodzaju ludzkiego”, 
którego roztargnienie przyjaciele uwiecznili anegdotą, jak to „przydarzyło się, że ugotował »na miękko« swój 
zegarek, spoglądając cały czas na trzymane w ręku jajko”. Anegdotę tę przytacza Ludwik Zajdler w swych 
znakomitych Dziejach zegara (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1980), 210.

9 Cipolla, Clocks and Culture, 60.
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jak brać go pod kuratelę i wykorzystywać w lepszy, to znaczy – pożyteczniejszy sposób niż 
dotychczas. Nie pomylimy się, sądząc, że na tym zasadza się idea postępu: na ulepszaniu 
sposobów spędzania czasu. You might do something better with the time oznacza, że człowiek 
jest gestorem czasu, dysponuje nim i zarządza, efektem zaś tych procesów będzie miejsce 
w hierarchii celów społecznej użyteczności. Kto marnuje czas, znajdzie się na dole tejże 
hierarchii; skrupulatnie obchodzący się z czasem – przeciwnie: będzie na jej szczycie. Sam 
Carroll we wczesnym wierszu Punktualność doradzał m.in. taką hierarchizację: „Gdy obiad 
jest o »wpół-do«/ O »wpół« bądź więc gotowy;/ Gdy zaś o »kwadrans po«/ Nie spóźnij się, idź 
po rozum do głowy”. A w innej strofie: „Lepiej wszak przed czasem przyjść/ Niż spóźniać się 
nachalnie;/ Wchodzisz, gdy zegar zaczyna bić/ Znak to, że umysł masz punktualny”10. Nie 
chodzi więc tylko o etykietalną punktualność (samą w sobie nie bez znaczenia), ale o to, by 
nabrać wewnętrznej dyscypliny czasowej kierującej myśleniem – a punctual mind, pisze Car-
roll. Dobrze spędzać czas to posługiwać się nim do wypełniania ustalonych reguł fabrykacji 
naszego świata, który to proces będzie tym skuteczniejszy i tym bardziej dodatnio moralnie 
nacechowany, im bardziej zostanie uwewnętrzniony. Im bardziej grzeczność wobec innych 
przekształci się w wewnętrzną strukturę myślenia, tym lepiej, skuteczniej i użyteczniej zago-
spodarujemy rzeczywistość.

7.

Problem polega na tym, że gospodarujący stołem urodzinowym mają zupełnie inny obraz 
czasu. Przede wszystkim nie pretendują do roli zarządzających czasem, lecz do tych, którzy 
z nim rozmawiają. Ich dyskurs nie polega na wydawaniu poleceń, ale na partnerskiej dysku-
sji. Owo partnerstwo wymaga innej konstrukcji gramatycznej: Kapelusznik nie używa formy 
it, lecz him, co polski przekład Macieja Słomczyńskiego zgrabnie ujmuje jako opozycję „go” 
i „Pana”. Człowiek nie jest więc władcą czasu, lecz jego partnerem w doświadczaniu losu; 
nie żąda i wyznacza, lecz prosi i oczekuje (żali się Kapelusznik, że po incydencie na dworze 
Królowej Kier czas „nie chce zrobić niczego, o co go proszę”, A, 77). Różnice między Alicją 
a resztą zasiadających u stołu uwidoczni kontrowersja dotycząca wybijania rytmu podczas 
lekcji muzyki. Owo beat the time, oznaczające rytm wystukiwany przez metronom lub stopę 
grającego, staje się figurą bezwzględnej nad czasem dominacji w przeciwieństwie do „przy-
jaźni”, jaką zaleca Kapelusznik. Jak wyjaśni Alicji: „Nienawidzi on [czas – T.S.] bicia. Ale 
gdybyś utrzymywała z nim przyjazne stosunki, uczyniłby z zegarem niemal wszystko, cze-
gobyś zapragnęła” (A, 76). Przyjaźnie traktowany czas, to znaczy czas w znacznym stopniu 

10 Lewis Carroll, The Complete Works (New York: Vintage Books, 1976), 780.
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wyzwolony spod porządku ludzkich spraw, wyswobodzony, poddany abolicji uwalniającej 
go z niewolniczej służby w interesie ludzkiego ładu, będzie z jednej strony czasem niejako 
zwróconym naturze, zdziczałym, ale z drugiej – uczyni go to wrażliwszym na ludzkie supli-
kacje. Przechodzimy od retoryki żądania, właściwej kolonizatorskim zapędom, do retoryki 
niemal modlitewnej prośby. Otwiera się w ten sposób możliwość, że „pan Czas” będzie mógł 
spełnić nasze prośby, przyspieszając lub zwalniając bieg zegarów. W przypadku Alicji, np. 
przyjaźń z czasem mogłaby sprawić, że „godziny lekcji przelatują w mgnieniu oka” (A, 76).

8.

Zwróćmy uwagę na formę tej wypowiedzi jednoznacznie przypisującej sprawczość czasowi; 
to on ma władzę nad zegarem, przy czym chodzi tu o władzę istotną, absolutny reżim usu-
wający wszelką niezgodność między wskazaniami zegara a rzeczywistością. Człowiek może 
z łatwością przestawić wskazówki na tarczy zegara, ale nie oznacza to, że świat również 
zmieni stosownie swój stan. Możemy przesunąć wskazówki z południa na dziewiątą wieczór, 
lecz otoczenie zachowa wygląd właściwy południowej porze.

Elżbieta Tabakowska w swoim przekładzie arcydzieła Carrolla zwraca uwagę na jeszcze 
inną kwestię ukrytą w naszych językowo ujętych relacjach z czasem. Przede wszystkim popu-
larny zwrot mówiący o spędzaniu czasu odnosi się głównie do sposobów jego zapełniania 
zajęciami („lubię spędzać czas na zabawie”11, mówi Alicja), ale nie milkną w tej frazie echa 
zabiegów kontrolnych często o brutalnym charakterze (gdy spędzano ludzi do obozów czy 
gett lub gdy dokonuje się spędzenia płodu). Spędzać czas to tyle, co zaganiać go w jedno miej-
sce, w którym będzie można nim zarządzać, a także – na swój sposób – usuwać go z drogi 
jako przeszkodę, rodzaj komplikacji. W takiej sytuacji czas jest czymś niepokojącym, draż-
niącym swą odmiennością obcym elementem; czymś, co spędza nam sen z powiek. Zwięzła 
zapiska Waltera Benjamina otwiera nam oczy na ciekawą antynomię: „Czasu nie trzeba spę-
dzać, czas trzeba w sobie zapraszać. Spędzać czas (oszukiwać go, zabijać), to opróżniać się 
z czasu”12. Teza przypomina tę, którą proponował Kapelusznik: to, co nazywał grzecznością 
wobec czasu, nie jest tylko kwestią dobrych manier (choć ten aspekt jest ironicznie obecny 
w tekście Carrolla). Chodzi o coś więcej – bierne i taktowne tolerowanie czasu nie wystar-
cza; niezbędna jest aktywna postawa znajdująca wyraz w zaproszeniu. Od razu dodajmy: 
zaproszenie to nie jest zaproszeniem do siebie, lecz w sobie, co oznacza, że czas należy 
w sobie niejako uwolnić, pozwalając mu zaistnieć jako gościowi, któremu jesteśmy winni 

11 Tenże, Alicja w Krainie Czarów, tłum. Elżbieta Tabakowska (Kraków: Wydawnictwo Bona, b.d.), 63.
12 Walter Benjamin, Pasaże, tłum. Ireneusz Kania (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005), 913.
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bezwarunkową gościnność. Spędzanie czasu jest czymś przeciwnym – wypowiada gościnę, nie 
tylko nie udziela schronienia, lecz także wręcz wyrzuca. Kto spędza czas, opróżnia się z niego, 
a zatem poniekąd drąży w sobie puste miejsce, które zapełnia wymyślonymi obowiązkami. 

9.

Simone Weil, do której jeszcze wrócimy, mówi, że w takiej sytuacji, kiedy poruszeni własnym 
odczuciem porzucamy teraźniejszość, aby wmyślić się w inny moment czasu i inny obraz siebie 
i swojej relacji ze światem, dopuszczamy się myśli „nikczemnej”. Wtedy bowiem rezygnujmy 
świadomie z pracy, którą musielibyśmy wykonać, aby znaleźć się w postulowanym położeniu 
niejako bez kosztów i bez ryzyka. W 1929 roku filozofka pisała w krótkiej rozprawie o czasie: 

Gdy z powodu żalu albo wyrzutów sumienia, obawy albo pragnienia przenoszę się w niena-
leżącą do teraźniejszości chwilę, chciałabym przeskoczyć pracę. Lekceważę ludzkie poło-
żenie, przez które czas jako forma pracy kieruje się ku przyszłości […]. Z tej nikczemnej 
myśli rodzi się idea czasu jako własności każdego człowieka13. 

„Szalona herbatka”, na którą zaprosił nas Lewis Carroll, jest – jak widzieliśmy – silnym 
ostrzeżeniem przed nadmiernymi i szkodliwymi roszczeniami człowieka wobec czasu. Taki 
wydźwięk mają karcące Alicję słowa Kapelusznika o tym, że nie należy czasu „bić” albo 
„spędzać”.

10.

Tak potraktowany czas się zemści. Oto problem kompanii siedzącej przy stole Kapelusznika: 
obrażony Czas „nie chce zrobić niczego”, o co prosi go gospodarz, zaprzestaje biegu, w efekcie 
zamrażając świat o jednej porze: „Wciąż jest szósta po południu” (A, 77). Czas, którego nie 
zaproszono, nie znika, nie usuwa się w cień; wprost przeciwnie – niejako atakuje ze zdwojoną 
siłą. Teraz nie tylko wszystko odbywa się pod jego dyktando, ale owo wszystko zostaje rady-
kalnie zredukowane do jednego. „Zawsze jest czas picia herbaty, a nigdy nie ma czasu, żeby 
zmyć naczynia”, żali się Kapelusznik. Wielość ludzkich czynności czas sprowadził do jednego; 
sprawił, że wszystko stało się jednym. Wszystko jedno – oto formuła życia pod władzą czasu, 
którego nie zaprosiliśmy w sobie. W tej rzeczywistości życie staje się depresyjnym błędnym 
kołem powtórzeń bez wyjścia. Na logiczne pytanie Alicji, co się stanie, „gdy powracacie do 

13 Simone Weil, Dzieła, tłum. Małgorzata Frankiewicz (Poznań: Brama, 2004), 86. Dalej zaznaczone jako 
D z numerem strony.
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początku stołu?”, Marcowy Zając odpowie rozpaczliwym unikiem: „Należy zmienić przed-
miot rozmowy” (A, 78). Ale zmiana tematu niczego nie zmieni, dopóki nie odmieni się 
nasz stosunek do czasu: kiedy przestaniemy go zwalczać, spędzać, zabijać, wykorzystywać, 
a zaczniemy słuchać i cierpliwie obserwować, ukaże on inne, ukryte pod nieustępliwą chro-
nologią i chronometrią oblicze. 

11.

Odwet czasu niezaproszonego, a więc nieprzyjętego gościnnie, polega na zdeformowaniu przy-
szłości będącej już tylko przewidywalnym powtórzeniem tego, co obecne tu i teraz. Jeżeli rację 
ma Weil, wywodząc, że „przyszłość określa mi to, że jestem poza sobą, poza swoim bezpo-
średnim zasięgiem, że nie sprawuję nad sobą bezpośredniej władzy” (D, 86), musimy uznać, 
że zasiadający przy stole Marcowego Zająca mają swoją przyszłość dosłownie w zasięgu ręki 
(muszą się przesiąść do kolejnej filiżanki), a tym samym rozciągłość świata skurczyła się do 
odległości dzielącej jedno krzesło od drugiego. Z jednej strony czas nie jest już wydarzaniem 
się, ale powtarzaniem, marudzeniem, opowiadaniem nieistotnych anegdot i stawianiem 
zagadek bez odpowiedzi. Ale z drugiej strony logika świata wydarzeń, logika historii również 
słabnie, ukazując swą ciemną, irracjonalną podszewkę. Na swój sposób rację ma Kapelusz-
nik, odpowiadając Alicji, że „bardzo łatwo jest nalać sobie więcej niż nic” (A, 79), kiedy ta 
oponuje, że nie może nalać sobie więcej herbaty, skoro jeszcze jej filiżanka pozostała pusta.

Wszystko ogranicza się do tego, co rozgrywa się wokół stołu; jedynie Alicja stanowi, jako 
przybysz, pewien element obcy, ale dlatego zostanie w końcu zmuszona do opuszczenia 
towarzystwa. Czas wziął odwet na biesiadnikach, pozbawiając ich kontaktu z tym, co inne, co 
przychodzi spoza nich samych. Próbują ratować się zagadkami, lecz te nie zdają egzaminu; są 
tylko mizernymi namiastkami obcego. A bez obcego nie ma czasu. Wywód Weil prowadzi do 
wniosku, że czas to nic innego jak moja gościnna, zapraszająca forma relacji z obcym: „Czas 
nie jest moją własnością, jest odciśnięty na mnie przez obce istnienie” (D, 87).

12.

Czas jest obcym w nas. To inna formuła na określenie tego, co Benjamin nazywał pięknie 
zapraszaniem czasu w sobie. Weil mówi jeszcze inaczej, choć w tym samym duchu: „Nie mogę 
więc wyzwolić się od czasu, jeżeli nie skonfrontuję moich działań z narzuconym mi przez 
niego położeniem” (D, 87). I dalej: „Czas jest poniekąd obecny właśnie przez obecność obcego 
istnienia, które mi go narzuca” (D, 87). Tę rolę odgrywa Alicja, przedstawicielka porządku 
spraw mierzonych właściwymi czynnościami wykonywanymi w przewidzianych dla nich 
porach. Przychodzi ze świata pracy; dlatego dziwi ją niepomiernie to, że zegar Kapelusznika 
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pokazuje dni miesiąca, lecz nie godziny, i w związku z tym niejako bezczynnie „długo stoi na 
jednym roku” (A, 75). W czasie, który został pominięty w naszej polityce gościnnego zapro-
szenia, czynności nie mają charakteru pracy (a więc odwodzą nas od samej idei czasu, jak 
przekonująco wykazuje Weil), a Alicja nie ma innego wyjścia, jak skonkludować, że „była to 
najbardziej bezsensowna herbatka, w jakiej brałam udział” (A, 82). Tabakowska nada temu 
bardziej zdecydowany wyraz: „To najgłupszy podwieczorek, na jakim kiedykolwiek byłam”. 
Gdy człowiek nie zaprasza czasu w sobie, gdy stara się wzbronić mu wstępu, gdy ucieka przed 
nim – uczestniczy w czymś głupim.

13.

Gdy lilipuci inspektorzy przeszukują kieszenie Człowieka-Góry, jak nazywają Guliwera, znaj-
dują tam m.in. coś, co było 

kulą płaską, której połowa była srebrna, a druga połowa z jakiegoś przezroczystego metalu. 
Ze strony przezroczystej widzieliśmy jakieś osobliwsze wyobrażenia naokoło […]. Gdy 
nam machinę tę przytknął do uszów, tak wielki huk nieustannie czyniła jak młyn wodny. 
Wnieśliśmy, że jest to jakieś nieznajome zwierzę, albo też bóstwo, które on czci, i bardziej 
się skłaniamy do tego drugiego mniemania, ponieważ on nas zapewniał […], że rzadko 
czynił co bez porady tej machiny. Nazywał ją swoją wyrocznią i mówił, że ona mu prze-
pisuje czas na wszystkie sprawy życia14.

Trudno o wyrazistsze osadzenie zegara w konstrukcji ludzkiej rzeczywistości. Po pierw-
sze, jest niezwykłym i budzącym zdumienie wytworem myśli i rąk człowieka (mówi się 
o „machinie”, „metalu”). Po drugie, przedmiot ów jest do tego stopnia zdumiewający, że jego 
znaczenie sięga daleko poza sferę techniki. Jest czymś pomiędzy dziełem ludzkiej inwencji 
technicznej („machina”), biologicznym organizmem („nieznajome zwierzę”) a wcieleniem 
jakiejś transcendentalnej potęgi („bóstwo”, „wyrocznia”). Po trzecie, instrument ów ma także 
walor polityczny: organizuje sprawy życiowe tych, którzy z niego korzystają. A władza ta 
jest nieograniczona, skoro mowa o wyznaczaniu czasu „na wszystkie sprawy życia”. Zegar 
byłby więc czymś w rodzaju strażnika, którego Platon umieścił w swym państwie idealnym, 
aby pilnował powszechnego ładu. Patrzy na nas czujnym okiem. Gustav Rene Hocke pisze, 
że „prowadząc badania, raz po raz odkrywaliśmy, jak wielką rolę odgrywało oko, pojedyncze 

14 Jonathan Swift, Podróże Gulliwera, tłum. Jan Kott (Warszawa: PIW, 1956), 75.
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oko, a także czas – bądź zegar w ówczesnej i dzisiejszej sztuce manierystycznej”15. Zegar to 
nic innego jak słoneczne (nadzorujące w dzień) i księżycowe (pilnujące nocą) oko niestru-
dzenie obserwujące nasze poczynania.

Nie tylko „mierzy” czas, lecz także jest „przedstawicielem” czasu działającym w jego 
imieniu; działania człowieka muszą być uzgodnione z orzeczeniem zegara. W tym sensie 
słowo „wskazówka” przestaje być już tylko nazwą technicznego elementu chronometru, 
ale oznacza performatywną dyspozycję zegara: kultura człowieka jest efektem wskazówek, 
a więc swoistego dyktatu zegara. Rzecz nabiera szczególnej wagi, gdy wspomnieć o roli pracy 
podniesionej do wysokiej godności w protestanckiej rewolucji teologicznej. Praca natomiast 
wymaga właściwego momentu i czasu, ten zaś zostaje udzielony i wskazany człowiekowi 
przez wskazówki zegara (angielskie hands na określenie „wskazówek” wiąże ściśle zegar 
z ręko-dziełem jako procesem wytwórczym; mianem hands angielski fabrykant określał swo-
ich robotników, czego dobitne przykłady znajdziemy w Ciężkich czasach Charlesa Dickensa).

14.

Zegar w systemie fabrycznym był bezwzględnym władcą. Mechanizm zegarowy stanowił 
model relacji wewnątrz systemu (podporządkowanie życia indywiduum wymogom coraz 
bardziej mechanizującej się produkcji), ale od czasów oświecenia również związków między 
wnętrzem a zewnętrzem (Bóg-zegarmistrz, który z odległości przygląda się swemu dziełu). 
Projekcje przyszłości zakładały intensyfikację tego procesu. Zapewne zmieniały się techniki 
maszynerii mierzenia czasu, ale coraz większa ich dokładność nie tylko nie zredukowała 
stopnia bezwzględności kontroli sprawowanej w reżimie pracy nad jednostką, lecz także – 
jak dowodnie wykazuje przykład pracowników hurtowni Amazona – jeszcze go zwiększyła. 
Gdy w pierwszej połowie lat 50. XX wieku Auden komponuje swoje Horae Canonicae, jeden 
z wierszy oprze na spornych wizjach świata. Technologiczno-autorytarnej dystopii powszech-
nej maszynizacji przeciwstawi liberalno-anarchizujący projekt społeczeństwa zbliżony do 
tego, który opisał Schiller w swych Listach o estetycznym wychowaniu człowieka. Czytamy 
więc u Audena: 

W moim Edenie, człowiek, któremu nie podoba się Bellini, jest na tyle dobrze wychowany, 
aby się nie urodzić. W jego Nowym Jeruzalem człowiek, któremu nie podoba się praca, 
będzie bardzo żałował tego, że się urodził. 

15 Gustav Rene Hocke, Świat jako labirynt. Maniera i mania w sztuce europejskiej 1520–1650 i współcześnie, tłum. 
Marek Szalsza (Gdańsk: słowo/obraz/terytoria, 2003), 127.
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W moim Edenie mamy kilka maszyn parowych, starych lokomotyw na węgiel i wodę, mły-
nów wodnych i innych pięknych staromodnych machin do zabawy. W jego Nowym Jeruzalem 
nawet szefowie kuchni będą obojętnymi dozorcami machin16.

15.

Wspominam znakomite studium Schillera z 1795 roku, nie tylko bowiem docenia ono rolę 
doświadczenia estetycznego w wychowaniu człowieka, mówiąc o popędzie gry (a nie pracy), 
w którym spełnia się człowiek, lecz także sięga po metaforę maszynerii, aby zilustrować struk-
turę nowoczesnego społeczeństwa. Z jednej strony mamy więc postulat ocalającej mocy gry 
(„człowiek bawi się tylko tam, gdzie w całym znaczeniu tego słowa jest człowiekiem, i tam 
tylko jest pełnym człowiekiem, gdzie się bawi”17), z drugiej – społeczeństwo, które spadło „do 
poziomu pospolitej, surowej mechaniki” oraz państwo będące „sztucznym mechanizmem, 
w którym życie czysto mechaniczne wytwarza się ze sklecenia wielu martwych części”, jed-
nostka zaś, „słysząc tylko monotonny szmer koła, które sama obraca, nigdy nie rozwinie 
harmonijnie swej istoty”18. 

16.

Zegar wyznaczał czas pracy i był także bezlitosnym kryterium wynagrodzenia. Engels w swej 
klasycznej rozprawie pisze, że każdemu, kto spóźnia się o trzy minuty, potrąca się z płacy 
należność za kwadrans, przy spóźnieniu dwudziestominutowym – za czwartą część dnia19, 
co wskazuje, że pomiar czasu był tyleż precyzyjny, co „elastyczny”, i chronił interes praco-
dawcy. Zresztą metryczna precyzja mechanizmu zegarowego sprzęgała się z dowolną, bo 
napędzaną pragnieniem rosnącego zysku maszynerią fabrycznej organizacji pracy. Stąd 
„dwoistość” zegara i swoista względność czasu, który na zewnątrz fabryki biegł inaczej niż 
wewnątrz. Wspomina Engels, że zdarza się, iż rano robotnicy „zastają często zegar fabryczny 
przesunięty o kwadrans naprzód”, po to, by wewnątrz hali urzędnik wyznaczał kary za spóź-
nienie. Tym sposobem fabryczny zegar „wieczorem spóźniał się o kwadrans, a rano spieszył 
się o kwadrans w porównaniu z publicznymi zegarami miejskimi”20. Przesuwając wskazówki 

16 Wystan Hugh Auden, „Nieszpory”, tłum. Leszek Elektorowicz, w: tegoż, Poezje, wybór Leszek Elektorowicz 
(Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988), 273.

17 Friedrich Schiller, Pisma teoretyczne, tłum. Jerzy Prokopiuk (Warszawa: Aletheia, 2011), 97.
18 Tamże, 58.
19 Friedrich Engels, Położenie klasy robotniczej w Anglii, tłum. Aleksander Długosz (Warszawa: Książka i Wiedza, 

1952), 247.
20 Tamże, 248.
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zegara, można było generować dodatkowy zysk, a obiektywność czasu jako miernika i odpo-
wiednika ludzkiej pracy stawała się dyskusyjna. Można by twierdzić, że – w dużym uprosz-
czeniu – różnica i napięcie między tymi dwoma zegarami (zegarem robotnika i pracodawcy) 
zawierały w sobie zaczyn rewolucyjnej iskry.

17.

William Bell Scott, Iron and Coal, 1861 (Wikipedia, dostęp 27.12.2021, https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:William_Bell_Scott_-_Iron_and_coal.jpg)
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Max Klinger, Die Zeit und der Ruhm, 1894 (Met Museum, dostep 27.12.2021, https://www.metmuseum.org/art/
collection/search/384490)

Maszyneria zegara ze swą rytmiką, której każde uchybienie zakłócało akuratność działa-
nia i domagało się naprawy, doskonale odzwierciedlała ducha nowoczesności, w której już 
nie pory roku związane z nieprzewidywalną naturą, ale precyzyjna i podlegająca regulacji 
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kompozycja trybów i sprężyn pozwalała na wyznaczenie odpowiedniej pory dla wykonywa-
nych czynności. Nic dziwnego, że zegar stał się jednym z głównych atrybutów kolejnictwa 
jako stworzonej i zarządzanej przez człowieka sfery działania. Rytm zegara, wybijanie godzin, 
odpowiadał rytmowi fizycznego wysiłku. Na słynnym w swoim czasie obrazie Williama 
Bella Scotta Iron and Coal, namalowanym w roku 1861, dwoje robotników wykuwa młotami 
fragment wyposażenia technicznego jakiegoś mechanizmu, a w dali na długim wiadukcie 
widać zbliżający się pociąg posłuszny wskazaniom zegara i związanymi z nimi dyrektywom 
rozkładu jazdy. W jakimś podstawowym sensie, choć zapewne nie to chciał akcentować Bell 
w swym malowidle, rytm tworzenia jest równocześnie rytmem wyniszczenia, o czym dobit-
nie informował Marks w Kapitale. Pokolenie później Max Klinger ujmie to w alegorycznym 
obrazie Die Zeit und der Ruhm, na którym zbrojny wojownik Czas niesie na ramieniu młot 
zbliżony wyglądem do siekiery, a jego stopa depcze powaloną na ziemię tytułową „Sławę”. 
Pisząc Studnię i wahadło, Edgar Allan Poe dawał do zrozumienia, że wahadło zegara może 
być śmiercionośnym instrumentem, którego działanie zapowiada Kafkowską maszynę do 
tatuowania ciał, opisaną w Kolonii karnej.

18.

Nic dziwnego zatem, że surrealistyczna poetyka snu tak szczególnie traktowała zegar, odbie-
rając mu władczość nad ludzką egzystencją. W Aquis submersus z 1919 roku Max Ernst umiesz-
cza zegar z precyzyjną godziną, ale jednocześnie kwestionuje bezwzględność jego wskazań. 
Po pierwsze, zegar nie zostaje zawieszony na jakiejś stworzonej przez człowieka konstrukcji; 
nie jest zegarem należącym ani do kolejowego dworca, ani kościelnej wieży. „Wisi” (choć to 
nieprecyzyjny w tym przypadku czasownik) na niebie, a więc nie wiadomo w istocie, o jaki 
czas chodzi; być może to czas niebios, a więc i nieśmiertelnych, którzy w ten choćby sposób, 
za pomocą tarczy zegara, chcą śmiertelnym, skazanym na czas i przemijanie, wskazać, że – 
jak pisał Blake – „wieczność kocha się w płodach czasu”21 (do tego przysłowia piekielnego 
jeszcze wrócimy). Zresztą podobnie ujmie to Simone Weil we wspomnianym eseju o czasie: 
„jestem w takim położeniu, że muszę zdobywać wieczność w sposób, który nie polega na pró-
bach przebycia lub zatrzymania czasu, lecz na wypełnianiu mojej pracy” (D, 87). Po drugie, na 
obrazie Ernsta zegar ma swoje odbicie w lustrze wody, ale tam traci wszelkie atrybuty bycia 
chronometrem: nikną wskazówki, nie ma znaczników godzin – zegar staje się księżycem, 
ciałem niebieskim, zachowując okrągły kształt, a wnosząc tajemniczość swych faz i kwadr. 

21 William Blake, „Zaślubiny Nieba i Piekła”, w: tegoż, Milton. Zaślubiny Nieba i Piekła, tłum. Wiesław Juszczak 
(Kraków: Universitas, 2001), 132.
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Czy moglibyśmy uznać, że owa naturalizacja czasu, próba sprzężenia chronometrii nie tyle 
z astronomią, ile z kosmogonią, która nie odrzuca ludzkiego czasu, lecz wikła go w jeden 
węzeł z czasem bogów, jest odpowiednikiem tego, co Benjamin nazywał „zapraszaniem czasu 
w sobie”, a Kapelusznik – szacunkiem i grzecznością wobec czasu?

19.

W Domu lalek znajdziemy zegar. Podobnie jak na obrazach Giorgia de Chirico: tarczę z zasty-
głymi w bezruchu wskazówkami. Z jednej strony nie może być inaczej, skoro malarstwo nie 
jest w stanie przekazać ruchu czasu, z drugiej zaś głęboki namysł Ernsta, w którego wyniku 
zegar przeobraża się w księżyc, pokazuje, że można podejmować wysiłki w tym kierunku; 
dawać widzowi do myślenia.

Dlaczego właściwie zegar znalazł się w domu lalek? Po co ten instrument precyzyjnego 
pomiaru czasu tam, gdzie czasu „nie ma”? Może to być zwykłe naśladownictwo „ludzkiego” 
domostwa, w którym zegar odgrywa tak ważną rolę, wyznaczając pory zajęć, że nie sposób go 
pominąć w jakiejkolwiek reprezentacji scen z życia ludzkiego. Może jednak chodzi także o coś 
innego. Na przykład o próbę zatriumfowania nad martwymi przedmiotami udającymi żywe 
istoty: zegar ma im przypomnieć o ich przedmiotowości. Czas niesie człowiekowi zmiany, 
na lepsze lub gorsze, ale nic nie pozostaje takie samo, w domu lalek natomiast trwanie figur 
jest niezmienne; można je poprzestawiać, ale to nie podda ich wirowi upływu minut, nic ich 
nie zaskoczy, nic nie zadziwi, nie przygnębi ani nie rozbawi.

Ale może też chodzić o doświadczenie przeciwne: nie o poczucie wyższości nad przed-
miotami, lecz o doskwierające doznanie nieubłaganej czasowości ludzkiego bycia. Wów-
czas zegar przypomina o upływie godzin i lat, który wszelako dotyczy wyłącznie nas, ludzi. 
Przedmioty, owszem, mogą przepaść, ulec zniszczeniu, ale nie starzeją się w sensie ludzkim 
tego czasownika, nie umierają. Co prawda „ulegają zniszczeniu”, a to zupełnie inne doświad-
czenie niż umieranie. 

20.

Henry Vaughan, wybitny angielski poeta-metafizyk z XVII wieku, rozróżnia trzy poziomy 
życia. Jest „niby-życie” (false life) poddane biegowi czasu i będące w istocie „szalbierstwem” 
(foul deception); jego metaforycznym wyrazem są fale i wichry, „rozgrywka, którą burza 
z burzą toczy”22. Temu rodzajowi egzystencji przeciwstawia życie, które jest „mądrą radością 

22 Henry Vaughan, „Bycie żywym”, tłum. Stanisław Barańczak, w: Stanisław Barańczak, Antologia angielskiej 
poezji metafizycznej XVII stulecia (Warszawa: PIW, 1971), 440.
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bytu” (a knowing Joy), a którego nie da się już opisać akwatycznymi metaforami przepływów, 
jest ono bowiem samo w sobie czymś „stałym” i „świetlistym”. Vaughan będzie o nim mówił, 
że „życie to światło, stałe, przenikliwe”, eliminujące „traf i nagły zryw” (no chance, or fit). 
Prerogatywą tego poziomu egzystencji jest zdolność do udzielania życia temu, co martwe: 
„wytrwale/ To, co martwe ożywia”. Dom lalek byłby rozgrywką między tymi dwoma rodza-
jami życia: spoglądając na nieożywione figury imitujące jego własne życie, konstruktor domu 
lalek, projektując na te przedmioty swoje doświadczenia i w ten sposób je (nieskutecznie, 
rzecz jasna) „ożywiając”, doświadcza tego, że jego życie w wielu aspektach może przypomi-
nać „życie” owych figur. Udziela im swoich doświadczeń, ale nie może oddalić myśli, że są 
to istoty od niego niezależne, a w materiale, z którego zostały uczynione, zapisane są ich 
odmienne od niego i nieznane mu losy. Wówczas zegar władający sprawami człowieka jakby 
się zatrzymywał, a przynajmniej zwalniał bieg, „zawieszał się”, wiotczał na kształt zegarów 
na słynnym obrazie Salvadora Dalego. Czas nie przestaje być mierzalny, ale teraz w tę mie-
rzalność ingeruje to, co niemierzalne i niepodlegające władzy zegara.

Być może wtedy ujawnia się trzeci poziom bycia, w którym w pięknej frazie Vaughana „Żyć 
zaś nie znaczy to tylko być żywym,/ Lecz i – przez Boga być ucałowanym”. Przez martwotę lalki 
pozwalającą mi dokonać krytycznego oglądu własnego życia uzmysławiam sobie, że chodzi 
nie tylko o to, aby „być żywym”, aby „przeżyć”, „utrzymać się przy życiu”, lecz także o odkry-
cie w sobie głębokiej żywotności, dyspozycji do bycia, której nic (także i czas i instrumenty 
służące do jego pomiaru) nie zdoła osłabić i wyeliminować, chociaż dyspozycja ta jest niewąt-
pliwie zagłuszona przez szum zegarowej maszynerii wyznaczającej codzienne zatrudnienia 
człowieka. Vaughan nazywa ten głęboki, ciemny nurt życia quickness, co Stanisław Barań-
czak oddaje jako „bycie żywym”. Oznacza to dyspozycję do życia niebędącego „niby-życiem”, 
życia w znaczeniu gotowości do radykalnego otwarcia umożliwiającego „ucałowanie mnie 
przez Boga”. Nie kieruje to nas w stronę doświadczeń wyłącznie przyjemnych (jak sugero-
wałby czasownik „całować”); bycie ucałowanym przez Boga to (1) stan, w którym przyjmuję 
to-co-przychodzi z radykalną gotowością, oraz (2) rozbłysk wieczności w domenie czasu. 
Rozbłysk ów nie jest wiecznością („nie jest tym samym, czym Wieczność”, napisze wprost 
Vaughan); jest wynikiem napięcia między przesyconą mierzalnym czasem egzystencją czło-
wieka a narastającym przeświadczeniem o potrzebie doznania „mądrej radości bytu”. Innymi 
słowy, chodzi o napięcie między „niby-życiem”, a życiem, które jest „zawsze jasne, żywe”.

Ponieważ odkrycie, iż wiedziemy „niby-życie”, prowadzi zwykle do konstatacji, że pomy-
liliśmy się, wytyczając sobie cele życiowe, uprawnia nas to do zapytania, czy ów rozbłysk, 
który angielski metafizyk nazywa byciem „ucałowanym przez Boga”, nie jest niczym innym 
jak właśnie uświadomieniem sobie, że to, co braliśmy za cel życia, było złudzeniem. Wraz 
z tym musimy zmienić ocenę działań podejmowanych w porach wyznaczonych przez zegar 
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społecznego i jednostkowego czasu, ową Swiftowską osobliwą machinę, bez konsultacji 
z którą nie podejmujemy żadnych wysiłków. Odczytywać czas oznacza dla człowieka opi-
sanego przez Swifta spoglądanie na ruch wskazówek zegara i dostosowywanie do niego 
podejmowanych czynności. Tak pisze o tym Heidegger: „Spoglądanie-na-zegar opiera się 
na zajmowaniu-sobie-czasu i jest przez nie kierowane”23, co więcej owo „sobie” zostaje wraz 
z pomiarem czasu przeniesione automatycznie do sfery publicznej:

Przez pomiar czasu dokonuje się więc upublicznienie czasu, które pozwala go każdemu 
i w każdym momencie napotkać jako „teraz i teraz i teraz”. W ten sposób taki „powszechnie” 
dostępny na zegarach czas znajdujemy niejako w postaci obecnej rozmaitości poszczególnych 
„teraz”, przy czym taki pomiar czasu nie jest tematycznie zorientowany na czas jako taki24.

Możemy natomiast twierdzić, że tekst Vaughana zmierza właśnie w stronę odkrycia czasu 
jako takiego. W tym doświadczeniu czas zegarowy nie przestaje płynąć, nie traci na znaczeniu, 
zmienia się natomiast agens: teraz to mniej działam „ja” w wyznaczonej mi porze, bardziej 
zaś działa poprzez mnie sam czas, jakby pomijając fazę wskazówek zegara. Czas komunikuje 
się ze mną, by tak rzec – bezpośrednio, bez posłannictwa zegara. To jakby świecka wersja 
Vaughanowskiej „Wieczności” przenikającej bycie istoty czasowej, lecz czasu wcale nieeli-
minująca. Blake w swych Przysłowiach Piekielnych zapisał pamiętne zdanie, że „wieczność 
kocha się w płodach czasu”, a Schiller stwierdzał równie kategorycznie: „wieczność pozna-
jemy w czasie”25. Być może znajdujemy się teraz blisko tego, co Heidegger nazywał „czasem 
źródłowym”26.

21.

Ciekawej lekcji w tej materii udzieli nam Tadeusz Kotarbiński rozważający związki między 
celem życia w ogólności a poszczególnymi, szalenie różnorodnymi czynnościami, jakie wyko-
nujemy w codziennej egzystencji. Mówiąc o pluralizmie potrzeb sprzeciwiającym się pod-
porządkowaniu wszystkiego jednemu celowi, Kotarbiński pisze: „doświadczenie codzienne 
przemawia stanowczo na rzecz pluralizmu raczej, stwierdzając wielorakość potrzeb, kolejno 

23 Heidegger, Bycie i czas, 581.
24 Tamże, 582.
25 Schiller, Pisma teoretyczne, 112.
26 Heidegger, Bycie i czas, 462.
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dochodzących do głosu w toku życia osobniczego”. To przygotowanie do passusu, który 
szczególnie winien nas zainteresować: 

Przychodzą godziny, kiedy chce się jeść, inne – kiedy sen staje się niezbędny, to znowu żąda 
dla siebie pełni doraźnego wysiłku aktualne zadanie zawodowe, a kiedy indziej potrzeba 
usunięcia bólu fizycznego dominuje bezapelacyjnie. I oto zamiast ułudy jedynego celu 
życia staje nam przed oczyma perspektywa wielości rozmaicie obieranych celów, nie celów 
życia nota bene, lecz celów działania27.

Zadziwiająca rekonstrukcja pozycji ludzkiego podmiotu: działa, bez wątpienia, ale dyna-
mika tego działania wynika nie z jego autonomicznej decyzji niejako uzgodnionej z czasem 
(tak się dzieje, gdy, jak Guliwer, zasięgamy rady „wyroczni”, spoglądając na zegarek), lecz 
z presji samego czasu i żądań immanentnie obecnych w procesie życia. Wyrażenie „przycho-
dzą godziny” jest wymowne: nacisk czasu dokonuje się niezależnie od zegara tłumaczącego 
przepływ czasu na warunki ludzkiego otoczenia. Teraz zegar traci na znaczeniu, na plan 
pierwszy wysuwają się roszczenia, jakie „czysty” czas, niepoddany kontroli maszynerii spo-
łecznych zobowiązań i indywidualnych umów i planów, ma wobec ludzkiego ciała. Godziny 
przychodzą, a to znaczy, że czynią to bez uwzględnienia pory wyznaczonej wskazówkami 
zegara. Przychodzą godziny, a więc nie konkretna pora; wymóg punktualności jako szacunku 
dla czasu traci na znaczeniu. O ile umowy mają zawsze wyznaczoną dokładną godzinę, o tyle 
teraz liczba mnoga („godziny”) uczy, że nie wchodzi w grę dotrzymanie żadnego terminu, 
to nie człowiek bowiem decyduje tu o tym-co-i-kiedy-nadchodzi.

22.

Nie dziwi więc, że gramatyka wypowiedzi dostosowuje się do tej sytuacji. Sprawczość indy-
widualnego podmiotu słabnie, cofa się, pozostawiając miejsce bezosobowemu, niejako 
przed-podmiotowemu się. Nie „ja” jem, ale „chce się jeść”; owszem, wykonuję zadanie 
zawodowe, lecz ono tego „żąda”, a ból domaga się czegoś „bezapelacyjnie”. Oznacza to, że 
człowiek dystansuje się do swojego „ja”, ale nie dlatego, by wyobrazić sobie w tym miejscu 
jakieś inne, obce „ja”, jakiś inny podmiot. Wydaje się, że raczej widzi w tym doświadczeniu 
innego „siebie”, pozbawionego w znacznym stopniu dotychczasowych sprawczych prero-
gatyw. Nie jest przez to bierny; może nawet rzucić się w wir zajęć, choć teraz postrzega je 
jako odrębne prace mające swoje doraźne cele, które wszelako w żadnej mierze nie składają 

27 Tadeusz Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym (Warszawa: Książka i Wiedza, 1967), 152.
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się w jeden cel życia. Gdy „przychodzą godziny” (a nie jedna określona godzina, jak w przy-
padku rozkładu jazdy pociągów), czas zawiesza swój związek z zegarem, upomina się o mnie 
bez jego pośrednictwa, uświadamiając mi rozbieżność między celem działania a celem życia. 
W kategoriach Vaughana: między „niby-życiem” a byciem „ucałowanym przez Boga”. Wiot-
kie zegary Dalego dobrze chwytają ten proces.

23.

Tak czy inaczej, konkluzja Różewicza nie pozostawia wątpliwości: w domu lalek nie mierzy 
się czasu, gdyż w tym domu go „nie ma”. Chwila zastanowienia i pojawi się myśl następująca: 
„nie ma” tu czasu, ponieważ w obrębie konstrukcji zwanej domem lalek, wśród tych kilku lub 
kilkunastu deseczek i centymetrów tkaniny „nie ma” życia. Stoją przed nami figury będące 
liczmanami figur obdarzonych życiem, ale właśnie stoją: nie ma tu ruchu, nie ma zmiany, nic 
nie „płynie”, a więc nie płynie też czas. W wierszu Różewicza mleko nie wypływa z garnka, to 
bowiem „wieczne mleko”, nie pije go kotek, bo kotek jest „wieczny”. Nawet jeśli lalka „leży” 
czy wyciąga rękę w którąś stronę, także stoi (niczym posążek): tak jak inne nie stanęły, lecz 
stoją, tak i ta nie położyła się, ale leży, to znaczy – została położona, bezwładnie i bezwolnie, 
i nic nie może sprawić, by sama z siebie wstała.

Podsumowuje poeta: „nic się nie dzieje”.
Przed tą znamienną frazą i po niej idą przykłady; swoisty pochód negacji. Nikt tu „nie 

choruje”, „nie umiera”, „nie krzyczy” „nie grymasi”, ale nade wszystko „nikt do nikogo nie 
mówi”. To zdanie szczególne, ponieważ „jestem” i „mówię” to w istocie synonimy. A skoro tak, 
zatem lalki istnieją w sferze nie-bycia, osobliwej zonie pogranicznej. Muszą się bronić przed 
zakusami „ludzkiego” (to wciągnęłoby je w chaos wydarzeń historii), ale również strzec się 
przed „nie-ludzkim” (ono zamieniłoby je w czystą materię, bezczuciową substancję). Lalka 
„jest” jak człowiek i w równym stopniu „jest” jak materia, z której ją uczyniono. Jest i nie 
jest; pusta (to fizyczna postać materii, z której jest zrobiona) i pełna (tego, co w nią emo-
cjonalnie zainwestował jej twórca). 

24.

„Nic się nie dzieje”. Zatem i czas nie jest „potrzebny”. Płynie, ale – jak zobaczymy – inaczej dla 
lalek, inaczej dla człowieka. Tym pierwszym przyniesie zmiany w stanie substancji, z której 
są wymodelowane; drugim zaznaczy się boleścią i cierpieniem. W domu lalek „nikogo nie 
boli brzuszek”, „wszyscy są/ szczęśliwi i uśmiechnięci”. Negatywność bycia lalki przejawia 
się właśnie w uporczywej negacji cierpienia; po wykreśleniu tego „nie”, porzucamy dom lalki 
i przechodzimy do świata ludzkiego. Czas, którego nie mierzy zegar, czas lalki, jest czasem 
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jakby jednotorowym, dotykającym pozbawionej świadomości materii; czas odmierzający 
bycie człowieka niewątpliwie oddziałuje i zmienia jego materialne ciało, ale biegnie również 
przez jego świadomość. W domu lalki zegar może pokazać za pięć dwunasta, ale nigdy nie 
będzie to oznaczało tego samego, co na zegarze stojącym na komodzie salonu. Tam będzie 
stwierdzeniem faktu, tu wybrzmi jak ostrzegawczy sygnał zapowiadający katastrofę, koniec, 
ostatni moment. Może to zbyt ryzykowne uogólnienie, niemniej spróbujmy je zapisać: w świe-
cie ludzkim czas „mierzy”, a zatem zawsze drży w nim ta apokaliptyczna refleksja przed tym, 
co niezmierzone, a na progu czego stoimy i bez czego nasze życie byłoby jedynie trywialną 
technologiczną racjonalnością. To o niej mówił Edmund Husserl w słynnym wykładzie jako 
o „racjonalności zbłąkanej”. Barbara Skarga komentuje przenikliwie i dobitnie: „odmawia-
jąc racjonalnego znaczenia metafizyce, współczesny nam człowiek zdeprecjonował wartość 
własnych władz intelektualnych. […] Cóż bowiem po rozumie, który mija się z tym, co dobre? 
Żyjemy w epoce, której właściwością może się stać zmierzch rozumu, upadek samounice-
stwiającej się racjonalności”28.

Wszystko organizuje tutaj „ktoś Wielki”. Ktoś Wielki może zarządzić wszystko, ale – jak 
widać – nie może obdarzyć domu lalek czasem. Co to znaczy, że „tu nie ma czasu”? Spró-
bujmy odpowiedzieć. Pierwszą odpowiedź już znamy – nie ma czasu, bo nic się nie dzieje, 
a czas i dzianie się to nieodłączne pojęcia. Byłoby więc z domem lalek tak, jak z malarstwem, 
które chwyta pewien moment wydarzenia, pozwala nam zrozumieć, skąd się wziął, sygna-
lizuje historyczne zaplecze i kulisy, prowokuje do snucia opowieści na ich podstawie, ale to, 
co utrwalone na płótnie, zastygło „na zawsze”. U Vermeera dziewczyna czyta list przy oknie 
i będzie go czytać, bo to list „wieczny”. Mleczarka nalewa z dzbanka mleko i czyni to bez 
końca, gdyż mleko jest „wieczne”, jak „wieczne” są dzban i misa.

25.

Odpowiedź druga skomplikuje sprawę – nietrudno przewidzieć, że dom lalek będzie ulegał 
degradacji; zapomniany przez swoje założycielki troszczące się już o „prawdziwe”, „ludz-
kie” domy poddane władzy czasu, będzie pokrywał się kurzem; ściany popękają, być może 
jakaś ręka wyrzuci dom lalek na śmietnik, kończąc jego żywot. A więc czas upomni się o tę 
budowlę, a upomnienie to rozegra się na dwóch scenach. Jedna jest nie-ludzka, materiałowa, 
substancjalna: drewno, z którego zrobiono figurki, wyschnie i popęka, materiał na sukien-
kach lalek spłowieje, rozprują się szycia, odpadną falbany. Druga scena jest ludzka – ktoś 
uzna, że dom i jego lokatorzy naistnieli się już wystarczająco długo, a dni ich dobiegły kresu. 

28 Barbara Skarga, Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii (Warszawa: PWN, 1987), 117.
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Na pierwszej scenie czas pracuje jak kornik; drąży swoje niewidoczne korytarze wewnątrz 
przedmiotów. Na drugiej jest inaczej: decyzja może być nagła, niemal gwałtowna. A gdy 
zostaje podjęta w sposób wyrozumowany („za duża już jestem, aby bawić się lalkami”), jest 
nieodwołalna i nieodwracalna.

Te dwa przejawy czasu nie muszą współistnieć ze sobą: widząc rozsychającą się kon-
strukcję, ktoś może ją naprawić, podobnie jak uszyć nowe suknie dla lalek. Może wszak być 
odwrotnie: nawet dobra kondycja domu i jego mieszkańców nie gwarantuje im przetrwania – 
wystarczy iskra z papierosa albo nieopanowany wybuch gniewu, by wszystko zmieniło się 
w stos popiołów lub drzewnych szczątek.

26.

To prowadzi nas w stronę odpowiedzi trzeciej: jeśli wewnątrz domu lalek nie ma życia, to nie 
ma go w znaczeniu „ludzkim” w takim sensie, w jakim człowiek i jego ciało doznają czasu. 
Materiał, z którego zrobiono dom i jego lokatorów, owszem, „starzeje się”, ale inaczej niż 
my – ludzie: wolniej, niemal niedostrzegalnie. Nie ma („ludzkiego”) czasu we wnętrzu domu 
lalek, ale gdy tylko go opuścić, porywa nas wartki strumień, któremu nie sposób się oprzeć. 
Widać to wyraźnie, gdy wyobrazimy sobie sędziwą już matkę założycielkę i matkę budow-
niczą domu lalek, która przygląda się figurom w dalszym ciągu go zamieszkującym. Minęły 
dziesięciolecia, a one wciąż stoją, zmiany są niemal niedostrzegalne, gdy twarz człowieka 
przeorały cierpienia i przeciwności losu.

W tej scenie czas nabiera szczególnego wyrazu: niemal eksploduje, jakby pobudzony 
napięciem między tą konfiguracją przedmiotów, w której „nie ma czasu”, a chaosem ludz-
kiego życia, które jest niczym innym jak wcielonym czasem. Niepróżno poeta mówi o minu-
tach jako o „Śmierci buchalterach”, którzy sumują to wszystko, „co życie człowiecze/ Od 
pierwszych chwil znieść musi”29. To właśnie ta księgowość tykającego zegara sprawia, że los 
indywiduum zależy całkowicie od czasu i wydarzeń, jakie przynosi. „W waszych rękach leży/ 
Nasz los”, czytamy w zakończeniu wiersza.

27.

Może więc dom lalek, w którym odtworzono sceny z ludzkiego życia (choć, przyznajmy, nie 
znam przykładu takiej budowli, która inscenizowałaby śmierć), jest próbą racjonalizacji cha-
osu ludzkiego bycia. Wszystko tu podlega organizacji według ludzkiego porządku; figurki 

29 Edward, lord Herbert z Cherbury, „Do zegarka swego, nie mogąc zasnąć”, tłum. Stanisław Barańczak,  
w: Barańczak, Antologia, 156.
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można przestawiać z miejsca w miejsce, tworzyć nowe grupy, nakazywać pozorowanie wyko-
nywania innych zajęć. Świat lalek jest tu światem schematów, a to przecież podstawowy 
wyznacznik działania ratio. Jak pisze Barbara Skarga: „Świat ratio jest światem ogólnych 
schematów, które petryfikują rzeczywistość w jej różnorodności i zmienności, dostępnych 
w bezpośrednim doświadczeniu”30. Ale znamy to uczucie szczególnego przywiązania, jakim 
darzy ów świat człowiek, który dom lalek zdziałał, a przynajmniej zorganizował, który przy-
gląda mu się często i o niego dba. Z jednej strony, aranżując układy figurek, całkowicie nad 
nimi panuje i wzmacnia w ten sposób panowanie nad własnym życiem, z drugiej – pochyla 
się nad istnieniem tych przedmiotów, a czyniąc to, nachodzi go myśl, czy czegoś nie utra-
cił w tej racjonalizacji, której podporządkował swoje życie. Czy chodzi o to, że ustawiając 
te figury, podświadomie wyposażył je w jakieś „życie”, które ma nie tylko odtworzyć jego/
jej życie, lecz także jakoś je uzupełnić, nadrobić jego braki i mankamenty? Jakby „ludzkie” 
kształtem postaci lalek i „ludzka” forma obrazu świata (cóż bardziej „ludzkiego” niż dom?) 
uległy przesunięciu, rozszczelnieniu tak, iż zaczęło przez nie przeświecać coś odmiennego, 
„nie-ludzkiego”.

Może właśnie to dzieje się tam, gdzie „nic się nie dzieje”.

28.

Mówiliśmy wcześniej o dwóch scenach, na których czas upomina się o to, co istnieje. Idźmy 
dalej tym śladem i powiedzmy, że jakichkolwiek dokonywalibyśmy przesunięć w domu lalek, 
wszystkie one upłyną w milczeniu. Nie zapominamy, że Różewicz napisał, iż „nikt do nikogo 
nie mówi”, a nawet gdyby reżyser, a może raczej manager domu lalek coś do figurynek mówił, 
one i tak pominą to milczeniem. Nie dadzą po sobie niczego poznać; wyjdzie na jaw cała 
prawda o ich twardej, materialnej, substancjalnej naturze. Zgoła inaczej, gdy zmiany zacho-
dzą w naszym ludzkim życiu; im towarzyszą śmiech lub łzy, radość bądź rozpacz, a wszystko 
to zawsze jakoś uzewnętrznione, choćby tylko miną, spojrzeniem, gestem. Dajemy po sobie 
poznać i dajemy wyraz temu, co nas poruszyło. Czas zawsze przekłuwa zbroję naszego ciała, 
otwiera nas na rany i otarcia. W tym procesie czas nie tylko zużywa nas, lecz także to my 
zużywamy samych siebie, szukając dla siebie wyrazu, by wyartykułować to, co nas boli i uwiera. 
Relacja między tym doświadczeniem czasu a czasem, którego „nie ma” (choć wiemy już, że 
w szczególny sposób jest) w domu lalek, jest taka, jak różnica między areną a sceną. 

Czerpię ją z tekstu Lessinga poświęconego Laokoonowi, a ściślej z pierwszej jego czę-
ści, w której niemiecki filozof rozprawia o Filoktecie Sofoklesa i późniejszych sposobach 

30 Skarga, Przeszłość i interpretacje, 115.
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przedstawiania i interpretowania tej postaci. Zarzut, jaki Lessing stawia Cyceronowi, dotyczy 
tego, że zraniony dotkliwie heros „skarży się i krzyczy”, rzymski retor zaś nie jest w stanie 
dostrzec „jego skądinąd niewzruszonej postawy”31. W kategoriach naszych rozważań odpo-
wiadałoby to twierdzeniu, że Filoktet powinien być jak „lalka”, to znaczy znosić wszystko 
w milczeniu, podobnie jak czynią to lokatorzy domu lalek. Ale w tym momencie Lessing 
dokonuje rozróżnienia areny i sceny. Lalki są „jak wynajęci zawodnicy”, gladiatorzy, któ-
rym „nie wolno wydać jęku ani pokazać bolesnych drgawek, gdyż ich rany i śmierć musiały 
wzbudzać uciechę u widza”. Stawką areny jest ukrycie uczuć. Na scenie dzieje się odwrot-
nie: „bohaterowie muszą pokazywać uczucia, muszą dawać zewnętrzny wyraz swym bólom 
i pozwalać działać samej naturze”. W domu lalek „nie ma czasu”, ponieważ „nikt nie mówi” 
i wszystko zamknięte jest we wnętrzu materialnej struktury, a figury poddane są w istocie 
czemuś w rodzaju tresury. Los ludzki jest dogłębnie czasowy, gdyż rozlegają się w nim krzyki 
i spazmy, śmiechy i szlochy, błogosławieństwa i przekleństwa. Czas domu lalek jest cichy 
i milczący; czas człowieka jest głośny, kakofoniczny. Byt ludzki jest nieszczelny, otwarty, 
zraniony, i przez te szczeliny i cięcia dobiegają nas wspomniane odgłosy. Z tej perspektywy 
czas domaga się nie tylko zegara, lecz także swoistego instrumentu do mierzenia nasilenia 
dźwięku, a historia jest zarówno historią wydarzeń, jak i (od)głosów i hałasów.
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Dolls’ house. What we do not know about time

Summary

Jean Jacques Rousseau in his praise of Geneva notes that the most flourishing industry in this 
town is watch- and clock-making, the source of income of nearly one fifth of the inhabitants. As 
we read on, it turns out that what is at stake is not only manufacturing of mechanical chrono-
metric devices but twisting together of social and economic life with technology and, interest-
ingly enough, establishing an extraterrestrial, although lay, horizon for the human life. A clock 
did not only measure hours of our mortal existence but also remained related to the rhythms of 
cosmic movements of planets. Hence, starting from Tadeusz Różewicz’s poem “Dolls’ House” we 
are trying to demonstrate that what matters is not only the very fact of being able to survive, go 
on living according to the measurements of the clock, like Swift’s Gulliver who “seldom did any 
thing without consulting it”; what we focus on is, rather, the ability to live in a more profound 
way which implies a different relation with time and man’s temporality.
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time, clock, machine, labour, life
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„Poezja jest czymś, o czym wiadomo od samego początku, że dobiegnie końca” – pisze Gior-
gio Agamben w Czasie, który zostaje1. Przytomne to spostrzeżenie pozwala uznać wiersz za 
„swego rodzaju czasowy organizm bądź mechanizm, który od samego początku zmierza do 
końca, kryje zatem w sobie pewną eschatologię. Niemniej przez pewien – dłuższy lub krót-
szy – czas swego trwania wiersz posiada swoistą i niepowtarzalną czasowość, ma swój czas”2. 
Przeprowadzona na marginesie analiz Pawłowego Listu do Rzymian wirtuozerska interpre-
tacja sestyny jako „miniaturowego modelu czasu mesjańskiego” pozwala Agambenowi na 
ogólniejszą, przekraczającą ramy jego książki konstatację:

Sestyna, a w tym sensie – każda forma poetycka, jest machiną soteriologiczną, która przy 
pomocy wyrafinowanej mêchanê zapowiedzi i powtórzeń słów-rymów, odpowiadających 
typologicznym relacjom między przeszłością a teraźniejszością, przeistacza czas chro-
nologiczny w czas mesjański. Ten zaś nie jest czasem różnym od czasu chronologicznego 
i wieczności, lecz przemianą, jakiej ulega czas, ustanawiając się jako reszta, dlatego czas 
sestyny jest przeobrażeniem, jakiemu ulega czas jako czas końca, jako czas, jaki zabiera 
wierszowi dobiegnięcie swego końca3.

Ujęcie Agambena uznać można za rodzaj postsekularnego pendant do inspirujących badań 
Wolfganga Ernsta nad „chronopoetykami” nowych mediów. Oto zdaniem niemieckiego 
filozofa „elektroniczne i cyfrowe media nie wyłącznie odzwierciedlają tradycyjne koncep-
cje czasu, lecz generują oryginalne figury temporalnej procesualności”4; w swej monografii 
nowe „chronopoetyki” te (m.in. kinematografu, taśm magnetycznych, radia, telewizji i kom-
puterów) poddaje Ernst analizie w historycznej pespektywie archeologii medialnej. Chociaż 
dygresyjnie podejmuje przy tym również namysł nad literaturą, na moment cofając się aż 
do Homera, w Chronopoetics wiersz jako taki nie stanowi przedmiotu jego zainteresowania. 
Podobnie ma się rzecz z mesjańską interpretacją czasu – choć grecki kairos pozostaje dla 
filozofa na tyle inspirujący, że o swoim zadaniu mówi on jako o „kairotycznym przeformu-
łowaniu historii mediów”5.

1 Giorgio Agamben, Czas, który zostaje. Komentarz do Listu do Rzymian, tłum. Sławomir Królak (Warszawa: 
Sic!, 2009), 97.

2 Tamże.
3 Agamben, Czas, 101.
4 Wolfgang Ernst, Chronopoetics. The Temporal Being and Operativity of Technological Media, transl. Anthony 

Enns (London–New York: Rowman & Littlefield, 2016), VII.
5 Tamże, 8.
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Znacznie skromniejsze są ambicje niniejszego szkicu. Choć stawia on pytanie o rolę powtó-
rzenia w chronopoetyce współczesnego, „komponowanego w zgodzie z frazą muzyczną, a nie 
taktem metronomu”6 wiersza wolnego, ogranicza się do interpretacji dwóch tylko tekstów 
poetyckich, w których do podjęcia refleksji nad związkiem odmierzania czasu a poetycką 
formą zaprasza tematyzowane w nich cykanie i obecność – przywołującego tradycję poezji 
antycznej z konstytutywną dla niej metrycznością – toposu poety-cykady. W proponowa-
nych odczytaniach interdyscyplinarny namysł nad nowoczesnymi chronopoetykami oraz 
mesjański wymiar teologii Pawłowej pozostają istotnymi kontekstami; pierwszoplanowy 
wydaje się wszakże rys autobiograficzny, jaki analizowanym wierszom nadaje sięgnięcie po 
wzorzec lirycznego wyznania. 

Sztuka cykania (Sommer) 

Noc jest czymś, o czym wiadomo od samego początku, że dobiegnie końca – chyba że za nic 
w świecie nie potrafi się zasnąć. Dzieje się tak np. w pochodzącym z tomu Dni i noce (2009) 
wierszu Piotra Sommera o świetnym, bezpretensjonalnym tytule Przegięcie:

Cykady całą noc mierzyły czas
a ja nie mogłem dobiec do snu.
Byłem spóźniony o trzy godziny,
potem o cztery, potem pięć.
Liczyłem, że czas się sam wyłączy,
pozwoli jakoś dojść do mety.
A jednak i przez wiatr słyszałem
jak niemiłosiernie stukał, dudnił,
to znaczy tykał bez miłości.
I wcale nie śpiąc śniłem, że się spieszę,
choć niby wiem, że pośpiech na nic.
Na nic się nie zda, na nic, na nic,
wołałem refren, jakbym grał staccato
lub własną nogą szarpał strunę skrzydła.
Wtedy odkryłem, że to ja czas mierzę,
pocieram przestrzeń, tykam od środka,
że zasnąłbym na dobre, gdybym przestał7.

6 Ezra Pound, „Rzut oka za siebie”, tłum. Leszek Engelking, Literatura na Świecie 1 (1985): 3.
7 Piotr Sommer, Po ciemku też (wiersze z książek) (Poznań: WBPiCAK, 2013), 367.
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Czas bez snu odmierzają cykady, czyli pluskwiaki z rodziny plewikowatych (Cicadidae), 
które za sprawą wydawanych przez siebie głośnych dźwięków – powstających dzięki tymba-
lom umieszczonym na odwłokach samców – stanowią charakterystyczny element audiosfery 
wielu części świata, w Europie zwłaszcza ciepłych krajów basenu Morza Śródziemnego. Nie 
dziwi zatem, że „śpiew” chętnie łączonych z muzyką i liryką cykad wyraźnie wybrzmiewa 
w mitologii i literaturze (nie tylko grecko-rzymskiej, lecz także dalekowschodniej), choć aku-
rat ich symbolika – nieśmiertelności i odrodzenia, w uniwersum chrześcijańskim zaś zmar-
twychwstania – wiąże się nie z nim, ale z długoletnim cyklem życiowym tych często mylo-
nych ze świerszczami owadów8. W poezji polskiej, również współczesnej, cykady przywołują 
na ogół śródziemnomorskość, miłość i beztroskę („słońce rozpala nagie ciała” w Cykadach 
na Cykladach Maanamu), chociaż wyśpiewywać mogą też pieśni nostalgii i doświadczenia: 
W Mediolanie z jego „fabrykami” i „halami maszyn” rozmyśla Miłosz o „cykadach w sycylij-
skich ruinach”9, z kolei w Lecie ’95 Zagajewskiego „śmiertelnie przerażone” cykady obserwują 
masakrę w Srebrenicy10. W wierszu Sommera tymczasem „mierzą czas” i to „całą noc”, co 
oznacza zapewne, że nie jest to noc nadwiślańska, choć próba ujęcia opisanego doświad-
czenia jako emigracyjnej tęsknoty za Ojczyzną byłaby grubym nadużyciem. Zamiast tego 
zauważmy, że inaczej niż w poezji antycznej, w której śpiew świerszczy i cykad kołysać miał 
do snu (prosi Meleager: „od udręki serdecznej, bezsennej, wyzwól mnie, świerszczu drogi, 
snując bez przerwy ten śpiew, co tak dobrze rozprasza myśl o miłości”11), u Sommera utoż-
samiony został on z dźwiękiem miarowo odmierzającego czas zegara. W istocie – bardziej 
z cykaniem niźli z cykadą mamy tu do czynienia; dwukrotnie czytamy wszak o „tykaniu”, 
funkcjonującym we współczesnej polszczyźnie jako synonim „cykania”. Już dla Doroszew-
skiego prymarne znaczenie tego ostatniego określa definicja: ‘o chodzącym zegarze lub 
innym mechanizmie: wydawać odgłos cyk-cyk’. W porządku słownika ludzka, arcyludzka 
potrzeba odmierzania czasu zdążyła zepchnąć zatem owadzie odgłosy godowe na dalszy 
plan. W rzeczywistości wiersza rzecz ma się jednak inaczej: jak dawniej zaczyna się od cykad 
i jak dawniej chodzi o bezsenne udręki miłości. Podczas gdy u nieznającego dźwięku zegara 

8 Zob. np. Rory Egan, „Cicadas in Ancient Greece. Ventures in Classical Tettigology”, Cultural Entomology 
Digest 3 (1995): 21–26; Teresa Michałowska, „Świerszcz i poeta. Na marginesie Muzy Jana Kochanowskiego”, 
Pamiętnik Literacki 4 (1980): 165–171; Ewa Buksa, „Ptaki, świerszcze i cykady w poezji greckiej i rzymskiej”, 
w: Miniatura i mikrologia literacka, t. 1, red. Aleksander Nawarecki (Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2000), 
209–218.

9 Czesław Miłosz, „W Mediolanie”, w: tegoż, Wiersze wszystkie (Kraków: Znak, 2011), 489–490. 
10 Adam Zagajewski, „Lato ’95”, w: tegoż, Wiersze wybrane (Kraków: a5, 2014), 315.
11 Meleager, „Prośba do świerszcza”, w: Antologia palatyńska, wyb., tłum. i oprac. Zygmunt Kubiak (Warszawa: 

PIW, 1978), 138.
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Meleagra ich „śpiew” ból koił i wyzwalał, to u Sommera ich „tykanie” ból wzmaga i więzi. 
Zaiste bohater jego wiersza wydaje się więźniem czasu, na którego „wyłączenie” daremnie 
czeka, a na razie ścigać musi się z nim bez ustanku; w daremnych zawodach występuje, biegu 
nie kończy, wiara mu po nic.

Stanowiąca oczywisty krąg odniesienia epigramatu Meleagra cykliczność natury (świerszcz 
„jest jak lira” nie dzięki techne, lecz „z przyrodzenia”, to zaś, że jego gra „tęsknotę oszukać 
potrafi”, należy do odwiecznego porządku rzeczy12) została przełamana, by czas mógł odtąd, 
jak strzała, mknąć do celu; nie przez przypadek to właśnie bieg – jak w analizowanym przez 
Agambena rymowanym fragmencie z Drugiego Listu do Tymoteusza (4,7–8) – stanowi 
metaforę kluczową Przegięcia. Jego czas jest bez wątpienia linearny, co doskonale podkreśla 
odmierzanie „o trzy godziny,/ potem o cztery, potem pięć” – a jednak chronopoetyka wiersza 
Sommera okazuje się złożona. Oto inkantacyjny wers „Na nic się nie zda, na nic, na nic”, oto 
niespodziewane nazwanie go „refrenem” i równie zastanawiające określenie poezji mianem 
„gry staccato” (z wł. ‘oderwany, oddzielony’), oto wreszcie zastanawiająca – jak na autora 
Czynnika lirycznego i jak na poezję XXI wieku – metryczna regularność wiersza, pozbawio-
nego przerzutni i rozciągającego się pomiędzy dziewięciozgłoskowcem (5+4) a jedenasto-
zgłoskowcem (5+6). Wszystko to wydaje się odzwierciedlać regularną pracę czasomierza, 
swoim tykaniem rozrywającego zasadniczo ciągłe doświadczenie czasu na sekundy, na nic, 
na nic, cyk-cyk, cyk-cyk… A jednak ta sama regularność, ta sama refreniczność, to samo 
odliczanie zdają się przecież kołysać do snu, usypiać, a być może nawet – pozwalają śnić 
na jawie. „I wcale nie śpiąc śniłem” – czytamy przecież; dalej zaś: „zasnąłbym na dobre” – 
zatem przynajmniej o przysypianiu, drzemaniu tu mowa. Zanim więc wiersz dobiegnie swego 
kresu, zapadnie w sen kilkukrotnie – sen to jednak „stacatto”, urywany, niemogący zapaść 
„na dobre”. Poezja jest czymś, o czym od samego początku wiadomo, że dobiegnie końca – 
nim to jednak nastąpi, pozwala nam śnić. Poezja jest drzemką języka.

Sen zatem u Sommera jest – ale płytki i niespokojny, wcale nie taki, jakiego pragniemy 
i jakiego przyzywamy; mijają godziny, a wyczekiwane zaśnięcie – zbawienie każdej bez-
sennej nocy – nie nadchodzi… Wydaje się, że przeszkadzają cykady i ich głośne mierzenie 
czasu, który uparcie nie chce się „wyłączyć”. Gdy jednak tylko wiersz pozwoli nam wsłuchać 
się w ich cykanie, zaczynamy uświadamiać sobie, kto w istocie je wydaje: „pośpiech na nic./ 
Na nic się nie zda, na nic, na nic/ Wołałem refren”. Nie zatem cykady. A raczej – woła jedna 
z nich: dziwacznie przegięta cykada „bez miłości”, nieukojona snem, bezradnie miotająca się 
po łóżku, „własną nogą szarpiąca strunę skrzydła” i „pocierająca przestrzeń”. W konstruk-
cji tomu Dnie i noce zacytowane frazy nie mogą nie przywoływać pojawiającego się w nim 

12 Tamże.
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wcześniej obrazu „konika polnego”, który – jak czytamy w wierszu Był świadkiem – niestru-
dzenie „udami pocierał o skrzydła/ i wydawał dźwięk”13. Niemal identyczne zdanie („dalej 
pocierał udami o skrzydła”) użyte zostało kilka stron wcześniej w Zasklepiance14. Powtarzając 
je prawie słowo w słowo, mistrzowsko przygotowuje Sommer rozpoznanie z Przegięcia – swojej 
wariacji na temat Kafkowskiej Przemiany – pracując na rzecz jego onirycznej chronopoetyki 
jeszcze przed pierwszym słowem tekstu. „Wtedy odkryłem, że to ja czas mierzę” – wyzna 
w końcu pierwszoosobowy bohater wiersza rozpoczynającego się od słów: „cykady mierzyły 
czas”. Choć cykanie tych ostatnich nie zmieniło się znacząco od Meleagra i wciąż skłania 
poetów, by utożsamiali z nim swój „śpiew”, w dobie mechanicznego, ciągłego pomiaru czasu 
nie mogą oni uwolnić się od nieznanej Grekom zegarowej chronopoetyki. Nowoczesny pod-
miot (tyleż podmiot-cykada, co podmiot-zegarek) „tyka od środka” – i przestać nie może. To 
przede wszystkim czas, nie zaś obiekt kochania, jest dlań „niemiłosierny”, a zeświecczony 
pomiar jego biegu przybiera postać wypełnionego rezygnacją i rozpaczą „tykania bez miło-
ści”: na nic, na nic, na nic. 

Sztuka kochania (Białoszewski)

Tekstem rezygnacji może się wydawać również napisany prawie pół wieku wcześniej pozba-
wiony tytułu wiersz Mirona Białoszewskiego, przechowywany w zbiorach Henka Proemego, 
a opublikowany dopiero w 2017 roku, w trzynastym tomie Utworów zebranych15:

13 Sommer, Po ciemku też, 354.
14 Tamże, 350.
15 Miron Białoszewski, Polot nad niskimi sferami. Rozproszone i niepublikowane wiersze – przekłady poetyckie – 

dramaty 1942–1970 (Warszawa: PIW, 2017), 192.

kochać  taka sztuka
a to natchnienie:  nie kochać, nie chcieć
 nie latać, nie dbać
(trudsze, pożytsze)

ajsobą  nie gardzić
myślałem: ja? tfu! jak się nienawidzę
nienienie — lepiej cykać
„znieść siebie z pokorą, pogodą”*

Wwa 31 I 61

* Jan od Krzyża: „Znoszę samego siebie z pokorą i pogodą ducha”.
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Chociaż zestawienie wiersza Sommera z ważną dla niego poezją Białoszewskiego nie 
powinno dziwić16, zastanawiać może, dlaczego Przegięciu towarzyszyć miałby akurat powyż-
szy eksperymentalny drobiazg, różniący się od niego pod wszystkimi niemal względami. 
Powodem jest, rzecz jasna, cykanie – choć te słyszalne jest także w kilku innych tekstach 
Białoszewskiego17. Tylko jednak w powyższym rezygnacja wybrzmiewa tak mocno, a nega-
cja wydaje się tak przemożna, że korespondować może z czterokrotnym „na nic” z „nie-
miłosiernej” nocy Sommera. Zresztą skoro w wierszu Białoszewskiego pojawia się Jan od 
Krzyża, również musi chodzić w nim o noc, tyle tylko, że o Noc ciemności i oschłości (bierną) – 
jak podpowiada tytuł kolejnego wiersza z archiwum, napisanego niecały miesiąc później, 
a w Utworach zebranych umieszczonego na sąsiedniej stronie18. Zarówno w tekście tym, jak 
i we fragmencie Rozkurzu mistyczna ta noc zyskuje wykładnię zgoła nieświętą: „Rozmawiamy 
z Le. o depresji. On:/ – Nic się wtedy nie chce, zupełna bierność. To jest to, co pisze Jan od 
Krzyża. Ciemna noc ducha./ – Ale tam jeszcze dochodzi niesmak./ – Tak?/ – I to wszystko 
trzeba pokonywać, robić na siłę./ – To jest to, święci to mieli”19.

Mistyczna czy nie, zaiste jest to noc, w której wszystkie słowa wydają się czarne20. W nie-
dużym, ośmiowierszowym utworze Białoszewskiego partykuła „nie” występuje aż jedena-
ście razy, buduje też – oto przeczenie dwunaste – czasownik „nienawidzę”. Najwięcej „nie” 
pojawia się w wersach drugim i trzecim: poeta zaprzecza w nich siedmiokrotnie, można 
jednak odnieść wrażenie, że gdyby mógł, zrobiłby to nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem 
razy. Wersy te przyjmują wszak postać wymownej enumeracji zaprzeczeń – „nie kochać, nie 
chcieć/ nie latać, nie dbać” – która mogłaby być kontynuowana jeszcze długo, zwłaszcza że 
poprzedza ją przykuwająca wzrok trzykrotną negacją forma: „a to nienienie”. Rezygnacja 
z odstępów pomiędzy kolejnymi przeczeniami, właściwa stylizacji na język mówiony – tak 

16 Zauważał wszak Piotr Śliwiński [„Trudny dostęp (krótki wstęp) do Sommera”, w: Wyrazy życia. Szkice 
o poezji Piotra Sommera, red. Piotr Śliwiński (Poznań: WBPiCAK, 2010), 7], że „Sommer jest niewątpliwie 
zafascynowany poezją Mirona Białoszewskiego”, Joanna Orska [Republika poetów. Poetyckość i polityczność 
w krytycznej praktyce (Kraków: EMG, 2013), 241] zaś orzekała, że lingwista jest dla niego „autorem niezwykle 
istotnym”. Z kolei Marcin Jaworski („Prywatne, normalne – codzienne”, w: Wyrazy życia, 146–147) pokusił 
się o tezę, zgodnie z którą Białoszewski – obok Różewicza – jest najważniejszym „prekursorem wierszowania 
Sommera”, a jego wpływ widoczny „jest nie tylko w technice opisu, ale też w grze wiersza z potocznością, 
z potoczną składnią w szczególności”.

17 Tyleż żartobliwe, co złowrogie tykanie słychać np. w jednej z Awanturek o treści: „– ty ty ty ty ty ty ty ty/
czas paluszkiem grozi” [Miron Białoszewski, Odczepić się i inne wiersze (Warszawa: PIW, 1994), 254]. 

18 Zob. Białoszewski, Polot, 193–194. Znaczenie religijnych „aluzji do góry Karmel w twórczości Białoszewskiego” 
podkreślał jako pierwszy Henryk Pustkowski w książce „Gramatyka poezji”? (Warszawa: Pax, 1974), 61. 

19 Miron Białoszewski, Rozkurz (Warszawa: PIW, 1980), 111.
20 Następujące niżej akapity niniejszego podrozdziału wykorzystałem także – w skróconej, pozbawionej 

przypisów postaci – w nierecenzowanym eseju „Cyk” wchodzącym w skład antologii wierszy Mirona 
Białoszewskiego „Zaskok na uwięzi. Wiersze” (red. J. Kornhauser), która ukaże się w Krakowie w 2022 roku.
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charakterystycznej dla autora Oho, obdarzonego, jak ujmuje to Sommer, „niezwykłym słu-
chem i biglem językowym”21 – ewokować ma zapewne lingwistyczne roztargnienie towa-
rzyszące intensywnemu namysłowi, w którym myśli wydają się wyprzedzać słowa. Nienie-
nie… – mamroczemy pod nosem bezwładnie, ogarnięci złym przeczuciem, wątpliwością tak 
mocną, że jest w stanie postawić pod znakiem zapytania nasze dotychczasowe przekonania. 
Nie zmienia to jednak faktu, że trzykrotne „nie” odsyłać może również do innych wypowie-
dzi i sytuacji komunikacyjnych: próby zaprzeczenia w ożywionej dyskusji, gorączkowego 
wypierania się formułowanego właśnie zarzutu czy stanowczego odrzucenia. „A to nienienie” 
może być wreszcie wyrazem niechęci przechodzącej w lekceważenie bądź pogardę.

Niezależnie już jednak od sposobu, w jaki odczytywać należy głosową partyturę wiersza22, 
naszą uwagę zwrócić może sama logika trzykrotnego zaprzeczenia – widocznie dla poety 
istotna, skoro „nienienie” pojawi się raz jeszcze w drugiej, do pewnego momentu paralelnie 
konstruowanej strofie. Dobrze znamy semantykę negacji podwójnej, pamiętamy też, że – już 
wbrew logice – w żywej polszczyźnie negację stanowić może również podwójne potwier-
dzenie (dobra, dobra…). Co jednak z negacją potrójną? Nikt nic na to nie odpowie… Z całą 
pewnością logiczna ta zagwozdka zajmuje myśl, sprawiając, że „czas wiersza” zwalnia. Na 
efekt ten pracuje też grafia. Tym bowiem, co w omawianych wersach nie może nie rzucać 
się w oczy, jest specyficzny – można zaryzykować tezę, że stanowiący autorski wynalazek 
Białoszewskiego – znak interpunkcyjny, złożony z połączonych ze sobą dwukropka i pytaj-
nika. Co miałby oznaczać? Chociaż najczęściej używamy dwukropka na początku wylicze-
nia, jego nadrzędną rolą jest wyodrębnienie, wprowadzenie wyszczególnionej partii tekstu, 
w tym zdań przynoszących wyjaśnienie bądź uzasadnienie zdania poprzedzającego – jak być 
może właśnie u autora Obrotów rzeczy (enumeracja tłumaczyłaby zaprzeczenie). Tymczasem 
dwukropek obciążony pytajnikiem dramatycznie traci pewność siebie. Ziarnko wątpienia, 
które kiełkować musiało w jego górnej kropce, wypuściło pęd i wystrzeliło w górę. W efekcie 
chwiejna łodyga niepewnego siebie pytajnika wyrasta ponad darń wersu, uginając się nad 
nim i dzieląc go na dwie części. Świetnie to w wierszu widać – ale i równie dobrze słychać: 
właściwe dla prozodii zdań z dwukropkiem zawieszenie głosu ustąpić musi górującej nad 
nim wznoszącej intonacji zapytania. Jednocześnie jednak wyrosły w bujnym i nieplewio-
nym ogrodzie poezji Białoszewskiego interpunkcyjny dwuznak wydaje się działać trochę 
jak akolada w zapisie partyturowym – wybijając ponad wysokość jednego wiersza, spina ze 

21 Piotr Sommer, „Nie okrzyczane zwycięstwo zjadaczy kartofli”, w: tegoż, Smak detalu (Lublin: Kresy, 1995), 
94.

22 Na temat partyturowości wierszy Białoszewskiego zob. Piotr Bogalecki, Wiersze-partytury w poezji polskiej 
neoawangardy. Białoszewski – Czycz – Drahan – Grześczak – Partum – Wirpsza (Kraków: Wydawnictwo UJ, 
2021), 149–235. 



75NR 1 (16) 2021 CyKANIe I POetyKA (B IAłOSzewSKI – SOMMer)

sobą pierwszy i drugi wers. Nie tylko zatem dzieli, lecz także i łączy, znacząco komplikując 
wewnątrztekstowe relacje: zaprasza do poszukiwania w nich figury chiazmu (kochać – nie 
kochać, taka sztuka – a to nienienie), a przede wszystkim do pytania, czy pozostawionego 
w rękopisie utworu nie należy aby odczytywać kolumnowo23. Jeśli jest to intuicja celna, prawa 
kolumna wiersza przybierałaby konsekwentnie przeczącą postać: „taka sztuka/: nie kochać, 
nie chcieć,/ nie latać, nie dbać// nie gardzić/ […] nienawidzę”. Tak czy inaczej – linearność 
lektury została zaburzona po raz kolejny, my zaś rozumieć zaczynamy zamysł Białoszew-
skiego i chronopoetykę jego tekstu: mnożąc pospołu negacje i dezautomatyzujące percepcję 
chwyty udziwnienia, tok wiersza odgrywa niemożność wyjścia z nocy. 

W natłoku negacji szczególnie mocno uderza ostatni wers pierwszej strofy utworu: tak 
wyraźne dotąd „nie” nagle znika – powodując przy tym spektakularne wypadki z gramatyki. 
Umykając ze słowa „trudniejsze”, a w pośpiechu zabierając z sobą nawet jotę, „nie” pozosta-
wia aberracyjną formę „trudsze”. Opuszczając zaś (z jeszcze większym bagażem literowym) 
„pożyteczniejsze”, konfrontuje nas z kalekim leksemem „pożytsze”. Co mówią nam powstałe 
w ten sposób, poukrywane w nawiasach formy? Być może nade wszystko to, że choć od „nie” 
uwolnić się niełatwo (myślenie obywające się bez negacji jawi się jako „trudsze”), to jed-
nak jest to dobry, wartościowy kierunek (myśl taka może dać nam więcej – jest „pożytsza”). 
Intuicję tę wydaje się potwierdzać postać – wizualna i brzmieniowa – przekornie agrama-
tycznych neologizmów Białoszewskiego. Myśl „pożytsza” jawi się jako bardziej „pożywna”: 
służąca życiu i stojąca po jego stronie – „żyta”, przeżywana, egzystencjalnie autentyczna. 
Owszem, jest ona „trudsza” (ruchliwa armia negacji ma wszak liczebną przewagę), nie przez 
przypadek też przywołuje konotujący niedosyt przymiotnik „chudsza”, ostatecznie jednak 
wydaje się (mowa wszak o „lataniu”) brać górę. W dodatku agramatyczność zaprasza do 
zabawy w anagramatyczność24 – a w zlepku trUDSZE ukrywają się przecież DUSZE: których 
obecność w eschatologicznej perspektywie „po życiu”, uruchomionej przez neologizm PO 
ŻYTszE, nie może dziwić. W tym ostatnim słychać w dodatku ŻYTO, mogące odsyłać do 
chleba (czy eucharystycznego?), który najwyraźniej zaradzić może na chude wersy odmowy. 
Dopóki życie jest żyte, dopóty pożytsza, choć trudsza, jest troska o duszę – wbrew rozlicz-
nym wątpliwościom i pleniącym się negacjom, wybierająca „kochanie”. 

Czy aby jednak, mimo wszystko, nie idzie poecie o tę sztukę kochania, w którą wtajemni-
czała Michalina Wisłocka („pożytsze” konotuje wszak pożycie…), i czy „duszne” anagrama-
tyczne intuicje znajdą przekonujące potwierdzenie w drugiej strofie? Tak jak poprzednio, jej 

23 Być może zasugerowaniu tej możliwości służyłaby zastępująca tytuł wiersza i sięgająca jedynie jego połowy 
pozioma kreska, pojawiająca się w części – nierzadko zbudowanych na podobnej zasadzie – zapisów poety 
z początku lat 60. (zob. Białoszewski, Polot, np. 106–108, 174–180, 198–201). 

24 Zob. Adam Dziadek, Projekt krytyki somatycznej (Warszawa: IBL, 2014).
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inicjalne wersy połączy z sobą „dwukropytajnik”, ustanawiający między nimi odpowiedniość 
wykraczającą poza linearny bieg wiersza. Zacznie się jednak inaczej: od ukłucia wywołu-
jącego mimowolny okrzyk „aj!”. Nie ma on wszakże czasu, by wybrzmieć w pełni: nakłucie 
musiało nastąpić w momencie wypowiadania słowa „sobą” bądź frazy „a sobą”, wskutek czego 
z gardła mówiącego wydobyć się musiał jakiś rodzaj nieartykułowanego pisku. Wydaje się, 
że właśnie taki lekturowy efekt osiągnąć chciał Białoszewski, rozpoczynając strofę neolo-
gizmem „ajsobą”. Na prawach ewokowanego przez „pytajnikropek” chiazmu forma ta łączy 
się z pytaniem „ja?”, rodząc niemal doskonale zwierciadlane zestawienie: aj – ja? Dwie litery, 
jeden znak zapytania plus ewokowany semantyką niezapisany wykrzyknik – a ile treści! Czyż 
Białoszewski nie zgłasza tu wręcz zastrzeżeń do słynnej formuły Kartezjusza? Nie przez 
przypadek w tekście pojawi się przecież czasownik „myślałem”. Padnie on jednak dopiero 
w kolejnym wersie – albowiem ja nie zaczyna się od namysłu, lecz ukłucia: nie od studium, 
tylko punctum, nie od myślenia, ale bolenia. Cogitatio poprzedzone jest przez passio; zamiast 
cogito ergo sum Białoszewski mówi nam swym wierszem: patior ergo sum: nie jestem wol-
nym podmiotem, kształtującym życie niepodległą myślą, lecz wydanym na pastwę negacji 
pomiotem cierpiącego ciała: nie żyję – jestem żyty.

Chociaż więc w istocie pojawiającą się pod koniec pierwszej strofy duszę na początku 
drugiej zastępuje ciało, nie jest to ciało doznające przyjemności, ale bólu: cierpiące „ajciało” 
raczej niż erotyczne „achciało”. Jak się zaś szybko okazuje, od „ajsiebie” niedaleka już droga 
do odrzucenia „ja” – i pogardy. Negacja powraca natychmiast: od początku tekstu nieudolnie 
wypierana i stale pastwiąca się nad „sobą”, triumfuje teraz w bezlitośnie autodestrukcyjnym 
wykrzyknieniu: „ja? tfu! jak się nienawidzę”. Warto zauważyć, że w „nienawidzę” pierwszy raz 
w tekście „nie”, nie występując osobno (jako partykuła), lecz na trwałe łącząc się z materią 
słowa (jako prefiks), zostaje uwewnętrznione; interioryzacja ta wydaje się podkreślać nieubła-
galność i uniwersalność (re)prezentowanego tu mechanizmu. Na drzewie chiazmu krzyżuje 
wszak Białoszewski czasowniki „myśleć” i „gardzić” – jakby chcąc pokazać, że choć, owszem, 
dobrze byłoby, gdyby myśl „nie gardziła” przygodnością i dotkliwością ciała, to wydaje się to 
dla niej zbyt silną pokusą. Jakby powracające już w następnym wersie „nienienie” musiało 
prędzej czy później zatriumfować…

Oto jednak w teatrze znaków interpunkcyjnych, jaki w istocie stanowi niewielki rozmia-
rami wiersz Białoszewskiego, pojawia się aktor nowy. Jest nim myślnik – którego nieśpieszne 
wejście na scenę przynosi to, czego najbardziej potrzeba: pauzę, wystarczającą na wzięcie 
głębokiego oddechu, i chwilę namysłu, dzięki któremu znienacka rodzi się w tekście myśl 
nowa. „Lepiej cykać” – myśli myślnik, dając do myślenia i nam. Jeszcze chwilę wcześniej co 
najwyżej cykaliśmy się, słusznie drżąc przed ponownym naporem negacji. Teraz – mielibyśmy 
cykać – jak cykada? A może dodawać sobie kurażu, stukając się kieliszkami i nieśpiesznie je 
wychylając? Robić zdjęcia? Naśladować miarowe dźwięki zegarka? Skoro większość znaczeń 
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czasownika „cykać” wiążą się z jego onomatopeicznością, zadanie pytania o znaczenie myśli 
„lepiej cykać” poprzedzać winien namysł nad jego brzmieniem. Cyk, cyk – cykamy. I lepsze 
to niźli pastwienie się nad sobą nienawistnymi myślami. Cyk, cyk, cyk – miast „nienienie”. 
Cyk, cyk, cyk, cyk – być może chodzi nie tylko o miarowość i regularność, lecz także o zba-
wienny moment oddechu, krótkiej pauzy, do tego zaś o nieomal mechaniczną powtarzalność, 
pewność nastąpienia. Cyk, cyk – istnieję: niezależnie od tego „jak się nienawidzę”, maszyna 
mojego ciała, organiczna mêchanê zapowiedzi i powtórzeń, wciąż funkcjonuje. Cyk, cyk – 
i funkcjonować będzie: choć kiedyś (lecz jeszcze nie teraz) wykręcą się sprężyny. Zamiast 
pozwalać „nie” niszczyć „ja” – „lepiej cykać”. Cyk, cyk, tak, tak, ja, ja…

Jeżeli zatem „lepiej cykać” stanowi podstawową nienarcystyczną afirmację „ja”, to jej 
wykładnia musiałaby obejmować akceptację niewielkości naszych aktywności i dokonań. 
Cykać to wszak wydzielać małymi porcjami, dawać niewiele, odzywać się cicho, robić coś bez 
zadęcia, czasem nieomal niedostrzegalnie (by usłyszeć cykanie zegarka, musimy nadstawić 
ucha, jeszcze zaś ciszej działa na co dzień mechanizm naszego ciała). Pochwała cykania jako 
formy egzystencji to więc przede wszystkim zgoda na dzianie się codzienności, na upartą 
nieustępliwość czynności życiowych, na dyskretne następowanie po sobie wszystkich naszych 
dziennych spraw. W poincie wiersza minimalizm ów znajduje nader przekonującą, dosłowną 
artykulację. „Znieść siebie z pokorą, pogodą” – czytamy. I cyk: wszystko staje się prostsze.

Prostota bywa jednak złożona – a przynajmniej jest tak w przypadku wiersza, którego 
wysoce idiomatyczny korpus wieńczy cudza, zaczerpnięta skądinąd pointa. Niezwykłą tę 
decyzję uwypukla Białoszewski jeszcze jednym nietypowym dla wypowiedzi poetyckiej zabie-
giem – opatrzeniem wiersza przypisem, z którego dowiadujemy się, że autorem formuły jest 
Jan od Krzyża. Zatrzymując się na niekompletności przypisu – skutecznie utrudniającego 
jednoznaczną identyfikację cytatu w korpusie dzieł autora Nocy ciemnej – nie powinniśmy 
stracić z oczu sprawy zasadniczej: jest nią wprowadzenie na scenę teatru interpunkcji jeszcze 
jednego znaku – cudzysłowu. Opierając się pokusie zwieńczenia wiersza własnymi słowami, 
a oddając głos komuś innemu, Białoszewski nie tylko dyskursywnie pochwala pokorę, lecz 
także ją, tym samym, praktykuje. Tak manifestacyjnie występując przeciw pierwszemu przy-
kazaniu artystów „Nie cudzysłów”, ryzykując ostrość pointy i stawiając na szali swą niemal 
legendarną autentyczność – nie może jawić się nam jako poeta niepokorny.

Sztuka jednak w wyborze – i dyskretnym, cyk, retuszu. Podane w przypisie słowa Mistyka 
brzmią: „Znoszę samego siebie z pokorą i pogodą ducha”, do wiersza jednak trafiają one 
zręcznie przekształcone i przycięte: „znieść siebie z pokorą, pogodą”. Znikają: Wielka Litera 
(gdzieżby taka w wierszu z cykaniem?), spójnik (gdzieżby taki w teatrze interpunkcji?), zaimek 
„samego” (gdzieżby taki w wierszu o kochaniu?), a wreszcie – „duch”, który, podobnie jak 
w pierwszej strofie „dusza”, ma wiersz raczej widmowo nawiedzać, niźli brać w posiadanie. 
Pokorna rezygnacja z aż tylu elementów okazuje się jednak (taka sztuka!) zbawienna: utrata 
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okazuje się błogosławieństwem. Co takiego zyskuje wiersz? Rzecz jasna: rytm – i to jaki! 
„Znieść siebie z pokorą, pogodą” to wszak trójstopowiec amfibrachiczny – synteza symetrii: 
trzy akcenty, trzy stopy, trzy trójki. Łapiąc rytm, wiersz łapie równowagę – jak życie, cudownie 
wyzwalające się z okowów negacji. Szwankujący dotąd mechanizm zaczyna cykać: pewnie, 
miarowo, regularnie – co świetnie słychać w rytmicznym następstwie samogłosek budują-
cych aliterację „z pokorą, pogodą”. „Lepiej cykać”: mówi Białoszewski nie tylko do samego 
siebie – lecz także i do wiersza, w którego chronopoetyce ukrywa sekret sztuki życia.

Jak się to jednak stało? Co uruchomiło mechanizm? Co odegrało w wierszu rolę Pierw-
szego Poruszyciela? Nie. To samo „nie”, które wcześniej dwunastokrotnie występowało 
przeciwko „ja”, podając w wątpliwość każdą jego aktywność. Oto w ostatnim wersie tek-
stu totalność negacji (dwunastka to wszak symbol kompletności, całościowości) zostaje 
zniweczona: podmieniając pojawiające się w przypisie „znoszę” na „zNIEść”, Białoszew-
ski – nomen omen – znosi negatywność. Wcześniej sukcesywnie odrzucana, okazuje się ona 
teraz – niczym u Hegla – koniecznym momentem w dialektyce ducha, warunkiem syntezy, 
błogosławieństwem. Wybrzmiewająca w poincie wiersza o sztuce kochania afirmacja „ja” 
rodzi się „z nie” – z wirtuozerską, cyk, łatwością włączonego w arcydialektyczny czasownik 
„zNIEść”. „Nienawidzę” nie będzie zatem ostatnim słowem tekstu, co nie oznacza, że oto 
„nie” miałoby zostać (o naiwności!) definitywnie przezwyciężone (nie może nie zostać nie). 
„Cykanie” jednak – kochanie, „taka sztuka” – „zniesie” każdą negację, każde „nie”: „wszystko 
zniesie, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję”.

z pokorą, poezją (sztuka znoszenia)

Zarówno u Sommera, jak i u Białoszewskiego źródłem cykania – zrazu „niemiłosiernego”, 
natrętnego, autodestrukcyjnego – okazuje się podmiot, odkrycie zaś to zmienia wszystko. 
Zakończenie Przegięcia interpretować można jako upragnione zapadnięcie w sen; odmie-
rzanie czasu urywa się na słowie „przestał”, na którym kończy się wiersz – i jego czas może 
wreszcie dobiec kresu. Zakończenie kochać taka sztuka jawi się jako performatywna odpowiedź 
na konstatację „lepiej cykać”; wiersz łapie rytm, a ciążące nad „ja” chmury negacji zaczynają 
się rozstępować. I noc bezsenną, i noc ciemną – obie nienawistne i „bez miłości”, pełne za 
to niszczących, okrutnych myśli – trzeba znieść: z pokorą, a być może i z poezją, która jedna 
może nie tylko o nich opowiedzieć, lecz także pozwolić ich doświadczyć. Chronopoetyki 
wierszy Sommera i Białoszewskiego są bez wątpienia odmienne (wszak wedle Agambena 
wiersz ma czasowość „swoistą i niepowtarzalną”, „ma swój czas”, swój koniec), obie jednak – 
za sprawą opartej na repetycjach, a nie metrycznie regularnej struktury, odzwierciadlającej 
rozedrgane „tykanie bez miłości” – prowadzą nas przez bród czasu. Inkantacyjna chrono-
poetyka wiersza Sommera wiedzie nas krok za krokiem, miarowo, wręcz monotonnie, a jej 
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oniryczna refreniczność niepostrzeżenie zawraca nas i wciąga w krąg nieukojenia, z którego 
wyrwać może jedynie – choćby na kilka godzin – akceptacja swej przygodności. W „trudszej” 
chronopoetyce Białoszewskiego potykamy się na każdym niemal kroku; za sprawą licznych 
i zróżnicowanych chwytów uniezwyklenia czas wiersza wydaje się odmierzać chwiejny rytm 
stóp przemierzających ciemną noc ducha. I choć nie są to bynajmniej „pełne wdzięku nogi 
zwiastuna radosnej nowiny” (Iz 52,7), ni udręczone stopy Pawła, kończącego „dobre zawody” 
z „wieńcem sprawiedliwości” (2 Tm 4,7–8), chronopoetyka ta pozwala mimo wszystko wie-
rzyć, że „z pokorą, pogodą” noc uda się przetrwać i – po czasie – otworzyć oczy. Koniec koń-
ców oba wiersze przekonują (również na dyskretnie, acz wyraźnie obecnym w nich poziomie 
meta), że to wcale a wcale niewykluczone: z „na nic” i z „nie” udało się wszak złożyć wersy – 
z duchem czasu – znoszące mrok.
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Chirping and poetics (Białoszewski–Sommer)

Summary

The paper is a comparative analysis and interpretation of two poetic texts: the poem Przegięcie 
by Piotr Sommer, from the volume Dni i noce (2009), and Miron Białoszewski’s poem from 1961, 
starting with the words kochać taka sztuka. In both of them, the key role is played by the metaphor 
of chirping-ticking, evoking the ancient metaliterary topos of the poet-cicada, but also problema-
tizing the fact of the continuous measurement of time in modernity. Referring to the notion of 
chronopoetics used by Wolfgang Ernst and to the post-secular analysis of the sestina proposed 
by Giorgio Agamben, the paper raises a question about the relationship between the mechanical 
measurement of time and the temporal structure of modern free verse. The comparison of the 
chronopoetics in both analyzed texts focuses on the function of rhythmic devices, repetitions 
and, especially in Białoszewski, effects of defamiliarization. An attempt to describe their specific 
temporalities allows us to reinterpret the traces of existence present in the content: insomnia in 
Sommer and John of the Cross’ dark night of the soul in Białoszewski.
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chronopoetics, cicada, Miron Białoszewski, Piotr Sommer, post-secularism, rhythm
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[W Gdańsku] u Matki Bożej, w kościele farnym wielkim, jest zegar stary w samym kościele, 
który miał być nad inne konszty zegarmistrzowskie wyborny i misterny, z którego przy 
godzinach wybijających pewne wkoło miały wychodzić persony, dobrą akomodowane struk-
turą. Obywatele tameczni powiadają, że temu inwentorowi abo konsztmagistrowi urząd 
zadał despekt; aby takowej drugiej gdzieindziej nie wystawił sztuki, niektórzy powiadają, 
że mu oczy wyłupiono. A tak ten mistrz tego konsztu dla pomsty wyjął pewną sprężynę, 
na której wszytko zawisło i zepsował, że żaden inny do tego czasu rzemieślnik nie może 
potrafił, aby ten zegar do swojej przyszedł perfekcyjej1.

Tę anegdotę o zegarze i jego mistrzu opowiedział w 1689 roku Jakub Kazimierz Haur 
w wydanym w Krakowie encyklopedycznym dziele Skład abo skarbiec znakomitych sekre-
tów oekonomiej ziemiańskiej. To obszerne kompendium jeszcze za życia autora cieszyło się 
wielką popularnością, ucząc, bawiąc i poruszając umysły nie tylko, zapewne, szlacheckich 
gospodarzy. Zaopatrzona w indeks pięciusetstronicowa księga była podręcznikiem, porad-
nikiem i zbiorem wiedzy o świecie, ale spełniała zarazem funkcję rozrywkową – poszcze-
gólne porady, przestrogi, definicje zaopatrzył autor w obszerne przykłady, anegdoty, dykte-
ryjki. Haur miał niewątpliwie wyczucie społeczne, znał swojego czytelnika, wiedział, co go 
interesuje, jakie wiadomości są mu potrzebne w gospodarowaniu, jakie treści poszerzą jego 
horyzonty myślowe, ale też dobrze orientował się, czym przyciągnąć uwagę odbiorcy znu-
żonego pochłanianiem użytecznych na co dzień porad, przepisów i pouczeń. Zacytowany 
wyżej fragment znalazł się w rozdziale piątym traktatu „O zegarach, godzinach, abo o kom-
pasie, pomiarkowanych z przypadkami krotofilnymi do uciechy”. W rozdziale tym wyróż-
niono dwie części: „O misternych zegarach na pewnych miejscach opisanie” (tu o zegarach 
kościelnych i ratuszowych w Krakowie, „Lubeku”, Pradze, Mons i w Gdańsku, a także różne 
anegdoty o zegarach włoskich i o Włochach) oraz „O postanowieniu zegarów”. „Postano-
wienie zegarów” to sprawowanie opieki nad nimi, co autor postrzega jako czynność nie-
zmiernej wagi. Są bowiem zegary ważnym elementem miejskiej przestrzeni. Tak ważnym, 
że powstały o nich legendy. 

Legenda miejska to gatunek twórczości folklorystycznej, kojarzony raczej z czasami 
współczesnymi i niezbyt ostro definiowany jako plotka, pogłoska, sensacja o cechach grozy. 
Agnieszka Przybyła-Dumin tak określa cechy legendy miejskiej, zestawiając ją z podaniem 
wierzeniowym:

1 Jakub Kazimierz Haur, Skład abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiej ziemiańskiej (Kraków: W Dru-
karni Mikołaja Schedla, 1693), 186.
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Zarówno podanie wierzeniowe, jak i legenda miejska to krótkie, zwykle jednoepizodyczne 
narracje, prezentujące wydarzenia, które miały się przydarzyć w określonym miejscu i cza-
sie, a w odczuciu opowiadających są relacją z rzeczywistych wypadków, co uwierzytelniają 
charakterystyczne dla nich formuły. W obu też zwykle mamy do czynienia z jakimś nie-
zwykłym, niecodziennym wydarzeniem czy takimż niebezpieczeństwem. Formalnie nie 
różnią się od codziennych relacji i realizują zbliżone funkcje, wśród których jako najistot-
niejsze wymienić należy: informacyjną, wychowawczą, ostrzegawczą oraz zaspokajania 
zapotrzebowania na przeżycie czegoś ekscytującego czy budzącego grozę. Podejmowana 
w nich tematyka jest aktualna dla danej grupy, wyrażone zaś treści są zgodne z jej świa-
topoglądem – to opis wydarzeń interpretowanych z jego perspektywy2. 

Temat legend miejskich od długiego już czasu obecny jest w badaniach europejskich 
i amerykańskich, najczęściej dotyczy jednak współczesnych narracji. W Polsce dzieje się 
podobnie, choć Dionizjusz Czubala, autor publikacji o współczesnych legendach miejskich, 
już w 1993 roku zwrócił uwagę na konieczność sięgnięcia do tekstów dawnych. Pisze: „Nale-
żałoby także spojrzeć na ten gatunek w przeszłości […]. Mam pełną świadomość obecności 
takich relacji w staropolskich kronikach, pamiętnikach i dziełach kaznodziejskich. Wiele jest 
ich w Nowych Atenach Benedykta Chmielowskiego”3. Może zatem zacząć te obserwacje od 
Haurowej anegdoty? Czy można ją uznać za legendę miejską? Czy teoretyczne rozważania 
poświęcone współczesnej urban legend da się zaaplikować do interpretacji niektórych aneg-
dotycznych opisów dziwnych, niepokojących zdarzeń w dawnej paraliteraturze? 

Jakub Wnęk w artykule Współczesna legenda miejska a opowieści ajtiologiczne podaje taki 
schemat legendy miejskiej: „przestrzeń – bohater – zdarzenie – skutek – rozwiązanie akcji”4. 
Przestrzeń w legendzie miejskiej jest to miejsce „oswojone”, znane dobrze całej społeczno-
ści. W anegdocie przytoczonej przez Haura to gdański kościół Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny (bazylika Mariacka). Bohaterem jest zegar, ale też jego twórca. Zdarzenie to 
brutalne pozbawienie mistrza wzroku, skutek zaś to unieruchomienie (pozbawienie życia) 
zegara. Historia nie ma szczęśliwego zakończenia – w czasach Haura i długo jeszcze po nim 
zegar pozostawał martwy. Zatrzymajmy się na bohaterze, zakładając, że jest nim zegar, tak 
bowiem chciał autor Składu abo skarbca, umieszczając historię w traktacie o zegarach. Zegar 
był „wyborny i misterny”, ogromny, wyjątkowy; rajcy miejscy nie życzyli sobie, żeby mistrz 

2 Agnieszka Przybyła-Dumin, „Legenda miejska i podanie wierzeniowe – rozważania genologiczne. Wybrane 
aspekty”, Media i Społeczeństwo 13 (2020): 121.

3 Dionizjusz Czubala, Współczesne legendy miejskie (Katowice: Uniwersytet Śląski, 1993), 137.
4 Jakub Wnęk, „Współczesna legenda miejska a opowieści ajtiologiczne”, Pracownia Kultury 6 (2014), dostęp 

12.08,2021, http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl/?p=30494. 
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skonstruował drugi, równie piękny, dla innego miasta. Zazdrość, która nimi powodowała, 
doprowadziła do tragedii – twórca zegara został okaleczony, a w efekcie zniszczone zostało 
też jego dzieło. Najwyraźniej zegar stanowił niezwykłą wartość w miejskiej przestrzeni, skoro 
jego bezczynność niepokoiła mieszkańców. Agnieszka Przybyła-Dumin pisze: 

Legenda miejska często mierzy się z nowościami nie tylko dla jednostki, ale i całego 
społeczeństwa. Odpowiedź nierzadko trzeba dopiero wypracować. I ta udzielana lub jej 
warianty, cyklicznie się pojawiając, po raz kolejny informują całą społeczność o zagroże-
niu czy innym problemie. Potrzeba jest najsilniejsza, gdy zbiorowość czuje się zaniepoko-
jona, a informacje są skąpe lub zgoła sprzeczne (wiedza zaś jest niezbędna dla zachowa-
nia poczucia bezpieczeństwa), wówczas rozpoczyna się dyskusja, poszukiwanie „prawdy”, 
opinii, wyjaśnień i dzielenie się nimi5. 

Można uznać, że śmierć zegara, urządzenia fascynującego, które, choć pojawiło się w prze-
strzeni miejskiej stosunkowo niedawno, miało już swoje ugruntowane miejsce w świadomości 
gdańszczan, przekonanych o jego niezwykłości, zaburzyło poczucie bezpieczeństwa. Repre-
zentacyjne zegary były chlubą miast. Były potrzebne – regulowały, organizowały miejskie 
życie. Można sądzić, że gdy się psuły, mieszkańcy w sposób nieunikniony starali się zrozu-
mieć, jak do tego doszło. Tu wkraczamy w sferę myślenia potocznego – każda odpowiedź 
jest lepsza niż jej brak. Jak pisze Teresa Hołówka: 

W świecie powszednim nie może być niczego, czemu nie sprostałaby doraźna „wiedza 
książki kucharskiej”, zrelatywizowana do konkretnych, praktycznych celów („co robić”), 
pozbawiona szerszych perspektyw […] i pretensji do metodycznych wyjaśnień (chcemy 
wiedzieć, dlaczego coś się dzieje tylko wtedy, gdy znajomość przyczyn stanowi niezbędny 
składnik techniki radzenia sobie z sytuacją, i zwykle zadowalamy się jakąkolwiek hipotezą, 
byleby tylko dostarczała prostych dyrektyw)6. 

Tak rodzą się legendy miejskie – z niepokoju, z niepewności, z destabilizacji życia 
społecznego.

Zegar astronomiczny, który zasłużył na legendę, znajdował się we wnętrzu kościoła, 
jego wpływ na życie gdańskiej społeczności wydawał się nieco ograniczony w porównaniu 

5 Przybyła-Dumin, „Legenda miejska”, 125.
6 Teresa Hołówka, Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku (Warszawa: Państwowy Instytut 

Wydawniczy, 1986), 166. 



85NR 1 (16) 2021 ZegAr, BOHAter LegeNDy MIe JSK Ie J

z zegarami ratuszowymi, które pełniły ważniejsze funkcje w miejskiej przestrzeni. Był jed-
nak niezwykle okazały – miał trzy kondygnacje (kalendarium, planetarium i teatru figur) 
i wysokość czternastu metrów, w swoim czasie był największym tego typu zegarem w Europie. 
Pokazywał dni kalendarza liturgicznego, znaki zodiaku, a także cykle słoneczny i księżycowy. 
Toruński mistrz Hans Düringer (w niemieckich źródłach czytamy, że pochodził z Norymbergi) 
budował go w latach 1464–1470. W połowie XVI wieku zegar w istocie się popsuł (stan ten 
trwał do 1990 roku, kiedy to udało się go po części odnowić i uruchomić za sprawą Andrzeja 
Januszajtisa, propagatora wiedzy o Gdańsku i autora wielu książek poświęconych historii 
tego miasta7), ale zanim do tego doszło, zaniedbywano go przez lata. Nie każdy bowiem 
umiał właściwie sprawować nad nim pieczę. Pisze Haur: 

W miastach zegary nie tylko są przez ustawne godziny bieżące do pomiarkowania czasu 
ludziom (w wszelkich pracach) duchownym i świeckim dla dostatecznej spraw dyspozycyjej 
zabawy i rządów wygodą, ale też są nawet osobliwym samej rzeczy wizerunkiem i ozdobą. 
A przeto należy na tym, aby każdego dnia w swoich godzinach były zawsze zgodne i jedno-
stajne według swojej determinacyjej zegary, aby żadnej nie było konfuzyjej i mięszaniny, 
bo tym wydają miejsca swego nieporządek. Więc ci, co tego pilnują niech nie zasypiają 
samego właśnie czasu do nakręcania i w dyrygowaniu kompasa8. 

W innym dziele Haura, wierszowanej encyklopedii Merkuryjusz polski, czytamy: 

Zegary głośne sprawują, 
według czasu pokazują 
więc codzienne ich godziny. 
Już nie mogą mieć przyczyny 
ludzie tedy w omieszkaniu, 
zostając jak w zamieszaniu. 
Które, w dobrym więc porządku, 
idą dobrze, gdy z początku. 
Mają swoje też ozdoby, 
ludziom bywa do wygody. 
Przeto, gdy się więc zgadzają, 
zegarmistrze nakręcają. 

7 Zob. Andrzej Januszajtis, Zegar astronomiczny w Kościele Mariackim w Gdańsku (Gdańsk: Wydawnictwo 
„Marpress”, 1998).

8 Haur, Skład, 187.
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Zegar bowiem niezgodliwy –  
czas jakoby obmierźliwy. 
Miastom takim prawie wstydem, 
dla wygody gdy zawodem9.

Zegar należy zatem otoczyć odpowiednią opieką, bo tylko wtedy będzie mógł właściwie 
spełniać swoją funkcję regulatora życia społecznego. Wynalazek zegara mechanicznego nie-
wątpliwie zrewolucjonizował rachubę czasu – zegar wybijający godziny pomagał w zapla-
nowaniu i wykorzystaniu czasu pracy i czasu rozrywki w środowisku miejskim, regulował 
rytm modlitw i innych aktywności religijnych w klasztorach (w XIV wieku pojawiły się w nich 
pierwsze zegary), wprowadził dyscyplinę czasu, a w efekcie wpłynął na wiele sfer życia spo-
łecznego. Haur, „ekonom Jego Królewskiej Mości”, jak sam o sobie pisał, podkreśla, że zegar 
to narzędzie do odliczania czasu niezależnie od rytmu natury. Jest to zdecydowana zmiana 
w doświadczaniu rzeczywistości, a w rezultacie także zmiana relacji społecznych:

Zegary głośne w miastach na wysokich wieżach przez cały dzień i noc swój czas pomiar-
kowany mając, dają każdemu słyszeć i liczyć; podług których każdy człowiek koło gospo-
darstwa na godziny dysponuje swoje zabawy i domowe rozrządzenie. Więc że dla takowej 
wygody nie każda wieś może mieć wieżę ani ratusza […], a przeto samym tylko domnie-
maniem i domysłem czasu dziennego ludzie wiejscy dochodzą i sprawują się10.

Rola publicznych czasomierzy w przestrzeni miejskiej była na tyle istotna, że miasta 
zabiegały o to, by zegar, który ma służyć ich mieszkańcom, był jak najlepiej skonstruowany, 
co warunkowało jego dokładność i niezawodność. Rywalizowały zatem ze sobą, by pozyskać 
jak najlepszego mistrza, który wykona ich zegar. Tu pojawia się drugi bohater legendy – kon-
struktor gdańskiego chronometru. 

Praca zegarmistrza była niezwykle ceniona ze względu na pożytek społeczny, jaki się z nią 
wiązał. W 1615 roku Cristóbal Suárez de Figueroa w obszernym dziele encyklopedycznym 
zatytułowanym Plaza universal de todas ciencias y artes tak opisał „kategorię” zegarmistrzów: 
„To zajęcie jest niezwykle zaszczytne i pożyteczne ze względu na wielką korzyść, jaką przynosi 
wiedza o czasie” („Esta ocupación es por extremo honrosa y útil por la gran comodidad de la 

9 Tenże, Merkuryjusz polski z dobrymi nowinami, wesołymi awizami opisany, wyd. Joanna Partyka (Warszawa: 
Wydawnictwo IBL, 2019) [Z-Ż-Ź 33a: „Zegary”]: „O zegarach każdodziennych w swoim porządku”.

10 Tenże, Skład, 181.
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ciencia de la hora”)11. Z podobnym szacunkiem pisał o zawodzie zegarmistrza XVII-wieczny 
ziemiański encyklopedysta w Składzie abo skarbcu: „W rzemieśle wszelkim każdy przyznać 
może, że jest między inszymi najsubtelniejsze zegarmistrzostwo, które jest tego konsztu 
jasnym widokiem i w rzeczy samej pozorną ozdobą”12. „Zgoła ten konszt zegarmistrzowski 
ma swoje wszędzie zalecenie, tak z swojej subtelności, jako też i samego pozoru inwencyjej, 
którymi się wszelkie krainy zdobią i tymi godzinami miarkują w zabawach swoich”13. Według 
legendy zapisanej przez Haura mistrz został oślepiony z poduszczenia rajców, których pra-
gnieniem było, by nie skonstruował on podobnego zegara w innym mieście. Taki sam los 
miał spotkać twórcę wspaniałego chronometru w katedrze strasburskiej. „Przegląd Katolicki” 
z 1870 roku w dziale „Kronika kościelna” przytoczył krążącą o nim legendę, która niemal 
dokładnie powtarzała Haurową opowieść o gdańskim arcydziele sztuki zegarmistrzowskiej, 
wcześniejszą o blisko dwieście lat: 

Magistrat ucieszony z posiadania takiego cudu, pragnął już tylko, aby żadne inne mia-
sto niczym podobnym poszczycić się nie mogło, i aby zapewnić się o tym, kazał chwycić 
mechanika i wyłupić mu oczy. Nieszczęśliwy artysta, pozbawiony wzroku w nagrodę swego 
talentu, żądał już tylko tej łaski, aby go zaprowadzono do zegara, któremu […] brakło 
jeszcze jednej ważnej rzeczy. […] Mistrz siadł na ławeczce, obmacał kółka, po czym nagle, 
schwyciwszy z całej siły jakąś sprężynę, wyrwał ją i pokruszył […]. Zegar stanął i żaden 
rzemieślnik nie mógł go w ruch wprowadzić14. 

Nie ma żadnych dokumentów, które potwierdzałyby fakt oślepienia twórcy zegara. 
Wiemy natomiast, że Hans Düringer w 1472 roku zbudował podobny, trzypoziomowy 

chronometr w katedrze w Rostocku15. Istnieje bowiem także inny finał legendy, w którym 
mistrz, po zniszczeniu swojego dzieła, z pomocą córki uciekł do tego hanzeatyckiego miasta, 
które przyjęło go z otwartymi rękami, oferując mu pracę16. 

Anegdota opowiedziana przez Haura ma cechy motywu wędrownego, występującego w róż-
nych miejscach i w różnym czasie, co charakterystyczne jest również dla legendy miejskiej 

11 Cristóbal Suárez de Figueroa, Plaza universal de todas ciencias y artes, t. 1, ed. Mauricio Jalón (Valladolid: 
Junta de Castilla y León, 2006), 812.

12 Haur, Skład, 185.
13 Tamże, 186.
14 „Kronika kościelna”, Przegląd Katolicki 41 (1870): 655.
15 Por. The history of astronomical clock in the St.-Marien-Kirche in Rostock, dostęp 12.08.2021,http://www.

astronomischeuhr.de/en/files/geschichte.htm. 
16 Zob. Hans Düringer, Wikipedia.org, dostęp 11.08.2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Düringer.
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jako gatunku. Podobna narracja pojawia się w związku ze wspomnianym przez niego zega-
rem na Ratuszu Staromiejskim w Pradze17 („który także dziwnie obrót niebieski pokazuje, 
tudzież całego roku bieg słoneczny i miesięczny, przy tym liczbę miesięczną i dni kalenda-
rzowe, tak powszechne, jako i świąteczne, przy tym różne inne curiosa notabilia obaczy”18) 
i w wielu innych miastach (Andrzej Januszajtis wymienia tu też zegary w Lyonie, Ołomuńcu 
i Monastyrze19). Wszystkie zachowują schemat legendy miejskiej. Przestrzeń pozostaje ta 
sama – katedra czy miejski ratusz; głównym bohaterem jest zegar astronomiczny, wszystko 
bowiem dzieje się wokół niego; zdarzenie – to pozbawienie wzroku konstruktora mechani-
zmu, a skutek – pozbawienie zegara mocy. Rozwiązanie akcji dotyczy i zegara, i jego mistrza. 
I tu legendy się różnią. Gdański zegar zamilkł na długie wieki, nikt nie potrafił go zrepe-
rować, podobnie kończy się legenda strasburska. Praski zegar szybko uratowano. Haur nie 
wspomina, co działo się później z twórcą gdańskiego zegara. Istnieją jednak odmianki tej 
legendy. Jedna, wspomniana wyżej, mówi, że okaleczony zegarmistrz zbiegł do Rostocku, 
druga, że mistrz, odbierając życie swemu zegarowi, odebrał je również sobie. I byłoby to 
zapewne logiczniejsze zakończenie historii. Spójrzmy, co myślał XVII-wieczny autor o tych, 
którzy nie dbają o zegary:

Zegary umyślnie zatrzymać z prywaty – 
stąd już czasu zdrada prawie do utraty,
gdy ubogim ludziom jest krzywdą w robotach,
dłużej w potnych pracach zostają obrotach.
Do tego w zegarach psują się sprężyny,
więc się stąd zmocują, będą z nich perzyny.
Przeto niech godziny w swojej zawsze mierze,
niech ludzie nabożni dzwonią na pacierze
według także czasu przy słusznych godzinach.
Z dnia noc, z nocy dzień – nic po tych nowinach.
W miastach, gdzie zegary będą jednostajne,
całe półzegarze były więc przystojne.
Tak żadnej różności – na czas będą zgodne
i w swoich godzinach, w pomiarach wygodne.
Zegarmistrz od wschodu lubo od zachodu

17 Por. Robert U. Ayres, The History and Future of Technology. Can Technology Save Humanity from Extinction? 
(Berlin: Springer 2021), 159.

18 Haur, Skład, 185.
19 Por. Januszajtis, Zegar, 13.
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z pilnością nakręca natenczas z dowodu,
mając terminatę czasu przyzwoitego – 
w tym właśnie należy, co jest potrzebnego20.

Rajcy miejscy, powodowani zawiścią będącą jednym z siedmiu grzechów głównych, dopu-
ścili się czynu zasługującego na najwyższą karę. Mistrz w rewanżu za wyrządzoną mu przez 
nich krzywdę paradoksalnie zniszczył własne dzieło. Obie strony zasłużyły na potępienie. 
Legenda nie rozstrzyga jednak etycznych czy moralnych kwestii związanych z opisywa-
nymi wydarzeniami. Dostarcza jedynie materiału do przemyśleń i w tym sensie wychowuje. 
Odwołując się do cytowanego wyżej artykułu Agnieszki Przybyły-Dumin o współczesnych 
legendach miejskich, podkreślmy, że przytoczona przez Jakuba Kazimierza Haura legenda 
o gdańskim zegarze obok pełnienia funkcji informacyjnej i „zaspokajania zapotrzebowania 
na przeżycie czegoś ekscytującego czy budzącego grozę”, także uczy poprzez wzory nega-
tywne. Pamiętajmy bowiem o parenetycznej funkcji dawnej literatury i paraliteratury, a za 
taką należy uznać legendę miejską jako formę twórczości folklorystycznej. Prawie wszystkie 
mające służyć rozrywce anegdoty przytaczane przez Haura uczyły zarazem pewnych postaw, 
często poprzez przykład negatywny. Legenda o gdańskim zegarze nadawała się do tego celu, 
ponieważ skupiły się w niej wyjątkowo silne ludzkie emocje. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że 
była wciąż żywa w czasach Haura („obywatele tameczni powiadają”), choć zegar nie funkcjo-
nował. Agnieszka Przybyła-Dumin pisze, że „podejmowana w nich [w legendach miejskich] 
tematyka jest aktualna dla danej grupy”. Kwestia unieruchomionego mariackiego zegara 
była najwyraźniej aktualna, czyli ważna w świadomości gdańszczan jeszcze pod koniec XVII 
wieku. Prawie dwa wieki później poeta i działacz górnośląski osiadły na Pomorzu, Konstanty 
Damrot, w opisie kościoła Mariackiego zamieszcza taką informację: 

zaraz po lewej ręce, przy wejściu, wielki zegar misternej roboty, dzieło Norymberczyka 
Jana Dyringiera, który nad nim przez kilka lat pracował […]. Wedle powtarzającej się także 
w innych miejscach legendy, ale w tym razie niedowiedzionej i niczym nieuzasadnionej, 
wykłuto mistrzowi oczy, aby nie mógł zrobić drugiego podobnie sztucznego zegara; by się 
zemścić za doznaną krzywdę zepsuł wedle tegoż podania oślepiony mistrz mechanizm, 
którego nikt nie jest w stanie naprawić. Zdaje się jednak, że zatrzymano zegar dla wiel-
kiego łoskotu, jaki sprawiał, przez co w nabożeństwie przeszkadzał21. 

20 Haur, Merkuryjusz, [Z-Ż-Ź 33b: „Zegary”]: „O tychże zegarach na suplement nota”.
21 Konstanty Damrot, Szkice z ziemi i historyi Prus Królewskich. Listy z podróży odbytej przez Czesława Lubiń-

skiego (Gdańsk: Nakładem E. Michałowskiego, 1886), 184.
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Sprawa się zatem wyjaśniła…
W połowie XX wieku legenda zaistniała w swojej najpełniejszej wersji w Klechdach domo-

wych, co zanotowano skrzętnie w bibliografiach poświęconych historii Gdańska22. Opowia-
dają ją do dziś gdańscy przewodnicy. Wędrowny motyw oślepionego mistrza trafił nawet na 
forum internetowe pewnej grupy dyskusyjnej23.
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Astronomical clock as a protagonist of an urban legend

Summary

Jakub Kazimierz Haur in his encyclopedia Skład abo Skarbiec znakomitych sekretów oekonomiej 
ziemiańskiej (Kraków 1689) in the chapter devoted to chronometers quoted an anecdote about the 
15th-century astronomical clock in St Mary’s Church in Gdańsk. The anecdote bears the traits of 
a recurring motif, which appears in various places and times. It is a kind of urban legend, being 
a verbal folklore genre, which has so far been considered only in relation to modern times. The 
clock became its hero due to the important role it played in the city space.
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W twórczości Wacława Potockiego niezwykle interesujące są wciąż ponawiane próby deszy-
frowania kultury i osiągnięć cywilizacyjnych człowieka, traktowanych przez poetę jako ale-
goryczne ilustracje prawd wiary i reguł moralnych, a także przemyślne wykładnie porządku 
przenikającego naturę i prawidłowości spraw ludzkich. Podmiot wierszy łużeńskiego twórcy 
tropi ślady fizycznych i metafizycznych praw świata i wieczności, które mają leżeć u źródeł 
najbardziej twórczych wynalazków ludzkiego ingenium. Inwencja poety w tej dziedzinie – jak 
w wielu innych – jest naśladowcza, zaś jej twórczy pierwiastek przejawia się w rozwijaniu 
analogii przejętych z rozlicznych lektur i wynajdywaniu dla nich coraz to nowych kontekstów. 
Autor Pocztu herbów starannie kolekcjonuje swoje-cudze literackie spostrzeżenia i wykorzy-
stuje je jako toposy w moralnych narracjach i lirycznych refleksjach. 

W poetyckiej wizji autora Wojny chocimskiej sztuka wytwarzania papieru, nawigacja, strze-
lectwo, budowa fortyfikacji, zegary – wszystkie te i im podobne dzieła myśli i technicznego 
geniuszu człowieka zrodziły się, owszem, w wyniku obserwacji natury i rządzących nią praw, 
ale nie tylko, a może nawet nie tyle tych, którym przyzwyczailiśmy się przyznawać pierw-
szeństwo w oddziaływaniu na umysły wynalazców. Te i niezliczone inne efekty ludzkiej 
pomysłowości widziane oczami Potockiego naśladują lub, jak kto woli, ukazują istotną przy-
czynę, dla której rzeczy tego świata działają w sposób ściśle określony dla każdego fenomenu 
i dla samego świata jako całości. Sztuka papiernicza w przemianie zużytych tkanin w czyste 
karty ukazuje eschatologiczną prawdę wiary w zmartwychwstanie ciał i przebóstwienie zba-
wionych (por. Pieśń XXI Z papieru ze zbioru Pieśni nabożnych1); nawigacja potwierdza naukę 
cnoty jako kompasu wskazującego drogę życia oraz niezawodność kierownictwa rozumu 
oświeconego wiarą (por. cykl wierszy na herb Łódź z Pocztu herbów, zwłaszcza: Do herbow-
nych ogółem, Syreny do Łodzi, Epitafium herbownemu. Figuratum2); strzelectwo uczy warunków 
skutecznego dążenia do osiągania zamierzonych celów (por. z Moraliów: Chcesz mieć środek, 
najwyższe chwytaj, M III 200, t. 2, s. 164–1663); fortyfikacja wreszcie, jako dziedzina inżynierii 

1 Wacław Potocki, Dzieła, t. 1: Transakcja wojny chocimskiej i inne utwory z lat 1669–1680, oprac. Leszek Kukulski, 
słowem wstępnym poprzedziła Barbara Otwinowska (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987), 
518–519. Na ten temat zob. Agnieszka Czechowicz, „Zgniła chusta / biały arkusz. Potockiego misterium 
papieru i ciała (lektura Pieśni XXI)”, w: Koncept w kulturze staropolskiej, red. Ludwika Ślęk, Adam Karpiński, 
Wiesław Pawlak (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2005), 173–183.

2 Wacław Potocki, Poczet herbów szlachty Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego […] (Kraków: Mikołaj 
A. Schedel, 1696), 89–91, 92–93. 

3 Wiersze z Moraliów podaję za wydaniem: tenże, Moralia (1688), t. 1–3, wyd. Tadeusz Grabowski, Jan Łoś 
(Kraków: Akademia Umiejętności, 1915–1918). Cytaty lokalizuję w tekście głównym, podając tytuł utworu, 
skrót tytułu zbioru (M), cyfrę rzymską oznaczającą numer księgi zbioru, cyfrę arabską oznaczającą numer 
wiersza w księdze, numer tomu wydania Łosia i Grabowskiego oraz numery stron, na których znajduje się 
cytat. Lekcje zostały skolacjonowane z autografem: tenże, Moralia abo rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg 
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wojskowej, przypomina o wojnie naszej, jaką wiedziemy z szatanem, światem, ciałem… (por. 
Miedziany mur, M V 155, t. 3, s. 136–138).

Do wynalazków, które stanowiły niejednokrotnie punkt zwrotny w historii cywilizacji, 
poeta odwołuje się chętnie w swoich pismach. I choć w jego czasach nie mogły już ucho-
dzić za nowość – jak choćby weksel – Potocki lubi podkreślać ich nieoczywistość, a nawet 
otwarcie wyrażać swój sceptycyzm wobec ich zastosowań czy sprzeciw wobec samej idei, 
która je zrodziła:

Stąd drogie złoto, świetne srebro potem, 
skoro je ogień od glejty odcedzi, 
na twarz królewską poczęto bić młotem; 
wkradnie się z czasem mosiądz, wkradną miedzi. 
Aż, jeśli wierzyć, jako słychać o tem, 
skoro się kruszcu wszelkiego przerzedzi, 
na zgubę ludzką, wywróciwszy wzgórę 
rozum, wołową orłem znaczą skórę. 
(Syloret I, s. 30)4

Weksel jednak to przykład inwencji czysto intelektualnej, a nawet intelektualnej per-
wersji, jak rzecz przedstawia poeta. Będąc owocem na nice wywróconej myśli przyznającej 
wartość temu, co jest jej pozbawione, sam stanowi żywe świadectwo ludzkiej przewrotności. 
W przywołanym tu fragmencie Syloreta narrator nie podąża w swoich obserwacjach innym 
szlakiem niż ten, który został utarty przez refleksję spod znaku topiki pejoryzacji dziejów, 
choć temat weksla podpowiadałby może jeszcze bardziej atrakcyjny kierunek rozważań, jakim 
jest kwestia źródeł ludzkiego wartościowania albo – patrząc z innej strony – jego arbitral-
ność. Weksel, jako owoc abstrahowania, zrodziła wyobraźnia kreacyjna. W przeciwieństwie 

w każdym stanie żywota ludzkiego […], rkps Biblioteki Narodowej, sygn. 3049 III, dostęp 30.08.2021, https://
polona.pl/item/moralia,MTk0NzI2OQ/3/#item.

4 Cytaty z Syloreta podaję za wydaniem: tenże, Syloret albo prawdziwy obraz nieosłabionego najdotkliwszymi 
przeciwnościami męstwa i uszczęśliwionej w poddawaniu się Boskim wyrokom ufności […] w rymie polskim 
żywszymi kolorami odnowiony ([b.m.w.], 1764), dostęp 30.08.2021, https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/
doccontent?id=6017. Lekcje skolacjonowano z rękopisem: tenże, Syloret albo prawdziwy abrys po ciężkim 
straconych synów żalu im niespodziewańszego, tym większego smutnego ojca wesela […], rkps Ossolineum, 
sygn. 40/II, dostęp 30.08.2021, https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=5443. W tekście głównym 
lokalizację cytatów umieszczam w nawiasie, podając skrót tytułu, numer części poematu (cyfra rzymska) 
i numery stron druku (cyfry arabskie).
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do niego natomiast zegar mechaniczny – obok broni palnej pierwsza z maszyn wykonywa-
nych z metalu5, wynalazek tylko około stu lat młodszy od weksla6 – to dzieło idealnie naśla-
dowcze: model świata, który Stwórca uczynił i wprawił w ruch. To oczywiście także rezultat 
naukowego abstrahowania, w którym, jak pisał Alistair Crombie, wskazówki wyrażały czas 
w jednostkach przestrzeni zaznaczonych na tarczy, co stanowiło zwieńczenie „procesu zastę-
powania »organicznego«, narastającego, nieodwracalnego czasu znanego z doświadczenia, 
abstrakcyjnym matematycznym czasem jednostek wyrażonych na skali, należącym już do 
świata nauki”7. Zegar mechaniczny zatem to popis człowieczego geniuszu, który poznając 
Boskie prawa przyrody, kiełzna żywioły i naturę lub – w przypadku poetów – inspiruje do 
utrwalania swoich intuicji i odkryć w formach konceptów scalających w nowy sposób słowo 
ze światem:

O, wielki Boże, pod którego tronem 
słońce promieniem gorające jarem 
i zimny księżyc z prześwietnym gwiazd gronem! 
Dzień i noc pewnym swych godzin pomiarem, 
raz od początku świata nakręconem, 
niesłabiejącym aż dotąd zegarem,  
ukazanego trzymając się toru,  
bieżą pod rządem twojego dozoru.  
(Syloret IV, s. 132)

Porównanie świata do zegara nakręconego ręką Boga mógł zaczerpnąć Potocki z II kaza-
nia Franciszka Rychłowskiego na pierwszą niedzielę adwentu ze zbioru Kazań na niedziele 
całego roku (1664), którego myślą przewodnią są słowa z listu św. Pawła do Rzymian (13,11): 
„Godzina jest już nam ze snu powstać”8. Franciszkański kaznodzieja pisze:

5 Zob. Alistair C. Crombie, Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej, t. 1: Nauka w średniowieczu 
w okresie V–XIII w., tłum. Stanisław Łypacewicz (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1960), 256.

6 Zob. tamże, 257–258.
7 Tamże, 223.
8 Franciszek Rychłowski, [„Na pierwszą niedzielę adwentu”] „Na tęż niedzielę kazanie wtóre”, w: tegoż, 

Kazania na niedziele całego roku (Kraków: Stanisław Piotrkowczyk, 1664), 10–17, dostęp 30.08.2021, 
https://polona.pl/item/kazania-na-niedziele-calego-roku,ODMyNjM0OTY/4/#info:metadata. Kazanie 
to przywołuje i omawia Maria Barłowska w artykule „Stare i nowe – dwa nieznane wiersze »na zegary«”, 
w: Sarmackie theatrum VIII. W poszukiwaniu nowości, red. Maria Barłowska, Marzena Walińska (Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020), 130–131. W pracy tej przytoczonych zostało wiele tekstów 
autorów staropolskich, w których świat i ludzkie sprawy porównywane były z mechanizmem zegarów 
mechanicznych.
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Iż machina świata jest zegarem rzecz jest bardzo jasna. Ma zegar koła swoje misterne, 
wielką mądrością rozporządzone; ma też i ta machina świata koła swoje, to jest orbes 
caelestes, dziwną i nieskończoną Boską mądrością rozporządzone. […] Ten zegar służy 
nam teraz, dodaje nam godzin do nabywania zbawienia wiecznego, bo go na to niebieski 
Zegarmistrz, Bóg wszechmogący, dekretem swoim Boskim nakręcił9.

Niezależnie od tego, skąd lub od kogo poeta zaczerpnął sam obraz „machiny świata”10, 
okazał się on bliski jego wyobraźni. W Barklajuszowej Argenidzie astrolog wezwany przed 
oblicze króla Meleandra i oferujący mu swoje usługi powiada, że ludzkimi poczynaniami kie-
rują ruchy gwiazd („haec humana ad astrorum motus regi”11), ale w przekładzie Potockiego 
sprawy ludzkie zostały zastąpione właśnie „podmiesięcznymi machinami”:

[…] doświadczeniem potem 
Doszliśmy, że za świateł niebieskich obrotem 
Muszą się podmiesięczne kierować machiny: 
Ziemia, morze i co w nich. 
(Argenida II 10, s. 217, w. 21–24)12

Obroty świata „nakręconego” Boską ręką i ciągłość całej jego historii, w zestawieniu 
z cyklem działania mechanizmu zegarków wprawionych w ruch siłą ręki ludzkiej, świadczą 
o potędze Stworzyciela i wielkości Jego dzieła: machina natury nie ustaje w swym ruchu ani 
się nie opóźnia, jak regularnie dzieje się to w przypadku czasomierzy będących wytworem 
rzemiosła: 

A co sam przyznać musisz, często i zegary, 
z sucha albo wilgoci, nie donoszą miary 

9 Rychłowski, [„Na pierwszą niedzielę adwentu”] „Na tęż niedzielę kazanie wtóre”, 11.
10 Historię porównywania świata do machiny i do mechanizmu zegarowego w dziełach filozofów 

wczesnonowożytnych streszcza pokrótce Celina Strzelecka w artykule „Wszechświat to tylko ogromny zegar”, 
w: W rytmie zegara… Wokół zagadnień chronozoficznych, red. Zbigniew Chojnowski, Beata Kurządkowska, 
Anna Rzymska (Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015), 47–59. 

11 John Barclay, Argenis (Parisiis: N. Buon, 1622), 333–334.
12 Cytaty z Argenidy podaję za wydaniem: Wacław Potocki, Argenida, którą Jan Barklajus po łacinie napisał 

[…] (Warszawa: OO. Scholarum Piarum, 1697), dostęp 30.08.2021, https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/
doccontent?id=12064. Cytaty lokalizuję w tekście głównym, podając numer części poematu (cyfra rzymska), 
numer rozdziału (cyfra arabska), strony oraz numery wersów na stronie.
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i z słońcem się nie zgodzą. 
(Argenida II 10, s. 219, w. 31–33)

Z drugiej strony jednak ta przyrodzona słabość mechanizmu sztucznych chronometrów, 
manifestująca się przez ich usterki oraz cykliczne zatrzymania, to ilustracja entropii wpisa-
nej w wytwory cywilizacji. Atrakcji wynalazkom odmierzającym godziny przydaje w poetyc-
kiej wizji Potockiego także i ta niedoskonałość ich mechanizmów, pozwalająca analogicznej 
wyobraźni poety, niestrudzonej w wynajdywaniu paraleli między wytworami techniki a pra-
wami świata i życia, dostrzec wspólnotę losu zegarowego napędu i dynamiki sił cielesnych 
człowieka. Poeta snuje na ten temat refleksję w dwóch konwencjach – poważnej i rubasz-
nej. Ta druga bierze na cel głównie męskie siły witalne, choć i o kobiecych nie zapomina – 
por. zwłaszcza jednakowo zatytułowane wiersze z Ogrodu nieplewionego: Zegarek, O III 194, 
t. 2, s. 631, oraz Zegarek, O III 229, t. 2, s. 648. Jako najlepszy przykład tej pierwszej może 
natomiast posłużyć wiersz Człowiek do zegarka pochodzący z tego samego zbioru. Podmiot 
liryczny wspomina w nim nadszarpnięty przez czas mechanizm leciwej już pamiątki, którą 
dostał po ojcu:

Tak się kazić, tak zwykły zegary się mienić. 
Aż też i mój pocznie drwić i w liczbie szeplenić. 
Więc skoro go zegarmistrz w Krakowie rozbiera: 
„Siedmdziesiąt, jako się – rzecze do mnie – ściera. 
Struna słaba, zrobione kółka i sprężyny.” 
Dziwujże się, pomyślę, człowiekowi z gliny: 
Jeśli starość żelazu dokuczy tak srodze, 
Czyż przed siedmiądziesiąt lat człeka nie ogłodze? 
(Człowiek do zegarka, O III 21, t. 2, s. 532–533, w. 5–12)13

Na tym kończą się jednak ścisłe podobieństwa między zegarem a człowiekiem. Drugą 
połowę cytowanego wyżej wiersza zajmuje wywód rozrywający przedstawioną paralelę: cza-
somierz można naprawić, a nawet naprawiać go wielokrotnie, wymieniając zużyte elementy 

13 Cytaty wierszy pochodzących z Ogrodu nieplewionego oraz z Fraszek podaję za wydaniem: tenże, Dzieła, t. 2: 
Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677–1695, oprac. Leszek Kukulski (Warszawa: Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 1987); tenże, Dzieła, t. 1. Utwory lokalizuję w tekście głównym, podając tytuł wiersza, skrót 
tytułu zbioru (Ogród nieplewiony – O; Fraszki – F), cyfrę rzymską oznaczającą część zbioru (w przypadku 
Ogrodu), cyfrę arabską oznaczającą numer wiersza, tom edycji Dzieł Potockiego, z którego pochodzi wiersz, 
numery stron i – w przypadku cytowania fragmentów – numery cytowanych wersów.
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mechanizmu i łożąc koszty na wyspecjalizowanych w tej pracy rzemieślników, spodziewając 
się pomyślnych rezultatów takich renowacji. W ostateczności – gdy reperacje okażą się zbyt 
kosztowne albo gdy sam zegarek znudzi swego właściciela – wolno cisnąć nim o ziemię lub 
wrzucić do pieca. Nadwątlonego starością zdrowia nie naprawią cyrulicy: „Komu lata dokuczą, 
starość zdrowiu wadzi,/ drżą ręce, nogi, żaden lekarz nie poradzi” (s. 533, w. 15–16), śmierć 
zaś ciska nami o ziemię nawet wówczas, gdy wcale nie potrzebujemy lekarzy. „W jakimkol-
wiek kto wieku już umiera – stary./ Czemu? Bo nakręcone wyszły mu zegary” – czytamy 
w należącej do Moraliów przypowieści o szyderczym tytule Nie pytaj starego: jeśliś zdrów? 
Ale: jeszcze to żyjesz? (M IV 108, t. 2, s. 418).

O śmierci zaś, która 

[…] czasu w rzeczach nie uważa, 
Z przedsięwziętej nadzieje człowieka nie zraża, 
Kiedy chce, zawsze jej czas, nie zna godzin miary: 
Do wolej swej spraw ludzkich nakręca zegary 
(Kto czas ma, czasu czeka, czas traci, M IV 161, t. 2, s. 468)

– o tak właśnie widzianej śmierci można powiedzieć, że staje się jedną z masek Opatrzno-
ści, która dla ludzkich oczu pozostaje ukryta pod różnymi figurami: niekiedy śmierci właśnie, 
innym znów razem – fortuny.

„Świat cały pędzi kołowrotem” (Syloret IV, s. 136) – mówi w Sylorecie skazana na rozszar-
panie przez psy Fascelina siostra Dauleta, podtrzymując na duchu swego niedawno odnale-
zionego brata. Sprawy ludzkie, chociaż można to ocenić dopiero spoglądając na nie wstecz, 
toczą się podobnie do biegu czasomierza, a kolistość tarczy zegara nasuwa wyraźne skoja-
rzenia z kołem ślepej bogini. Oba kręgi łączy nie tylko wizualne podobieństwo, lecz także 
regularność ich mechanizmów, choć w przypadku losu takie stwierdzenie może wydawać się 
nieoczywiste. Działania kapryśnej fortuny i jej „trafunków przygodnych” (por. Mikołaja Sępa 
Szarzyńskiego Pieśń I. Na psalm Dawidów XIX: „Coeli enarrant gloriam Dei”, w. 12) wydają się 
nieregularne przede wszystkim wówczas, gdy przypisuje się im nagłą odmianę położenia 
z niepomyślnego w upragnione. Oczekiwanie takiej zmiany po stronie ludzkiej, nazwijmy 
je „prawem nadziei”, bywa postawą heroiczną albo skrajnie naiwną. Nieszczęśnik, który by 
ją ujawnił, mógłby narazić się na szyderstwo lub podejrzenie o szaleństwo, bo spodziewa 
się przecież z pozoru wstecznego ruchu wielkiego koła („a gdy na wspak ruszy kołowro-
tem,/ bogacza gnojem, gnojka przyodzieje złotem” – czytamy w tekście Drugie koło – fortuna, 
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jednym z wierszy na herb Osoria z Pocztu herbów14). Koło porusza się jednak zawsze jedno-
stajnym ruchem – zgodnie ze wskazówkami zegara, jak byśmy dziś powiedzieli – dlatego 
w rzeczywistości jedyną przyczyną, dla której z większym prawdopodobieństwem niż na 
lepszy oczekiwana jest odmiana losu z dobrego na zły lub nawet ze złego na jeszcze gorszy, 
jest obawa, będąca potężną namiętnością ludzkiego ducha. Dlatego właśnie ojciec trojga zagi-
nionych dzieci, tytułowy bohater Syloreta, który otrzymawszy w świątyni Apollina proroctwo 
o odzyskaniu żywych obu swych utraconych synów, z których młodszy, Ksyfil, miał zostać 
otruty, a starszy, Daulet, zbiegł bezpowrotnie z ojczyzny, zupełnie opacznie tłumaczy sobie 
niejasne słowa pomyślnej przepowiedni (niemożliwej do spełnienia według jego wiedzy), 
biorąc je za zapowiedź śmierci także pierworodnego, po którym ślad zaginął, choć młodzie-
niec zdołał ujść z życiem z rodzinnego miasta (zob. Syloret IV, s. 110). Tę „obłędną ludzkich 
obrotów ślepotę” (Syloret IV, s. 110), rozumianą jako prawo spodziewanych katastrof, znacz-
nie łatwiej jest poczytać za regularny tryb działania losu niż jego pomyślne metamorfozy. 

Tu odsłania się ciekawy literacki kontekst romansu Potockiego. „Niezmienność w zmien-
ności” natury fortuny, a więc regularną aktywność jej przypisywaną, ukazuje Boecjuszowa 
Pani Filozofia pocieszająca swego ucznia, zdesperowanego więźnia:

Uważasz, że Fortuna odwróciła się od ciebie, mylisz się. Ona zawsze taka jest, to jej natura. 
Raniąc cię, we właściwy sobie sposób była niezmienna w zmienności. […] Chcesz naprawdę 
powstrzymać rozpędzone koło? Po co, byłbyś największym w świecie głupcem; jeśli się 
zatrzyma, nie będzie już Fortuną15.

Syloret, jakby właśnie za radą Pani Filozofii, by uwolnić się wreszcie spod panowania 
losu, porzuca myśl o szukaniu żyjącego syna (skoro i tak miałby go utracić według niezro-
zumianego proroctwa), wyrzeka się świeckiego życia i zostaje opatem w świątyni Jowisza. 
Gdy przyjdzie czas odmiany jego doli i odzyska utraconych synów, którzy zdążyli tymczasem 
osiągnąć godności królewskie, już nie ślepym obrotom fortuny przypisze swoje niespodzie-
wane szczęście, ale skrywającemu się za jej maską Stworzycielowi. Jemu przyzna władzę 
nie tylko nad machiną kosmicznego zegara, ale także nad mechanizmami zegarów ludzkich 
losów, których dynamikę Stwórca reguluje własną ręką:

14 Potocki, Poczet herbów, 464.
15 Anicjusz Manliusz Sewerynus Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia, tłum. Gabriela Kurylewicz, Mikołaj 

Antczak (Kęty: Marek Derewiecki, 2006), 42–43.



101NR 1 (16) 2021 ŚWIAt NAKręcONy. ZegAr JAKO f IgUrA NAtUry…

[…] aż Syloret stary: 
„Bóg niech ma chwałę, – rzecze, oczy w górę  
podniósszy – jemu należą te dary, 
któremu wolno i samą naturę  
nakręcić, a cóż spraw ludzkich zegary?  
On zdarszy z grzbieta hardego purpurę, 
temu ją, co się nisko przed nim boży, 
nad spodziewanie wszytkich ludzi włoży.

(Syloret VI, s. 200)

W tym Syloretowym magnificat słychać odpowiedź na modlitewną skargę, którą Potocki 
włożył w usta Dauleta, jego syna, rozpaczającego nad spodziewaną okrutną śmiercią swej 
niewinnej siostry. Do Boga, który wprawił w ruch zegar natury, Daulet woła słowami parafrazy 
metrum V – modlitewnej pieśni Boecjusza16, którą parafrazował też Mikołaj Sęp Szarzyński17:

Tyś źródłu ponik, tyś pokazał rzece  
drogę, pod twoim palcem morze dycha; 
choć się najbardziej burzy, choć się miece,  
zamierzonego kresu nie przepycha.  
W twych ręku wichrów nieścignionych lece,  
każdy, gdy każesz szumi i ucicha,  
w twoim przedwiecznym prawa konsystorzu  
piszą naturze, niebu, ziemi, morzu. 

Ma każdy miesiąc swój przywilej w roku: 
na wiosnę kwitnie, źreje owoc latem, 
który okrzętna jesień znosi w troku, 
żeby zaś zima odpoczęła na tem.  
Wszytko to z twego zawisło wyroku,  
co się nad rozum ludzki dzieje z światem,  

16 Por. tamże, 36–37.
17 Zob. Mikołaj Sęp Szarzyński, „Pieśń II O rządzie Bożym na świecie”, w: tegoż, Poezje zebrane, wyd. Radosław 

Grześkowiak, Adam Karpiński, współprac. Krzysztof Mrowcewicz (Warszawa: Instytut Badań Literackich – 
Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, 2001), 48. Zob. też Objaśnienia do tej pieśni (162–164).
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gdzie ziemia matką, słońce rodzicielem, 
ciepły deszcz mamką, wiatr nauczycielem.

Więc wszytko w pilnym trzymając dozorze, 
człowieka z niego wypuściłeś cale.  
Nigdy cnotliwym po szwie się nie porze, 
najcięższe na nich przypadają żale.  
W szczęściu bezbożny kwitnie i w honorze, 
a chociaż cnota u świata w pochwale, 
lecz słowy tylko; wejźrawszy w naturę 
rzeczy, mają źli nad dobrymi górę.

Nie znać najmniejszej między ludźmi sprawy:  
często cielesna świętych twoich żądza 
w sprosną nieczystość, często w mord plugawy 
niepostrzeżona zapalczywość wpądza.  
Często dobrego króla tyran krwawy 
głupim faworem ludzkim z tronu spądza.  
Często niewinność ramionami zżyma,  
a cudzołożnik jawny się odyma. 

Czemuż, drzew i ziół czuły opiekunie,  
biedne po gniazdach regiestrując ptaki,  
dałeś rząd ślepej na ludzi fortunie, 
która wziąwszy świat na wspaczne przetaki, 
złych w złotogłowy, dobrych stroi w gunie, 
grzechy na wybór, cnoty puszcza w braki?  
Więc rozumnymi patrzając oczyma, 
koniecznie grzeszy, kto tu z cnotą trzyma. 

Dokądże dobrem zapłaty, złym kary 
odkładasz, Boże? Kiedy czas pohończy  
potrząsa lotne lat naszych zegary, 
następuje śmierć, która wszytko kończy. 
Cierpliwość wzdycha, ty patrzysz bez spary, 
a skoro zmoknę, cóż mi po opończy? 
Naskacze się zły po mym grobie wprzody, 
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nim zarobione dojdą go nagrody. 
(Syloret IV, s. 132–133)

Dla człowieka, którego duch nie został utwierdzony w wolności, jaką przynosi ze sobą 
prawdziwe rozeznanie wartości rzeczy tego świata, obroty fortuny są zawsze niespodziewane 
i gwałtowne, z racji gwałtowności samych zaślepiających rozum afektów, „choroby zmar-
twień” i natłoku sprzecznych uczuć. W romansie Potockiego największą godność przyznaje 
się życiu kontemplacyjnemu właśnie dlatego, że – jak czytamy u Boecjusza: 

[…] dusze ludzkie mają na pewno więcej wolności, gdy utrzymują się w stanie kontem-
placji Boskiego umysłu; mają mniej wolności, gdy spadają do rzeczy cielesnych […]. Bo 
gdy dusze ludzkie z najwyższego światła prawdy zniżą wzrok do rzeczy mniej godnych, 
wówczas wchodzą w cienistą chmurę niewiedzy, doznają wstrząsów niszczących uczuć, 
którym ulegając i poddając się, wzmagają niewolę, w której się znalazły […]18.

Życie monastyczne, które wiodła Fascelina, wzmacniało jej władze rozeznawania wartości 
i istotnego ładu ziemskich spraw oraz zabezpieczało przed myleniem Opatrzności ze ślepym 
losem. Dlatego – mężniejsza od Dauleta w oczekiwaniu spodziewanej śmierci – może go 
pocieszać, naśladując Panią Filozofię i wtórując przyszłej modlitwie dziękczynnej swego ojca:

Nie ślepym ludzkie nawiasem obroty  
fortuna rządzi i barzo się mylą, 
którzy wyjąwszy Bogu z ręki, do téj  
niosą rząd, co jej głową stać kobylą  
(gdy nie ma oczu) przystoi nad płoty, 
niż rządzić światem i być panią tylą, 
żeby, komu chce i jaką chce miarką, 
dobrego była i złego szafarką. 

Sam to sobie Bóg najwyższy zostawi,  
puściwszy insze wszytkie do natury,  
które na ziemi i na wodzie sprawi  
z niebem pospołu, swoje kreatury.  
Wszytkim się inszym przyrodzenie bawi,  

18 Boecjusz, O pocieszeniu, 115.
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że ziemia rodzi, deszcz spuszczają chmury;  
wyjąwszy z mocy przyrodzeniu człeka,  
sam się nim bawi, sam się nim opieka. 
(Syloret IV, s. 135)19

„Los natomiast jest porządkiem nałożonym na rzeczy, które są w ruchu”20 – poucza uwię-
zionego ucznia Boecjuszowa Filozofia. Jeśli poddając się namiętnościom, umysł człowieka 
opuści boski spoczynek kontemplacji, zapewniający nieustanne odnawianie się jego sił 
duchowych, wówczas wikła się w tryby koła obracającego się losu, zatracając pamięć o jego 
zależności od prowidencji Boga. Dynamika współpracujących ze sobą kółek zębatych zegara, 
wprawianych w ruch nakręconą sprężyną, będzie tu modelem, dzięki któremu lepiej można 
rozumieć reguły dynamiki tego wytrąconego ze swej równowagi „małego świata”, jakim 
jest człowiek z jego władzami i wytworami jego geniuszu. Świat ludzki, pojmowany jako 
moralna dyspozycja następujących po sobie pokoleń, podlega bowiem odmianie – spowal-
nia i stygnie. Po wieku złotym nastąpił srebrny i brązowy aż do żelaznego. Podobnie rzecz 
się ma z losami indywidualnymi: wraz z nieubłaganym stępieniem sądu rozumu, będącym 
następstwem uległości pożądaniom i idących za nimi złych wyborów moralnych, człowiek 
jest w stanie utracić wszystkie zasługi i dobrą sławę, którą zyskał, prowadząc wcześniej życie 
roztropne i bogobojne. Przykładem jest Salomon, odmieniający swą otrzymaną od Boga 
mądrość w hańbę i głupstwo:

Któż tak jest doskonały, kto się tak sam ceni, 
Że mu się nigdy rozum w głowie nie odmieni, 
Jako przyszedł do niego? Że jednym pomiarem  
Będzie trwał z nakręconym do śmierci zegarem? 
Niemasz zegaru, niemasz, jąwszy od Adama, 
Człeka, żeby na nim ta nie postała plama. 
Zegar stanąwszy, nim go zepchnie kto z prężyny, 
Może omieszkać jednej i drugiej godziny; 
Dalej idzie swym trybem, póki staje koła, 

19 Por. tamże, 39: „– Czy myślisz, że tym światem rządzą bezmyślne i przypadkowe zdarzenia, czy raczej 
jednak rządzi nim rozum? – Nigdy bym nie uważał – odrzekłem – żeby przypadkowy czynnik powodował 
ruch tak uporządkowany, wiem, że Bóg twórca prowadzi swoje dzieło […]. – Tak jest – powiedziała – bo 
o tym wcześniej mówiłeś w wierszu, kiedy żaliłeś się, że ludzie jedyni są wyjęci spod troski Bożej, a pewność 
miałeś, że cała reszta rzeczy jest pod władaniem rozumu”.

20 Tamże, 103.
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W ostatku zegarmistrz mu ćwiczony podoła. 
Raz człek zbłądzi, raz podrwi, raz mądry pokawi, 
Do śmierci, choćby i sto lat żył, nie poprawi. 
([By najmędrszy, musi kiedy podrwić] Na toż drugi raz, M III 340, t. 2, s. 300)

W swojej pesymistycznej refleksji moralnej Potocki chętnie eksponuje paradoksalną naturę 
odmieniającego wszystko czasu, którego destrukcyjną siłę wzmacnia słabość ludzkiego ducha. 
Tempus bowiem to niszczyciel dzieł, które za jego pouczeniem wytworzyła mądrość ludzka – 
tu często poeta korzysta z Owidiuszowej formuły o czasie pożerającym rzeczy (Metamorfozy 
XV, 234–235)21, będącej w różnych wariantach jednym z najczęściej eksploatowanych w baro-
kowej poezji toposów wanitatywnych. Zarazem jednak jest on przecież mistrzem ludzkiego 
rozumu, który ćwiczy go we wszystkich umiejętnościach. W Wojnie chocimskiej czytamy: 

Czas obrotne zegary, kędy przez sprężyny 
Pomiar, przez dzwonki ogłos swój mają godziny, 
Albo cieniem cienkiego prącika wyznacza, 
Albo w krzysztale piaskiem mieluchnym przetacza.  
[…] 
Wszytkiemu czas przyczyną. O Boże dobroci! 
Tedyż człowiek żywioły i naturę króci, 
A przez te wszytkie wieki na grzech i złe żydło 
Znaleźć mu się dotychczas nie dało wędzidło! 
Zna zwierze, ryby, ptaki, drzewa, zioła, gady; 
Wie, skąd grom, piorun, skąd deszcz, skąd spadają grady, 
Krotce mówiąc, na ziemi zna się i na niebie; 
Wszędzie mądr, doma głupi, że sam nie zna siebie. 
Wiatry chełzna, o cuda! Na cielesne żądze 
Dotąd mu się nie dały wynaleźć wrzeciądze.  
(Wojna chocimska III, s. 79–80, w. 353–356, 367–37622)

21 Por. Owidiusz, Metamorfozy, t. 2, tłum. Anna Kamieńska, Stanisław Stabryła, oprac. Stanisław Stabryła 
(Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004), 476.

22 Wojnę chocimską cytuję za wydaniem: Wacław Potocki, Wojna chocimska, oprac. Aleksander Brückner 
(Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003). Cyfra rzymska w lokalizacji oznacza numer części 
poematu, z której pochodzi przywołany ustęp.
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Oczywiście autor Argenidy nie jest jednak tylko monotonnym wychowawcą, powtarza-
jącym na okrągło – jak obracający się indeks na tarczy zegara – utarte formuły literackich 
pouczeń. Zegarek jako curiositas też nie umyka jego uwadze. Im jest mniejszy, tym cenniej-
szy i atrakcyjniejszy w ludzkich oczach, podobnie jak piesek-rękawniczek czy miniaturowa 
książka (por. [Krótkość wszytko zaleca] Na toż drugi raz, M II 96, t. 1, s. 351). Może stać się 
cackiem, modną, luksusową zabawką wzbudzającą podziw albo przedmiotem tak nieodpar-
cie pociągającym, że aż popychającym do kradzieży, jak drogocenny pektoralik z wiersza 
Zegarek kradziony (F 384, t. 1, s. 350–351). Nie o śmierci, wieczności czy upływie czasu wtedy 
przypomina, ale – miast zwracać umysły ku wartościom niezniszczalnym – sam może stać 
się marnością i ku marności skłaniać swych admiratorów.

Czy to mechaniczny, czy słoneczny, nowoczesny czy staroświecki – chronometr jest raczej 
precjozum niż utensylium. W wierszach z Ogrodu nieplewionego (Kompas bez słońca [O I 332, 
t. 2, s. 141] czy Ubogi, kiedy ma co, pan je, kiedy chce [O I 333, t. 2, s. 141]) oraz we Fraszkach 
(Zegarek w żołądku, F 288, t. 1, s. 314) powraca myśl o naturalnym poczuciu czasu i rytmie 
dnia wyznaczanym nie przez zegar, lecz przez pory posiłków. Nie służąc jako przedmiot, bez 
którego nie można się obejść, jawi się zegarek w spragnionym nowości wieku XVII jako nie-
tuzinkowa ciekawostka – jakby nieco zbędna, aczkolwiek również niepozbawiona pożytku: 
to cacko medytacyjne, którego złożoność prowadzi uwagę obserwatora po drogach refleksji 
kosmologicznej, antropologicznej, religijnej. W poezji Potockiego mechanizm zegara inspi-
ruje refleksję nie tylko nad prawami wielkiego mechanizmu ludzkiego i kosmicznego uniwer-
sum – jego odmianami, następstwem radości i smutku oraz cyklicznymi okresami wzrostu 
i dekadencji. Ukazuje także konsekwencje wpisanej w świat entropii i wieszczy ostateczne 
ustanie sublunarnej maszynerii.

Bibliografia

Barclay, John. Argenis. Parisiis: N. Buon, 1622.

Barłowska, Maria. „Stare i nowe – dwa nieznane wiersze »na zegary«”. W: Sarmackie theatrum 
VIII. W poszukiwaniu nowości, red. Maria Barłowska, Marzena Walińska, 128–147. Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020.

Boecjusz, Anicjusz Manliusz Sewerynus. O pocieszeniu, jakie daje filozofia. Tłum. Gabriela Kury-
lewicz, Mikołaj Antczak. Kęty: Marek Derewiecki, 2006.

Crombie, Alistair C. Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. T. 1: Nauka w średniowieczu 
w okresie V–XIII w. Tłum. Stanisław Łypacewicz. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1960.



107NR 1 (16) 2021 ŚWIAt NAKręcONy. ZegAr JAKO f IgUrA NAtUry…

Czechowicz, Agnieszka. „Zgniła chusta / biały arkusz. Potockiego misterium papieru i ciała (lektura 
Pieśni XXI)”. W: Koncept w kulturze staropolskiej, red. Ludwika Ślęk, Adam Karpiński, Wiesław 
Pawlak, 173–183. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2005. 

Owidiusz. Metamorfozy. T. 2. Tłum. Anna Kamieńska, Stanisław Stabryła, oprac. Stanisław Sta-
bryła. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004.

Potocki, Wacław. Argenida, którą Jan Barklajus po łacinie napisał […]. Warszawa: OO. Scholarum 
Piarum, 1697. Dostęp 30.08.2021. https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=12064.

Potocki, Wacław. Dzieła. T. 1: Transakcja wojny chocimskiej i inne utwory z lat 1669–1680, oprac. 
Leszek Kukulski, słowem wstępnym poprzedziła Barbara Otwinowska. Warszawa: Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 1987. 

Potocki, Wacław. Dzieła. T. 2: Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677–1695, oprac. Leszek Kukul-
ski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

Potocki, Wacław. Moralia (1688). T. 1–3, wyd. Tadeusz Grabowski, Jan Łoś. Kraków: Akademia 
Umiejętności, 1915–1918.

Potocki, Wacław. Moralia abo rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg w każdym stanie żywota ludz-
kiego […]. Rkps Biblioteki Narodowej, sygn. 3049 III. Dostęp 30.08.2021. https://polona.pl/
item/moralia,MTk0NzI2OQ/3/#item.

Potocki, Wacław. Poczet herbów szlachty Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego […]. Kra-
ków: Mikołaj A. Schedel, 1696.

Potocki, Wacław. Syloret albo prawdziwy abrys po ciężkim straconych synów żalu im niespodziewań-
szego, tym większego smutnego ojca wesela […]. Rkps Ossolineum, sygn. 40/II. Dostęp 30.08.2021. 
https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=5443.

Potocki, Wacław. Syloret albo prawdziwy obraz nieosłabionego najdotkliwszymi przeciwnościami 
męstwa i uszczęśliwionej w poddawaniu się Boskim wyrokom ufności […] w rymie polskim żyw-
szymi kolorami odnowiony. [b.m.w.], 1764. Dostęp 30.08.2021. https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/
doccontent?id=6017.

Potocki, Wacław. Wojna chocimska, oprac. Aleksander Brückner. Wrocław: Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 2003.

Rychłowski, Franciszek. Kazania na niedziele całego roku. Kraków: Stanisław Piotrkowczyk, 1664. 
Dostęp 30.08.2021. https://polona.pl/item/kazania-na-niedziele-calego-roku,ODMyNjM0O
TY/4/#info:metadata.

Sęp Szarzyński, Mikołaj. Poezje zebrane, wyd. Radosław Grześkowiak, Adam Karpiński, współprac. 
Krzysztof Mrowcewicz. Warszawa: Instytut Badań Literackich – Stowarzyszenie Pro Cultura 
Litteraria, 2001.

Strzelecka, Celina. „Wszechświat to tylko ogromny zegar”. W: W rytmie zegara… Wokół zagadnień 
chronozoficznych, red. Zbigniew Chojnowski, Beata Kurządkowska, Anna Rzymska, 47–59. 
Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015. 



108 AGNIESZKA CZECHOWICZ

Wound up world. A clock as a figure of nature and turns of human things 
in writing by Wacław Potocki

Summary

The article shows the presence of the motif of a mechanical clock in Wacław Potocki’s poetry and 
it analyses as well his poetic reflection inspired by complexity of the clock mechanism. Chronom-
eters, like other achievements of craftsmanship or culture, are treated by the poet as allegorical 
illustrations of the truths of the Christian faith and moral principles, as well as artful results of 
interpretations of the order that permeates both nature and the regularities of human affairs. The 
author of the paper shows that in the poems of the poet from Łużna, a watch becomes a “medi-
tative piece” that inspires cosmological, anthropological and religious reflection. In Potocki’s 
writing, the clock mechanism stimulates reflection on the laws of the great mechanism of the 
universe and the civilization, and it reminds of the principle of entropy and its consequences as 
inevitable future of the world.
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Dwie podróże Sienkiewicza  
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Sienkiewicz wyruszył do Kalifornii 19 lutego 1876 roku; tego samego dnia rozpoczął 
także drugą podróż – przez XIX-wieczny labirynt czasów. Obie podróże zainicjowane zostały 
pożegnalnym obiadem w Warszawie przy ulicy Niecałej 2, w restauracji „u Andzi”, dokąd 
dobrze docierał głos ratuszowego zegara. Było to miejsce szczególne – z paru względów. 
Przede wszystkim dlatego, że sąsiadowało z posesją, gdzie pisarz mieszkał (przy Niecałej 8), 
i z siedzibą redakcji „Gazety Polskiej”, która sfinansowała wyjazd (przy Niecałej 11). Pobli-
ski plac Teatralny wyznaczał środek XIX-wiecznej Warszawy, tu krzyżowały się kluczowe 
ciągi komunikacyjne miasta. Było to zarazem miejsce najściślej spojone ze stolicą Imperium: 
stąd, z belwederu na szczycie ratusza, wybiegała linia telegrafu optycznego, który w 1839 
roku skomunikował Petersburg z Warszawą. Tu także od 1874 roku przechodnie zmuszeni 
byli oglądać niewielki postument z tablicą określającą położenie geograficzne, to jest sze-
rokość mierzoną od równika i długość liczoną od południka przecinającego obserwatorium 
astronomiczne w Pułkowie. Tablica przypominała warszawiakom, że ich miasto jest częścią 
Cesarstwa Rosyjskiego, leży na półkuli zachodniej, a podstawę orientacji przestrzenno-cza-
sowej Kongresówki stanowi zerowy południk petersburski1. Ale zegar na ratuszu, podobnie 
jak inne publiczne czasomierze, wierny był miejscu, któremu służył. Pokazywał czas war-
szawski, obrazując rozdarcie miasta, gdzie pęknięcie rachuby czasowej wyrażały na co dzień 
dwa stosowane równolegle kalendarze – gregoriański i juliański. Wspominając okoliczno-
ści poprzedzające decyzję o wyjeździe, Sienkiewicz najwyraźniej posiłkował się ratuszową 
audiosferą. Pisał zatem: „Godzina pierwsza po południu uderzyła na naszym zakatarzonym 

1 Zob. „Wiadomości miejscowe”, Dziennik Warszawski, 6(18).06.1874, 515. „Na ustawionej na Placu Teatralnym 
kolumnie marmurowej, na metalowym na jej wierzchu blacie, zamieszczony jest w dwóch językach, ruskim 
i polskim, napis zawierający w sobie ostateczny rezultat pomiarów i robót pułkownika Żylińskiego: »Południk 
szpica wieży ratuszowej w Warszawie: zachodnia szerokość jeograficzna [sic!] (licząc od obserwatorium 
w Pułkowie) – 9 stopni, 19 minut i północna szerokość jeograficzna – 51 stopni, 14 minut. Wysokość nad 
poziomem Morza Bałtyckiego wynosi 361,03 stóp rosyjskich, a wysokość nad poziomem rzeki Wisły – 
102,43 stóp rosyjskich«. Blat ten znajduje się pod szklanym kloszem, w oprawie metalowej. Pod kolumną 
marmurową dany jest bardzo trwały fundament murowany w celu uchronienia kolumny od wstrząśnień 
przy przejeździe powozów przez Plac Teatralny i ulicę Senatorską w bliskości kolumny. Dla jaśniejszego 
i widoczniejszego oznaczenia kierunku płaszczyzny południka przechodzącego przez szpic wieży ratusza na 
ziemi, z obydwu stron kolumny, położone są szyny idące w kierunku płaszczyzny południka, która jeszcze 
oznaczona jest oddzielnymi miedzianymi deszczułkami, przybitymi do gmachu wieży ratuszowej i do 
gmachu teatru, od strony ulicy Wierzbowej, niedaleko sklepu Boqueta”. Postument uległ wkrótce dewastacji, 
o czym donosiła prasa („Urządzony przed kilkoma laty na placu Teatralnym południk warszawski coraz 
większemu ulega zniszczeniu… Po wydarciu linii południk ten oznaczającej i stłuczeniu szklanej pokrywy 
puszka na słupku umieszczona jest obecnie zbiornikiem nieczystej wody” – „Południk”, Kurier Warszawski, 
19(31).10.1883, 3). Kolumna przetrwała do dziś, ale napis informujący o jej lokalizacji względem Pułkowa 
został zatarty.
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zegarze” (6)2. Mógł powiedzieć „naszym”, bo w mieście czas odmierzało kilka zegarów, wybi-
jających godziny dla „swoich” okolic3. Dwa publiczne czasomierze lewobrzeżnej Warszawy 
miały specjalną rangę. Zegar na ratuszu regulował rytm życia w skali całego miasta, zegar 
na dworcu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej porządkował lewobrzeżną przestrzeń kolejową. 
Ostatnie godziny przed wyjazdem spędził Sienkiewicz w orbicie tych dwóch zegarów, zanu-
rzony w dwóch kluczowych dla miasta audiosferach. W obu czas liczony był tak samo, choć 
o pełnej synchronizacji nie mogło być jeszcze mowy4. Czas warszawski ustalany był przez 
obserwatorium astronomiczne w Łazienkach, wciąż nie znam jednak odpowiedzi na pyta-
nie, jak w lutym 1876 roku wyglądała jego dystrybucja do zegarów publicznych, w tym – do 
ratuszowego5. 

O pożegnalnym obiedzie „u Andzi”, z 19 lutego 1876 roku, zachowały się dwie relacje. 
Jedną skreślił Sienkiewicz we Wstępie otwierającym jego Listy z podróży do Ameryki, drugą 
prawie trzydzieści lat później przygotował warszawski prawnik i przyjaciel pisarza, Broni-
sław Mayzel. Przedakcję w relacji Sienkiewicza wypełnia wizyta u konsula i wizowanie pasz-
portu, pozwalające zakreślić czasową ramę pożegnalnej imprezy: „Była godzina dwunasta 
w południe, o wpół do trzeciej miałem wyruszyć, ale przedtem musiałem iść na pożegnalny 
obiad” (10). Nie wiemy, jaki przebieg miała impreza i co dało hasło do jej zakończenia; defi-
cyt szczegółów da się dobrze wytłumaczyć nadmiarem spożywanego wina. Wiemy tylko, że 
humor przed wyjazdem popsuła pisarzowi torba podróżna, z której trudno było mu wydobyć 
pieniądze. O torbie tej pamiętał też Bronisław Mayzel, który po trzydziestu latach napisał: 
„Wprost od »Andzi«, około godziny 2 z południa, z torebką podróżną przez ramię, udał się 

2 Cytaty podaję według wydania: Henryk Sienkiewicz, Dzieła, t. 41: Listy z podróży do Ameryki. I, red. Julian 
Krzyżanowski (Warszawa: PIW, 1950); liczba w nawiasie oznacza numer strony z tego wydania.

3 Swoje audiosfery miały zegar na Zamku Królewskim („do którego mniej więcej stosowała się ludność okolic 
Zamku, Krakowskiego Przedmieścia i Ponadwiśla” – „Wiadomości miejscowe”, Kurier Warszawski, 25.01.
(6.02).1873, 1) i zegar na gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Jesienią 1876 roku odezwał się naprawiony 
zegar z północnej wieży kościoła św. Krzyża („Dziś więc […] przybędzie prawdziwa dogodność dla okolicznej 
dzielnicy” – „Nowiny bieżące krajowe”, Wiek, 13(25).10.1876, 3). Zob. też: Wiesław Głębocki, Zegarmistrzowie 
warszawscy XIX wieku (Warszawa: PWN, 1992), 14–15.

4 Zob. Bolesław Prus, „Kronika tygodniowa”, Tygodnik Ilustrowany 223 (1872): 178–179 („Oto na przykład jeden 
z naszych czytelników napisał do nas list dość długi, ze skargą na zegar ratuszowy. Korespondent żali się, 
że zegar nie pełni swojej powinności, albo raczej pełni ją bardzo niedokładnie. Twierdzi on, że bywają dnie, 
w których różnica pomiędzy zegarem ratuszowym a chronometrem w obserwatorium warszawskim wynosi 
kilka, czasem kilkanaście minut; że to jest bardzo niedogodnym dla mieszkańców miasta, regulujących 
swoje zegarki podług ratusza”).

5 Warto pamiętać, że południk warszawski, przebiegający przez gmach obserwatorium i stanowiący podstawę 
do ustalenia średniego czasu słonecznego (tj. czasu warszawskiego), nie pokrywał się z tym, który liczony 
był względem Pułkowa i wyznaczony został na placu Teatralnym. 
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Sienkiewicz z całym gronem biesiadników na dworzec Kolei Wiedeńskiej”6. Trudno orzec, czy 
Sienkiewicz zabrał w drogę torbę, czy raczej torebkę. Jedno jest pewne: wyruszył z Warszawy 
jak nowoczesny turysta, któremu w drodze na drugą półkulę potrzeba było bardzo niewiele. 

Dobry zegarek, wiarygodny rozkład jazdy i pieniądze to elementarne i nierozdzielne skła-
dowe w ekwipunku nowoczesnego podróżnika. Miał je w komplecie bohater powieści Juliusza 
Verne’a, Phileas Fogg, gdy 2 października 1872 roku zaczynał w Londynie swą błyskawiczną 
podróż dookoła świata. Wszystko pomieścił, przypomnę, w jednej skromnej torbie (le modeste 
sac), do której jego służący zapakował zapas garderoby na drogę7. Sienkiewicz wspominał 
o pieniądzach (do podróżowania absolutnie niezbędnych), nigdzie jednak nie zdradził, czy 
korzystał w drodze z zegarka i rozkładu jazdy. 19 lutego 1876 roku, tj. w dniu rozpoczęcia 
amerykańskiej eskapady, były mu one jeszcze niepotrzebne. Godzinę przypominał „u Andzi” 
dźwięk z ratuszowego zegara, godzinę dworcową dyktował czasomierz umieszczony na oka-
załej wieży, a czas bezpośrednio przed odjazdem dźwiękowo segmentował system trzech 
dzwonień. Dystans między tymi dwoma punktami (ulicą Niecałą a dworcem Kolei Warszaw-
sko-Wiedeńskiej) nie był duży, pisarz pokonywał go najpewniej dorożką, wziętą z postoju 
przy placu Teatralnym (na rogu ulicy Wierzbowej). Porę odjazdu pociągu do Aleksandrowa 
nasz podróżny poznał zapewne z doniesień prasowych, które informowały o zmianie w obo-
wiązującym od jesieni rozkładzie8. Cywilna Warszawa Sienkiewicza posługiwała się niemal 
wyłącznie czasem warszawskim. Czas petersburski stosowany był w komunikacji telegra-
ficznej z resztą Imperium, zjawiał się także w rozkładach jazdy, ale obowiązywał wyłącz-
nie w rozkładach służbowych dla obu dróg prawobrzeżnych – Warszawsko-Petersburskiej 

6 Bruno Lezyam (Bronisław Mayzel), „Ze wspomnień osobistych o Sienkiewiczu. Z przed 30 laty”, w: Na 
powodzian. Księga zbiorowa prac literackich i artystycznych, wyd. Stanisław Graybner (Warszawa: Nakładem 
Lilpopa & Co., 1904), 305.

7 „O ósmej Passepartout przygotował skromną torbę, zawierającą garderobę jego i jego pana […] Pan Fogg 
był gotów. Miał pod pachą książkę Bradshawa przewodnik drogi żelaznej lądu stałego i statków przewozowych, 
który mu miał dostarczyć wszelkie informacje potrzebne w drodze. Wziął torbę z rąk Passeportouta, otworzył 
ją i wsunął sporą wiązkę tych pięknych banknotów, mających kurs we wszystkich krajach” [Juliusz Verne, 
Podróż naokoło świata w ośmdziesięciu dniach, cz. 1, tłum. Józef Grajnert (Warszawa: J. Grajnert, 1873), 26–27]. 

8 „Pociąg kurierski, wychodzący dotychczas z Warszawy o godz. 3 min. 5 po południu, wychodzić będzie 
z Warszawy o godz. 2 min. 35 po południu i przybędzie do Aleksandrowa o godzinie 8 minut 25” (zob. 
„Ogłoszenia”, Gazeta Handlowa, 5(17).01.1876, 4). W dalszym ciągu tego szkicu posiłkować się będę 
następującymi rozkładami: Rozkład jazdy dla służby dróg żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-
Bydgoskiej (dla odcinka do Aleksandrowa), Hendschel’s Telegraph. Uebersicht der Eisenbahn-, Post-, Dampfschiff- 
und Telegraphen-Verbindungen (dla odcinka od Aleksandrowa do Londynu), Bradshaw’s Continental Railway, 
Steam Transit, and General Guide for Travellers through Europe (dla odcinka z Aleksandrowa do Londynu) 
i Bradshaw’s General Railway and Steam Navigation Guide for Great Britain and Ireland (dla odcinka z Dover 
do Londynu).
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i Warszawsko-Terespolskiej9. Wprowadzenie w 1872 roku rachuby zegara petersburskiego 
do publicznych rozkładów lewobrzeżnych dróg żelaznych przypominało dublowanie datacji 
gregoriańskiej datami kalendarza juliańskiego10. Przeciętny warszawiak-chrześcijanin żył 
jednak w zgodzie z „nowym” (tj. gregoriańskim) kalendarzem i mógł zapomnieć o wciska-
jącym się do miasta czasie petersburskim. Warszawskie zegary konsekwentnie wydzwaniały 
południe 37 minut przed tymi z Petersburga. 

Uruchomienie komunikacji kolejowej, zwłaszcza na długich odcinkach mających prze-
bieg równoleżnikowy, legło u podstaw standaryzacji czasu, tj. zaprowadzenia na całym 
szlaku jednej rachuby umownej, niezwiązanej z czasami lokalnymi na poszczególnych sta-
cjach. Pierwsza linia, która powstała w Kongresówce (Kolej Warszawsko-Wiedeńska), nie 
stwarzała w tym względzie żadnych problemów, bo biegnąc z Warszawy do stacji Granica 
i Sosnowiec, mieściła się w wąskim pasie wyznaczanym przez dwa południki, a to przekładało 
się na stosunkowo niewielką różnicę pomiędzy średnimi czasami słonecznymi Warszawy 
i obu stacji końcowych: nie przekraczała ona ośmiu minut. Podobnie niekłopotliwa stała 
się w eksploatacji Droga Żelazna Warszawsko-Bydgoska, bo odległość z Warszawy do Alek-
sandrowa wyrażała się różnicą dziewięciu minut. Czasem standardowym obu dróg stał się 
zatem czas warszawski, wedle którego kalkulowane były zarówno rozkłady publiczne (udo-
stępniane w prasie i na stacjach), jak i rozkłady służbowe (wykorzystywane przez pracowni-
ków, w tym – przez obsługę pociągów). Czas standardowy (kolejowy) obu dróg organizował 
całe życie publiczne stacyjnych miejscowości, trudno bowiem sobie wyobrazić, by Granica, 
Sosnowiec i Aleksandrów mogły (i chciały) zdobyć się na zegarową niezależność. Ustalenie 
średniego czasu słonecznego dla miejsc oddalonych od obserwatoriów astronomicznych było 
zawodne i dość kłopotliwe, wydaje się zatem, że miejscowość ze stacją kolejową żyła czasem 
transmitowanym z Warszawy, łatwo dostępnym i w miarę pewnym. Tu zegarki można było 
nastawiać wedle ruchu pociągów.

Koleje prawobrzeżnej części Warszawy (Warszawsko-Petersburska i Terespolska) miały inny 
charakter; ich trasy przecinały więcej południków. W obu wypadkach bezpieczeństwo operacji 
wymuszało standaryzację czasu. Respektowana ona była w rozkładach służbowych, w któ-
rych przyjazdy i odjazdy kalkulowane były według wskazań jednego zegara – petersburskiego. 

9 Rozkłady jazdy Kolei Warszawsko-Petersburskiej, udostępniane publiczności, podawały czasy przyjazdów 
i odjazdów według czasów lokalnych poszczególnych stacji, co dla Petersburga oznaczało czas petersburski 
(liczony względem południka w Pułkowie), dla Warszawy zaś – warszawski (którego dysponentem było 
miejscowe obserwatorium). Czas stacyjny Wilna przesunięty był wstecz o 20 minut względem zegara 
petersburskiego i o 17 minut wyprzedzał wskazania zegara warszawskiego.

10 Zob. „Wiadomości bieżące krajowe”, Gazeta Polska, 27.09.(9.10.)1872, 1; przedruk: „Kronika krajowa”, Gazeta 
Handlowa, 29.09.(11.10.)1872, 3.
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Poszczególne stacje trzymały się jednak swoich czasów lokalnych, podawanych też w publicz-
nych rozkładach jazdy. Pociągi na obu drogach kursowały zatem w swoistym dwuczasie: ich 
ruch regulował zegar petersburski (stosowany przez obsługę), z kolei pory zatrzymań poda-
wane były wedle wskazań zegara miejscowego11. 

Pociąg kurierski, którym jechał Sienkiewicz, wyruszał z Warszawy o 2.35 po południu, co 
oczywiście odpowiadało stosowanej rachubie zegara dwunastogodzinnego. Godzinę i minuty 
odjazdu oddawały liczby uzupełnione słowami „rano”, „po południu”, „wieczorem”. W roz-
kładach tabelarycznych przyjął się system typograficznego wyróżniania pór dnia: godziny 
o 6.01 do 18.00 (6.00 po południu) składane były normalną czcionką, te zaś od 18.01 do 6.00 
zjawiały się w czarnej obwódce. W drodze do Aleksandrowa zegarki służby kolejowej i pasa-
żerów trzymały się tej samej rachuby, której posłuszne powinny być też wszystkie zegary 
zlokalizowane na mijanych stacjach. Jeśli pociąg, którym podróżował Sienkiewicz, jechał bez 
spóźnień, to w momencie przyjazdu do Aleksandrowa peronowy zegar musiał wskazywać 
identyczny czas z tym, który przywiozły z Warszawy dobrze wyregulowane zegarki podróż-
nych, tj. godzinę 8.25 wieczorem (dziś powiedzielibyśmy 20.25). Pisarz wspominał: „W Alek-
sandrowie zrobiła się noc, a wkrótce stała się tak ciemną, jak zakład p. Łojki w Warszawie” 
(12). Kolejny etap w podróży na Zachód (już pociągiem niemieckiej kolei Ostbahn) rozpoczął 
się w Aleksandrowie o godzinie 9.00 wieczorem (21.00) i wprowadził Sienkiewicza nie tylko 
do nowego kraju, lecz także do nowej rzeczywistości czasowej. Zegary stacyjne oddawały 
odtąd czasy lokalne (średnie czasy słoneczne), ale zegarki służby kolejowej respektowały 
jako standardowy czas berliński. W Aleksandrowie musiały działać dwa różne zegary: na 
peronie warszawskim, z czasem warszawskim, i na peronie toruńskim, z czasem lokalnym. 
W Toruniu zegary dworcowe pokazywały tylko czas lokalny miasta, różny (wcześniejszy) od 
warszawskiego o dziewięć minut. Niemiecki rozkład jazdy pozwala zidentyfikować pociąg 
Sienkiewicza jako ten, który opuszczał Toruń (Thorn) o godzinie 10.28 wieczorem (dziś 
powiedzielibyśmy 22.28); w Bydgoszczy (Bromberg) „pospieszny [Schnell-Zug] nr 32” mel-
dował się o godzinie 11.29 wieczorem (23.29) i odprawiany był dalej do Berlina (po połą-
czeniu z wagonami z Królewca [Königsberg] już jako „pociąg kurierski [Courier-Zug] nr 4”) 
o godzinie 11.50 (23.50). Godziny przedpołudniowe sygnalizowane były w rozkładzie literą 
V (Vormittags), popołudniowe – literą N (Nachmittags). Przyjazd do Berlina zapowiadany był 

11 Wciąż pozostaje dla mnie tajemnicą, na podstawie czego nieduże miasta i wsie leżące na trasie z Warszawy 
do Petersburga regulowały swe lokalne zegary. Tylko Wilno mogło w tym względzie liczyć na pomoc 
obserwatorium. Tradycyjny sposób ustawienia zegara mechanicznego na średni czas słoneczny polegał na 
wykorzystaniu do tego celu wskazania lokalnego zegara słonecznego (momentu prawdziwego południa) 
i skalkulowania odpowiadającego mu czasu średniego za pomocą tabeli tzw. różnicy czasu, publikowanej 
w kalendarzach. 
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na godzinę 6.20 V. Sienkiewicz zamknął ten moment w lakonicznym powiadomieniu: „Ranek 
był: dopiero świtanie” (13).

Spójrzmy teraz na świadectwo, które rejestrowało bieg interesującego nas pociągu z per-
spektywy jego obsługi (posiłkującej się stale czasem berlińskim). Świadectwem tym niech 
będzie wykres ruchu na Kolei Wschodniej (Ostbahn), ważny od 15 października 1875 roku 
(a zatem obowiązujący także wtedy, gdy Sienkiewicz w drodze do Kalifornii przejeżdżał przez 
Bydgoszcz)12. Grubą czerwoną linią wyznaczony został tu bieg pociągu nr 32, który z Torunia 
wyjeżdżał o godzinie 10.07 wieczorem (22.07). Zlokalizowana na wysokości nazwy Toruń 
(Thorn) liczba 21 oznacza, iż zegary stacyjne winny w momencie odjazdu wskazywać godzinę 
10.28 (22.28). Pociąg zatrzymywał się następnie w Solcu Kujawskim (Schulitz), gdzie czas 
berliński to, odpowiednio, 10.41 (22.41; przyjazd) i 10.43 (22.43; odjazd). Z wykresu wynika, 
że na tej stacji następowało skrzyżowanie z pociągiem nr 343 (linia z Torunia do Bydgosz-
czy i dalej – do Piły – była w 1876 roku szlakiem jednotorowym). W Solcu zegar miejscowy 
wskazywać musiał godziny 11.00 (23.00; przyjazd) i 11.02 (23.02; odjazd). Miasto i stacja 
różniły się od czasu berlińskiego 19 minutami. Ta sama wielkość odnotowana jest przy stacji 
Bydgoszcz Łęgnowo (Brahnau). Przyjazd do Bydgoszczy następował o godzinie 11.11 (23.11) 
czasu berlińskiego, co – wziąwszy pod uwagę różnicę 18 minut – przekładało się na znaną nam 
już godzinę 11.29 (23.29). W dalszą drogę ku Pile (Schneidemühl) pociąg (już jako kurierski 
nr 4) wyruszał z Bydgoszczy o godzinie 11.32 (23.32). Zegary dworcowe pokazywały w tym 
momencie 11.50 (23.50). W Nakle (Nakel) pociąg meldował się o godzinie 11.59 (23.59) 
i odjeżdżał dalej o 12.01 (00.01), co stacyjne zegary (różnica czasu: 17 minut) oddawały jako 
12.16 (00.16) – 12.18 (00.18). Do Piły pociąg planowo docierał o godzinie 1.03; zegary dwor-
cowe pokazywały wtedy godzinę 1.16 (różnica czasu: 13 minut). Nie dowiemy się zapewne 
nigdy, jakiej rachuby trzymał się zegarek Sienkiewicza. Pisarz nie musiał go w Aleksandro-
wie regulować, bo dość szybko opuszczał tę stację, by udać się dalej – do Torunia. Czy tam 
zadał sobie fatygę porównania wskazań swojego zegarka (z czasem warszawskim) z zegarem 
dworcowym (pokazującym średni czas słoneczny tego miasta)? Czy korektę przeprowadził 
w Berlinie, gdzie musiał robić przesiadkę i gdzie wskazania jego zegarka różniły się od cza-
somierzy miejskich o pół godziny? Przesiadkę w Berlinie tak wspominał: „Przejechałem 
ze wschodniego banhofu na Lehrter Bahnhof. Było blisko dwie godziny czasu do odejścia 
pociągu […]. Dwie godziny minęły szybko” (13). Niemiecki rozkład jazdy pozwala wytropić 

12 Egzemplarz omawianego dalej wykresu znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, 
sygn. MOB H/A-904 (Fahrplan der Königlichen Ostbahn von 15 Oktober 1875). Wykorzystałem go wcześniej 
w: Wojciech Tomasik, „Co kolej zmieniła w Bydgoszczy?”, w: Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś. Przemysł 
bydgoski jako produkt kulturalny i turystyczny, red. Bartłomiej Bromberek, Adam Kosecki, Sławomir Łaniecki 
(Bydgoszcz: Wydawnictwo UTP, 2021), 38–58.
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połączenie, z którego pisarz w Berlinie skorzystał. Chodzi najpewniej o pociąg odchodzący 
do Deutz (Kolonii) o godzinie 8.45, V. 

Niemcy (a wcześniej Prusy) były krajem, który konsekwentnie dokonywał moderniza-
cji rachuby czasowej. Pierwszy i zasadniczy krok wykonany został na progu ery kolejowej, 
gdy w miastach i miejscowościach skomunikowanych z Berlinem szlakami dyliżansowymi 
i pierwszymi drogami żelaznymi zaprowadzony został stały system średnich czasów sło-
necznych, kalkulowanych względem czasu berlińskiego. Podstawę dla orientacji czasowej 
wyznaczał chronometr (zegar-matka) umieszczony ma fasadzie Pruskiej Akademii Nauk, 
użyczający czasu całemu miastu, a od wiosny 1848 roku dostarczający wzorca do ustalenia 
średnich czasów słonecznych na prowincji. Miastom i osadom na ciągach komunikacyjnych 
przypisane zostały stałe wielkości minutowe, które uwzględnić należało przy regulowaniu 
zegarów publicznych13. Wszędzie podstawą kalkulacji pozostawał czas berliński – transpor-
towany ze stolicy z użyciem przewoźnych chronometrów lub przesyłany drogą telegraficzną. 
Obowiązywał on także (jako standardowy) w służbowych rozkładach jazdy całej pruskiej 
sieci kolejowej. W 1876 roku zjednoczone Niemcy były krajem setek czasów lokalnych i pię-
ciu czasów kolejowych (standardowych); północ kraju podzielona była na dwie strefy, gdzie 
w służbowych rozkładach obowiązywał czas berliński (we wschodniej części) i czas Ludwig-
shafen (nadreński; w części zachodniej). Różnica wynosiła 25 minut; południe berlińskie 
przypadało zatem w momencie, gdy zegary publiczne Kolonii pokazywały godzinę 11.35. 

Przybycie do Kolonii (20 lutego 1876 roku) Sienkiewicz skwitował słowami: „Pociąg, któ-
rym jechałem, nie dochodzi do samej Kolonii, ale zatrzymuje się w Deutz, z prawej strony 
Renu. Przyjechaliśmy o godzinie dziewiątej w nocy” (13). Publiczny rozkład jazdy, uwzględ-
niający niemieckie czasy lokalne, wyznaczał przyjazd do Deutz na godzinę 8.42 wieczorem 
(20.42); „o godzinie dziewiątej w nocy” oznaczało zatem, iż pisarz nie rozstał się z czasem 
berlińskim, a być może nawet z czasem warszawskim. Gdyby bowiem od przekroczenia gra-
nicy na swym chronometrze nie dokonywał żadnych manipulacji, w momencie przyjazdu 
do Deutz odczytałby na cyferblacie godzinę 9.38 wieczorem (21.38). Zegarek przestawiany 
w Berlinie wskazywałby zaś godzinę 9.07 wieczorem (21.07). Jak wiemy, przerwa w podróży 
nie trwała długo, bo jeszcze tego samego dnia (już w towarzystwie Juliusza Sypniewskiego) 
Sienkiewicz wyjechał z Kolonii do Brukseli. W swej relacji zapisał: „Była już prawie północ” 
(17). Rozkład jazdy, skalkulowany według czasu miejscowego, mówił o pociągu wyjeżdżającym 

13 Kalkulacja przeprowadzana była z dokładnością do 15 sekund. Dla przykładu: czas „normalny” Szczecina 
(Stettin) różnić się miał od berlińskiego o 4 minuty 45 sekund (godzina 12.00 w Berlinie odpowiadała 
szczecińskiej 12.04 i 45 sekund), czas Dąbia (Altdamm) – o 5 minut, czas Reptowa (Karolinenhorst) – 
o 6 minut, Stargardu – o 6 minut i 45 sekund, Dolic (Dölitz) – o 7 minut i 15 sekund, Choszczna (Arnswalde) – 
o 8 minut, Dobiegniewa (Woldenberg) – o 9,5 minuty.
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z Kolonii o godzinie 10.59, N. (22.59); „prawie północ” mogłaby sugerować, że zegarek pisarza 
pozostawał wierny rachubie warszawskiej, pokazując już godzinę 11.55 w nocy (23.55). Po 
przekroczeniu granicy belgijskiej pociąg z naszym pisarzem wkraczał w kolejną europejską 
przestrzeń czasową: dworcowe zegary zestrojone były odtąd z Brukselą, spóźniając się wzglę-
dem tych z Kolonii o 11 minut. Przyjazd na Dworzec Północny pozwolił pisarzowi „odświeżyć 
wspomnienia sprzed dwóch lat” (20) z podróży, która w sierpniu 1874 roku zaprowadziła go 
do Ostendy. Ten letni wypad nie łączył się ze zmianą dworców, odjazd pociągu do Ostendy 
następował z tego samego Dworca Północnego. Tym razem, kierując się do Calais, Sienkie-
wicz musiał się przemieścić na Dworzec Południowy. Dalszy etap podróży rozpoczynał się 
o 7.40, blisko trzy godziny po przyjeździe do Brukseli („Znowu mieliśmy trzy godziny czasu”; 
planowy przyjazd pociągu z Kolonii następował o godzinie 4.50). 

Krótko po wyjeździe z Brukseli pociąg Sienkiewicza przekraczał granicę francuską i po raz 
kolejny przenosił naszego podróżnika w czasie, do kraju, gdzie zegarowa rachuba brukselska 
ustępowała paryskiej. Trudno orzec, czy pisarz zauważył tę zmianę i czy zdecydował się na 
stosowne wyregulowanie swego zegarka. W swej relacji podawał: „Do Calais przybyliśmy 
około dwunastej w południe” (23). Na dworcu w Calais zegar dworcowy winien był wskazy-
wać godzinę 12.30 czasu paryskiego, wcześniejszą od brukselskiej o osiem minut. Na pero-
nie łatwo było jednak o dezorientację, bo zegar stacyjny (zewnętrzny) pokazywał wprawdzie 
czas paryski, ale ten peronowy cofnięty był względem paryskiego o dodatkowe trzy minuty. 
System dwóch dworcowych zegarów (zewnętrznego i wewnętrznego) stosowany był na kole-
jach francuskich aż do 1911 roku; stanowił relikt z epoki dyliżansów (gdy miał minimali-
zować skutki ewentualnych spóźnień pasażerów). Publiczne rozkłady i zegary na fasadach 
dworców podawały godziny liczone wedle zegara paryskiego, a rozkłady służbowe i zegary 
peronowe ustawione były z trzyminutową różnicą14. Sienkiewiczowskie wyrażenie „około 
dwunastej” rejestrowało przybycie pociągu do Calais; publiczny rozkład mówił o godzinie 
12.30; zegarki francuskich kolejarzy wskazywały wtedy godzinę 12.27.

Przeprawa promem do Anglii zajęła pisarzowi nieco ponad półtorej godziny („W półto-
rej godziny po wyjeździe z Calais kończy się wreszcie prawdziwa męka podróżnika”; 27), 
przybicie do Dover oznaczało wejście do strefy, w której czas dyktowany był przez Królew-
skie Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich. Jeśli Sienkiewicz przestawił swój zegarek 
we Francji, to teraz musiał go ponownie cofnąć – o kolejne dziewięć minut. Na nabrzeżu 
w Dover czekała podróżnego z Polski komunikacyjna osobliwość: oto jego pociąg do Londynu 

14 Zob. Lucien Baillaud, „Les chemins de fer et l’heure légale”, Revue d’histoire des chemins de fer 36 (2006): 
29. Trzyminutową różnicę zachowywały w 1876 roku koleje na północy Francji, pozostałe miały różnicę 
pięciominutową: służbowe rozkłady jazdy i zegary peronowe respektowały czas Rouen. 
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nie miał sztywnej godziny odjazdu, a zestrojony był z kursowaniem „statku pocztowego”,  
tzn. wyruszał krótko po przesiadce i odprawie paszportowej pasażerów15. Czasowej określo-
ności nabierał on na stacji Dover Town, by na dworcu Charing Cross zameldować się o godzi-
nie 5.40 po południu. Angielski rozkład jazdy określał ten moment jako godzinę 5.40 p.m. 
(godziny dopołudniowe sygnalizował skrót a.m.). Nie dowiemy się zapewne, czy 21 lutego 
1876 roku pociąg z Dover planowo zameldował się na terminalu Charing Cross. Sienkiewicz 
nader ogólnie informował o czasie przyjazdu: „Gdyśmy zbliżali się do Londynu, był zachód 
słońca. […] Nim przybyliśmy na stację, było ciemno” (32, 33). Pisarz po raz kolejny poka-
zał, że dla orientacji w czasie wciąż jeszcze dobrze służyły mu naturalne rytmy (noc–dzień), 
uzupełniane tylko przybliżonymi wskazaniami mechanicznych czasomierzy. 

21 lutego 1876 roku, pod wieczór, Sienkiewicz przybył do kraju nowoczesnego, zostawiając 
w Warszawie to, co nad Tamizą zostało już przykładnie wyregulowane. Wyjechał z miasta, 
gdzie dni oznaczane były przez dwa funkcjonujące równolegle kalendarze. Rozkłady jazdy 
linii lewobrzeżnych (Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej) kalkulowane 
były według czasu warszawskiego, rozkłady obu linii prawobrzeżnych trzymały się dwóch 
rachub: służbowe – petersburskiej, publiczne – miejscowej. Nadwiślański chaos czasowy 
pogłębił się w 1872 roku, kiedy koleje lewobrzeżne wprowadziły do rozkładów publicznych – 
równoległą z warszawską – rachubę petersburską16. Stan zegarowego zamieszania doskonale 
ilustruje sprostowanie:

Od soboty, jak wiadomo, wprowadzoną jest zmiana w biegu pociągów Kolei Petersburskiej. 
Podaliśmy w swoim czasie o tym wiadomość na szpaltach naszej gazety, za podstawę jednak 
służył nam południk petersburski, według którego czas odejścia pociągu rannego ozna-
czyliśmy na godzinę 11, wieczornego zaś [na] 11 minut 45. Dla uniknienia nieporozumień, 
jakie z powodu nieznajomości różnicy zegarów warszawskiego i petersburskiego w błąd 
wprowadzają wiele osób, podajemy dziś oznaczenie czasu warszawskiego różniącego się 

15 W rubryce pociągu mamy godzinę odjazdu dla stacji Dover Town: 3.45 p.m. (15.45) i adnotacje: „Rusza 
z Admiralty Pier po przybyciu statku pocztowego” i „Jeśli ten pociąg rusza z nabrzeża po godzinie 15.45, 
nie zatrzyma się na stacji Dover Town”. W drodze do Londynu miał postój tylko na stacji Cannon Street 
(o godzinie 17.30).

16 „Od niejakiego czasu zarząd dróg żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej zaprowadził 
pewne uzupełnienie w drukowanych rozkładach jazdy; mianowicie na takowych obecnie, prócz czasu 
warszawskiego, podany jest obok w oddzielnej rubryce czas petersburski. […] Zdaje się, że naśladowano pod 
tym względem zwyczaj wprowadzony na niektórych kolejach żelaznych w Cesarstwie, gdzie na rozkładach, 
obok czasu stacyjnego, podany jest zwykle i czas petersburski” („Wiadomości bieżące krajowe”, 1).
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od petersburskiego o 37 minut. Pociąg ranny odchodzi o godz. 10 minut 23 rano, wieczorny 
zaś o godz. 11 minut 8 wieczorem17. 

Warszawskie kalendarze, którymi mógł posługiwać się Sienkiewicz, do czasowej niesta-
bilności miasta dokładały labilność jego położenia geograficznego, kalkulowanego wedle 
czterech różnych południków zerowych – przebiegających przez Ferro, Paryż, Greenwich 
i Pułkowo18. Procesy standaryzacyjne jakby omijały Kongresówkę, tworząc z Warszawy oso-
bliwą wyspę, gdzie rytm życia wciąż ustalała natura19. Na krótko przed wyjazdem Sienkie-
wicza wyszedł spod pras drukarskich we Lwowie Dokładny rozkład jazdy Kolei Galicyjskich. 
Anonimowy recenzent tak komplementował tę publikację:

Również za wielką zaletę powyższego podręcznika policzyć wypada, iż czas przyjazdu 
i odjazdu obliczony jest według jednolitego zegara opartego na południku lwowskim, a nie 
według tak bałamutnego czasu, jakim jest średnio miejscowy, w którym zarządy kolei swoje 
rozkłady jazdy obliczać i ogłaszać zwykły20. 

Lwowski Dokładny rozkład jazdy pokazywał, że modernizacja czasu stała się w latach 70. 
XIX wieku potrzebą, która także na prowincji dojrzała już do zdecydowanych rozstrzygnięć. 
Zapoczątkować je miała reforma czasów standardowych, przeprowadzona na kolejach amery-
kańskich w listopadzie 1883 roku, a utrwalić – konferencja w Waszyngtonie, zwołana w paź-
dzierniku 1884 roku21. Anglia, do której pisarz dotarł, mogła służyć za model modernizacji. 
Południk przebiegający przez królewskie obserwatorium w Greenwich już w XVIII wieku stał 

17 „Kronika krajowa”, Gazeta Handlowa, 6(18).05.1875, 3.
18 Dobrym przykładem takiej publikacji może być Kalendarz wydawany przez Obserwatorium Astronomiczne 

Warszawskie.
19 W grudniu 1872 roku Jan Pietraszek opublikował artykulik „Kompasy na drogach żelaznych” [Gazeta 

Przemysłowo-Rzemieślnicza 51 (1872)], w którym postulował wprowadzenie na stacjach zegarów słonecznych 
(kompasów) „do regulowania zegarów i służących zarazem do orientowania się podróżnych” (tamże, 404). 
I tłumaczył: „Zegary [mechaniczne] winny być regulowane w południe, a mianowicie w ten sposób, aby ich 
nie nastawiać na godzinę 12 wtedy, gdy cień skazówki pada na linię kompasową dwunastogodzinną prostą, 
ale wtedy, gdy koniec tego cienia przypada najbliżej godziny 12 i na łuk wspomnianej linii ósemkowej, przy 
napisie bieżącej pory roku. […] Utrzymanie ich [tj. zegarów słonecznych] nic nie kosztuje, dlatego nie tylko 
na drogach żelaznych, na publicznych placach i w ogrodach miejskich, ale na każdym pałacu i dworku 
obywatelskim na wsi znajdować by się powinny” (tamże, 405). Inicjatywę Pietraszka usytuować wypadałoby 
na antypodach europejskich tendencji modernizacyjnych.

20 „Kronika miejscowa i zamiejscowa”, Gazeta Narodowa, 25.01.1876, 2.
21 Zob. Michael O’Malley, Keeping Watch. A History of American Time (New York: Penguin Books, 1990), 99–144 

(rozdz. „The Day of Two Noons”).
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się podstawą do kalkulowania położenia statków na morzu; obserwatorium oferowało nawi-
gatorom optyczny sygnał (kulę czasu), pozwalający wyregulować ich pokładowe chronome-
try. W połowie XIX wieku czas Greenwich (zwany też londyńskim) przyjęty został niemal na 
całej brytyjskiej sieci kolejowej22. Od lipca 1872 roku obowiązywał we wszystkich urzędach 
pocztowych. Jego dystrybucję ułatwiała centralizacja (nacjonalizacja) przedsiębiorstw tele-
graficznych. W 1874 roku Centralne Biuro Telegraficzne (Central Telegraph Office) rozsyłało 
co godzinę sygnał czasu do abonentów w Anglii, Szkocji i w Irlandii23. 

W swej podróży do Londynu Sienkiewicz ani razu nie odnotował zmian w rachubie czasu. 
Nie zrobił tego też później, gdy przemierzał pociągiem całe Stany, od Nowego Jorku do San 
Francisco, i gdy poruszał się po kontynencie, którego ruch kolejowy organizowany był według 
75 czasów standardowych24. Relacjonując swej narzeczonej letnią podróż do Ostendy, pisarz 
raz tylko odniósł się do różnic czasowych i tłumaczył w liście: „Tymczasem przybyliśmy do 
Brukseli. Była godzina piąta rano (według warszawskiego południka czwarta), dzień bielał 
już na dobre i wszystkie przedmioty można było widzieć niewyraźnie”25. Jeśli w Brukseli była 
godzina 5.00 rano, to w tym samym momencie w Warszawie (i we wszystkich miejscowościach 
leżących na warszawskim południku) minęła już godzina 6 (była dokładnie 6.07). Godzina 
4.00 z warszawskiego południka musiałaby odpowiadać nie brukselskiej godzinie 5.00,  
a… 3.00. Pomyłkę Sienkiewicza łatwo złożyć na karb zmęczenia. Być może jednak stało za 
nią także coś innego: pogmatwana tożsamość miasta, z którego wyjechał.

22 Ustawienie zegarów dworcowych na czas Greenwich zarekomendowane zostało kompaniom kolejowym 
przez Railway Clearing House już we wrześniu 1847 roku. Ważnym głosem w debacie o potrzebie unifikacji 
była broszura Henry’ego Bootha Uniformity of Time, considered especially in reference to railway transit 
and the operations of electric telegraph (London: John Weale, 1847). Czas Greenwich nie jest londyńskim 
w dosłownym tego słowa znaczeniu. Kalkulację czasu w stolicy przeprowadzano bowiem względem południka 
przebiegającego przez kopułę katedry św. Pawła. Różnica między czasem londyńskim a czasem Greenwich 
nie przekraczała 23 sekund.

23 Zob. Derek Howse, Greenwich Time and the Discovery of the Longitude (Oxford: Oxford University Press, 
1980), 81–115 (rozdz. 4. „Greenwich time for Great Britain: 1825–1880”). 

24 Zob. Wojciech Tomasik, „Listy z podróży do Ameryki. List czwarty: o prawdzie rozkładów jazdy”, Pamiętnik 
Literacki (złożony do druku).

25 Henryk Sienkiewicz, Listy, t. 3, cz. 1: Józef Jankowski–Wincenty Lutosławski, oprac., wstęp i przypisy Maria 
Bokszczanin (Warszawa: PIW, 2007), 100 [Kellerówna, list 5, 1874].
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Sienkiewicz’s two journeys (on the temporal labyrinth of 19th century Europe)

Summary

Before the railway age each European community used the so called “real sun time” (when the 
sun showed high noon at the town hall it was noon all over town). The differences in time became 
very troublesome with increased speed of traveling. Each railway overcame the problem of the 
local time by adopting for operations and timetable purposes the time of some import ant city 
along the line which it served. Watch-setting rules were mandatory for the train crew members.

In February 1876 it was necessary for Henryk Sienkiewicz to change his watch many times dur-
ing his journey from Warsaw to London. Most probably, the writer ignored the local time of each 
large city en route in Europe (in Berlin, Bruxelles, London). He also ignored the local time, trave-
ling by train across the United States. Sienkiewicz was deeply accustomed to the Warsaw’s torn 
temporality.

Key words
sun time, railway time, standardization, travel writing
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Streszczenie

Zachowało się niewiele zdjęć przedstawiających Mirona Białoszewskiego z zegarkiem. W tek-
stach pisarza przedmiot ten pojawia się zarówno jako dosłowny detal świata przedstawionego, 
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Autobiograficzny bohater Szumów, zlepów, ciągów relacjonuje początek pewnego dnia: 
„O dziesiątej wygruziłem się w świat. W nocy przeżyłem sobotę, czyli raniutko niedzielę, 
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zapis i komentarz, owszem, wzmacniają uzyskany efekt, niemniej Miron Białoszewski przed-
stawia wydarzenie raczej jako zwykłe, a na pewno nienadzwyczajne. W końcu nie trzeba 
być twórcą Mylnych wzruszeń, żeby niekiedy, na wszelki wypadek, upewniać się, jaki to dzi-
siaj dzień… No a Białoszewski, co relatywnie powszechnie wiadomo, miał zupełnie własny 
porządek dni i nocy, polegający nie tylko na ich zamianie, lecz także na wydłużaniu przeży-
ciowo-twórczych intensywności, uniezależnionych od rytmu doby; późniejsze odsypianie 
też nie przywracało reguł.

Jadwiga Stańczakowa w Dzienniku we dwoje wcale szczegółowo odnotowała przebieg spo-
tkania z poetą, które odbyło się 4 listopada 1975 roku w mieszkaniu Małgorzaty i Olgierda 
Wołyńskich. Wśród gości znalazła się Maria Janion. O jej wypowiedzi i, przede wszystkim, 
reakcji Białoszewskiego informuje jedna z dopisanych przezeń partii:

J. mówiła o tym, że Miron poruszył ważną sprawę antyromantyzmu. W artykule o Mic-
kiewiczu. Że ona jako specjalistka od Polaków nie na emigracji, a w kraju w latach 
31–63… 
Od 31? – Miron w duchu się zdziwił, bo że 63, to nie, pomyślał, że jest akurat 63 rok. Te 
daty dawno mu się mylą, w porę usłyszał sprostowanie asystentki: 

– 1831–1863. 
– A… 
Przestał rozumieć w ogóle, o co chodzi2.

Wydawać by więc się mogło, że Białoszewski żył przynajmniej trochę poza czasem, że 
kalendarz nie był dla pisarza zbyt istotnym systemem odniesienia. Da się w każdym razie 
odnaleźć w jego dziele miejsca kreujące taki właśnie wizerunek. A zegar? Zachowane zdję-
cia pozwalałaby snuć taką atemporalną supozycję, gdyż do wyjątków należą fotografie, na 
których widać zegarek na przegubie poety. Tego przedmiotu brak również wśród przecho-
wywanych w Muzeum Literatury pamiątek po poecie: nie było zegarka na wystawie „War-
szawa Białoszewska. (Te leżenia, latania i transe…)” z 2013 roku3. Prawdopodobnie po raz 
pierwszy posiadanie przez pisarza czasomierza udokumentował Eustachy Kossakowski 
w roku 1969. Na placu Dąbrowskiego, w swoim mieszkaniu Białoszewski czytał swoje wiersze 

cytatów w tekście głównym: Tajny dziennik – skrót Td i numer strony; Utwory zebrane – pierwsza liczba 
w nawiasach oznacza tom, druga stronę.

2 Jadwiga Stańczakowa, Dziennik we dwoje (Wrocław: Warstwy, 2015), 121. Por. komentarz do tego fragmentu 
i inne przykłady: Adam Poprawa, posłowie do Dziennik, Stańczakowa, 431–432.

3 Zob. Warszawa Białoszewska. Te leżenia, latania i transe…, oprac. Małgorzata Wichowska, Justyna 
Czerniakowska, red. Joanna Pogorzelska (Warszawa: Muzeum Literatury, 2013), 156–157.
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grupce zaproszonych. Na dwóch zdjęciach z całej serii widnieje zegarek; co ciekawe, poeta 
założył go na prawą rękę. Nieco później (zdjęcia można datować już na lata 70.) Henk Pro-
eme sfotografował Białoszewskiego prowadzącego rozmowy z łóżka. Pisarz jest przykryty 
prześcieradłem, ma na sobie ciemną koszulę (nie nocną!), a na przegubie lewej ręki zega-
rek4. W kwietniu 1983 roku na kolacji u Hanny Kirchner pojawił się także poeta. Leon Harari 
zrobił tam kilka zdjęć, jedno z nich jest dość znane ze względu na przypadkowo utrwalony 
na kliszy łuk świetlny – akurat nad siedzącym Białoszewskim (który dwa miesiące później 
zmarł). Spod rękawa skórzanej marynarki wyraźnie błyszczy koperta zegarka. Tarczę i pasek 
na przegubie Białoszewskiego widać natomiast na fotografii również z lat 80., przedstawia-
jącej poetę siedzącego przy stoliku naprzeciw Stańczakowej. Na innym zdjęciu autorstwa 
Andrzeja Szymańskiego pisarz przesuwa wskazujący palec lewej ręki wzdłuż linii drukowanej 
brajlem książki, spod rękawa wystaje część zegarka z pokrętłem5.

Taka dokumentacja ikoniczna nie przesądza, rzecz jasna, kwestii. Da się jednak zaryzy-
kować ostrożną tezę, w myśl której Białoszewski nie zawsze zegarek nosił, pewnie też nie 
zawsze go posiadał. W dziełach pisarza są gdzieniegdzie epizody poniekąd potwierdzające 
takie domniemanie, istotniejsze jest jednak coś innego: zegar okazuje się często powracają-
cym, by tak rzec, domyślnym detalem świata przedstawionego. O ile więc w trakcie ogląda-
nia fotograficznych portretów pisarza trzeba było się zegarka naszukać, o tyle teksty niemal 
nieustannie o mierzeniu czasu przypominają.

Czytamy zatem w wierszach: „nie ma szóstej” (Na szkle szyby, 1, 323) czy „Piąta piętnaście” 
(Pierwsze up…, 1, 345) – albo też „nie wiem które to były godziny” (z dziennika, 1, 233; wrócę 
jeszcze do tego wiersza). W prozie z kolei „była szósta rano” (Cytaty, 4, 11; dokładnie jest to 
urywek z zapisów pełniących funkcje swoistych didaskaliów, znacznie nieraz przekracza-
jących objętością pojedyncze wypowiedzi najróżniejszych postaci); „o dziewiątej wieczór” 
(Gioconda, 4, 75); „Pierwsza w nocy” (Blokada, 4, 94); „budzę się, piąta, boli” (Półpasiec – 
noga – ząb, 4, 149). Takich odnotowań czasu, mniej czy bardziej dokładnych, jest naprawdę 
dużo w tomach Białoszewskiego, cytatów mogłoby być nieporównanie więcej. Niektóre z tych 
miejsc tekstu są dość szczególne z powodu użytego określenia lub samego sposobu zapisu. 
„Tadzio przyszedł punkt dwunasta. A że spałem, to poszedł w ławy z czapą czytać Prousta” 
(Zawał, 6, 100). Autobiograficzny bohater nie mógł znać dokładnej godziny pojawienia się 
w szpitalu gościa, skoro relacjonujący w tym momencie spał. Najprawdopodobniej o czasie 
poinformował go, później, gość. Niewykluczone, że Białoszewski zapisał również sformu-
łowanie Tadka. Kiedy przyszedłeś? Punkt dwunasta. Czasem domniemanie rozmowy bywa 

4 Tamże, 42–43, 136.
5 Hanna Kirchner, oprac., Miron. wspomnienia o poecie (Warszawa: Tenten, 1996), 285, 341–342.
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pożytecznym narzędziem interpretacyjnym. Inne osobliwości podawania czasu: „posiedzieli 
do niecałej dwunastej” (Sylwester cd., 5, 99); „wpół do pierwszej w południe” (Jak Czarniecki 
do Poznania, 4, 119); „Jedenasta. W południe” (Złoniedziałek, 4, 190); „Za dziewięć 11 rano” 
(Psie wesele, 4, 135); „Do jedenastej rano. Było po jedenastej” (6, 178); „Jest 11 rano” (6, 5); 
„11-ta rano” (Transy, 5, 235); „dziesiąta… noc…” (Spiszę wszystko, 5, 10); „o 6 rano” (Śnieg 
zalewa, śmierć zalewa, zawiewa, 5, 79). Chwała zresztą redaktorkom Białoszewskiego, które 
pozostawiły taką cyfrowo-słowną różnorodność. Tę sekwencję podawania godzin zamknąć 
warto jeszcze inną nazwą pory: „O północku wszedłem do ciemnej łazienki z rozwalonymi 
na oścież oknami” (6, 83).

Napisałem przedtem o domyślnym szczególe świata przedstawionego. W przytoczonych 
(i, powtórzę, wielu innych) urywkach o zegarku wprawdzie się nie wspomina, niemniej, 
mówiąc najprościej, Białoszewski musiał na ten przedmiot spoglądać; skąd by inaczej wie-
dział, która godzina. Nieco zaś rzecz komplikując: owszem, przepisane fragmenty pochodzą 
z tekstów literackich, tak tedy zdeklarowany przeciwnik genetyzmu mógłby forsować tezę 
o wyłącznie fikcyjnym statusie podawanych godzin. To jedenasta czy 11-ta stają się elemen-
tem czasu fabularnego, przyrządy chronometryczne tam się nie pojawiają, a zatem mówienie 
o nich nie wydaje się zasadne. Tyle że twórczość Białoszewskiego jest zdecydowanie auto-
biograficzna, dlatego inne jej interpretacją rządzą reguły. Mogę więc na mniej więcej rów-
nych prawach czytać jego poezję, tomy prozy i Tajny dziennik (będzie jeszcze o nim mowa), 
pamiętając zarazem, iż punkt dwunasta czy północek nie musiały być stricte mimetyczne.

Białoszewskiego, jak się okazuje, charakteryzował – spróbuję takiego określenia – przy-
mus czasowej precyzji, o czym świadczy częstotliwość podawania godzin. Wątek fabularny 
organizujący prozę Baśka stanowią ostatnie dni i śmierć tytułowej bohaterki (aczkolwiek 
tekst ten nie jest jedynie prostą, chronologiczną relacją). Baśka …owa przebywa w szpitalu 
w Pionkach, autor odwiedza ją, noce zaś spędza w domu jej rodziców. „O jakiejś porze wstałem 
do łazienki. Zaglądał już dzień” (9, 10). Oksymoroniczne, niekonkretne dookreślenie czasu 
(jakaś pora) nic nie wnosi do przebiegu fabuły, skupia przecież uwagę na sobie, na skutecz-
nej estetycznie konstrukcji językowej. No i, nawet tamtej godziny nie pamiętając (opowieść 
o Baśce podana została w formie retrospektywnej), Białoszewski zwrócił jednak na nią uwagę.

W Mylnych wzruszeniach znalazł się natomiast wiersz z dziennika (tytuł zresztą pozostaje 
wystarczająco mocnym sygnałem autobiograficznym):

przyszła Nanka 
poszła Nanka 
ile czasu spałem? 
przyszła sio. (pielę.) 
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poszła sio. (pielę.) 
ile czasu spałem? 
przyszedł Nie-pamiętam 
poszedł Nie-pamiętam 
przedtem wyszło nocne życie 
nie wiem które to były godziny 
ale było ludzi 
ale się wyspałem

Nanka przykro o mieszkanie 
sio. (pielę.) pytanie o natchnienie 
Nie-pamiętam nie pamiętam 
a potem dopiero było ludzi (1, 233; podkr. A.P.)

Poeta ponownie wskazuje na czas, dwukrotnie pytając o liczbę przespanych godzin oraz 
przyznając się do nieznajomości pór, kiedy rozegrały się wymienione wydarzenia6. Nie nie-
pokoi go natomiast, kim był odwiedzający, ani nie interesują autora dane odnoszące się do, 
jak się należy domyślać, wcale sporej grupy ludzi. A przynajmniej nie uznał tej sprawy za 
ważną dla odbiorcy. Minięty czas (tak, tutaj raczej minięty niż miniony) okazał się istotniejszy.

Gestem autobiograficznym o niebłahym znaczeniu jawi się również podawanie godzin 
w przestrzeni poniekąd wobec tekstu zewnętrznej. Zależy zresztą, jak rzecz potraktować, 
zwłaszcza w przypadku zgoła niekonwencjonalnych form zapisu stosowanych przez Biało-
szewskiego. Chodzi w każdym razie o godziny zapisywane przed lub pod tekstem czy jego 
częścią. W Chamowie niektóre sekwencje prozy poprzedzone są informacjami: „czwarta 
z minutami […] 2-ga po południu […] czwarta […] siódma, ósma” (11, 75–78)7. Sporych roz-
miarów prozę Puenty Paluskiej opatrzył zaś autor dopiskiem „31 grudnia 1973 godz. 8 wiecz.” 
(5, 78). Najpewniej w tym momencie skończył pisanie i zawiadomienie odbiorcy o tym uznał 
za potrzebne. Wprawdzie dramatyczne scenki Kabaretu Kici Koci, porównane z wierszami 
i prozą, są radykalnie kreacyjną transpozycją rzeczywistości, niemniej i tu poeta nie zapo-
mniał o zegarze, skoro utwór Nawracaczki poprzedził informacją: „Jest niedziela. Południe” 

6 Zdanie „nie wiem które to były godziny” jest przy tym świadomym i funkcjonalnym naruszeniem zwrotu 
frazeologicznego „która godzina” [zob. Stanisław Barańczak, Język poetycki Mirona Białoszewskiego (Wrocław: 
Ossolineum, 2016), 71–72].

7 Gwoli ścisłości: w Chamowie, ale jeszcze jako części ogłoszonej za życia Białoszewskiego w Rozkurzu, zapisy 
niektórych pór trochę się różnią: „czwarta z minutami […] druga po południu […] czwarta […] siódma, ósma 
wieczorem” (8, 75–78).
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(10, 219). Godzina może się wreszcie pojawić w tytule: Piąta rano (7, 134) oraz Szósta rano, 
widok (14, 430). Szczególnie interesujący z rozważanej w tym szkicu perspektywy jest cykl 
Transów. Całość otwiera data „3 lipca 1974” (5, 226), a po każdej bądź przed każdą porcją 
przybywającego tekstu zanotował autor godzinę; dzięki tej decyzji rytm czasu stał się – 
utrwalonym – rytmem graficznym, zachowującym dynamikę przeżycia: „rano, wciąż rano, 
na miotle (tle) dozorczyni, / przed godziną piątą 4 lipca 1974, już 4-ego, nie 3-go […] wpół 
do szóstej rano, dalej 4 lipca […] szósta rano, 4-ego […] dochodzi dziewiąta […] pięć po dzie-
wiątej rano […] za 5 dziesiąta […] o wpół do pierwszej w południe / (4 lipca wciąż) […] pięć 
po pierwszej […] za 20 druga, 4 lipca 1974 // dwadzieścia po 2-iej […] 3 po południu 4 lipca, 
czwartek 1974 w domu […] wpół do szóstej po południu, wciąż 4 lipca 1974” (5, 228–239). Za 
pomocą takiego zapisu autobiograficzny tekst będący relacją z intensywnego doświadcze-
nia wewnętrznego łączy się z czasem obiektywnym, czyli rzeczywistością dziejącą się poza 
podmiotem, zewnętrzną, obojętną wobec niego. Białoszewski tę rzeczywistość uwewnętrz-
nił, zinterioryzował, ale też, jeśli można tak sformułować wniosek, wprowadzając siebie/
swoją autobiograficzną postać w trans, nie rezygnował z zakotwiczenia się w rzeczywistości 
zewnętrznej. We wcześniejszej zaś od Transów prozie umieścił wypowiedź Le., dotyczącą 
w pewnym sensie podobnego zagadnienia: „Rzeczy pisane nie post factum, nie ante factum, 
ale w środku faktu, tak jak te godziny idą i te oka się załapują” (Tu się kroi charakterek, 4, 236).

Nieraz zatem zerkał Białoszewski na zegarek. I zdarzało się, że wiadomość o godzinie 
zapisywana jest jak partia dialogu, jak najkrótszy monolog, gdyż z nikim autor w tych sce-
nach nie rozmawia:

Zajrzałem na zegarek 
– za piętnaście czwarta, to i tak zamknięte (6, 130).

Spojrzałem na zegarek 
– wpół do czwartej (8, 92).

Zasypiam 
– Wpół do dziewiątej? 
To jeszcze wcześnie, idę do Lu. i Lu. 
Budzę się. Patrzę na zegarek 
– Dochodzi dziesiąta, to wcześnie, idę do Lu. i Lu. (Td, 211)

W Pamiętniku z powstania warszawskiego relacja między godziną a źródłem wiedzy o niej 
stała się tematem rozstrzygniętym co najwyżej w przybliżeniu. Opisując koleje powstania, 
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Białoszewski polegał na swojej pamięci, prosił również o pomoc innych, by rekonstrukcja 
wydarzeń była możliwie dokładna. W jednym z epizodów Henio umawia się z Mironem 
i Swenem, proponując im przeniesienie przez kanał (protegowanego) rannego, co nie było 
zgodne z zarządzeniem władz powstańczych, stąd niezbędna maskarada:

– Tego rannego (tu podał nam jego pseudonim, nie pamiętam jaki) trzeba ubrać, trzeba 
w ogóle udawać, że jest lekko ranny, bo inaczej nie wpuszczą go do kanału. No, to 
o godzinie (tu podał Henio godzinę, drugą chyba po południu)… bądźcie… na razie… 
A może nie podał godziny, bo nie miał nikt zegarków, tylko: za godzinę – tak, prędzej to 
(3, 128).

Pamięć jednak szwankuje. Jak się zdaje, Białoszewski najpierw odtworzył wydarzenie, 
zapisując realia tak, jakby mogły wyglądać dzisiaj (upraszczam, lecz w dopuszczalnym tu 
stopniu). Skoro dzisiaj umawiamy się na konkretną godzinę, to w 1944 roku było tak samo. 
Włączają się jednak inne rejestry pamięci (nie było zegarków), więc autor koryguje szczegóły 
epizodu. Może umówili się na wyczucie, licząc, że czas odczuwają w miarę podobnie. Ale 
pojawia się kolejna poprawka, na podstawie przypominanych obrazów już z kanału: „Zegarki 
jednak niektórzy mieli. Przesadziłem, że nie” (3, 131). Kwestia jednak będzie kontynuowana. 
W którymś z epizodów późniejszych:

Ojciec, bo posługuję się tu ze trzy razy pamięcią Ojca, twierdzi, że co siedem minut 
pocisk. 
– Co siedem? 
– No, nie pamiętasz, jak patrzeliśmy na zegarki i żeśmy się śpieszyli, żeby tylko zdążyć 
przed następnym… 
– A to… tak… (3, 201)

Białoszewski został przekonany czy raczej chwilowo uległ sugestii innej pamięci, też 
przecież zawodnej?

Historia – niewykluczone, że pierwszego – zegarka Białoszewskiego opisana została po 
parunastu latach w prozie Ja i Artur S. w Paryżu; S. to oczywiście Sandauer, a obaj panowie 
byli w tym mieście w roku 1959.

Tu u Artura [innego – A. P.] od szmuglowanych zegarków kupowaliśmy dla mnie szwaj-
carski zegarek. 
Artur S. ustalił 
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– Musi pan sobie kupić zegarek. Dobry. I tanio. Bez zegarka zawsze będzie się pan 
spóźniał (5, 70).

Zakup przebiegł nie bez pewnych komplikacji; co zresztą ciekawe, ten retrospektywny 
epizod autor umieścił w książce ileś stron po wzmiance o kradzieży, późniejszej przecież 
w porządku biograficznym: „A wszystko z tej radości, że nic mi nie dolega i że mi zabrali 
szwajcarski zegarek, a ja się nie przejąłem” (5, 44)8. Możliwe, że ten właśnie przedmiot 
utrwalony został na wspomnianych już zdjęciach z końca lat 60. i początku następnej dekady. 
W styczniu 1983 roku pojawił się nowy zegarek, co Białoszewski odnotował w dzienniku, 
wspominając przy okazji o zegarku poprzednim (jednym z poprzednich?): „Kupiłem sobie 
kilka dni temu zegarek za półtora tysiąca, bo stary się opóźniał. Ale, o dziwo, stary nagle 
zaczął chodzić dobrze” (Td, 850). Jak widać, trudno było pisarzowi sprawić sobie zegarek bez 
przygód. W Stanach kupił na prezent tani zegarek, „jednorazowy, jak się zepsuje, to przepadło” 
(Td, 828). Podarował go Jotowi, postaci cokolwiek szemranej, i zegarek długo nie pochodził.

Różne rodzaje zegarów lub ich elementów posłużyły Białoszewskiemu również jako skład-
nik konstrukcji metaforycznych w wierszach i dramatach, w prozach niekiedy też. Konkretny 
zaś przedmiot stawał się także sygnałem, by tak rzec, sytuacji okołotanatycznych. W bezty-
tułowym wierszu o incipicie „Rano…”, przed operacją do szpitalnej sali:

Wchodzi siostra 
– panie Białoszewski idziemy, 
portfel zostawić, zegarek zostawić, zęby zostawić (10, 146)

Skojarzenie ze śmiercią wzmocnione zostało innymi zapisami z zegarkami po zmarłych – 
powstańcu i ojcu. A zdarzył się też epizod, kiedy do tego właśnie przedmiotu zredukował 
się świat pisarza, w sporej mierze także ten wewnętrzny. Początek pobytu w szpitalu po 
pierwszym zawale:

Nie mam co robić. Leżę. Nie jest mi źle, ale jestem nijaki. Przecież nie mogę palić papie-
rosów w tej sytuacji, wcale mi się nie chce. Coraz spoglądam na zegarek. Czas porusza się 
tak wolno, że prawie stoi w miejscu. Jak nigdy w życiu (6, 8).

8 Inny wariant tej historii – acz z paralelnym uogólnieniem – przedstawił Tadeusz Sobolewski, który taką 
właśnie wersję musiał usłyszeć od Białoszewskiego: „Podmiot wierszy i próz Mirona o nic nie ma pretensji, 
niczego od świata nie żąda. Przeciwnie, jest gotowy wszystko mu oddać, jak złodziejowi w Ogrodzie Saskim, 
któremu podczas którejś z nocnych eskapad bez słowa oddał szwajcarski zegarek kupiony okazyjnie w Paryżu” 
[Tadeusz Sobolewski, Człowiek Miron (Kraków: Znak 2012), 70].
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Rodzaj apatii w takiej sytuacji nie byłby pewnie niczym nadzwyczajnym – nie u Biało-
szewskiego jednak. On doświadczał wtedy paradoksu pustki: wyłączony z czasu, mierzył 
jego przebieg.
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jest to, co zidentyfikowane. Wynika z tego, że – jak uczy filozofia języka1 – ścieżka interpre-
tacyjna, która określa tożsamość, jest budowana w relacji z innymi ścieżkami, od których 
ma się odróżniać i dystansować. Tożsamość jest zatem nieuchronnie ustalana na podstawie 
inności, również tej wewnętrznej.

Zarówno autobiografia, jak i biografia są narracjami własnego życia, życia innych lub tylko 
ich części. Są one, jak każda inna narracja, związane nie tylko z historią, lecz także przede 
wszystkim z inventio. Dobrze to zrozumiał sycylijski pisarz i intelektualista Elio Vittorini. 
W swojej narracji zawsze zachęcał do publicznego wizerunku naznaczonego pewnymi istot-
nymi cechami, takimi jak samokształcenie, skromne pochodzenie i nieregularność literacka. 
Nieraz się wahał, by podać niedokładne, powściągliwe i tendencyjne informacje o sobie, 
zmieniając i tuszując prawdę w swoich bardziej autobiograficznych pismach.

Znaczenie, jakie miała autobiografia w życiu sycylijskiego intelektualisty, było jasne 
od samego początku jego kulturowej i pisarskiej przygody. W artykule, który ukazał się w 1930 
roku na łamach „Il Mattino”, ówczesny 22-letni Vittorini, po podkreśleniu znaczenia auto-
biografii, stwierdził, że zidentyfikował dwa gatunki autobiografizmu. Pierwszy z nich to ten, 
który „wyrasta z postawy wobec autobiografowania siebie w odbitej, zewnętrznej i żywej 
postaci, takiej jak wszyscy inni”2. Drugi typ autobiografii lub „postawy autobiograficznej” 
objawia się natomiast obfitością, z jaką autor pisze o sobie, o swoich emocjach i impulsach na 
stronach dzieła. Jest to autobiografia twórcza, opisowa, krytykująca i kontemplacyjna, a nie 
narracyjna. Autobiografia, która istnieje we wszystkich gatunkach literackich, szczególnie 
w poezji (cała poezja od Baudelaire’a do Montalego), ale także w krytyce (Sainte-Beuve). Za 
ten typ autobiografii pisarz uznaje sam fakt tego, że „autor mówi »ja«…”3.

Autobiograficzny materiał, który Vittorini stworzył o samym sobie, jest bardzo zróżnico-
wany. Równie bogaty jest też ten pozostawiony przez jego przyjaciół i krewnych, kolegów 
i naukowców4.

1 Por. Augusto Ponzio, Fondamenti di filosofia del linguaggio (Bari: Laterza, 1994), 129–156.
2 Elio Vittorini, „L’autobiografia in Marcel Proust”, Il Mattino, 14–15.08.1930, 3. Artykuł został już opubliko-

wany w skróconej formie, na trzeciej stronie „La Nazione” we Florencji 4 kwietnia tego roku. Vittorini napi-
sał, że „są też pisarze, którzy tworzą autobiografię wyłącznie na pierwszy sposób lub wyłącznie na drugi”. 
Aby podkreślić znaczenie i konieczność autobiografii, 22 lata później, w numerze „I Gettoni” z 12 czerwca, 
napisał: „We Włoszech potrzebujemy autobiografii. Ani esej historyczny, ani literatura twórcza nie mogą 
wypełnić zadania polegającego na rejestrowaniu fundamentalnych zmian historii w życiu prywatnym. 
Pozostała tylko autobiografia, aby móc ją przeprowadzić…” [por. Raul Lunardi, Diario di un soldato semplice 
(Torino: Einaudi, 1952)]. 

3 Vittorini, „L’autobiografia”, 3.
4 Bezpośrednią informację o swym życiu Vittorini przekaże w „Della mia vita fino a oggi raccontata ai miei 

lettori stranieri”, w: Pesci rossi (Milano: Bompiani, 1949) i we wstępie do książki Il garofano rosso z 1948 
roku. Bardzo bogate w wiadomości i ciekawostki na temat życia pisarza są biografie Rosy Quasimodo, jego 
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Gdy czytamy i analizujemy ten materiał, towarzyszy nam uczucie tworzenia mozaiki z róż-
nych elementów, które, co zaskakujące, idealnie do siebie pasują. Możemy je komponować 
na rozmaite sposoby. Oczywiste jest, że upodobanie Vittoriniego do imbrogliare le carte e di 
darla a bere, „mieszania papierów i wciskania kitu”, należy rozumieć jako czerwoną nić, za 
którą zawsze podążał, zarówno kiedy tworzył swoje strony o charakterze autobiograficznym, 
jak i te bardziej dokumentalne5.

W jedynym wstępie, który został „zmuszony napisać” do książki Il garofano rosso6 [Czer-
wony goździk], Vittorini napisał, że „należy ostrzec czytelnika po to, by był w stanie roz-
poznać dźwięk fałszu. […] Istnieje powszechny element oszustwa, z którym czytelnik musi 
umieć sobie poradzić”7. Vittorini zatem otwarcie wyznał swoją umiejętność segregowania, 
przekazywania czytelnikowi tylko tych informacji o sobie, które uznawał za najdogodniejsze. 
Sam pisarz mówił: „pod pretekstem fikcji artystycznej próbowałem narzucić siebie, który 
nie odpowiadał prawdziwemu mnie, i historię, która nie odpowiada mojej historii”8. Dlatego 
zarówno wspomniana przedmowa do powieści Il garofano rosso z 1948 roku, jak i notatka 
pojawiająca się w Pesci rossi z 1949 roku, wyraźnie zatytułowana Della mia vita fino a oggi 
raccontata ai miei lettori stranieri [Moje dotychczasowe życie opowiadane moim zagranicz-
nym czytelnikom], oprócz innych drobnych epizodów stanowią poważną przeszkodę w wia-
rygodnej rekonstrukcji obiektywnej biografii pisarza. Uważam, że słuszniej jest mówić o Vit-
torinim jako o osobowości w tworzeniu, w trakcie transformacji, wzrostu lub metamorfozy9, 
niż dyskutować o fałszach czy przekrętach biograficznych.

byłej żony (Tra Quasimodo e Vittorini, Acireale: Lunarionuovo, 1984), siostry Jole Vittorini (Mio fratello Elio, 
Siracusa: Ombra Editrice, 1989) czy Massima Grilla (I Vittorini in Sicilia, Milano: Camunia, 1983). Informacje 
o pisarzu podał też jego przyjaciel Raffaele Crovi w Le parole del padre (Tarquinia: Marsilio, 1999) i Il lungo 
viaggio di Vittorini (Venezia: Marsilio 1998), zamieszczono je również w monografii Elio Vittorini: The Wri-
ter and the Written (ed. Guido Bonsavera, London: Routledge, 2000), a także w książce Un padre e un figlio 
(Bellinzona: Salvioni, 2000) napisanej przez jego drugiego syna, Demetria Vittoriniego.

5 Zob. Raffaella Rodondi, Il presente vince sempre. Tre studi su Vittorini (Palermo: Sellerio, 1985); Gian Carlo 
Ferretti, L’editore Vittorini (Torino: Einaudi, 1992); Francesco De Nicola, Introduzione a Vittorini (Bari: Edi-
tori Laterza, 1993); Anna Panicali, Elio Vittorini. La narrativa, la saggistica, le traduzioni, le riviste, l’attività 
editoriale (Milano: Mursia, 1994).

6 Elio Vittorini, wstęp do Il garofano rosso (Milano: Mondadori, 1948), 5–26. W kolejnych wydaniach został 
on zmieniony lub usunięty przez autora.

7 Tamże.
8 Tamże.
9 Pozwolę sobie odnieść się do mojego innego artykułu [„Metamorfosi auto-biografica: il caso Vittorini”, 

w: Lingua italiana. Mediazione culturale. Lifelong Learning, red. Angelo Rella (Szczecin: Zapol 2012), 171–182], 
w którym pisałem o Vittorinim jako pisarzu, który doświadczył długiej i stałej wewnętrznej metamorfozy.
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Biorąc pod uwagę te przesłanki, staje się jasne, jak trudno jest w całości zbadać postać 
ambitnego i zdecydowanego reformatora literatury, jakim był Elio Vittorini.

wojownik kultury

Pisarz engagé, nietypowy samouk, terapeuta literatury, niestrudzony wydawca. W rozmaitych 
esejach dotyczących jego pracy i postaci zarówno ówcześni, jak i obecni badacze przypisali 
mu wiele różnych określeń. Bez wątpienia pisarz pozostaje jedną z najmniej znanych postaci 
w historii literatury włoskiej, ożywionej przez „demona przewidywania”, jak wyraził to Fran-
cesco Leonetti. Vittorini nigdy nie bał się zmian, zawsze był gotów się z nimi zmierzyć, aby 
nie być zaskoczonym oraz nieprzygotowanym i brać w nich aktywny udział. Są to cechy, które 
uczyniły go jednym z najistotniejszych protagonistów kultury XX wieku.

Elio Vittorini urodził się w Syrakuzach 23 lipca 1908 roku. Fakt urodzenia na Sycylii nie 
czyni jednak z niego pisarza „regionalnego”. Wręcz przeciwnie, przynależność do tej rze-
czywistości pozwala mu stworzyć hermetyczny styl, który zrozumieć można dopiero, jak 
podkreślił Geno Pampaloni, w kontekście „całej europejskiej kultury”10. Dzięki swoim mło-
dzieńczym ucieczkom Vittorini uwalniał się od tego, co mogło determinować jego inte-
lektualne „zamknięcie”. Pisał, że uciekł z małego słonecznego świata kolejowego swojego 
ojca, „by zobaczyć świat”, o jakim czytał w powieściach przygodowych Daniela Defoe oraz 
w zaczarowanym świecie Księgi tysiąca i jednej nocy.

Vittorini od razu zainteresował się pisaniem i natychmiast pomyślał o zostaniu dzienni-
karzem. Jak wielu młodych ludzi z jego pokolenia, zafascynował się wczesnym faszyzmem, 
który przedstawiał się jako ruch rewolucyjny i antyburżuazyjny. Gdy miał 19 lat, poznał 
dyrektora gazety „La Stampa” Curzia Malapartego i zaczął współtworzyć jego pismo. Następ-
nie intensywnie współpracował jeszcze z kilkoma innymi tytułami: „Il Mattino”, „Il Resto 
del Carlino”, „L’Italiano”, „Il Lavoro” z Genui, „Il Lavoro fascista”11. Aby utrzymać rodzinę, 
pracował jako księgowy w firmie budowlanej, a gdy wieczorem wracał do domu, uczył się, 
czytał, a przede wszystkim pisał. We współczesnym języku wydawnictwa określilibyśmy go 
jako wyjątkowo utalentowanego edytora, freelancera (gdy ta kategoria jeszcze nie istniała) 
albo „hiperczytelnika”12.

10 Geno Pampaloni, „I nomi e le lagrime di Elio Vittorini”, Il Ponte 12 (1950): 1533–1534.
11 Współpraca z tymi gazetami obejmowała pisanie różnych opowieści, poddawanie tekstów krytyce literac-

kiej lub artystycznej, od prozy lirycznej po satyrę kostiumową. Dotyczyła także innych gazet i czasopism.
12 Por. Alberto Cadioli, Letterati editori. Attività editoriale e modelli letterari nel Novecento (Milano: il Saggia-

tore, 2017). 
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Współpracował z głównymi czasopismami literackimi: „La Ronda”13, „900”14, „Solarią”15. 
Pisał dla „La Fiera Letteraria”16 i „Il Bargello”17. Florencja, Mediolan czy Turyn były jego przy-
branymi miastami. Faszyzm, więzienie i Resistenza (ruch oporu), Włoska Partia Komuni-
styczna, zaangażowanie w Partię Radykalną – wszystkie chwile jego życia zostały zamknięte 
na stronach historii włoskiej literatury i kultury XX wieku. Conversazione in Sicilia (Sycylijska 
rozmowa, 1941), Uomini e no (Ludzie czy nie?, 1945), Il garofano rosso [Czerwony goździk, 1948], 
Le donne di Messina [Kobiety z Mesyny, 1949] i Le città del mondo [Miasta świata, 1965] – to 
tylko niektóre z jego najbardziej znanych powieści, które uczyniły go narratorem magicznego 
i symbolicznego realizmu XX wieku, w którym społeczeństwo było w stanie sportretować 
siebie samo i w jakiś sposób się zagubić.

Elio Vittorini był nierozerwalnie związany z literaturą. Pisał swoje książki lub tłumaczył 
publikacje innych. Jego wkład w przemysł wydawniczy i promocję kultury był znaczący.  

13 Czasopismo, początkowo kierowane przez grupę siedmiu intelektualistów, było wydawane w Rzymie w latach 
1919–1923. Pisarze, którzy pisali dla „La Ronda”, chcieli przywrócić wartość literaturze rozumianej jako 
„styl”. Realizując to zadanie, przyjęli prozę Giacoma Leopardiego za wzór, który uważali za idealny przykład 
współczesnej literatury włoskiej i europejskiej.

14 Czasopismo literackie „900”, założone przez Massima Bontempelliego i Curzia Malapartego, nosiło podtytuł: 
„Cahiers d’Italie et d’Europe” i było wydawane w latach 1926–1929. Vittoriniego oszołomiło międzynaro-
dowe otwarcie czasopisma, próba otwarcia prowincjonalnej kultury Włoch na Europę. Czasopismo, które 
publikowało m.in. fragmenty dzieł Virginii Woolf, Jamesa Joyce’a, zostało wydane po francusku. Po czwar-
tym numerze (w 1928 roku) reżim zmusił magazyn do wydawania wyłącznie w języku włoskim, a podtytuł 
zmieniono na „Quaderni d’Italia e d’Europa”.

15 „Solaria” była prawdopodobnie najbardziej znanym czasopismem literackim wydawanym we Włoszech 
od 1926 do 1936 roku. Myśl przewodnia pisma związana była z tradycjami i stylem wytyczonymi przez 
„La Ronda” w zakresie tradycji i stylu, ale też z szerszymi zainteresowaniami i orientacjami europejskimi. 
Natychmiast pośredniczyło między dominującymi wówczas tendencjami literatury faktu a tendencjami 
do literatury fabularnej i powieści młodszego pokolenia, skupiając się na narracji poetyckiej, otwartej na 
sugestie pamięci (w sensie proustowskim) i oscylującej między fantazją a moralnością. Jeśli chodzi o poezję, 
to oprócz Umberta Saby i innych „nowych” poetów (ale o wciąż tradycyjnej linii) „Solaria” powitała głów-
nych przedstawicieli hermetyzmu (Ungarettiego, Montalego) i jego zwolenników. W części ściśle krytycz-
nej pismo coraz częściej zajmowało się prądami stylistyczno-hermetycznymi. Przyczyniło się do sukcesu 
takich pisarzy, jak Carlo Emilio Gadda, Cesare Pavese i Elio Vittorini.

16 Tygodnik poświęcony literaturze, nauce i sztuce został założony w 1925 roku w Mediolanie przez Umberta 
Fracchię, który był jego pierwszym redaktorem. W 1929 roku czasopismo zostało przeniesione do Rzymu, 
a tytuł zmieniono na „L’Italia letteraria”. Pismo, które początkowo miało charakter eklektyczny i informa-
cyjny, przyjęło wówczas coraz krytyczniejszą i bardziej kontrowersyjną pozycję, broniąc młodej literatury 
i „nowych” pisarzy, szkolonych w atmosferze „La Voce” i „La Ronda”. Zostało zamknięte w 1936 roku.

17 W czasopiśmie politycznym „Il Bargello” mieściła się także sekcja literacka, która ostrożnie otworzyła się 
na kwestie europejskie. Publikowano tu artykuły autorów, które nie były całkowicie upolitycznione, i dru-
kowano teksty autorów z innych czasopism, w tym z „Solarii”. W miarę jak reżim ewoluował w kierunku 
zdecydowanie bardziej autorytarnych i konserwatywnych ideologii, nawet początkowa dwuznaczność pisma 
się zmniejszała.
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To właśnie on w złotych latach włoskich wydawnictw kierował kulturą jako „wydarzeniem 
zbiorowym”18, z inteligencją i determinacją, z uporem i upodobaniem do eksperymentów, 
z szerokim wachlarzem poglądów i stanowczą nieustępliwością. 

Sycylijski intelektualista pełnił wszystkie możliwe funkcje w branży wydawniczej (od 
zadań praktycznych i organizacyjnych po stanowiska o dużej odpowiedzialności) w wydaw-
nictwach Bompiani, Mondadori i Einaudi. Był tłumaczem, kuratorem, korektorem, redak-
torem, konsultantem, pomysłodawcą i dyrektorem serii oraz czasopism. Przewidział część 
późniejszych osiągnięć włoskich wydawnictw. Nigdy nie mieszał, choćby na krótko, swoich 
dwóch osobowości jako pisarza i redaktora.

Przekonany, że kultura nie jest doświadczeniem dla nielicznych, lecz „stanem dla wszyst-
kich”, który „dopełnia istnienie człowieka”19, Vittorini od początku lat 40. starał się ją łączyć 
ze wszystkimi aspektami i problemami społecznymi, nie szukając dla nich uzasadnienia, ale 
raczej zobowiązując się do ich wyjaśnienia. Tutaj należy wspomnieć o doświadczeniu z cza-
sopismem „Il Politecnico”, które było wydawane przez wydawnictwo Einaudi w pierwszym 
okresie powojennym, a także korespondencji, jaką Vittorini wymieniał z wielkimi autorami 
tego wydawnictwa, co było zastrzykiem energii kulturowej dla młodych pisarzy i nie tylko20.

Vittorini przez całe swoje życie zajmował się wieloma zadaniami, podejmując się dużo 
większych rzeczy, niż był w stanie zrobić. Tłumaczenia, korekty, poszukiwanie nowych 
talentów pisarskich. Jak powiedział jego przyjaciel i asystent Raffaele Corvi, nawet gdy był 
hospitalizowany z powodu guza, który doprowadził do jego śmierci zimą 1966 roku, Vittorini 
kontynuował pracę dla dwóch największych wydawnictw w Mediolanie aż do samego końca. 
W ostatnich miesiącach życia napisał do Rolanda Barthes’a, aby pozwolił mu przetłumaczyć 
na język włoski dzieło Éléments de sémiologie, które później francuski filozof jemu poświęcił.

18 Doświadczenie redakcyjne Vittoriniego jest przedstawione w całej swojej kompletności i złożoności 
w mistrzowskiej monografii Gian Carla Ferrettiego (L’editore Vittorini), który śledzi intelektualną trasę 
pisarza w ciągu kluczowych trzydziestu lat jego działalności: od 1933 roku – jego pierwszego tłumacze-
nia dla Mondadori w serii „Medusa”, aż do jego śmierci w ostatnich latach einaudowskiego czasopisma 
„Il Menabò”.

19 Wyrażenie „Kultura nie jest zawodem dla nielicznych: jest warunkiem dla każdego i dopełnia istnienia czło-
wieka” zostało umieszczone w obwolucie książek z kolekcji „Corona” z wydawnictwa Bompiani, zaprojek-
towanej przez Vittoriniego w 1939 roku. Seria „Dzieła fikcji i poezji, teatru i historii, filozofii, sztuki i religii” 
miała powszechny charakter, ale z otwartością na nowości.

20 Cesare Pavese, Italo Calvino, Natalia Ginzburg to tylko kilka z wielkich nazwisk, z którymi Elio Vittorini 
podzielił się przygodami laboratorium wydawnictwa Giulia Einaudiego. To płodne środowisko pomysłów, 
których projekt miał promować literaturę jako źródło wiedzy dla wielu, a nie jako prywatny klub, w którym 
można poczuć się wyjątkowym.
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Czytając listy zebrane przez wydawnictwo Einaudi21, odczuwa się niebywały entuzjazm 
dla wykonywanej pracy, ducha poświęcenia oraz pragnienie, aby zawsze robić rzeczy dobrze. 
Przez jego literackie i krytyczne pisma przebija podwójna dusza „literata” i „ideologa”, która 
charakteryzowała go przez całe życie.

Diario in pubblico, „radiografia culturale”, „badania pisarza”, „historia intelektualna”

W 1957 roku kierowany po raz kolejny przez „demona przewidywania”, a może z obawy, że 
inni zrobią to za niego, Vittorini po dwóch latach intensywnej pracy opublikował swój Diario 
in pubblico, czyli Dziennik publiczny22. Z pewnością nie inspirował się pragnieniem rewi-
zjonizmu ani oczyszczenia przeszłości, którą ktoś mógłby określić jako „niekomfortową”. 
Osobista historia już wyjaśniła jego tożsamość polityczną i kulturową. Był zainteresowany 
czasami, w których żył, ówczesną myślą filozoficzną. Jednocześnie bał się, że zostanie źle 
odebrany, ponieważ nie był wystarczająco dobrze zrozumiany i w pełni przekonujący dla 
współczesnych, a być może także dla potomnych. Mimo to Vittorini nie neguje niczego ze 
swojej przeszłości, wręcz przeciwnie, w swoim Diario in pubblico aktualizuje ją. 

Książka, „ułożona” jako dziennik wydarzeń intelektualnych, nosi tytuł Diario in pubblico 
właśnie w celu podkreślenia różnicy z „intymnym pamiętnikiem”, „prywatnym, zamkniętym 
w szufladzie”23. Co więcej, opowiedziana i poruszona w niej historia nie jest prywatną histo-
rią Vittoriniego-człowieka. To historia ludzkich, obywatelskich, politycznych i literackich 
wydarzeń, które przez trzydzieści lat pobudzały ciekawość, pasję i inteligencję Vittoriniego 
zarówno jako człowieka, jak i pisarza. Tak więc Diario in pubblico oferuje czytelnikowi wynik 
poszukiwań, w których autor zaryzykował zaistnieć, zmusza go również do pytań, zobowią-
zuje do rachunku sumienia, uwalnia od prostej roli widza, aby mógł przeżyć tę przygodę 
życia razem z nim. W swoim „Ostrzeżeniu” (swego rodzaju przedmowie) do dzieła Vitto-
rini natychmiast oświadcza, że  książka jest nie tylko autobiografią intelektualną, lecz także 
„aktywnym studium” wydarzeń społeczno-politycznych i artystycznych, które dotknęły 
Włochy i Europę w okresie od lat 20. do 50. XX wieku, jak też tych, które wpłynęły na oso-
bowość pisarza. Diario in pubblico to w szerokim znaczeniu „radiografia culturale”, zdjęcie 

21 Elio Vittorini, I libri, la città, il mondo. Lettere 1933–1943, red. Carlo Minoia (Torino: Einaudi, 1985); tenże, 
Gli anni del „Politecnico”. Lettere 1945–1951, red. Carlo Minoia (Torino: Einaudi, 1977); tenże, Lettere 1952–
1955, red. Edoardo Esposito, Carlo Minoia (Torino: Einaudi, 2006).

22 Tenże, Diario in pubblico (Milano: Bompiani, 1957). Szczegółową rekonstrukcję różnych wydań książki można 
znaleźć we wstępie Fabia Vittucciego do wydania Diario in pubblico z 2016 roku (Milano: Bompiani–RCS 
Libri).

23 Cecilia Mangini, „Il tempo che mi interessa è quello in cui vivo”, wywiad z Eliem Vittorinim, Il Punto, 
10.08.1957, 15–18.
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kulturowe24, poszukiwanie mające cechy manifestu, w którym Vittorini przedstawia swoje 
idee jako „projekcje na teraźniejszość”.

Autobiografię kulturową Vittoriniego należy rozumieć jako syntezę i antytezę wszelkiej 
bojowości kulturowej, która ukazała się zaledwie dziesięć lat po opublikowaniu ostatniego 
numeru „Il Politecnico”, najsłynniejszego włoskiego magazynu kulturalnego okresu powo-
jennego. Diario in pubblico, zgodnie z tym, co Vittorini pisze w swoim „Ostrzeżeniu”, składa 
się w trzech czwartych z tekstów ukazujących się w czasopismach i gazetach w ciągu trzy-
dziestu lat jego intensywnej działalności kulturowej i w jednej czwartej z niepublikowanego 
materiału, w którym intelektualista wracał drugi lub trzeci raz do niektórych tematów. Jest 
to w zdecydowanej większości antologia tekstów, które z powodu cenzury nie mogły zostać 
zamieszczone w antologii Americana w 1941 roku25. Połączenie publikowanego i niepubli-
kowanego materiału sprawia, że Diario in pubblico jest zupełnie nową książką, niezależną 
od oryginalnych źródeł, w której fragmenty artykułów łączą się z fragmentami pamiętników. 

Konstruowanie dzieła ze skrawków, wstawek, komentarzy, które rozpoczęło się jesienią 
1955 roku, trwało dwa lata i ożywiło prawdziwą „książkę idei”, idei włoskiego intelektualisty 
walczącego o odbudowę trudnej relacji między literaturą, która się nie zmienia, a nieustannie 
zmieniającą się rzeczywistością. Tak jak zawsze to robił, kiedy opowiadał o sobie, również 
w tej książce zastosował technikę mozaiki. Odszedł od typowego eseju, zbierając elementy, 
które uznał za niezbędne, i złożył je jak kostki mozaiki, wstawiając niepublikowane teksty 
i komentarze, stosując pomniejszoną czcionkę. Chciał, aby publikacja była uważana za ukoń-
czoną w maju 1957 roku26. Jednocześnie w tym dniu miała ona zostać doręczona wydawcy.

Materiał ułożony jest w porządku chronologicznym i odnosi się do czterech okresów 
życia autora. Składa się z czterech części: Powód literacki (1929–1936), Powód antyfaszy-
stowski (1937–1945), Powód kulturowy (1945–1947) oraz Powód cywilny (1948–1956), które 
były etapami wielu podbojów, porażek i odrodzeń. Pracę zamyka indeks nazwisk i tematów.

W części Powód literacki (sprzed 1937 roku) Vittorini zgromadził głównie artykuły o tema-
tyce krytycznej i artystycznej, w których zajmował się pisarzami, malarzami i rzeźbiarzami 
mającymi wpływ na jego młodzieńczy gust. W pozostałych trzech częściach, do których 
dodane zostały także strony jego powieści, artykuły krytyczne i artystyczne przeplatają się 
z tekstami historycznymi i politycznymi, literackimi, kulturowymi i autobiograficznymi. 

24 Por. Giuseppe Bartolucci, „Diario in pubblico”, L’Avanti, 26.10.1957.
25 Antologia Americana, opublikowana w 1941 roku, była dokumentalnym i wyjątkowym dziełem, ponieważ 

był to pierwszy we Włoszech wybór antologii amerykańskich powieści, dotąd prawie nieznanych przez ogół 
społeczeństwa. Faszystowska cenzura uniemożliwiła całkowite wydanie tego dzieła.

26 Por. Elio Vittorini, „Avvertenza”, w: Diario in pubblico, 2.
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Poprzez Diario in pubblico Vittorini zapewnił czytelnikowi „prawdziwy i dramatyczny obraz 
cierpienia całej naszej kultury i społeczeństwa” i silnie zaingerował w debatę kulturalną 
tamtych lat27.

Oprócz bycia autoportretem Diario in pubblico jest, jak to określa Rodondi, „projektem 
postaci intelektualnej” oświetlonej światłem teraźniejszości. To właśnie dzięki teraźniej-
szości przeszłość powraca, rzucając nowe światło na to, co było kiedyś, i na to, co obecnie 
najważniejsze28.

Książkę można również odczytać jako manifest walki z ideologią. Walki, którą Vittorini 
może pochwalić się z dumą, ponieważ zawsze w niej uczestniczył. I tu kolejny raz teraźniej-
szość pobudza pamięć, która ten konflikt, mocno osadzony w „Il Politecnico”, uwidacznia. 

Metoda zastosowana przez Vittoriniego przy komponowaniu jego Diario, jak już wspo-
mniano, jest antyrealistyczna; w rzeczywistości przeszłość jest odkrywana na nowo, a nie 
odtwarzana. Przeszłość działa jak teraźniejszość.

Ale Diario in pubblico to także książka potępiająca intelektualny oportunizm, „realizm 
państwowy”, który stwarza jedynie konwencjonalne potrzeby faszyzmu związanego z każdą 
potęgą totalitarną. Oskarżenie to można odczytać przede wszystkim w chłostających i dokład-
nych adnotacjach, które Vittorini umieścił na marginesach starych artykułów. Właśnie od 
tych dopisków rozpoczęto prace rekonstrukcyjne przeszłości. Publikacja daje nam obraz 
intelektualisty heretyckiego wobec władzy, zarówno faszystowskiej, jak i komunistycz-
nej. Na jej stronach idea intelektualisty, który zawsze opowiadał się za wolnością swojego 
zaangażowania – i kulturowego, i obywatelskiego, a nawet politycznego – wydaje się coraz 
wyraźniejsza i silniejsza29.

Dzieło to nie jest, co mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, publicznym zeznaniem, 
ale porządkuje i odpowiednio układa przeszłość. Z wyrafinowaną skrupulatnością dat Vitto-
rini zaczyna część Powód literacki od artykułu Scarico di coscienza opublikowanego w „Sola-
rii” w 1929 roku. Jest to artykuł literacki, proeuropejski, który po trzydziestu latach będzie 
odczytywany w zupełnie inny sposób, nie jako ogólnokrajowa popularna propozycja, do której 
dążył faszyzm30. W swoim dziele sycylijski pisarz jakby chciał złagodzić, jeśli nie przekreślić, 
swoją faszystowską przeszłość i bliską współpracę z „Il Bargello”31, które stanowi archiwum 

27 Por. Panicali, Elio Vittorini. 
28 Rodondi, Il presente vince sempre, 301.
29 Por. Panicali, Elio Vittorini.
30 Por. Elio Vittorini, „Lettera a G. Peirce, ottobre 1951”, w: tegoż, Gli anni del Politecnico, 380–381.
31 W ramach wytrwałej współpracy z „Il Bargello”, która w bardzo znaczący sposób towarzyszyła kulturowemu 

i politycznemu dojrzewaniu Vittoriniego w latach 30., miejsce szczególne zajmują recenzje filmów, które 
w różnych okresach (w 1932 roku, a następnie 37 recenzji w 1936 roku) napisał dla czasopisma. Pierwsza 
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umożliwiające poznanie początków Vittoriniego. Aby uniknąć oskarżeń o niestosowność 
lub, co gorsza, hipokryzję, w swoim „Ostrzeżeniu” wyjaśnił, że wybór artykułów opierał się 
wyłącznie na zainteresowaniu tymi materiałami, które po latach wciąż wzbudzały żywe 
reakcje. Spośród nich wybrał także fragmenty, które wydawały mu się „w pewien sposób 
aktualne i dlatego mogły uzupełniać się wzajemnie wątkami i datami”32.

Jak już wspomniano, Vittorini, gdy mówił o sobie, uwielbiał „mieszać papiery i wciskać 
kit”, nigdy jednak nie wypierał się swojej przeszłości, ale zawsze szukał jej usprawiedliwienia. 
Wydaje się, że układając Diario in pubblico, obawiał się tępych ataków generowanych przez 
schematyzm, w którym poruszało się wielu komunistycznych intelektualistów, jak miało to 
miejsce w czasach „Il Politecnico”. Pisarz nie miał czego żałować. Gdyby to zrobił, nawet 
w niewielkim stopniu, poddałby się zamkniętej organicznej hegemonii komunizmu tamtych 
lat. Vittorini musiałby pozostać wierny linii partii politycznej, która wkrótce bardzo ogra-
niczyłaby jego wolność. Zawsze chciał zachować przywilej bycia dysydentem, chciał bronić 
swojej niezależności osądu, pozycji nonkonformisty33. Nie mówiąc o swoich początkach, 
bronił swojego prawa do wolności, nawet jeśli oznaczało to porzucenie w pewien sposób 
prawdy. Ale jak już w 1951 roku napisał w liście do brata: „Prawda […] przychodzi po wol-
ności i przez nią”34.

Wokół Diario in pubblico natychmiast pojawiły się debata i napięcie. Wiele dyskutowano na 
temat tej książki – spotkała się ona zarówno z ogromnym entuzjazmem, jak i krytyką, która 

grupa tekstów jest wyraźnie powiązana ze szczególnie florencką „okazją”, jaką było założeniem niedziel-
nego klubu filmowego w mieście, który zachęca Vittoriniego do krytykowania filmów d’essai. W przeded-
niu debiutu nowej rubryki kulturalnej Vittorini napisał do poety Salvatorego Quasimoda, że przeszedł od 
recenzji książek do recenzji filmów, aby uciec od presji zbyt wielu ambitnych pisarzy hierarchów faszy-
stowskich („Już nie recenzuję książek. Oddałem się filmom”). W rzeczywistości jednak, charakteryzując 
jego współpracę z „Il Bargello” do końca relacji z tym czasopismem, zainteresowania literackie Vittoriniego 
były kontynuowane równolegle do kinematograficznych.

32 Vittorini, „Avvertenza”, 2.
33 Panicali, Elio Vittorini, 301–314.
34 „[…] przede wszystkim człowiek musi być wolny (swobodny, aby pokazać się jako głupiec lub geniusz, katolik 

lub antykatolik, socjalista lub antysocjalista), aby jakakolwiek prawda wyszła w wyniku starcia z kłamstwem 
i samym oszustwem, a piękno pojawia się w atrybucie ze złośliwością, idiotyzmem oraz bezwładnością rze-
czy. Mam na myśli prawdę, która przychodzi po wolności i przez nią. A wolność jest wolnością tylko wtedy, 
gdy nawet głupcy, bezmyślni, szaleńcy i wizjonerzy, mogą mówić, co myślą. Wielu z tych, którzy pomogli 
odkryć jakąś prawdę, wtedy uważano za głupców, bezmyślnych, szaleńców lub wizjonerów. I nie ma innego 
sposobu na odróżnienie głupka od geniusza, jeśli nie przez wolność albo surowe wyroki stuleci […] Krótko 
mówiąc, to wolność głupca gwarantuje wolność geniusza” (Elio Vittorini, „Lettera al fratello Ugo”, w: tegoż, 
Gli anni del Politecnico, 397).
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wkrótce dotarła na łamy gazet i czasopism kulturalnych35. Kontrowersja, która rozwinęła się 
w środowisku komunistycznym, wywołana została przede wszystkim postawą polityczną opi-
saną i wyjaśnioną przez Vittoriniego w Diario. Sprzeciw, jak napisał Raffaele Crovi, skierowany 
był głównie wobec byłych komunistów36. Vittorini został oskarżony o nieuznawanie partii 
komunistycznej za awangardę. Carlo Salinari w swoim artykule Trent’anni italiani nel diario 
di Vittorini, a także podczas gorącej debaty, która odbyła się 16 stycznia 1958 roku w Casa 
della Cultura w Mediolanie, skupił się na trudnym problemie, a mianowicie: Vittorini był 
zbyt skoncentrowany na sprawie relacji między socjalizmem a wolnością i badał wewnętrzne 
sprzeczności w partii, która twierdziła, że   jest demokratyczna, reprezentuje klasy robotnicze, 
dba o dobrobyt klas chłopskich, ale tak naprawdę cierpi z powodu procesu biurokratyzacji 
i faszyzacji, przez co wewnątrz niej same słowa „wolność” i „demokracja” traciły na znacze-
niu37. Vittorini uważał, że władza polityczna ulega pewnego rodzaju alienacji, podobnie jak 
w leninowskiej teorii władzy. Stąd intelektualne oskarżenie komunizmu o bycie dogmatycz-
nym i sekciarskim. Mario Alicata krytykował natomiast pisarza na łamach „Rinascity” za to, 
że był komunistą, kiedy partia komunistyczna przeprowadzała akcję „liberalną”, ale oddalił 
się, gdy w partii znaczenie zyskała walka klasowa, i porzucił bój o komunizm, co oznaczało 
rezygnację ze zmagań o wolność i demokrację38. Vittorini odpowiedział, że   nie ma kontra-
stu między racją klasową a racją liberalną, ponieważ „tworzą one jedną i nierozerwalną 
rację”39. Sycylijski intelektualista dystansował się od wszystkich „liberalnych i faszystow-
skich” demonstracji, w których w tych latach uczestniczyły rządy lub partie komunistyczne. 
Na poparcie tego podał dwa przykłady: pierwszy – „jeden z najczarniejszych” – mianowicie 
„fizyczną anihilację pod przywództwem Stalina, starej Polskiej Partii Komunistycznej [sic!]”, 

35 Wśród różnych artykułów i esejów wyróżniamy: Leone Piccioni, „Diario in Pubblico”, Prospettive meridionali 
11 (1957): 58–59; Adriano Seroni, „Un diario di Vittorini”, L’Unità, 30.10.1957, cyt. za: tegoż, Esperimenti 
critici sul Novecento letterario (Milano: Mursia, 1967), 166–169; Ferdinando Virdia, „Diario in pubblico”, La 
Fiera Letteraria 42 (1957): 1, 7; Giuseppe Cintioli, „Vittorini in pubblico”, Il Mondo, 15.04.1958, 1–2; Vito 
Amoruso, „Il diario di Vittorini”, Aut Aut 46 (1958): 203–204; Renato Bertacchini, „Vittorini diarista in 
pubblico”, Studium 7–8 (1958): 509–514; Carlo Bo, „Diario in pubblico”, La Nuova Stampa, 2.04.1958, 1–2; 
Antonio Palermo, „Diario in pubblico”, Nord e Sud 44 (1958): 120–122.

36 Por. Mario Solmi [Raffaele Crovi], „Una polemica su Vittorini”, Stato democratico 7 (1958). 
37 Por. Carlo Salinari, „Trent’anni italiani nel diario di Vittorini”, Il Contemporaneo, 5.10.1957, 3–4. Salinari 

opublikował kolejny ciekawy artykuł o sycylijskim intelektualiście pt. „L’antifascismo di Vittorini” sierpień/
wrzesień (1958): 3–16; cyt. za: tegoż, La questione del realismo (Florencja: Parenti 1960): 146–169.

38 Por. Mario Alicata, „Viale del tramonto”, Rinascita 10–11(1957): 565–566.
39 Por. Elio Vittorini, „Lettera a Mario Alicata”, Il Punto, 1.02.1958, 3.
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a drugi „w różowszych barwach” – czyli „weto, które rosyjska cenzura nałożyła na publikację 
Doktora Żywago Pasternaka we własnym kraju”40.

Diario in pubblico jednak szczególnie przyciągnął zainteresowanie młodych ludzi, którzy 
przyznawali Vittoriniemu prymat „przewidywania” i zapoczątkowania związku między spo-
łeczeństwem, czyli życiem, a kulturą. Pozostało to najpoważniejszym i najaktualniejszym 
zobowiązaniem dla następnych pokoleń. W numerze czasopisma „Il Ponte” z 18 stycznia 
1958 roku Pier Francesco Listri napisał, że Vittorini był w stanie „z ciepłem swego człowie-
czeństwa wypełnić zobowiązanie do perswazji i jasności. »Mas hombre, mas hombre« było 
głównym hasłem jego protestu. Ono budziło reakcje i inspirowało”41.

Przyjaciel Vittorniego, Raffaele Crovi, pisał, że mas hombre – bardziej człowiek – to hasło, 
które jest odmową jakiegokolwiek uprzedzenia na temat demokracji i wolności, odmową 
jakiejkolwiek ofiary historycznej, która nie służy zwiększeniu demokracji i wolności, odmową 
jakichkolwiek oczekiwań lub kompromisu ograniczających prawa człowieka. Mas hombre, mas 
hombre jest formułą podsumowującą zaangażowanie w realizację bardziej ludzkiej kultury, 
która opiera się na rzeczywistości logicznej i moralnej, prywatnej i publicznej, społecznej 
i obywatelskiej człowieka.

Diario in pubblico po Vittorinim

Cztery lata po publikacji w paryskim wydawnictwie Gallimard ukazała się pozycja Journal en 
public, francuskie wydanie Diario nieco się różniące od oryginału. W rzeczywistości Vittorini, 
zawsze stosując ten   sam modus operandi mozaiki, dodał w ostatniej części siedem tekstów 
opublikowanych w ciągu ostatnich czterech lat i dokonał bardzo drobnych zmian w niektó-
rych partiach książki, aby ułatwić zrozumienie francuskim czytelnikom.

Po jego śmierci, 12 lutego 1966 roku, pisarz Italo Calvino, który dzielił z Vittorinim redakcję 
czasopisma „Il Menabò”42, i jego przyjaciel Raffaele Crovi postanowili całkowicie poświęcić 
ostatni numer zmarłemu pisarzowi. Chodziło o to, żeby wstawić teksty (opublikowane lub 

40 Tamże.
41 Pier Francesco Listri, „Itineraio di Vittorini”, Il Punto, 18.01.1958, 15–16. Oprócz tego artykułu Listri 

„w obronie” Vittoriniego napisał także „Il nostro Vittorini”, Il Ponte, 1.01.1958, 72–83. Mas hombre odnosi 
się do powieści Ludzie czy nie?, w której m.in. pisarz podkreślił nadzwyczajną rolę głównego bohatera, aby 
być człowiekiem, właśnie mas hombre.

42 Czasopismo założone w 1959 roku przez Vittoriniego i Calvina zamierzało odegrać swoją rolę polityczno-
-kulturową, wchodząc w sedno kryzysu nie tylko literatury, lecz także ogólnie pojętej kultury, która w tym 
czasie rozwinęła się dzięki różnorodnym czynnikom, choć ich merytoryczne wyjaśnienie zdaje się wynikać 
z braku „relacji między człowiekiem a światem”, braku „napięcia”, „satysfakcji z odkrywania, że   w konfor-
mizmie jest też dobro”. Na łamach powyższego magazynu omawiano kwestie kultury włoskiej z początku 
lat 70., jak np. dyskusję promowaną przez Vittoriniego na temat przemysłu i literatury. W ramach tej debaty 
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nie) Vittoriniego napisane w ostatnim czasie, w taki sposób, aby utworzyć coś w rodzaju 
„piątej części” Diario (nad którą, według Calvina, sycylijski intelektualista myślał w ostat-
nich latach), nowego rozdziału, który świadczył o jego nieustanych poszukiwaniach. I tak 
w kwietniu 1967 roku wyszedł ostatni numer „Il Menabò”, który zawierał Powód poznawczy43.

We wprowadzeniu Calvino wyjaśnił powody tego specjalnego wydania, które chciał, zgod-
nie z linią wytyczoną przez Vittoriniego, uczynić kulturowo-literacko-społeczno-polityczną 
kwestią podjętą przez sycylijskiego pisarza. Na marginesach wybranych i zredagowanych 
artykułów nie przewidziano żadnych komentarzy ani adnotacji, tak jak to Vittorini zrobił 
w swoim pierwszym Diario. Niemniej jednak w części Progettazione e letteratura Calvino, 
z dużym zaangażowaniem, mówi o pomyśle Vittoriniego, by myśleć o kulturze jako nauce. 
Pisarz zawsze wyznawał pierwszeństwo doświadczenia i wyobraźni nad absolutyzacją onto-
logiczną, gnoseologiczną, moralistyczną lub estetyczną. Wyobrażał sobie poezję, naukę, 
technologię, socjologię, politykę jako doświadczenie i wyobraźnię w pracach „projektowych”, 
poprzedzającą objawienie.

W liście z pozdrowieniami z końca 1969 roku, który Calvino napisał do żony Vittoriniego, 
Ginetty Varisco, pisarz nalegał na nowe wydanie Diario. Pomysł ten powstał w następstwie 
pośmiertnej publikacji książki Vittoriniego Le due tensioni44. Po przeanalizowaniu różnych 
możliwości „edycji” nowego wydania Calvino, który odrzucił możliwość zintegrowania orygi-
nalnego wydania z 1957 roku z materiałami archiwalnymi, zaproponował dodanie do francu-
skiego wydania z 1960 roku (ostatniego napisanego przez Vittoriniego) załącznika złożonego 
zasadniczo z dokumentów napisanych w latach 1961–1965. W związku z tym należało dodać 
w całości te pisma, które zostałyby uznane za ważniejsze, bez żadnej interwencji, jedno po 
drugim. Tak więc w lipcu 1970 roku opublikowano nowe wydanie Diario in pubblico, składa-
jące się z pełnego tekstu z 1957 roku oraz załącznika (1957–1965) zawierającego dwie sekcje: 
jedną z pismami z lat 1957–1960, które ukazały się tylko w wydaniu francuskim, oraz drugą, 

zamieszczono twórcze teksty i krytyczne eseje młodych autorów, swoje miejsce znalazły też różne głosy 
takich twórców, jak Sereni, Ottieri, Calvino, Ferrata, Fortini czy Leonetti.

43 „Rok po śmierci dyrektora (12 lutego 1966 roku) Menabò przypominał go w tym monograficznym wyda-
niu – Vittorini był typem człowieka, dla którego ton upamiętnienia nie jest odpowiedni…” – tymi słowami 
otwarto 10. numer „Il Menabò”, całkowicie poświęcony jego założycielowi. Pojawiały się w nim teksty: Elio 
Vittorini, „Diario pubblico: 1961–1965, la ragione conoscitiva” (7–63); Guido Guglielmi, „Storia non è sto-
ricismo” (64–73); Italo Calvino, „Progettazione e letteratura” (73–95); Francesco Leonetti, „La conversa-
zione con Vittorini” (95–111); Michele Rago, „Vittorini e la politica culturale della sinistra” (113–127).

44 Książka, której podtytuł brzmiał „Notatki na temat ideologii literatury”, została wydana w listopadzie 
1967 roku i była redagowana przez doświadczonego i dokładnego filologa Dantego Isella. Publikacja ta, 
wydana z pełną aprobatą Calvina, była pierwszą konkretną pozycją złożoną z dokumentów archiwalnych 
o Vittorinim.
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z najnowszymi uwagami redakcyjnymi i pismami z okresu 1960–1965. Calvino, który koor-
dynował wszystkie prace, zrezygnował ze swojego pomysłu piątej części Powód poznawczy.

W 1976 roku w serii „Tascabili” Bompiani postanowił znów wydać pierwszą wersję Diario, 
z 1957 roku, jedyną zawierającą podtytuł Autobiografia di un militante della cultura [Auto-
biografia wojownika kultury]45. Cztery lata później, w 1980 roku, wydawnictwo Einaudi opu-
blikowało specjalne wydanie ze wszystkimi dziełami Vittoriniego, w których znajdowało się 
również Diario, jedynie z pismami z lat 1957–1960, lecz bez tych z 1965 roku.

Pięćdziesiąt lat po śmierci Vittorniego, w 2016 roku Bompiani ponownie opublikował 
Diario in pubblico. Zawiera ono: pierwsze wydanie z 1957 roku, siedem dodatkowych tekstów 
w języku francuskim z wydania Gallimarda z 1961 roku, część Powód poznawczy, opubliko-
waną przez Itala Calvina w 1967 roku na stronach „Il Menabò”, a także drugi dodatek, wydany 
w 1970 roku, Ultimi scritti e interventi (1961–1965), zawierający ostatnie pisma i eseje z tych 
lat, który nigdy wcześniej nie był publikowany. W tym wydaniu z 2016 roku skompletowano 
też wszystkie materiały związane z różnymi wydaniami Diario in pubblico od 1957 do 1980 
roku. To opracowanie bez wątpienia odpowiadałoby Vittoriniemu.
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Autobiography of a militant of culture: Elio Vittorini and his Diario in pubblico

Summary

In 1957, while the first tenth anniversary of the proclamation of the Italian Republic was being 
celebrated, the most eclectic writer and intellectual on the Italian cultural scene of the XIX century, 
once again stirred by the “demon of anticipation”, published his Diario in pubblico. The singular 
book, that mixes and combines fragments of essays and extracts from a diary in a great “novel 
of ideas”, has to be understood both as an intellectual autobiography and as an “active study” of 
the socio-political and artistic events that affected Italy and Europe from the 1920s to the 1950s 
and which influenced the personality of the writer.
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Fackenheim pojmuje ciężar gatunkowy tekstu – Fenomenologii ducha i Ducha fenomenologii. 
Tamto prywatne czytanie miało zresztą publiczny kontekst. Bowiem „tej nocy w nazistowskim 
Berlinie wszystko wydawało się zależeć od sposobu obecności lub nieobecności Absolutu”1.

Fackenheim, który jako starzec napisał autobiografię, to Fackenheim, który jako student 
zaczął ją przewidywać. Pamiętał aprobatę samego profesora Straussa. Zaczynając naukę 
na żydowskim uniwersytecie, powierzył mu swoją najpiękniejszą tajemnicę: „poszukuję 
prawdy judaizmu”. Rozszalały nazizm był zadziwiającym kontekstem dla takich poszukiwań – 
i najbardziej absurdalnym, „wszyscy raczej powinniśmy szukać najszybszej drogi ucieczki”, 
i najoczywistszym: „Rzadko wcześniej i rzadko później młody Żyd znajdował lepsze miejsce 
i okoliczności, żeby brać judaizm na poważnie”2.

Hegel? Pozostał dla filozofii tym, kim Mojżesz dla judaizmu. Jego rozumieniu miał dora-
stający Emil zawdzięczać swoją przyszłość: albo stworzy go jako filozofa, albo pokaże mu 
jego miejsce. Kiedy zostanie wygnany z kraju, w drogę zabierze właśnie Hegla – i jako twórcę 
ogólnego pojęcia, i jako znawcę konkretnej historii. Miejsca manifestacji zagubionego Abso-
lutu. Czytał odtąd Hegla ciągle: w roku 1938 w Berlinie, gdzie do aresztowania studiował 
judaizm – dyskretnie, w roku 1948 w Toronto, gdzie na uniwersytecie nauczał filozofii – 
desperacko. Propozycję otwarcia osobnego kursu, trochę zawstydzony, trochę onieśmielony, 
Fackenheim wciąż jednak odwlekał. Zresztą obcesowość dziekana potwierdziła obawy: „Czy 
rozumie pan Hegla? – pytanie dziekana zabrzmiało jak napaść. Tak, skłamałem, i zacząłem 
go wykładać aż do emerytury”3.

Doktorat przygotował jednak z filozofii arabskiej, mało tego, nawiązał życzliwy kontakt 
z wyznawcami Akwinaty: Phenanem, Maritainem, Gilsonem. Miejscowi filozofowie żywili 
zresztą sprzeczne przekonania: jedni zachwalali pozytywizm, inni górnolotną metafizykę. 
Zjawiska te byłyby wyjątkowo odporne na historię. Stara metafizyka znajdowała prawa, które 
porządkują świat, nowy pozytywizm absolutyzował takie, które odkrywa nauka. Przedmiotem 
ambicji obu byłaby powszechność. Ciążenie jest prawem niezmiennym, Absolut jest duchem 
doskonałym. Zło? Klasycy znaleźli mu nienaruszalne miejsce w systemie, choćby jako brak 
dobra, krytycy uważali za pseudoproblem nieobecny w naukach. Woltera z pełnej optymi-
zmu teodycei Leibniza wyleczyło trzęsienie ziemi w Lizbonie. Owszem, rok 1755 wrażliwych 
ontologów skłonił do wzruszeń, rok 1942 niektórych scjentystów nawet do protestów. Byli 

1 Emil L. Fackenheim, An Epitaph for German Judaism. From Halle to Jerusalem (Madison, Wisconsin: Univer-
sity of Wisconsin Press, 2007), 57. Por. 82.

2 Tenże, „Leo Strauss and Modern Judaism”, w: tegoż, Jewish Philosophers and Jewish Philosophy (Blooming-
ton: Indiana University Press, 1996), 97.

3 Tenże, An Epitaph, 147. Por. tenże, „Retrospective of My Thought”, w: Emil L. Fackenheim, Raphael Jospe, 
Jewish Philosophy and the Academy (London: Associated Universities Press, 1996), 246.
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wzruszeni jako ludzie i wysłali petycje jako tacy. Potem wracali do bibliotek, by odnaleźć 
spokój ducha. Mądre pocieszenie w wyzwolonej z codzienności Myśli. Najpilniejsze zadanie 
stanowiła dla Fackenheima negacja obu dogmatów. Minimalistą być nie próbował, medie-
wistą zaś nie zamierzał. Chociaż dopiero po pewnym namyśle: „Jeżeli średniowiecznych 
platoników uznałem za mniej ważnych, to chyba z powodu filozofa, który mógł się okazać 
alternatywą dla samego Platona, z powodu Hegla”4.

Fackenheim na wyrywki przytaczał zarzuty, które stawiał mu uwielbiany Rosenzweig: 
nowym myśleniem, które dotknęło istnienia, chciał on obalać dawne metafizyki, które 
szafowały pojęciami – istotami, monadami, substancjami, absolutami, duchami. Podobno 
realniejszymi i prawdziwszymi. Istotny udział w niecnym procederze Rosenzweig z odrazą 
przypisał właśnie Heglowi. Jednocześnie niejedno mu przecież zawdzięczał: „Wraz z Heglem 
bowiem stare myślenie uzyskało spełnienie. Co mogło osiągnąć dzięki wzniesieniu myśli 
ponad istnienie, osiągnęło”5.

Śmiało więc mógłby ogłosić koniec epok – „otworzonej w Jonii, zamkniętej w Jenie”. Rosen-
zweig zamienił Hegla w najgorszego wroga, Fackenheim umiał w Heglu zobaczyć przyszłość. 
Owszem, osądził wszystko z lotu ptaka, wcześniej jednak zajrzał w mysią norę. Rosenzweig 
wymyślał mu za bezczelną unifikację, Fackenheim doceniał go za odkrywanie szczegółu. 
Jeden za syntetyzujący błędy stuleci panlogizm, drugi za roztaczającą nowe widoki historykę. 
Fackenheim zauważył to, co Rosenzweig przeoczył: stary Hegel rekapitulował bezczasową 
filozofię, nowy Hegel umożliwiał filozofię historyczną: „Historia bowiem należała według 
Hegla do dziedziny prawdy, co zresztą zawdzięczał chrześcijaństwu. Uznałem więc, że trzeba 
go czytać coraz częściej i uważniej”6.

Heglowskie wyjaśnianie religii dawało wzór, którym rabin Fackenheim interpretował dzieje. 
Nierzadko z atencją mówił o objawieniu: napełnianiu miękkich bukłaków historii szlachet-
nym trunkiem proroctw. Pojęć opisujących religię potrzebował, „żeby ruszyć dalej”, podobnie 
potrzebował samego Hegla. Ruszyć dalej z Duchem epoki. Poszukiwał zatem powiązania: 
tego, co należy do wieczności, i tego, co uznał za historyczne. Pozostał zresztą pomiędzy: nie 
wytworzył pustego pojęcia wieczności bez historii i nie szukał metod rozumienia historii bez 

4 Tenże, „Leo Strauss and Modern Judaism”, 102; tenże, „»Substance« and »Perseity« in Medieval Arabic Phi-
losophy (with Introductory Chapters on Aristotle, Plotinus, and Proclus)” (rozprawa doktorska, Toronto: 
University of Toronto University, 1945).

5 Tenże, „The Systematic Role of the Matrix (Exstence) and Apex (Yom Kippur) of Jewish Religious Life in 
Rosenzweig’s Star of Redemption”, w: tegoż, Jewish Philosophers, 90.

6 Tenże, „Leo Strauss and Modern Judaism”, 102.
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wieczności: „Pomiędzy tymi ekstremami, idealnie pośrodku, dzięki wyjątkowej pracy myśli 
plasuje się myśl własna Hegla. I tego samego trzeba wymagać od uczonych piszących o nim”7.

Heglowi zawdzięczał Fackenheim wyobrażenie Historii. Judaizm już dawno zamknął 
badania nad dziejami. Ustalił ich sensy: po Mojżeszu i objawieniu nic istotnego się nie stało, 
do Mesjasza i odkupienia nic się więcej nie wydarzy. Słowem, religijni Żydzi doceniali zda-
rzenia dokonane, filozofia Hegla dotyczyła wszelkich możliwych. Jedni posiadali zamknięty 
kanon, drugi rozpoznał obiecującą metodę. Sprawdzone w dialektycznych walkach o rozu-
mienie pojęcie Aufhebung. Przekonanie to jednak posiadł Fackenheim dopiero po latach. 
Dotąd rozumiał wiarę jak ustalony zestaw prawd: „Nawet w czasie, gdy moi żydowscy bra-
cia cierpieli w Europie katusze, pracowałem nad filozofią, która starała się wykazać, że nic 
bezprecedensowego nie może podważyć wiary judaizmu”8.

Wtedy uświadomił sobie alternatywę godną Hegla: albo zostanie historykiem filozofii, 
autorem uczonych komentarzy, albo odważnym filozofem historii, kronikarzem własnych 
czasów. Miał więc przed sobą drzwi: jedne, odemknięte, z napisem „wieczność”, drugie, zary-
glowane, z napisem „doczesność”. Wieczność otworzył filozofią, również żydowską, docze-
sność wyważył historią, głównie żydowską. Historię filozofii odnalazł w Toronto w latach 
50., filozofię historii dostrzegł w Berlinie w latach 30. Kiedy wreszcie pojął, że drzwi prowa-
dzą do jednego wnętrza, został uczniem Hegla. Zamieszkał wtedy w sublokatorce z prze-
piękną nazwą: „egzystencjalizm”. Chociaż trudno byłoby mu znaleźć poborcę czynszu: nie 
był nim Buber z apoteozą tego, co wieczne, nie był też Sartre uwięziony w tym, co docze-
sne. Owszem, bezpieczniej było przyznać rację pierwszemu: „Z jego naciskiem na istnie-
jącą w człowieku zdolność do miłości. Ale w stuleciu, które wydało Hitlera, sprawiedliwość 
trzeba oddać i Sartre’owi”9. 

Mieszkania zmieniał Fackenheim stopniowo: w roku 1945 zaczął przygodę z substancją, 
w roku 1961 znalazł znaczenie w egzystencji. Wystąpienie przed audytorium słynnego Aqu-
inas Lecture pokazało historyczną twarz Fackenheima. Przemówił jako bezkompromisowy 
krytyk absolutyzowania praw metafizyki. Owszem, wskrzeszony wtedy Święty Tomasz miałby 
wiele argumentów: przeciw Kantowi, który stawiał na tronie oświecenie, i samemu Heglowi, 
który nazywał rewolucję po imieniu. Kanta potępiłby za krytycyzm, Hegla natomiast za 

7 Tenże, An Epitaph, 156.
8 Tenże, „The People of Israel Lives. How my Mind Has Changed”, w: tegoż, The Jewish Return into History. 

Reflections in the Age of Auschwitz and a New Jerusalem (New York: Schocken, 1978), 44.
9 Tenże, „Aspects of J-Thou Philosophy”, w: tegoż, Jewish Philosophers, 81.
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historykę: „Takie powtarzane przez wieki argumenty, zakładałby jednak powszechne prze-
konanie o prawach metafizyki, które są niezależne od każdego wieku”10.

Dostrzegłby zarazem odmieniony Fackenheim kolejną alternatywę: albo historię wyja-
śni filozofią, albo filozofię osądzi historią: w jednym wypadku musiał bezkrytycznie ufać 
filozofii, czyli uogólniać historię – nie byłoby Oświęcimia, tylko zło, nie znałby Jerozolimy, 
tylko los – w drugim wypadku musiał bezapelacyjnie ulec historii, czyli unieważnić filozo-
fię. Bezmyślnie przyjmować półprawdy szatkowanej faktografii. Jeżeli zdołał ocalić filozofię 
z opresji historii, to tylko dzięki historii ocalonej w filozofii Hegla: „oddającemu sprawiedli-
wość wszystkiemu”! Dlatego wybrał wariant pośredni: filozofia daje się zaskoczyć historii, 
choćby przerazić, historia daje się rozumieć filozofii: „Już dawno temu Hegel stwierdził, że 
filozofia nie może przekraczać swoich czasów. Dlaczego więc współczesny filozof nie miałby 
przyjąć ostrożnej postawy historyka, a odrzucić rolę proroka?”11.

Tymczasem więc o współczesnej historii, która wciąż przyspieszała, Fackenheim pisał 
z ostrożnością filozofa, który docenił dwuznaczność. Istniały dwa porządki: jeden, w któ-
rym filozofia znajduje historię, i drugi, w którym historia poszukuje filozofii. Historia bez 
filozofii będzie zapomniana, pozostanie historią nieznanych znaczeń, filozofia bez historii 
byłaby nieaktualna. Różnica pozostawała istotna: jedna historia dotyczy kondycji człowieka, 
druga natomiast obejmuje konkretne biografie. Kondycja jest ogólna, biografia jest czyjaś. 
Jednocześnie przedmiot takiej filozofii pozostawał wciąż nieokreślony. Sytuował się pomię-
dzy pojęciem metafizyki a historyczną sytuacją. Przestał być już substancją, monadą, przy-
czyną, nie zaczął być zdarzeniem, miejscem, instytucją. Słowem, był na pół konkretny lub 
na pół uogólniony. Owszem, filozofowie najchętniej wypowiadają twierdzenia uniwersalne. 
Nie o ludziach, tylko o człowieku, raczej o historii niż zdarzeniach. Znajdują mianowniki, 
które są wspólne, i pomijają liczniki, które są przemijające. Wyjątki? „Hegel i Marks, którzy 
mówili o rewolucji francuskiej, nie rewolucji jako takiej”12.

Nieustraszony tropiciel ulotnego Absolutu dwojako ratował Fackenheima: nie tylko przed 
metafizyką, lecz także przed antybiografią. Przyglądaniu się swojemu życiu jako czemuś dla 
filozofii nieistotnemu. Metafizykę odrzucił w roku 1961 na oczach tomistów, antybiografię 
natomiast w roku 1967 po lekturze gazet. Przeczytał wtedy wiadomości o wybuchu wojny 
sześciodniowej. Zagrożenie drugą zbrodnią, zepchnięciem Izraela do morza i potopieniem 
Żydów na śmierć, pokazało sensy pierwszej. Ciągle jednak pozostawał wierny Heglowi: 

10 Tenże, Metaphysics and Historicity (Milwaukee: Marquette University Press, 1961), 9.
11 Tenże, „Transcendence in Contemporary Culture. Philosophical Reflections and a Jewish Testimony”, 

w: tegoż, The Jewish Return, 104.
12 Tenże, „Holocaust and Philosophy”, w: tegoż, Jewish Philosophers, 129.
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w roku 1961 miałby przeczuwać znaczenie konkretu, w roku 1967 zaczął precyzyjnie ope-
rować nazwami: „Ledwo wydałem książkę o Heglu, a zaraz musiałem skonfrontować jego 
ducha z planetą Oświęcim”13.

Ostatecznie dopytywał o znaczenie Aufhebung. Historia stanowiła przestrzeń zderzeń: 
tego, co nieskończone, z tym, co chwilowe; tego, co konieczne, z tym, co przypadkowe – 
wiecznego z doczesnym. Skutki? Nieskończone – zostaje, przypadkowe – odpada. Rok sześć-
dziesiąty siódmy stawiał pytanie, któremu musiał sprostać zdezorientowany Żyd: co pozo-
stało z Oświęcimia, co powstaje w Jerozolimie? Pytanie rzucone zarazem samemu Heglowi: 
„Bo to jedyny na tyle zuchwały z zachodnich filozofów, by pośredniczyć między wiecznością 
a historią, zarazem na tyle pokorny, by rozumieć tylko to, co się już w niej wydarzyło”14.

Perspektywa zniszczenia mającego dwadzieścia lat państwa żydowskiego przeraziła Fac-
kenheima. Jednocześnie właśnie wtedy odrzucił antybiografię: jako filozofa usprawiedliwił 
go Hegel, jako wygnańca sprowokował tu Izrael. Nieuchronnie zaczynał uświadamiać sobie 
własny status uczestnika wydarzeń przełomowych – epoch making events: niedoszłą ofiarę 
Oświęcimia, możliwą ofiarę Jerozolimy. Ochroniła go przestrzeń. Azylem filozofa pozo-
stało Toronto: w 1943 roku przyjęło wygnańca, w 1967 roku chroniło tubylca. Pochodzenie 
pozostawało – wtedy i teraz – śmiertelnym zagrożeniem: „Nienawiść antysemity nie doty-
czy bycia kimś lub robienia czegoś, nienawidzi on tego wszystkiego, ponieważ stanowi ono 
dzieło Żyda. Nienawidzi samego jego istnienia”15.

Autobiografia Emila Fackenheima? Stanowiła odkrywanie własnej świadomości Abso-
lutu. Zadanie było poważne: miał zatrzymać upływający czas. Skutków się domyślał – to 
wystawienie samego siebie na filozoficzny widok publiczny. Wpisanie autobiografii w eseje 
i filozoficzne traktaty. Jego życie miało się stać kryterium jego myśli. Życie, które „jak kogut 
pieje o poranku”, myśli, która „jak sowa wylatuje o zmierzchu”. Także takiego zadania nie 
mógłby się podjąć bez istotnej pomocy Hegla: pokazywał mu skuteczną metodę i skłonił do 
rozumienia pokolenia. Filozof miałby traktować – aufheben – historię metodą trójdzielną: 
wziąć – unieść – znieść. Trudno przewidywać zamiary ambitniejsze: „to oddawanie, jak 
u Hegla, sprawiedliwości wszystkim dawnym, sprzecznym ze sobą myślom, tę, mimo to 
podejmowaną, mozolną pracę myśli, którą jest pośredniczenie”16.

13 Tenże, An Epitaph, 156. Skończona wtedy monografia: tenże, The Religious Dimension in Hegel’s Thought 
(Bloomington: Indiana University Press, 1968).

14 Tenże, An Epitaph, 180.
15 Tenże, „Post-Holocaust Anti-Jewishness, Jewish Identity, and the Centrality of Israel”, w: tegoż, The Jewish 

Return, 218.
16 Tenże, An Epitaph, 147.
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Odtąd niestrudzenie próbował pisać biografię XX wieku. Spreparowały ją dwie związane 
ze sobą osobliwości: Zagłada ze stolicą w Oświęcimiu oraz Ocalenie ze stolicą w Jerozolimie. 
Osobistą natomiast historię filozof sytuował pomiędzy – nie przetrwał kacetów w Polsce i nie 
mieszkał jeszcze w Izraelu. Zarazem stanął na progu obydwu miejsc: jako Żyd-wygnaniec 
uniknął jednego, jako Żyd-ocaleniec zasiedli drugie. Życiorys napisały mu wynalazki Niem-
ców: instytucje, osoby, zjawiska. Machtübergabe w roku 1933 i Sachsenhausen w roku 1938. 
Samobójstwo ukochanej ciotki w czasie Kristallnacht bez słowa pożegnania oraz zabójstwo 
wujka w jakimś Pflegeanstalt dla weteranów wojennych. Ponadto ważna prawda o Niemcach 
i Zagładzie podana przez Hilberga: „Pisałeś tak długo i wnikliwie o tym, jak ją zrobili, powiedz 
no wreszcie, dlaczego. Raul podniósł wzrok i rzekł. Zrobili, bo chcieli”17.

Fackenheim jako ocaleniec? Nigdy nie przyznał sobie tej rangi, chyba raz tylko określił 
się ofiarą. Zresztą rozmyślał wtedy o chwili własnego wygnania: był wygnańcem, bo pozba-
wiono go ojczyzny, był ocaleńcem, bo oszczędzono mu zbrodni. Ocaleniec dzięki wygnaniu! 
Zachodził tutaj jeszcze jeden paradoks: jeżeli był wygnańcem, to z metropolii, w której obmy-
ślono zbrodnię, jeżeli zaś ocaleńcem, to z prowincji, w której ukrywano cierpienie. Niedoszłe 
ofiary przegnano na Zachód, pozostałe wywieziono potem na Wschód. Fackenheim trafił 
tymczasem do kacetu, który uznał za przedsionek Oświęcimia. „Miał on cechy, bez których 
późniejsze obozy śmierci nie byłyby możliwe i to bez względu na to, czy naziści już wtedy 
je planowali, czy też tę straszną decyzję podjęli później”18.

Filozof zachował świadomość ograniczonych możliwości poznania Zagłady: ocaleniec 
doświadczony Oświęcimiem, który przeszedł przez kacet, mówi albo pisze; wygnaniec 
doświadczony Sachsenhausen, który uciekł przed wywózką, słucha albo czyta. Jeden zwia-
stuje dzień, drugi wylatuje nocą. Różnice zrozumiał w uniwersyteckiej bibliotece w Toronto. 
Właśnie czytał tekst o zbrodni – musiał czekać do jego napisania, żeby dostać szansę na 
rozumienie – kiedy pomyślał o sobie wewnątrz Zagłady. Odtąd doświadczenie uważał za 
istotne źródło filozofowania: im bliższe zbrodni, tym wiarygodniejsze; im bliższe ocalenia, 
tym żywotniejsze. Sachsenhausen pozostał ostatecznym horyzontem myślenia Fackenhe-
ima: nie pozwolił przemilczeć Oświęcimia, bo był przecież jego przedsionkiem, nie pozwo-
lił rozpoznać Oświęcimia, bo był zaledwie jego zapowiedzią. Czyli ocaleni pięć po północy 

17 Tenże, „Holocaust and Weltanschauung. Philosophical Reflections on Why They Did It”, w: tegoż, Jewish 
Philosophers, 46.

18 Tenże, „Sachsenhausen 1938. Groundwork for Auschwitz”, w: tegoż, The Jewish Return, 58.
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zachowywali pamięć – życie, wygnany za pięć dwunasta potrzebował metody – myśli, Hegla: 
„Wolno odrzucić wszystkie jego tezy, ale nie wolno od nich nie zacząć”19.

Wygnańcza biografia widzącego części Fackenheima stanowiła fragment całości: rok 1933 
niejedno zaczął, rok 1939 niczego nie skończył. Epitafium napisane niemieckim wyznaw-
com judaizmu stanowiło preludium Zagłady zgotowanej polskim. Gdyby na nim poprzestał, 
odwróciłby się od Hegla. Czyli do ruiny doprowadził pojęcie Aufhebung, które dziedziczył 
właśnie po Jenie. Sprawiedliwość oddaje ona historii nierozdzielonej. Musiał więc, kiedy 
pisał o sobie samym, pójść dalej: zachować to, czego w życiu doświadczył, i uwzględnić to, 
co o sobie przypuszczał. Przygotować dwie autobiografie: dokonaną i możliwą do przeży-
cia, wygnańca i kandydata na ocaleńca. Tę, którą zamknie tryb oznajmujący – „byłem tam”, 
oraz tę, którą zaczynie tryb warunkowy – „jeżeli bym”: gdybym był Täter, ale też, gdybym 
był Opfer. Autobiografia rozdzieranego przeszłością filozofa była zapisem tych przypad-
kowo niespełnionych możliwości. Żydzi w Halle? „Gdyby ich pradziadkowie porzucili juda-
izm i nie wychowali dzieci po żydowsku, czwarte z kolei pokolenie mogło stanąć po stronie 
oprawców, nie ofiar”20.

Godne podziwu gdyby! Odwaga filozofa poszła w parze z decyzją rodzica: wnuk Schlesin-
gerów uniknął pokusy zostania esesmanem, ojciec Fackenheimów podobną pokusę udaremnił 
dzieciom. Żona urodziła mu nieżydowskie dziecko, które postanowił wychowywać na Żyda. 
Pomysł pociągnął dwa możliwe skutki, zresztą oba dotyczące kolejnej Zagłady: z jednej strony 
narażał dziecko na jej ewentualne przeżycie – gdyby kolejne pokolenie miało doświadczyć 
swojej zbrodni, z drugiej strony wybawiał od jej dokonania. Emil postawił warunek, Rose 
podała argument: „Powiedziałem, że mógłbym mieć tylko żydowskie dzieci, a ona od razu 
się zgodziła. Jako chrześcijanie, powiedziała, niosłyby piętno i pokusę antysemityzmu”21.

Gdyby! Powszechnie pogardzany spójnik, przynajmniej przez koryfeuszy nauki, Facken-
heim świadomie docenił. Rozumiał przypadek i dostrzegał przełomy – dokonane albo niedo-
szłe: gdyby nie triumf hitleryzmu, nie byłbym filozofem, tylko profesorem filologii klasycznej, 
gdyby nie późne urodzenie, nie zostałbym syjonistą, tylko ambitnym studentem filozofii – 
może w samym Heidelbergu, może u samego Heideggera? „Czas pokaże, czy dorówna on 
znaczeniem największym z filozofów, niemniej tutaj musi być postacią centralną”22.

19 Tenże, „On the Life, Death, and Transfiguration of Martyrdom. The Jewish Testimony to the Divine Image 
in Our Time”, w: tamże, 236. 

20 Tenże, „Jewish Faith and the Holocaust”, w: tamże, 30.
21 Tenże, An Epitaph, 153.
22 Tenże, To Mend the World. Foundations of Post-Holocaust Jewish Thought (Bloomington: Indiana University 

Press, 1994), 150–151. Heidegger jest postacią centralną w rozdziale: „Spinoza, Rosenzweig, Heidegger on 
Death”. 
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Rozpoznawanie ewentualności stanowi niejednoznaczną retrospekcję: myśli – sowy 
wylatujące po zmroku, które pokazują sytuację nigdy niezaistniałą, wracają do realnego 
życia – koguta piejącego od świtu, które dowiodło możliwości takiej sytuacji. Istnieją dwa 
gdyby – prywatne i publiczne. Jest gdyby uwzględniane w autobiografii oraz historiografia 
z uwzględnieniem gdyby. Fackenheim? Jednym objaśniał własny życiorys, drugim szkicował 
swoją filozofię. Jeden zawierał autobiografie oznajmującą, wygnańczą, druga byłaby auto-
biografią warunkową, ocaleńczą. Uzyskał więc miszung: historii prywatnej, którą długo uwa-
żał za sprawę nieinteresującą, z historią pokolenia, którą kiedyś uważał za niefilozoficzną. 
Uświadomił sobie wtedy swój status półocaleńca: „Być Żydem po Oświęcimiu, to konfron-
tować się z jego demonami i świadczyć przeciw nim we wszystkich maskach, jakie noszą”23.

Ważne gdyby Fackenheima objęło Hegla. Pytał o ewentualne poglądy albo wątpliwości 
filozofa z Jeny. Chodziło o Zagładę: co jeżeliby ją zobaczył? Byłby nią zmieszany, oceniłaby 
jej skutki. Musiałby rozpaczliwie ograniczać roszczenia filozofii: „Czy dzisiaj Hegel mógłby 
wciąż pisać swoją filozoficzną historię świata, taką, której duchowa zasada polega na uwzględ-
nieniu wszystkich punktów widzenia?”. „Wykluczone!”

Filozofia autobiografii

Heglowska metoda pisania autobiografii wymagała rozpoznania aktualnej pozycji Aufhe-
bung. Autorzy musieli ustalić dwie istotne sprawy: miejsce pokolenia w historii oraz wła-
sne miejsce w pokoleniu. Rozpoznanie jej postępów domagało się perspektywy – najlepiej 
trzech okrągłych stuleci. Takie przynajmniej było przekonanie Hegla. Pamiętajmy o odręb-
ności i zależności porządków: życia w świecie przyczyn ustanawianych z myślą o istotnych 
skutkach, które wywołuje. Rozpędzone życie ograniczało skołatane myśli Fackenheima. 
Temperował swoje oczekiwania: nie liczył, że XX wiek zwolni tempo, i nie wierzył, że szybko 
rozpozna jego ducha. Mało tego, miał pewność, że obserwuje historie przełomowe – „pla-
netę Oświęcim” i „miasto Jerozolimę” – oraz wrażenie, że przeżywa historię niezamkniętą. 
Elementarne pytania – co zostanie z jednego, co odpadnie z drugiej – zadawał przedwcze-
śnie. Przedwcześnie napisał również autobiografię: „Może powinienem był jeszcze się nieco 
wstrzymać? Dłużej już jednak czekać nie mogłem”24.

Siedemdziesięciolatek! Dotąd zbierał filozoficzne fragmenty w autobiografii pokolenia – 
coś z Rosenzweiga, który nie zdążył zobaczyć Jerozolimy, lub z Heideggera, który nie chciał 
odwiedzić Oświęcimia – teraz w autobiografii wygnańca podsumował dostępną wiedzę: 

23 Tenże, „These Twenty Years. A Reappraisal”, w: Quest for Past and Future. Essays in Jewish Theology (Blo-
omington: Indiana University Press, 1968), 19. Zob. tenże, An Epitaph, 37, 96.

24 Tenże, An Epitaph, XXVIII. Por. tamże, XXXI, 18.
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moment, w którym znajduje się historia, oraz miejsce, w którym zatrzymała się filozofia. 
Autobiografią pokolenia pytał, jak naprawić to, co przetrwało, autobiografią wygnańca raczej 
jak pożegnać to, co przepadło. „Naprawa” przyszłej myśli, of Jewish thought, to tylko wstęp 
do „Epitafium” minionego życia, of German judaism. Napisane zostały w podobnym języku – 
poheglowskim i zatrwożonym. Zresztą: „Gdyby Hegel żył dzisiaj, dodałby, że o Zagładzie 
można orzekać poprawnie tylko z przerażeniem”25.

Przerażenie potrafiło tymczasem paraliżować poznanie. Świadomy zagrożenia Fackenheim 
lawirował: nie szarżował myślą, ale obserwował życie. Jako autor autobiografii pokolenia, 
zachęcony profesją, pokazywał ograniczoną perspektywę filozofii, w której jest „więcej myśli 
niż życia”; jako autor autobiografii wygnańca, zmuszony starością, próbował przełamywać 
ograniczenia historii, w której jest „więcej życia niż myśli”. Czekał na perspektywę albo na 
wskrzeszenie Hegla. Uspokojenie życia albo pobudzenie myśli. Czekał zresztą do ostatniej 
chwili. Spätstil? – to cierpliwe oczekiwanie na heglowską perspektywę. Jest czas na ucieczkę, 
nigdy dobry, jest czas na pisanie. Słowem, rozumienie zdarzeń, chociażby samobójstwa cio-
teczki Erny popełnionego podczas „nocy kryształowej”, potrzebuje spokoju. Zjawiska nie-
znanego w hitlerowskich Niemczech. Początkujący filozof doświadcza tymczasem terroru. 
Uwięziony w kacecie i wygnany z ojczyzny. Bierze w podróż pamięć o Halle. Pamięta gest 
nauczyciela – „wróć ocalić kraj” – oraz krajobrazy Niemiec. Potrzebę powrotu do miejsc albo 
ludzi odczuł zaraz po zamknięciu podróżnej walizki. Halle, rodzina, Erna? „Pomyślę o tym 
później, najpierw muszę się stąd wynieść”26.

Autobiografia pochodzi z naturalnej potrzeby powrotu, Fackenheim natomiast z powrotu 
uczynił filozofię. Poważnie o podróży do przeszłości zaczął rozmyślać po spotkaniu z Bube-
rem. Przeżywszy z filozofią okrągłe osiemdziesiąt siedem lat, obydwaj zostaną pochowani 
w Jerozolimie: Galicyjczyk, rocznik 1878, w roku 1965, Saksończyk, rocznik 1916, w roku 2003. 
Wtedy było jednak stanowczo za wcześnie, by młodszy zrozumiał sens rozmowy. Zagma-
twane zagadnienie dotyczące tego, „co może robić filozof na stare lata”, pozostawało poza 
wyobraźnią Fackenheima. Nie przez deficyty współczucia, ale tamto odkładanie myślenia. 
Wtedy o śmierci ciotki, teraz o starości Bubera. Mędrca ogarniętego obsesją aktualności 
własnej filozofii: „Zastanawiał się chorobliwie, czy żyjący przed nim filozofowie pod koniec 
życia nie podawali w wątpliwość tego wszystkiego, co dotąd wymyślili”27.

Czyżby więc radykalne autobiografie stanowiły odwoływanie własnych słów? Psychicznie 
druzgocący filozoficzny obowiązek? Chyba tak daleko Buber nie poszedł. Zarazem sugerował 

25 Tenże, „Pinchas Peli as a Jewish Philosopher”, w: tegoż, Jewish Philosophers, 108.
26 Tenże, An Epitaph, 23–24.
27 Tenże, „Aspects of I-Thou Philosophy”, w: tegoż, Jewish Philosophers, 77. Por. tenże, „Retrospective”, 228.
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rozmówcy ostrożność: na myślenie zawsze byłoby za wcześnie. Ślady takiego sceptycyzmu 
zachowa również autobiografia Emila. Napisał ją starzejący się myśliciel, bo musiał. Jed-
nocześnie napisał ją bardzo wstrzemięźliwie. Wedle wskazań, rzecz jasna, samego Hegla: 
„Pierwszy z jego poglądów dotyczy filozofii, niemogącej powstać, dopóki formy życia, które 
obejmuje, wciąż przechodzą narastające boleśnie burze i napięcia”28.

Ciotkę z czasu młodości pojął dopiero po latach, jeżeli w ogóle, może o Heglu także powi-
nien pisać na starość? Przypuszczalnie ta zwłoka należałaby do gatunku niepraktycznych. 
Wykłady na temat niemieckiego filozofa zapewniały mu długo utrzymanie. Początki byłyby 
zresztą niełatwe. Asystent z doktoratem, godzina wykładu, studenci na miejscu, uniwersytet 
w Toronto: „Wysłałem kumpla do pełnej studentów sali, żeby im powiedział, że jestem chory. 
Miałem stracha i potrzebowałem tygodnia na doczytanie tego i owego”29.

Ważniejsze oczywiście byłoby to, co Hegel dzisiaj oferował filozofowi: oglądanie historii 
jako konkretnej całości. Hegel leżał otwarty w bibliotece, Ernie przyszło zaczekać w pamięci. 
Czekała zresztą z dwóch przyczyn: dydaktycznej, ponieważ siostrzeniec musiał najpierw 
Hegla zrozumieć, i poznawczej, ponieważ Hegel radził filozofowi zachować cierpliwość. Zna-
czenie aktu samobójczego pani Goldberg? „Nocy kryształowej”? Nocy oświęcimskiej? Jeszcze 
było za wcześnie, żeby to stwierdzić: „W mojej filozofii nie było trudniejszego, bardziej cza-
sochłonnego, wymagającego większej cierpliwości zadania niż uchwycenie, niepuszczanie, 
nietracenie należącego do Hegla środka”30.

Wyjść ze środka to stracić Hegla – wynik prac jego myśli: „Tożsamość, Tożsamość Toż-
samości oraz Nie-Tożsamość”, „Jedność, Jedność Jedności oraz Nie-Jedność”, „Znaczenie, 
Znaczenie Znaczenia oraz Nie-Znaczenie”. Największym zagrożeniem okazało się przyjęcie 
alternatywy wykluczającej: albo wieczność, która ucieka z historii i nie wraca, albo docze-
sność, która chwyta historię i nie puszcza. Redukcja tego rodzaju ostatecznie musi zatrzy-
mać pracę Aufhebung. Charakterem tego zjawiska jest przecież pośrednictwo: odnajdowanie 
doczesnego w wiecznym oraz odkrywanie wiecznego w doczesnym. Wszystko to cierpliwie 
prowadzi do Absolutu: „Wiedza absolutna u Hegla, nawet jeżeli transcenduje tę mniej-niż-
-absolutną, musi zawierać i ocalić w sobie wszystko, po to, żeby to, co skończone, niezawarte 
i nieocalone, nie zniszczyło jej absolutnego charakteru”31.

Cierpliwość byłaby filozoficznym losem Fackenheima. Zachował więc czujność: „co może 
robić filozof na stare lata?” – dyskretnie sprawdzić, czy nie pomyślał czegoś za wcześnie, 

28 Tenże, „A Political Philosophy for the State of Israel. Fragments”, w: tegoż, The Jewish Return, 195. 
29 Tenże, An Epitaph, 148.
30 Tenże, „Retrospective”, 248. Zob. tenże, The Religious Dimension, rozdz. 4.
31 Tenże, „Retrospective”, 248.
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jeżeli szczęśliwie uniknął pochopnych sądów, doradzać młodszym, jak nie przegapić okazji 
na myślenie. Jeszcze tydzień z okładem, miesiąc, dekada, stulecie, a ujrzymy Całość. Następ-
stwo idącego własnym trybem Aufhebung. Cierpliwość miała niniejszym swoją metafizykę. 
Autobiografia natomiast stanowiła w gruncie rzeczy szukanie własnego miejsca w histo-
rycznym procesie znoszenia. Człowieka skazanego na wygnanie i należącego do pokolenia 
Ocaleńców. Emil pytał również o znaczenie przełomów w całej historii Żydów: „przeżycia 
podstawowe”, które na Synaju formowały judaizm, weryfikowały „zdarzenia przełomowe”, 
które sugerowała mu metoda Hegla: „Trzy wydarzenia tego rodzaju przeżyli Żydzi od czasu 
zburzenia świątyni, z tego dwa zdarzyły się w tym pokoleniu”32.

Owszem, Hegel czytany w zaciszu kanadyjskiej biblioteki sugerował scalenie przełomów 
w logiczną Całość: sukcesów politycznej emancypacji z Zagładą oraz Zagłady z polityczną 
manifestacją ocalenia. Wygdybanie takiej rzeczywistości musiałoby zarazem lekceważyć 
oświęcimskość negacji. Pozostawały dwie możliwości: albo Oświęcim stanowi nieprzypad-
kowe dzieło Aufhebung, albo Aufhebung zostało unieruchomione przez Oświęcim. Jedno 
stanowiłoby fakt ostatecznej klęski człowieka, drugie natomiast stan nieznośnej wręcz 
niepewności. Fackenheim? Utkwił pośrodku, jakby bez ruchu, bardzo ostrożnie – z jednej 
strony miałby namacalną Zagładę, z drugiej tylko kruchą zapowiedź Ocalenia. Zdesperowany 
wyjaśniał sens przestrogi Kierkegaarda: „Nawet pojedyncze niewyjaśnialne w swojej grozie 
zdarzenie czyni niewyjaśnianym wszystko, choćby to, co dotąd wydawało się oczywiste”33.

Obowiązuje zasada wyłamanego środka: middle stanowi to, co leży pomiędzy – tym, co 
przeminęło albo nie przeminęło, tym, co nadejdzie albo nie nadejdzie – broken oznacza to, 
że jest niepewne. Jeszcze nie porankiem i już nie nocą, już nie sową i jeszcze nie kogutem. 
Tamta niezgłębiona sytuacja środka determinowała lekturę Hegla. Fackenheim, który nocą 
pisał autobiografię wygnańca, doświadczał skrajności, byłby filozofem niepewnym jutra; Fac-
kenheim, który rano pisał autobiografię pokolenia, zapowiadał przyszłość: jeden wystawił 
„Epitafium niemieckiego judaizmu”, drugi określił „Przyszłość żydowskiej filozofii”. Grabarz 
czytający o Oświęcimiu i akuszer zamieszkały w Jerozolimie. Oświęcim, Jerozolima? – histo-
ria nie pozwala wybrać jednego, żeby odwołać drugie, filozofia nie potrafi znieść obydwu, 
żeby potem pogodzić: „Musi raczej zagnieździć się między skrajnościami, a gdy pomieszka 
w tym niepewnym miejscu i nie zostanie rozdarta na strzępy, na nowo wykaże gotowość do 
bycia wrażliwym”34.

32 Tenże, An Epitaph, 141.
33 Tenże, To Mend the World, 134–135, 191, 296.
34 Tamże, 127.
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Zamieszkiwał zatem Fackenheim środek. Niepewność próbował opanować znanymi meto-
dami. Odróżniał: begreifen, które stanowi rozumienie, oraz verstehen, które oznacza uczest-
nictwo. Begreifen to rozpoznawanie wydarzeń, sytuacji, zjawisk, verstehen to pośredniczenie 
pomiędzy: nocą a rankiem, sową a kogutem. Begreifen pomaga czytać historię filozofii, ver-
stehen odwrotnie – pozwala pisać filozofię historii – nie tylko historii jako takiej, lecz także 
jako mojej. Autobiografii. Hegel? Pokazywał tej filozoficznej historii, metodami znoszenia, 
przysługujące jej ostatecznie miejsce: raz „przypadkowe”, raz „elementarne”, to, co zostaje, 
i to, co odpadło. Natomiast w sytuacjach skrajnych poruszał Aufhebung z największą moż-
liwą prędkością. Nie przyrównywał wtedy tego, co wtórne, do tego, co istotne, ale ostro 
przezwyciężał. Tożsamość sowy – nietożsamością poranka, nietożsamość nocy – tożsamo-
ścią koguta: „Z tym, że vis-à-vis planety Oświęcim i jedno, i drugie przestało być możliwe”35. 

Kształt autobiografii filozofa określała więc metafizyczna niepewność niejasnego środka.
Mglista nadzieja na ujrzenie Całości. Napisanej wielką literą nowej postaci Absolutu. Nawet 

tamten wygdybany i przerażony Hegel miałby pytania i wątpliwości. Przerażenie pozosta-
wało zresztą osnową autobiografii Fackenheima. Heglowską Całością stała się teraz planeta 
Oświęcim: nie podlegała prawu znoszenia, bo nic nie mogło jej zaprzeczyć, nie pomagała 
stworzyć syntezy, bo nie miała już nic pozytywnego: „…żaden Duch nie może z niej ocaleć”36.

Zagrożenie było dramatyczne. Czyżby ludzkość skazano na wiecznie niepewny środek? 
Wpadła tu jak do studni? Powstrzymana na zawsze na etapie Oświęcimia? Czyżby kwestią 
czasu pozostała nowa Zagłada? Skoro proces zaprzeczania został właśnie zatrzymany! Wystę-
pują dwie możliwości zakłócenia prac Aufhebung – duchowe anachronizmy oraz duchowa 
degrengolada. Hegel miał dopuszczać powrót nieaktualnych form Ducha. Doskonale radził 
sobie z cieniami przeszłości. Zarazem nie przewidział pojawienia się Antyducha – „rady-
kalnego”, „absolutnego”. Takiego, który nie przestaje być uduchowiony, oraz takiego, który 
okazuje się nowoczesny. Który jednoznacznie potwierdza bosko-ludzką tożsamość współ-
czesnego świata: „W bezprecedensowej, entuzjastycznej, samospełniającej się celebracji 
nienawiści, zniszczenia i mordu”37.

Delikatne napięcie między historią a filozofią zostało właśnie zaburzone: filozofią, którą 
wynalazł Hegel i która obejmowała całą historię; historią, która ominęła Hegla i która prze-
kreśliła całą filozofię – tę z roku 1710, wychwalającą najlepszy ze światów, oraz tę z roku 
1819 – najlepszy świat zamieniającą na okropny. Zarazem obie kończyły spór: u Leibniza, 

35 Fackenheim, An Epitaph, 305.
36 Tamże, 174.
37 Emil L. Fackenheim, Encounters between Judaism and Modern Philosophy. A Preface to Future Jewish Thought 

(New York: Schocken Books, 1973), 157.
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pozostając możliwie doskonały, świat nie mógł być lepszy, u Schopenhauera, stanowiąc 
ponure siedlisko pesymizmu, świat nie może stać się gorszy. Takim to sposobem obydwaj 
zamknęli historię na klucz. „Żadna filozofia nie odważyła się stanąć wobec nazistowskich 
kacetów. O ile jednak inne filozofie miały swoje mechanizmy obronne, o tyle filozofia Hegla 
nie miała żadnych”38. 

Taki oto kłopotliwy spadek odebrał starzejący się Emil. Jego autobiografia była rachun-
kiem strat: najlepszą metodą odkrytą w filozofii oceniał najgorsze chwile widziane w histo-
rii. Pozostał jednak rozdarty: raz obmyślał „naprawę”, czyli włączenie Żydów w krwiobieg 
przyszłości – Ocalenia, raz stwierdzał Zagładę, czyli usunięcie Żydów w niedawnej przeszło-
ści – „epitafium”. Owszem, wynajęty pokój na broken Hegelian middle to niepewny adres. Nie-
pewność jednak nie oznaczała rozpaczy. Mieszkał tutaj z ograniczoną nadzieją wprawienia 
w ruch Aufhebung: „Myśl, która rozumie całość okropieństwa, pojmie je dopiero, gdy zderzy 
się z nim jako całością, w każdym punkcie tego biegnącego na około ruchu”39. 

Autobiografię zatytułował Fackenheim dwuznacznie. Owszem, epitafium dotyczyło nie-
mieckiego judaizmu. Kontekst jego opowieści zarazem stanowiła sama Zagłada. Zepsuła wię-
cej niż judaizm i objęła więcej niż Niemcy. Filozof dysponował niezrozumiałym przeważnie 
pojęciem powszechności. Zdawał sobie sprawę z dwóch zjawisk: skali zniszczenia, które opi-
sywał jako absolutne, i skali zagrożenia, które osiągnęło masę krytyczną. Czyżby więc histo-
ria napisała epitafium wszystkim Żydom? Mieliby przestać istnieć? Duchowo, jak w czasie 
epidemii chrztów, o której pisał z żalem, fizycznie, jak w ponurych dniach Zagłady? „Wymor-
dowano wtedy jedną trzecią narodu, wśród niej Żydów najbardziej żydowskich, wschodnio-
europejskich, dlatego pod znakiem zapytania stanęło przetrwanie jego całości”40.

Epitafium byłoby ideą ze wszech miar Heglowską. Pozostawało wytworem Aufhebung – 
mocy przemieniającej, przekształcającej, przetwarzającej oraz przechowującej – w nowych 
figuracjach i w innych kontekstach. Jakiekolwiek natomiast formy nieprzemienione, nie-
przekształcone, nieprzetworzone, nieprzechowane stanowiłyby relikty przeszłości. Słowem, 
to, co w historii aktualne, istnieje nie mniej niż zaprzeczone; to, co w historii wsteczne, ist-
nieje nie więcej jak pożegnane. Właśnie tej stronie znoszenia należą się epitafia. Znaczenie 
zjawiska trudno zresztą przecenić: „Aufhebung przywraca należne miejsce skończoności, 
przezwycięża ją jednak w pojedynczym akcie Ducha, który wznosi myśl do Absolutu i zara-
zem ukazuje czyste Bycie jako tożsame z czystą pustką”41.

38 Tamże.
39 Fackenheim, To Mend the World, 247.
40 Tamże, 12.
41 Tamże, 173.
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Epitafium to tymczasem słowo pożegnania spraw skazanych na wymarcie. Uparci ich 
nosiciele wydają się epigonami – kultywują relikty i pozostają żałośni. Hegel za relikty uzna-
wał krążących ciągle po świecie Żydów. Zarazem poważnie potraktował religijne roszczenia 
potomków Abrahama. Oddawał sprawiedliwość ich własnej perspektywie. Fackenheima (ale 
i Bubera) na pewno irytowało to, że definiował ją głównie Spinoza (ale i Mendelssohn). Nie 
mądrościowe midrasze, które uchwycały istotę żydowskiej wiary, ale traktaty racjonalistów. 
Kanta osądził za kiepską publicystykę, Hegla docenił jednak za przenikliwość. Nie tylko opi-
sał on sens judaizmu, lecz także na dodatek metodę jego badania. Przepuścił przez Aufhe-
bung – sprawną maszynkę do mielenia historii: ta wchłonęła, absorbed, starożydowskie części 
i zastępuje je, supersede, jako chrześcijańska całość. Zostawmy szczegóły. Problem dotyczył 
ciągłego i upartego istnienia Izraelitów – wchłonięci żyją niezależnie od dialektycznych 
zmian, zastąpieni giną niekiedy za anachroniczną wiarę. Istnieją, choć powinni zniknąć – 
stop! – istnieją, choć powinni trwać inaczej. Taką zagadkową obecność wyraziło równie 
zagadkowe zdanie Hegla. Stwierdzenie zachowane u Fackenheima w parafrazie. Żydzi? „Byli 
utrzymywani w gotowości przez nikogo innego jak przez Ducha i jego świat, reprezentując 
sobą nieskończone cierpienie całego średniowiecza”42.

„Utrzymani w gotowości”! Hegel nie wyjaśnił tej zagadki, Żydzi nie przestali jej stano-
wić – i podczas średniowiecznych krucjat, i różnych współczesnych zbrodni. Nietknięci 
przez Aufhebung? Zostawieni na czarną godzinę, wyznaczeni do trudnych zadań? Grupa 
specjalna w odwodzie Ducha. Oczyszcza przedpole? Rozminowuje? Wyjątki potwierdza-
jące regułę? Podważające? Fackenheim podchwycił to zagadkowe Hegelianum. Pytał więc 
dalej. Kim byłby postheglowski, pooświęcimski Żyd dzisiaj? Ocaleniec? Wygnaniec? Jedno 
po kilkunastu latach wiedziałby na pewno! „Żydzi nie mogą oddać Hitlerowi pośmiertnego 
zwycięstwa, mają obowiązek ocaleć i pozostać Żydami”43.

Jaką tożsamość odkrył w takich pytaniach Emil? Istnieniem odkrywcy zdezelowanego 
Aufhebung kierował przypadek. Dzięki zbiegowi okoliczności nie został zagazowany: jako 
wygnaniec w ostatniej chwili, który uniknął bydlęcego wagonu, oraz człowiek z narodu oca-
leńców, który zachował resztkę istnienia. Ostatnią jego świadomą czynnością były powroty: 
do nicości Niemiec, których nie pomógł odbudować, i do krainy Izraela, którego tymczasem 
nie rozumiał. Odczuwał jednak jego dziwną witalność. Paradoks jeszcze z czasów Zagłady! 
„Z jej nazistowską logiką, która, chociaż była nie do odparcia, została odparta”44.

42 Fackenheim, Encounters, 120.
43 Za: tenże, God’s Presence in History. Jewish Affirmations and Philosophical Reflections (New York: Harper 

Torchbooks, 1972), 84.
44 Tenże, To Mend the World, 201.
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Później na poważnie zaczął planować swoją emigrację do Izraela. Dlaczego przyjazd tu 
nazywał Powrotem? Ponieważ uznawał siebie za część wygnańczej tradycji: wyrzucony 
z brunatnych Niemiec i wypędzony z rzymskiej Palestyny. Powrót kończył więc dwie osobne 
tułaczki. Niewątpliwie stanowił on dla Fackenheima akt na wskroś filozoficzny – skoro filo-
zofia dotyczyła życia! Potrzebował całe dwadzieścia lat, aby rozpracować jego znaczenie. 
Zamiast wyjaśniać w bibliotece zbrodnię, postanowił zamieszkać z ocalonymi Żydami. Miesz-
kańcy kraju, który zakończył stan tułaczki – powiadał – naśladowali powstańców getta, które 
ukazało sens wygnania: opór byłby tu formą życia. Nie tylko jako rzucanie butelek z benzyną, 
lecz także jako trwanie z resztką nadziei. Sama wola życia była oporem – tym, co pozostało 
z Oświęcimia, i tym, co zamieszkało w Jerozolimie. Żydzi? „Na zaproszenie do zbiorowego 
samobójstwa reagują niespodziewaną wręcz wolą życia”45.

Powrót na ten mały starożytny kawałek ziemi stanowił jego odpowiedź na dwa pyta-
nia. Jedno zadał mu sam urzędujący premier kraju, kiedy filozof po raz pierwszy odwiedził 
Syjon. Elie Wiesel, ocaleniec, polecił go rządowi izraelskiemu w charakterze eksperta, Levi 
Eshkol, syjonista, zagadał na jakimś seminarium o przyszłą emigrację. Pytanie z roku 1968 
w żydowskim państwie usłyszał wcześniej w roku 1938 w niemieckim więzieniu. Następował 
raptowny schyłek tysiącletniej historii niemieckiego judaizmu. Palono synagogi i więziono 
Żydów. Emil siedział w wiezieniu w Halle. Zapamiętał zaczepkę jakiegoś starszego mężczy-
zny: „Te, Fackenheim, studiujesz judaizm, my się na tym nie znamy, powiedz nam, co on 
może dać nam tutaj”46.

Wtedy nie dawał wiele, potem dał nowy Izrael. Obserwacja taka olśniła nagle Fackenheima. 
Zgłosił aspiracje do pokolenia żywych – kraju Izraelitów i ziemi Ocalenia. Sąsiedztwo oby-
dwu pozostawało według Fackenheima prawdą XX stulecia: i filozofii przerażonej Zagładą, 
i judaizmu zdziwionego Izraelem – życie przypadkowo zachowane z Zagłady stanowiło 
podstawę życia świadomie wiedzionego w Izraelu. Inaczej mówiąc, w Oświęcimiu chodziło, 
żeby wyżyć i wy-Żydź, w Jerozolimie natomiast, żeby odżyć i od-Żydź. Zapożyczona skądś 
filozoficzna maksyma Fackenheima brzmiała odtąd następująco: „Niech nikt po Zagładzie 
nie śmie Ocalenia nazywać ocaleniem”47.

Został świeżo upieczony „ole”, świadkiem reanimacji życia. Marzyłby zarazem o włącze-
niu przypadkowego istnienia w niejasne Aufhebung: nie jako odpadu z pięknym epitafium, 
który należy do przeszłości, ale jako udziału w naprawie świata, który zostanie na przyszłość. 

45 Tenże, „Jewish Faith and the Holocaust”, w: tegoż, The Jewish Return, 30.
46 Tenże, What is Judaism? An Interpretation for the Present Age (New York: Summit Books, 1987), 13; por. 

tenże, An Epitaph, 299.
47 Tenże, „From Bergen-Belsen to Jerusalem”, w: tegoż, The Jewish Return, 142.



165NR 1 (16) 2021 „AUtObIOgrAF IA? MAM WrAŻeNIe, Że NAp ISAłeM Ją zA WcześNIe…”…

Izraela uważał zatem za żydowski akces do Absolutu. Poranne życie aspirujące do wieczornej 
myśli. Takie szlachetne aspiracje Hegel musiałby uszanować. Potem oddać sprawiedliwość 
próbującym zostawiać nieusuwalne ślady Żydom: „Byłby jedynym nieżydowskim filozofem, 
na dodatek niemieckim, który zrozumiałby, że Zagłada stawia Żydów przed wyborem: albo 
ostatecznie wyginąć, albo wrócić do Jerozolimy”48.
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„Autobiography? I feel like I wrote it too early…” Fackenheim’s dream 
of Aufhebung

Summary

The essay is an attempt to read the autobiography of the Jewish philosopher Emil L. Facken-
heim (1916–2003), born in Halle exiled to Toronto, settled in Jerusalem, an experienced reader 
of Hegel. Fackenheim asks Hegel about the significance of the XXth century, seeking in his phi-
losophy clues, if not answers. Above all, he confronts Hegelian dialectics with the reality that he 
calls the planet of Auschwitz.
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Wprowadzenie

Zachowywanie pamięci o własnych doświadczeniach wpisuje się w definicję autobiografii 
jako jej istotny element. Jak stwierdzają Margarita Marie Köhl i Gerit Götzenbrucker, celem 
tradycyjnych form literatury autobiograficznej jest m.in. utrwalanie obrazów przeszłości1. 
Od Wyznań św. Augustyna i Jana Jakuba Rousseau aż po autobiografie polityków, aktorów 
i piłkarzy pisanie autobiograficzne łączyło się i łączy nie tylko z umiejscowieniem siebie 
w centrum, lecz także z podjęciem decyzji o zachowaniu wspomnień2. Ów cel praktyk auto-
biograficznych był realizowany również w środowisku internetowym przez wielu autorów 
stron domowych i blogów, ale wraz z rozwojem nurtu Web 2.0 wzrosło znaczenie relacyj-
nych aspektów prezentowania siebie. Użytkownicy internetu chętniej wybierają platformy 
charakteryzujące się interaktywnością, których kluczową cechę stanowi cyrkulowanie treści. 
W najnowszych praktykach autobiograficznych potrzeba zaistnienia zaczyna górować nad 
funkcją utrwalania wydarzeń. Jednostkowe doświadczenie nie musi być utrwalone, ale ma 
być transmitowane „na żywo”, a jego ślady mogą zostać usunięte. 

Przedmiot badań w niniejszym artykule stanowi zjawisko praktyk autobiograficznych 
w internecie. Pojęcie to odnoszę do codziennej aktywności polegającej na prezentacji wła-
snego życia i osobistych doświadczeń w publiczno-prywatnej przestrzeni internetu, przy 
wykorzystaniu tekstu, fotografii i nagrań wideo, w toku interakcji z innymi użytkownikami 
sieci. Zgodnie z koncepcją Nod Miller i Davida Morgana pojęcie praktyki autobiograficznej 
będzie miało zastosowanie zawsze tam, gdzie ludzie opowiadają o sobie czy prezentują sie-
bie3. Warto zauważyć różnorodność pozaliterackich obszarów, które badacze wiążą z prak-
tykami autobiograficznymi. Jako takie aktywności analizowane są np. pisanie curriculum 
vitae4 czy publikowanie ogłoszeń o charakterze osobistym5. W innym kontekście mówi się 
o wykorzystywaniu praktyk autobiograficznych w procesie edukacyjnym, zwłaszcza 

1 Margarita Marie Köhl, Gerit Götzenbrucker, „Networked Technologies as Emotional Resources? Exploring 
Emerging Emotional Cultures on Social Network Sites such as Facebook and Hi5: a Trans-Cultural Study”, 
Media, Culture & Society 36 (2014), 4: 515.

2 Lingzhen Wang, Personal Matters: Women’s Autobiographical Practice in Twentieth-Century China (Stanford: 
Stanford University Press, 2004), 8–9.

3 Nod Miller, David Morgan, „Called to Account: the CV as an Autobiographical Practice”, Sociology 27 (1993), 
1: 133.

4 Tamże, 133–143.
5 Traci Carroll, „Want Ads: Reading the Personals”, w: Getting a Life: Everyday Uses of Autobiography, red. 

Sidonie Smith, Julia Watson (Minneapolis–London: University of Minnesota Press, 1996), 156–176.
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obejmującym osoby dorosłe6. Ta rozmaitość spojrzeń na zagadnienia praktyk autobiogra-
ficznych stanowić może inspirację dla badaczy internetu. 

W dalszej części artykułu wskażę na teoretyczne założenia związane z badaniami nad 
ewoluowaniem praktyk autobiograficznych w środowisku sieciowym – odwołam się do 
procesualnej teorii mediów, jak również do koncepcji zwrotu efemerycznego w środowisku 
cyfrowym. Następnie scharakteryzuję jeden z nurtów przemian praktyk autobiograficznych 
w tym środowisku, który polega na zmniejszaniu się znaczenia utrwalania i archiwizowa-
nia treści autobiograficznych wobec wzrostu popularności przekazów o charakterze efeme-
rycznym. Stadia tego procesu przeanalizuję na przykładach takich formatów internetowych, 
jak strony domowe i blogi, a także serwis społecznościowy Facebook i aplikacja Snapchat7. 
Początkowo pewne paradygmaty autobiografizmu zostały przeniesione ze środowiska offline 
do świata online, co łączyło się z istotną rolą utrwalania treści autobiograficznych. W dalszej 
kolejności wzrastało znaczenie aktualności treści, a kluczowa stała się ich cyrkulacja w sie-
ciach społecznych. Ostatni z etapów łączy się z marginalizowaniem znaczenia materiałów, 
które straciły walor nowości, czego skrajnym przejawem są aplikacje, w których wiadomości 
usuwane są po 24 godzinach czy po jednokrotnym odtworzeniu (self-destructing messages)8.

Założenia teoretyczne 

Jeanne Perreault i Marlene Kadar piszą: „Nie jest naszym pragnieniem podkreślanie gra-
nic autobiografii, ale raczej wskazywanie zakresu autobiograficzności”9. W tym – wyda-
wałoby się – prostym przesłaniu kryje się istotne założenie dotyczące prowadzenia badań 
nad praktykami autobiograficznymi w ich różnorodnych wymiarach. Skierowanie uwagi na 
praktyki autobiograficzne online wymaga takiego poszerzenia pola badań, by uwzględniało 
ono złożoność otoczenia sieciowego. W przypadku omawianego problemu istotne jest nie 
tylko ujęcie interdyscyplinarne (integrujące różne spojrzenia na praktyki autobiograficzne), 
lecz także procesualne (postrzeganie badanych problemów w aspekcie przemian, nie jako 

6 Elana Michelson, „Autobiography and Selfhood in the Practice of Adult Learning”, Adult Education Quar-
terly 61 (2010), 1: 3–21.

7 Będą one rozpatrywane jako narzędzia wykorzystywane przez użytkowników sieci w celu prezentacji wła-
snego życia w różnych jego aspektach.

8 Jest to jeden z nurtów przemian praktyk autobiograficznych w środowisku sieciowym. Inne łączą się ze 
wzrastającą rolą interaktywności, zmniejszającą się kontrolą autora nad przekazem czy też z rosnącym 
znaczeniem komunikacji wizualnej w związku z wykorzystaniem takich aplikacji jak Instagram czy Flickr. 

9 „It is not our wish to stress the limits of autobiography, but rather the scope of the autobiographical” – 
Jeanne Perreault, Marlene Kadar, „Introduction: Tracing the Autobiographical: Unlikely Documents, Une-
xpected Places”, w: Tracing the Autobiographical, red. Marlene Kadar et al. (Waterloo: Wilfrid Laurier Uni-
versity Press, 2005), 1.



170 MARTA WIĘCK IEWICZ-ARCHACKA

zjawisk statycznych). Należy uwzględnić zarówno fakt zmienności badanego podmiotu, jak 
i dynamikę przemian jego otoczenia. W celu określenia wskazanego wyżej kierunku prze-
mian praktyk autobiograficznych w środowisku cyfrowym zastosowałam ujęcie badawcze 
właściwe dla wprowadzonej przez Neda Rossitera procesualnej teorii mediów (processual 
media theory), podkreślającej kluczowy charakter czasu i zmiany10. Scharakteryzowana przez 
badacza teoria pozwala odzwierciedlić to, co obecne, ale i to, co potencjalne; to, co jest stałe, 
i to, co znajduje się w fazie ruchu, w zawieszeniu pomiędzy dwoma stanami, w fazie formo-
wania się11. Odwołanie do integrującej różne sposoby postrzegania środowiska cyfrowego 
procesualnej teorii mediów pozwala pokazać praktyki autobiograficzne w sieci w aspekcie 
przemian, a także budować dyskurs na temat praktyk autobiograficznych w internecie, przy-
stający do specyfiki badanego medium – zmiennego i interaktywnego. 

Przedstawiony kierunek przemian praktyk autobiograficznych w sieci analizuję również 
w odniesieniu do zarysowanej przez Benjamina Habera koncepcji „zwrotu efemerycznego” 
(ephemeral turn), dotyczącej prezentacji medialnych w środowisku cyfrowym. Autor wskazuje, 
że tendencja określona tym mianem jest widoczna zwłaszcza w mediach społecznościowych, 
gdzie przechowywanie (jako domyślna zasada podejścia do treści medialnych) ustąpiło 
różnorodnym możliwościom wyświetlania, tymczasowego prezentowania i usuwania zaso-
bów. Haber słusznie twierdzi, że „ten cyfrowy zwrot efemeryczny zarówno odzwierciedla, jak 
i inspiruje nowe formy interakcji międzyludzkich […], łagodząc niektóre z pojawiających się 
niepokojów związanych z kulturą cyfrową, ale zaostrzając inne”12. Dodatkowych argumen-
tów potwierdzających zasadność przedstawionego wyżej ujęcia dostarcza Scott Lash, który 
podkreśla, że treści medialne są poddane oddziaływaniu czasu i cechują je efemeryczna 
natura i nieustanna cyrkulacja13.

Przemiany praktyk autobiograficznych w środowisku cyfrowym. Od stron domowych 
do Snapchata

Droga do zrozumienia jednego z kierunków przemian praktyk autobiograficznych w środowi-
sku cyfrowym będzie wiodła poprzez przybliżenie kilku stadiów ewolucji tego zjawiska, przy 

10 Ned Rossiter, „Processual Media Theory”, Symplokē 11 (2003), 1–2: 107.
11 Tamże, 112–114, 128.
12 „This digital ephemeral turn both reflects and inspires new forms of interpersonal interaction […], mitiga-

ting some of the emergent anxieties of digital culture while exacerbating others” – Benjamin Haber, „The 
Digital Ephemeral Turn: Queer Theory, Privacy, and the Temporality of Risk”, Media, Culture & Society 41 
(2019), 8: 1069.

13 Scott Lash, Critique of Information (London–Thousand Oaks–New Delhi: SAGE, 2002), 72.
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czym należy pamiętać o płynności przemian i przenikaniu się poszczególnych faz procesu. 
Jako przykłady charakterystyczne dla określonych etapów procesu ewolucji posłużą strony 
domowe, blogi, Facebook oraz Snapchat – narzędzia wykorzystywane przez użytkowników 
prowadzących praktyki autobiograficzne w środowisku cyfrowym. „Zwrot efemeryczny”, jaki 
można zaobserwować na przykładach wskazanych formatów internetowych, polega na przej-
ściu od zapisywania treści w celu ich zachowywania poprzez wzrost znaczenia interaktyw-
ności i cyrkulowania treści aż do dominacji tymczasowości i przyjmowania jako domyślnej 
zasady usuwania treści uznawanych za nieaktualne. 

Charakteryzowanie procesu przemian praktyk autobiograficznych w internecie rozpocznę 
od odwołania się do stadium wyznaczanego przez strony domowe. Zakładano je od począt-
ków istnienia World Wide Web, od czasu powstania przeglądarki internetowej Mosaic w 1993 
roku. Pierwotnie twórcami tych stron byli internauci posiadający kompetencje programi-
styczne, ale w miarę jak rozwijały się systemy automatyzujące tworzenie stron interneto-
wych, ten sposób publikowania treści wybierało coraz szersze grono użytkowników sieci. 
Strona domowa definiowana jest jako strona internetowa stworzona przez jedną osobę (ale 
również parę, rodzinę), której treści koncentrują się wokół osobowości i tożsamości autora 
(autorów)14. Ellen Hijmans i Martine van Selm określają stronę domową jako multimedialny 
dokument, którego autor próbuje odpowiedzieć na pytanie „Kim jestem?”15. Strony domowe, 
mimo swojego wirtualnego charakteru, postrzegane są jako „miejsca”, co znajduje odzwier-
ciedlenie w części ich nazwy. Były one wykorzystywane przez osoby poszukujące swojego 
miejsca w sieci, chcące się tu „zadomowić”, stworzyć własną przestrzeń w ogromnej cyber-
przestrzeni16. Oswajano nowe medium poprzez zamieszczanie na stronach domowych treści 
o charakterze osobistym. Jednocześnie taka strona była miejscem, do którego można powró-
cić po zakończeniu surfowania w sieci, gdzie można się zakorzenić. 

Strona domowa traktowana była także jako pojemne archiwum danych. Jej treść stanowiły 
zazwyczaj dane biograficzne, zdjęcia, informacje o zainteresowaniach, pracy lub szkole, cha-
rakterystyka wyznawanych poglądów, twórczość autora strony, cytaty, linki, dane o miejscu 

14 Chi Wai Cheung, „A Home on the Web: Presentations of Self on Personal Homepages”, w: Web Studies: 
Rewriting Media Studies for the Digital Age, red. David Gauntlett (London: Arnold, 2000), 44.

15 Ellen Hijmans, Martine van Selm, „Between Altruism and Narcissism: An Action Theoretical Approach of 
Personal Homepages Devoted to Existential Meaning”, Communications 27 (2002), 1: 106.

16 Marianne Sandberg, Themes in Personal Homepages. A Systemic Functional Approach to Analyzing Texts 
in Personal Homepages by Ph.D. Students, dostęp 21.01.2021, https://extra.shu.ac.uk/daol/articles/clo-
sed/2003/005/sandberg2003005-paper.html.
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zamieszkania, dane kontaktowe17. Eleanor Wynn i James E. Katz pisali, że strony domowe 
dają użytkownikom wiele możliwości budowania obrazu siebie, ponieważ nie ma tu kon-
wencji, które ograniczałyby ich kreatywność. Jednocześnie zwracali uwagę na integrację 
tożsamości jako zjawisko towarzyszące tworzeniu stron domowych, przez co rozumieli, że 
autor prezentuje swoje życie jako całość i przekazuje informacje w uporządkowany sposób18. 
Patricia Wallace wiązała ten fakt ze świadomością, iż treść publikowana na stronie domowej 
dotrze do nieznanego odbiorcy – w związku z tym użytkownicy sieci starali się przedstawić 
tu swój kompleksowy obraz, integrujący zarówno aspekty życia prywatnego, jak i elementy 
tożsamości publicznej19. Całościowa prezentacja była wykorzystywana przez autora jako 
punkt odniesienia w komunikacji internetowej20.

Dane o charakterze autobiograficznym publikowane na stronie domowej miały charak-
ter prezentacji statycznej. Informacje stosunkowo rzadko były tu aktualizowane, a aspekt 
interaktywności ograniczał się do komunikacji przy wykorzystaniu księgi gości czy e-maili. 
Statyczność tych stron domowych stanowiła czynnik przyczyniający się do zachowania zna-
nego ze świata offline charakteru praktyk autobiograficznych. Publikowanie na takiej stronie 
odbywało się (i odbywa) bez presji ciągłej aktualizacji, bez nieustannych interakcji z czytel-
nikami, dzięki czemu treściom można było nadać przemyślaną i wyczerpującą formę. Dziś 
również niektórzy użytkownicy sieci wybierają stronę domową jako narzędzie docierania 
z własnym przekazem do użytkowników, jeśli chcą uniknąć wpisywania się w szablon i rytm 
mediów społecznościowych (lub wykorzystują równolegle te odmienne formy).

Prywatne strony internetowe były od końca lat 90. XX wieku zastępowane przez blogi, co 
stanowiło jeden z przejawów rozwoju nurtu Web 2.0, polegającego na przejściu od publika-
cji do partycypacji21. Zjawisko to stało się bardzo dobrze widoczne zwłaszcza po roku 2000, 
gdy zaczęły się rozwijać platformy blogowe ułatwiające tworzenie własnego dziennika 
internetowego. Jill Walker definiuje blog jako często aktualizowaną stronę internetową, na 
której w kolejności odwrotnej do chronologicznej publikowane są datowane wpisy, a więc 

17 Daniel Chandler, Dilwyn Roberts-Young, The Construction of Identity in the Personal Homepages of Adole-
scents, dostęp 25.01.2021, http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/short/strasbourg.html.

18 Eleanor Wynn, James E. Katz, „Hyperbole Over Cyberspace: Self-Presentation and Social Boundaries in 
Internet Home Pages and Discourse”, The Information Society 13 (1997), 4: 298.

19 Patricia Wallace, The Psychology of the Internet (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 32–34.
20 Sandberg, Themes; Hijmans, van Selm, Between Altruism, 103.
21 Tim O’Reilly, What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, 

dostęp 25.01.2021, https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html; Mark Warschauer, 
Douglas Grimes, „Audience, Authorship, and Artifact: The Emergent Semiotics of Web 2.0”, Annual Review 
of Applied Linguistics 27 (2007): 2.
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najnowsze posty widoczne są na górze strony22. Należy zwrócić uwagę na różnicę struktury 
pomiędzy stroną domową a blogiem. Strona domowa mogła być prostą wizytówką użytkow-
nika, mającą jedną podstronę, lub też autor mógł wykorzystać bardziej złożoną strukturę, by 
na odrębnych podstronach opisać własne doświadczenia dotyczące różnych dziedzin życia, 
swoje odmienne zainteresowania. Blog zmienił architekturę informacji, podporządkowując 
wszystkie wpisy kategorii czasu. 

Układ antychronologiczny, polegający na prezentowaniu najnowszych postów na górze 
strony, stał się formalnym wyróżnikiem bloga, strukturą charakterystyczną dla tej formy, 
podkreślaną w definicjach23. Częste aktualizacje bloga są dowodem na to, iż blog „żyje”, 
a jego twórca wykazuje się aktywnością i stara się utrzymywać zainteresowanie czytelników. 
Wyświetlanie na górze strony wpisów najnowszych podkreśla znaczenie aktualności prze-
kazywanych treści24, skłania użytkownika do zapoznawania się z nimi na bieżąco, wracania 
do danego blogu w poszukiwaniu nowości. Wpisy starsze przesuwane są na coraz niższe 
pozycje, aż w końcu trafiają do archiwum. 

Choć na stronie głównej bloga eksponowane są treści najnowsze, to jego ważnym elemen-
tem jest archiwum wpisów. Na stronie głównej wyświetlana jest określona liczba wpisów. 
Kiedy bloger dodaje kolejne wpisy, najstarsze posty trafiają do łatwo dostępnego archiwum, 
podzielonego na lata czy miesiące (w zależności od aktywności i preferencji blogera), do któ-
rego dostęp zazwyczaj zapewniony jest poprzez boczne menu. Tworząc blog, autor wypełnia 
strukturę opartą na przepływie czasu, eksponuje treści najnowsze, ale niebagatelne znacze-
nie ma ich utrwalanie. Dzięki archiwum bloga użytkownik może rozpocząć lekturę wpisów 
od materiałów najstarszych, z zachowaniem ciągłości czasowej.

Porównanie stron domowych i blogów wskazuje na wzrost znaczenia aspektu aktualności, 
interaktywności, dynamiki komunikacji, ale bez negowania sensu archiwizacji treści. W obu 
przypadkach utrwalanie treści i ich przechowywanie jest istotne. W blogu w dalszym ciągu 
użytkownik jest zachęcany do korzystania z archiwum, łatwo dostępnego z poziomu strony 
głównej. Warschauer i Grimes scharakteryzowali blogi w aspekcie przemian sieci, wskazując, 
że internet we wczesnym okresie rozwoju umożliwiał użytkownikom publikowanie treści, ale 
pozostawały one w swego rodzaju izolacji. Nowa architektura informacyjna sieci, związana 

22 Jill Walker, „Blog (Weblog)”, w: Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, red. David Herman, Manfred 
Jahn, Marie-Laure Ryan (London–New York: Routledge, 2005), 45.

23 Cory Doctorow et al., Essential Blogging: Selecting and Using Weblog Tools (Beijing: O’Reilly, 2002), 1.
24 Siles Ignacio, „The Rise of Blogging: Articulation as a Dynamic of Technological Stabilization”, New Media 

& Society 14 (2011), 5: 788. 
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z Web 2.0, pozwoliła na szerszy zakres interakcji, dając użytkownikom zarówno możliwość 
tworzenia treści, jak i budowania relacji sieciowych25.

Kolejne stadium przemian praktyk autobiograficznych łączy się z rozwojem mediów spo-
łecznościowych, a zwłaszcza Facebooka. Paradygmat prowadzenia praktyk autobiograficz-
nych zmienił się na Facebooku w 2011 roku, kiedy wprowadzono oś czasu jako zasadę orga-
nizacji treści. Sarah Elwood i Katharyne Mitchell podkreślają, że na osi czasu zapisywane 
i utrwalane są materiały autobiograficzne (wpisy, linki, zdjęcia), ale treści te cyrkulują również 
w sieciach relacji budowanych na Facebooku26. Użytkownik zanurza się w strumieniu danych 
autobiograficznych, które generuje nie tylko on sam, lecz także inni użytkownicy znajdujący 
się w sieci wzajemnych powiązań. Materiały najnowsze budzą zainteresowanie internautów, 
a starsze giną w strumieniu kolejnych postów, filmów i zdjęć. Praktyki autobiograficzne obej-
mują tu w coraz większej mierze interakcje, ponieważ poszczególne wpisy są komentowane 
i oznaczane. W miejsce tworzenia i utrwalania pojawia dzielenie się w sieciach społecznych 
materiałami multimedialnymi o charakterze autobiograficznym27.

Znaczącą różnicę pomiędzy blogosferą a Facebookiem stanowi rezygnacja z archiwum 
jako zasobu łatwo dostępnego dla użytkowników. Archiwum aktywności dostępne jest dla 
twórcy danego profilu, ale osoba go odwiedzająca nie ma automatycznego dojścia do upo-
rządkowanego archiwum wpisów. Dotarcie do starszych informacji wymaga wielokrotnego 
przechodzenia w dół ekranu i czekania na załadowanie się kolejnych treści (jest to kłopotliwe, 
gdy chce się odnaleźć wpisy sprzed lat). Zmarginalizowanie roli archiwum na Facebooku 
staje się zrozumiałe, jeśli się uwzględni, że w serwisach społecznościowych zasada chrono-
logii jest zastępowana poprzez porządek ustalany przez działanie algorytmów. Algorytmy 
oceniają wyżej te treści, które są najczęściej udostępniane i komentowane, które bardziej 
odpowiadają dotychczasowym zainteresowaniom użytkownika i wyszukiwanym treściom. 
Żywotność treści publikowanych na Facebooku jest niewielka, ale udostępnianie i komen-
towanie wpisów przez innych użytkowników sprawia, że wpis dłużej cyrkuluje i utrzymuje 
się na eksponowanej pozycji. 

Facebook jako narzędzie praktyk autobiograficznych zdecydowanie wzmocnił znaczenie 
aktualności, dynamizmu komunikacji przy zmniejszeniu roli utrwalania i archiwizowania 
treści. Korzystając z niego, wciąż jednak postawiamy cyfrowe ślady, o prowadzeniu nato-
miast praktyk autobiograficznych z założeniem usuwania treści możemy mówić w przypadku 

25 Warschauer, Grimes, „Audience”, 2.
26 Sarah Elwood, Katharyne Mitchell, „Technology, Memory, and Collective Knowing”, Cultural Geographies 

22 (2015), 1: 147.
27 Warschauer, Grimes, „Audience”, 13.
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Snapchata. Jak stwierdza Haber, „Snapchat jest fenomenem ukształtowanym przez swoją 
tymczasowość”28. Założeniem aplikacji, która powstała w 2011 roku, jest wyświetlanie udo-
stępnianych przez użytkowników zdjęć i filmów tylko raz; treści znikają po dziesięciu sekun-
dach, co nazywane jest autodestrukcją wiadomości. Pomysł wywodzi się z aplikacji Picaboo 
i został zainspirowany historią internauty, który wysłał do wszystkich znajomych zdjęcie, 
podczas gdy miała je zobaczyć tylko jedna osoba. Snapchat opiera się na pomyśle zapewnie-
nia takiej formy dzielenia się treściami, która będzie zakładała funkcję ich samozniszcze-
nia. Świadomość, że udostępniane treści zostaną niebawem usunięte, wpływa na charakter 
przekazywanych materiałów. Udostępnianie zdjęć czy filmów o dyskusyjnej jakości (zarówno 
pod względem formy, jak i treści), nieprzemyślanych, pokazujących najbanalniejsze czy też 
kontrowersyjne działania, jest usprawiedliwiane przez dwie funkcje Snapchata, czyli usu-
wanie materiałów oraz brak komentarzy czy ocen29. 

Należy zauważyć, że zasady funkcjonowania Snapchata, takie jak zniknięcie materiału po 
jednokrotnym obejrzeniu czy usuwanie treści po 24 godzinach od ich opublikowania, wyni-
kają z obserwacji sposobu wykorzystywania materiałów udostępnianych w serwisach spo-
łecznościowych. Snapchat sformalizował to, co stanowi powszechną praktykę użytkowania 
social mediów. Użytkownicy aplikacji społecznościowych mają potrzebę transmitowania 
swojego życia, niekiedy w najdrobniejszych aspektach, ale kwestia utrwalania tych treści 
nie jest już istotna. Osoby odwiedzające poszczególne profile w mediach społecznościowych 
i tak skupiają swoją uwagę na wpisach najnowszych, o ile w ogóle można tu użyć określenia 
„skupianie uwagi”. W przypadku aplikacji takich jak Snapchat treści budzące zainteresowa-
nie jedynie przez kilka sekund nie zapełniają archiwów, ale są usuwane. Jest to zrozumiała 
reakcja na problem nadmiaru w świecie praktyk autobiograficznych online. 

Określony powyżej na przykładzie Snapchata charakter praktyk autobiograficznych wiąże 
się ze zmianą spektrum zainteresowań użytkowników sieci, którzy nad utrwalanie i archiwizo-
wanie przedkładają komunikację o charakterze dynamicznym, silnie angażującą uczestników 
procesu „tu i teraz”. Publikując coraz to nowsze posty i zdjęcia oraz transmitując wydarzenia 
„na żywo” w formie wideo, internauci starają się walczyć o uwagę innych użytkowników sieci 
i utrzymywać ich zainteresowanie. Częste publikowanie materiałów w mediach społecz-
nościowych łączy się z kolejnymi interakcjami pomiędzy twórcą danego strumienia treści 
a użytkownikami, co z kolei buduje pożądane poczucie wspólnoty i bliskości (choćby tylko 

28 „Snapchat is a phenomenon framed by its temporality” – Haber, „The Digital”, 1070.
29 Karlie Rodríguez, „SnapCHAT: The Genre of the Vanishing Memoir”, Grassroots Writing Rese-

arch Journal 7 (2016), dostęp 25.01.2021, http://isuwriting.com/wp-content/uploads/2016/07/
Rodri%CC%81guez-Karlie-GWRJ7.1.pdf.
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pozornej). Konsekwencją niskiej częstotliwości dodawania nowych materiałów jest utrata 
zainteresowania internautów. 

Można by zgłosić zastrzeżenie, że Snapchat to tylko jeden serwis internetowy i na pod-
stawie mechanizmu jego działania nie można wnioskować o kierunku przemian praktyk 
autobiograficznych w sieci. Trzeba więc dodać, że rozwiązania Snapchata, polegające na 
usuwaniu treści po niedługim czasie i/lub oparte na zasadzie jednokrotnego odtwarzania, 
rozpowszechniły się w innych serwisach internetowych. Wyróżnik Snapchata został sko-
piowany przez twórców Facebooka, takie rozwiązanie zastosowano również w aplikacjach 
Messenger, Instagram i WhatsApp. Jak stwierdził Haber, wzrastająca popularność Snapchata 
i innych platfom służących komunikacji o charakterze efemerycznym oznacza istotną zmianę 
w przestrzeni mediów społecznościowych30.

Wnioski

Analiza sposobu wykorzystania stron domowych, blogów, Facebooka i Snapchata pozwala 
dostrzec jeden z kierunków przemian praktyk autobiograficznych w sieci, powiązany z tren-
dem rozwoju narzędzi komunikacji internetowej. W przypadku stron domowych można mówić 
o praktykach autobiograficznych jako próbie stworzenia prezentacji spajającej różne aspekty 
życia autora, stosunkowo rzadko aktualizowanej, będącej względnie stałym punktem odnie-
sienia. Blogi zmieniły praktyki autobiograficzne w sposób znaczący – podkreśliły znaczenie 
interaktywności, aktualności, ale nie przekreśliły wagi utrwalania treści autobiograficznych. 
Z kolei serwisy społecznościowe takie jak Facebook sprawiły, że praktyki autobiograficzne 
stały się elementem codzienności mas internautów. Niezliczone wpisy, fotografie i filmy 
przedstawiające życie użytkowników sieci przepływają przez ekrany urządzeń mobilnych 
i giną w natłoku kolejnych, nowszych komunikatów. Uwaga użytkowników skupia się na 
najnowszych czy na wyróżnianych przez algorytmy treściach, a materiały starsze nikną 
w strumieniu danych. Dostęp do treści archiwalnych jest coraz mniej istotną funkcją lub 
wręcz archiwum staje się niewygodnym świadkiem dawnych zachowań, którego użytkownik 
mediów społecznościowych woli się pozbyć. 

Rozwój aplikacji wprowadzających zasadę usuwania treści po ich jednokrotnym obejrzeniu 
bądź po upływie określonego czasu stanowi zmianę znaczącą, jeśli nie rewolucyjną. Wpro-
wadzenie tego rodzaju praktyk wynika z obserwacji zachowań użytkowników, którzy inte-
rakcję związaną z daną treścią autobiograficzną przedkładają ponad tej utrwalenie. Jest to 
jednocześnie odpowiedź na problem nadmiaru treści publikowanych w związku z praktykami 

30 Haber, „The Digital”, 1069.
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autobiograficznymi. To, co straciło aktualność czy nie budzi już zainteresowania, może zostać 
usunięte, nie musi być przechowywane w uporządkowanych archiwach. Aplikacje takie jak 
Snapchat sprzyjają tymczasowości, bez odwoływania się do informacji przeszłych. Przeszłość, 
jeśli jej przywołanie okaże się przydatne, może być więc reinterpretowana. Częściej bywa 
jednak pomijana na rzecz nieustannych aktualizacji siebie. 

Kluczowe znaczenie w analizowanych przemianach praktyk autobiograficznych ma pogłę-
bianie się znaczenia interaktywności komunikacji, dążenie do jak największego stopnia aktu-
alności przekazywanych treści, wobec czego rysem charakterystycznym najnowszej odsłony 
praktyk autobiograficznych staje się tymczasowość, efemeryczność. Wskazane przemiany są 
uwarunkowane zmianami technologicznymi, ale również społecznymi i kulturowymi. Jeśli 
komunikat autobiograficzny jest z założenia nietrwały, to interakcje pomiędzy poszczegól-
nymi użytkownikami procesu komunikacji muszą być intensywniejsze, żeby nie przeoczyli 
oni ulotnych przekazów. Wykorzystanie aplikacji opartych na koncepcji znikania treści ozna-
cza konieczność nieustannego bycia online, by nadążyć za strumieniem danych. Interakcje 
„tu i teraz” stają się istotniejsze niż utrwalanie treści.
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Form Preservation to Interaction. Evolution of Autobiographical Practices 
on the Internet

Summary

This article analyses one of the many directions of change in online autobiographical practices, 
i.e. the decrease in the importance of autobiographical content preservation and archiving with 
the simultaneous increased popularity of ephemeral contents, e.g. that which is automatically 
deleted after a single display (self-destructive messages). This trend in autobiographical digital 
practices is illustrated with significant examples of new media formats such as homepages, blogs 
as well as entries on the social media platform Facebook and the application Snapchat. The arti-
cle enumerates stages of change with reference to various communication tools, but it should be 
noted that the evolutionary process is continuous, and its stages overlap. The indicated direc-
tion of change in online autobiographical practices, determined by developmental realities of 
new media, is analysed in connection with processual media theory, as well as the concept of an 
ephemeral turn in a digital environment. 
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autobiographical practices, ephemeral turn, social media, blog, Internet, homepage
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Wstęp i metodologia

Gang Śródmieście to zespół, w którego skład wchodzą trzy artystki: Karolina Czarnecka 
(wokalistka), Magda Dubrowska (wokalistka i basistka) oraz Nela Gzowska (multiinstrumen-
talistka)1. Girlsband powstał 8 marca 2017 roku2, a jego nazwa nawiązuje do legendy miej-
skiej z 1917 roku, która głosi, że w centrum Warszawy działał wówczas kobiecy gang. Jedna 
z członkiń zespołu tłumaczy to w ten sposób:

Powstałyśmy 8 marca 2017 roku, by kontynuować dziedzictwo naszych prababek, które 
tworzyły zaangażowane pieśni. W ich kodeksie zapisane było: bronić przed przemocą, 
wymierzać sprawiedliwość, walczyć o swoje prawa3. 

W swej twórczości Gang Śródmieście nawiązuje więc do tradycji ruchu kobiecego, odwo-
łuje się do idei sprawiedliwości społecznej oraz wartości emancypacyjnych. Sądzę, że należy 
podkreślić, iż zespół tworzy swoje piosenki wraz ze słuchaczkami. Girlsband w jednej z kom-
pozycji nawołuje do opowiedzenia swoich herstorii4 poprzez pocztę elektroniczną:

Porzucone, skrzywdzone, niechciane
Wszystkie, nawet ładne, są u nas mile widziane
[…] Kiedy masz chandrę, kiedy masz mękę
Napisz do Gangu zrobimy z tego piosenkę
[…] Wyślij do nas swą opowieść
gangsrodmiescie@gmail.com
Nie masz niebieskiej linii, ale u nas masz schron
U nas masz schron5.

1 Gang Śródmieście, KarrotKomando.pl, dostęp 6.08.2021, www.karrot.pl/gangsrodmiescie. 
2 Tamże.
3 Paweł Korzeniowski, Jej „herę, kokę, hasz, LSD” śpiewała cała Polska. Teraz Karolina założyła feministyczny 

„gang”, dostęp 6.08.2021, https://noizz.pl/muzyka/gang-srodmiescie-nowy-zespol-karoliny-czarneckiej/
pngffll.

4 Pozwalam sobie zamieścić ten przypis jako wyjaśniający, słowo „herstoria” bowiem może nie być znane 
wszystkim czytelniczkom i czytelnikom: „Herstory (herstoria) – neologizm stworzony przez amerykańskie 
feministki drugiej fali, będący dokumentem krytyki tradycyjnego pisarstwa historycznego. […] Mianem 
herstory określa się również paradygmat pisania historii kobiet […]. Głównym zadaniem badaczek herstory 
było odkrycie i napisanie nieistniejącej dotąd historii kobiet” [cyt. za: Sylwia Kuźma-Markowska, „Herstory 
(herstoria)”, w: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. Monika Rudaś-Grodzka et al. (Warszawa: Czarna 
Owca, 2014), 179].

5 Gang Śródmieście, „Sprawy niewieście”, w: Feminopolo (płyta). (Zdzieszowice: AKW Karrot Kommando, 
2017).
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Wobec powyższego widzimy, że artystki nie tylko odwołują się do idei siostrzeństwa, które 
w tym ujęciu rozumiem jako wspólnotę wspierających się kobiet walczących z opresyjnym, 
dominującym systemem, tworzenie niehierarchicznych struktur6, lecz także oddają głos 
swoim odbiorczyniom. Dzięki temu wchodzą z nimi w interakcję – zmniejszając dystans, 
powodują, że każda z nich może poczuć się częścią kobiecej społeczności. 

Korzystając z teorii zaproponowanej przez Elaine Showalter, która w swoim przełomo-
wym artykule Krytyka feministyczna na bezdrożach mierzy się z koncepcjami feministycz-
nymi, stwierdzić można, że Gang Śródmieście wpisuje się w model kultury postulujący silną 
potrzebę powstania kultury kobiecej – przestrzeni do swobodnej wymiany myśli czy opo-
wiadania o codziennych doświadczeniach7. Warto uwydatnić też wymiar historyczny, który 
wskazuje, że dyskryminacja kobiet w obszarze sztuki dotyczyła szczególnie takich dziedzin 
jak muzyka i malarstwo – uważano je za istoty niezbyt mądre i twórcze. Nie dopuszczano 
ich do komponowania własnych, autorskich utworów. Ponadto męskocentryczna optyka 
spowodowała, że ewentualnym dostępem do tych dóbr dysponowały jedynie kobiety dobrze 
sytuowane. Mimo swojej pozycji w hierarchii społecznej nie miały jednak sposobności pre-
zentowania osiągnięć artystycznych szerokiej publiczności, gdyż poprzez kultywowanie 
patriarchalnego modelu rodziny zamknięto je w sferze prywatnej. Tym samym uniemoż-
liwiono im wypracowanie artystycznej wspólnoty kobiet8. Krytyka feministyczna taki stan 
rzeczy nazywa „odrębnymi sferami”9, pojęcie to odwołuje się do ról społecznych kobiet 
i mężczyzn. Twierdzono bowiem, że zróżnicowanie pod kątem biologicznym wpływa na 
ich przydatność do wykonywania konkretnych prac – kobietom narzucono opiekowanie się 
dziećmi i domem, mężczyźni spełniali się w sferze publicznej. 

Kobiety na Falach10 Gangu Śródmieście pod względem gatunkowym można zakwalifikować 
jako szantę, którą rozumiem poprzez „każdą pieśń i piosenkę żeglarską”11. Najistotniejszym 
jednak wątkiem z perspektywy badawczej jest dla mnie to, że kobiety pełnią tutaj funkcję 

6 Agnieszka Mrozik, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku (Warszawa: 
Instytut Badań Literackich PAN, 2012), 236.

7 Elaine Showalter, „Krytyka feministyczna na bezdrożach. Pluralizm a krytyka feministyczna”, tłum. Izabela 
Kalinowska-Blackwood, Teksty Drugie 4/5/6 (1993): 136–138.

8 Michelle Perrot, Moja historia kobiet, tłum. Marta Szafrańska-Brandt (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 
2009), 117–120.

9 June Hannam, Feminizm, tłum. Agnieszka Kaflińska (Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2007), 37.
10 Gang Śródmieście, „Kobiety na Falach”, w: Feminopolo.
11 Anna Pięcińska, „Słona, wielka, modra – obraz wody w polskich szantach”, Annales Universitatis Mariae 

Curie-Skłodowska. Sectio FF – Philologia 1 (2015): 49.
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autorek, co biorąc pod uwagę specyfikę podjętego gatunku, stanowi duży, niebotyczny wręcz 
przełom12. 

Maladyczność utworu

Wyjście z patriarchalnych ram postrzegania świata nie odbyło się jedynie poprzez wybór stylu 
muzycznego i tematu przewodniego, ale też dzięki nawiązaniu do maladycznego dyskursu. 
Kazimiera Szczuka stwierdza, że kobieta poprzez opowiadanie o swojej codzienności, co 
krytyczka nazywa pleceniem i plotkowaniem, staje się szaloną. W związku z tym jej aktyw-
ność oralna zawsze będzie w pewien sposób postrzegana przez pryzmat choroby13, o której 
zazwyczaj mówi lekarz, specjalista – rzadko jest to opowieść osoby chorej14. W przypadku 
podjętego utworu to kobieta sprawuje kontrolę nad wywodem. 

Ponadto należy zauważyć, że dzięki zastosowaniu dyskursu maladycznego możemy inter-
pretować nie tylko literaturę, lecz także otaczający nas świat, jest to bowiem narzędzie łączące 
takie nauki, jak medycyna, literaturoznawstwo, socjologia i kulturoznawstwo. Dzieje się tak 
przez to, że choroba nie jest czymś, co możemy w łatwy sposób pozostawić, odepchnąć czy 
odseparować się od niej – „jest doświadczeniem, które przenika życie i literaturę, na nowo 
kształtuje tożsamość”15. W tym miejscu trzeba ponownie odwołać się do krytyki feministycz-
nej i zauważyć, że, po pierwsze, jej teorie przenikają się i funkcjonują w obrębie niejednej 
dziedziny, a po drugie, feminizm jako ruch społeczny jest pluralistyczny, a więc swoje dzia-
łania i przekaz kieruje do różnych grup. 

Kończąc odnajdywanie tego, co łączy krytykę feministyczną i maladyczność, pragnę zwró-
cić się ku polskiej pisarce Manueli Gretkowskiej. Autorka w książce-pamiętniku Polka opi-
suje swoje doświadczenia związane z byciem w ciąży i towarzyszące jej wielość i różnorod-
ność emocji. W jednym z fragmentów pisze „ciąża nie jest chorobą […] – powtarzam sobie” 
i dalej opisuje stan fizyczny (ból, problemy z leżeniem)16. Mimo że przywoływane przeze 
mnie artystki mierzą się z innymi trudnościami, to należy zauważyć, że w świadomości obu 

12 Jako przypis wyjaśniający moje stanowisko, sposób dedukowania, pozwalam sobie przytoczyć słowa jednej 
z piosenek zespołu Mechanicy Shanty: „Ta mała z Meksyku chodziła w staniku/ I forsy bez liku puszczała 
co dnia. […]/ A Kitty ta mała, co rzadko dawała/ I ze mną nie chciała – niech trafi ją szlag!” (Hej, ciągnij Lilly, 
Tekstowo.pl, dostęp 7.08.2021, www.tekstowo.pl/piosenka,mechanicy_szanty,hej__ciagnij_lilly.html).

13 Kazimiera Szczuka, Kopciuszek, Frankenstein i inne. Feminizm wobec mitu (Kraków: eFKa, 2001), 28.
14 Magdalena Rudkowska, „Rany Europy. Józef Ignacy Kraszewski i Stefan Buszczyński w sporach o kondycję 

cywilizacji europejskiej”, Wiek XIX 8 (2015), 50: 411–412.
15 Agnieszka Kwiatkowska, „Jedność w bólu”, Teksty Drugie 1 (2021): 195–197.
16 Manuela Gretkowska, Polka (Warszawa: W.A.B., 2001), 323.



185NR 1 (16) 2021 MALADyczNOść zAPłODNIONEj KOBIETy…

z przytoczonych ciąża zaistniała, choćby przez chwilę, jako pewna forma dolegliwości, nie-
zależnie od tego, czy wartościuje się ją jako zjawisko pozytywne, czy negatywne. 

Analiza utworu – aborcyjna podróż

Interpretowana piosenka pochodzi z premierowego i jak na razie jedynego albumu Gangu 
Śródmieście. Autorki świadomie decydują się na granie stylami muzycznymi, czym prze-
kraczają patriarchalne ramy, mierzą się ze stereotypami. Obrazuje to nie tylko analizowany 
utwór, lecz także fakt, że płytę rozpoczyna Discopolka, a całość materiału została przewrot-
nie nazwana Feminopolo. 

Zaproponowanie odbiorczyniom i odbiorcom niestandardowych, wyrazistych i różno-
rodnych stylów muzycznych pozwala zauważyć, że Gang Śródmieście świadomie decyduje 
się na wkroczenie do męskiej strefy, gdzie kobietę i kobiecość definiuje się przez pryzmat 
mizoginistycznych wzorców. Myślę, że warto wyszczególnić ten wątek, gdyż w podjętych 
przez zespół gatunkach, m.in. takich jak disco polo czy szanty, niezwykle rzadko dochodzi 
do sytuacji, w której autorki są niezależnymi narratorkami17. Wykreowany przez patriarchat 
i ugruntowany w strukturach społecznych podział na męską i kobiecą sztukę spowodował, 
że dorobek autorek-kobiet jest oceniany jako coś innego, gorszego18. Kategoria kobiecej 
twórczości powoduje, że taką aktywność artystyczną szufladkuje się jako „mało wyszukane 
produkcje klasy B dostarczające emocji oraz łzawych wzruszeń”19.

Gang Śródmieście – korzystając z formy wypowiedzi, jaką jest piosenka – pozwolił sobie 
i swoim słuchaczkom dyskutować o aborcji, zaproponować własną opowieść, opisać ją 
w autorski sposób. Problem niesłyszalności kobiet w debatach o aborcji zaznacza chociażby 
Agnieszka Graff (fragment, na który się powołuję, został napisany wspólnie z Katarzyną 
Bratkowską), która zauważa:

17 Nie udało mi się znaleźć innego utworu szantowego śpiewanego przez kobiety. Jeżeli zaś chodzi o disco 
polo, to polegam na analizach: Aleksandra Struczyk, „Elementy życia codziennego w teledyskach muzyki 
disco polo i hip-hop”, w: Doświadczanie społeczeństwa – muzyka, obraz, media, red. Agnieszka Kampka (War-
szawa: Wydawnictwo SGGW, 2019), 70–72.

18 Ewa Kraskowska, „O tak zwanej »kobiecości« jako konwencji literackiej”, w: Krytyka feministyczna. Siostra 
teorii i historii literatury, red. Grażyna Borkowska, Liliana Sikorska (Warszawa: Instytut Badań Literackich 
PAN, 2000), 201.

19 Małgorzata Radkiewicz, „»Kino kobiet« w perspektywie teoretycznej”, w: Gender konteksty, red. tejże (Kra-
ków: Rabid, 2004), 301.
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Głos kobiet, których kwestia aborcji dotyczy bezpośrednio, został w Polsce skutecznie 
wyciszony – stałyśmy się niemymi świadkami poczynań polityków, którzy naszym kosz-
tem paktują z Kościołem20.

Zabieg Gangu Śródmieście stanowi więc podwójnie wypowiedzianą niezgodę na patriar-
chalny system wartości. W sposób czytelny wyrażają dezaprobatę wobec odbierania głosu 
kobietom w sztuce oraz uciszania ich w kwestii aborcji. 

Przełamanie męskiej dominacji nastąpiło także przy wyborze gatunku utworu – wspo-
mniałem już o stosunku twórców tego rodzaju muzyki do kobiet. Pragnę też zaznaczyć, że 
szanta w swym założeniu ma sprawić, że praca będzie wykonywana w miłej atmosferze, co 
sprzyja jej efektywności21. Autorki przyznały więc sobie możliwość opowiadania o aborcyj-
nej podróży, korzystając z wartościowania pozytywnego. Wskazują na to nie tylko klasyczna 
definicja gatunku, lecz także słowa, którymi artystki rozpoczynają utwór:

Nam niestraszny żaden sztorm, hej hej na na na
Taki dzielny jest nasz prom, hej hej na na na
Płyniemy na nieznany ląd, hej hej na na na
Płyniemy tam, gdzie słońca blask
Kobiety na falach22.

Szanty były śpiewane m.in. w związku z wygranymi bitwami23 – i w ten dyskurs wpisują 
się artystki, które w drugiej zwrotce refrenu oświadczają – „z załogą pokonamy wroga”24. 
Zauważyć należy, że autorki używają liczby mnogiej, kobieta nie zostaje więc sama z nie-
chcianą ciążą, może liczyć na wsparcie innych „sióstr”. Aborcyjna podróż nie odbędzie się 
w samotności i smutku – tym samym odwołano się tutaj do idei siostrzeństwa. Historyczne 
pochodzenie tej koncepcji odsyła do średniowiecza i obrządków religijnych25. Interesuje 
mnie jednak ono umieszczone w perspektywie politycznej, czyli ruchu feministycznym. 

20 Agnieszka Graff, Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie (Warszawa: W.A.B., 2001), 166. 
21 Annika Mikołajko, „Bones (kości) i concertina – instrumentarium żeglarskie, które przetrwało przez wieki”, 

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ 45 (2020): 135–136.
22 Gang Śródmieście, Kobiety na Falach.
23 Katarzyna Szyniec, „Pieśni morza w Marynarce Wojennej”, w: Patriotyzm fundamentem bezpieczeństwa 

narodowego RP w XXI wieku, red. Krzysztof Gąsiorek, Witold Stefan Moczulski (Warszawa: Stowarzyszenie 
Ruch Wspólnot Obronnych, 2011), 60–63.

24 Gang Śródmieście, Kobiety na Falach.
25 Agnieszka Mrozik, „Siostrzeństwo”, w: Encyklopedia gender, 511.
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Odwołań do niego nie znajdziemy jedynie w badaniach dotyczących drugiej fali feminizmu 
amerykańskiego26, gdyż o siostrzeństwo upominają się także polskie badaczki. Należy więc 
zacytować wybitną humanistkę, Marię Janion: 

Nie chodzi o to, by odciąć się od dorobku kultury ogólnoludzkiej, lecz o to, by znaleźć 
język dla kobiecych doświadczeń i przywrócić ich sens wspólnej kulturze. Ja sama, w coraz 
większym stopniu uświadamiałam sobie kobiecą barwę tego, co robię. Dostrzegałam jak 
ważny był zawsze dla mnie łańcuch kobiecych pokoleń zdobywających wiedzę. […] kobieca 
solidarność – wciąż obśmiewana i demaskowana jako fikcja, rzeczywiście jest naszym 
wspólnym zbiorowym obowiązkiem27.

W analizowanym utworze dostrzec możemy także słowo „wróg”, zauważam więc potrzebę 
dowiedzenia się, kim/czym jest ów wróg i jakie zagrożenia za sobą niesie. W morskiej wypra-
wie nieprzyjacielami są „cieśniny, głębiny, sztorm”28, sądzę jednak, że odgrywają one rolę 
pewnej przenośni, jak bowiem wynika z dalszej części tekstu, prawdziwym przeciwnikiem 
okazuje się patriarchalny system:

Nie mogę w Polsce więc wypłynę na głębokie wody
Latającym Holendrem popłynę w rejs
Nie mogę w Polsce zakończyć tej przygody29

Wybieram zatem linię Women on Waves30.

W przytoczonym fragmencie pojawia się nazwa organizacji feministycznej – Women on 
Waves, zajmującej się zdrowiem reprodukcyjnym31. To właśnie ona zostaje zaprezentowana 

26 Rebecca Johnson, Gender, rasa, klasa i seksualna orientacja. Teoretyczne ujęcia intersekcjonalności, tłum. Ewa 
Charkiewicz (2005), 4, dostęp 9.08.2021, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0068johnson.pdf.

27 Prof. Maria Janion: „Demokracja w Polsce jest rodzaju męskiego”, Oko.press, dostęp 9.08.2021, https://oko.
press/prof-maria-janion-demokracja-w-polsce-jest-rodzaju-meskiego/.

28 Gang Śródmieście, Kobiety na Falach.
29 Warto uwydatnić, że autorki pisały ten utwór w 2017 roku. Odwoływały się więc do ustawy z 7.01.1993 

o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz.U. 
1993, nr 17, poz. 78. Zakładała ona legalność aborcji w przypadkach, gdy: 1) ciąża stanowi zagrożenie dla 
życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, 2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże 
prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagra-
żającej jego życiu, 3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

30 Gang Śródmieście, Kobiety na Falach.
31 Kim jesteśmy?, Women on Waves, dostęp 9.10.2021, https://www.womenonwaves.org/pl/page/650/

kim-jeste%C5%9Bmy.
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jako sojuszniczka, która oswobodzi i „wyleczy” podróżniczki. Artystki nawiązują także do 
wydarzeń, które miały miejsce w Polsce. Mianowicie w 2003 roku do Władysławowa przy-
płynął statek Langenort, na którym dostępne były tabletki wczesnoporonne32.

Językowa analiza utworu pozwala na wyodrębnienie takich słów, jak „niestraszne, dzielny, 
wybieram, wezmę, wypłynę”33, które świadczą o sprawczości kobiet i powodują, że są one 
podmiotem tej opowieści. Stereotypowo pojmowanej kobiecości przypisuje się m.in. bierność 
i pasywność, w opozycji stawiany jest mężczyzna, którego kojarzy się z aktywnością i dyna-
mizmem. Widzimy więc, że artystki przeciwstawiają się takiemu pojmowaniu ról społecznych. 
Zdecydowały się na obśmianie uproszczeń i kulturowych konwencji, a mit o „słabej kobiecie” 
został przechwycony i zredefiniowany przez Gang Śródmieście. Badaczki feministyczne osoby 
stosujące powyższą strategię nazywają się „złodziejkami języków” – takie działanie polega 
na afirmatywnym spopularyzowaniu nieprzychylnego kobietom mitu34. Istotnym zabiegiem, 
na który zdecydowały się autorki, jest obsadzenie mężczyzny w roli nostalgicznego, smut-
nego, słabego psychicznie kochanka, którego kobieta pociesza:

A ty zostań tu na kei razem z kumplem
Obiecuję zobaczymy się przed jutrem
Zapal jointa, pograj w PS2 i odpocznij
Ja się wszystkim zajmę a ty zapomnij35.

zakończenie

Feministyczny model badań lingwistycznych uzmysławia, że grupy kobiece funkcjonują 
w literaturze i kulturze już od starożytności. Co więcej – pozwala na zadawanie pytań o spo-
sób komunikacji mężczyzn i kobiet oraz proponuje inną optykę w badaniach nad językiem 
i mitami. Postuluje też redefiniowanie kultury kobiecej i działających w jej obrębie grup, 
które dotychczas charakteryzowano niekorzystnie, z dezaprobatą – są to np. czarownice36. 

32 Izabela Desperak, „Antykoncepcja, aborcja i… eutanazja. O upolitycznieniu praw reprodukcyjnych w Pol-
sce”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 30 (2003): 205.

33 Gang Śródmieście, Kobiety na Falach.
34 Szczuka, Kopciuszek, 19–20.
35 Gang Śródmieście, Kobiety na Falach.
36 Showalter, „Krytyka feministyczna”, 136–138.
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Męskocentryczna perspektywa ogranicza twórczą działalność kobiet, klasyfikuje ją jako 
szaleństwo – ma więc „wymiar społecznego wykluczenia, izolacji i odosobnienia”37. Gang 
Śródmieście odważną, wręcz rewolucyjną postawą – decyzją o stworzeniu aborcyjnego 
manifestu i całą organizacją swojej działalności – przyłącza się nie tylko do kultury kobie-
cej, lecz także do grona Wielkich Szalonych – niezależnych twórczyń sprzeciwiających się 
zastanym standardom. 

Irena Krzywicka, której z pewnością nie można przyporządkować do grupy statecznych 
pań domu, zaznaczała, że „należy pisać o tajnych poronieniach”38. Analizująca dyskursy na 
temat aborcji Kazimiera Szczuka tytułowe milczące kobiety nazywa owieczkami39. Gang 
Śródmieście poprzez skomponowanie piosenki Kobiety na Falach i mówienie wprost o aborcji 
został więc podwójnie naznaczony szaleństwem. 

Przekraczanie patriarchalnych zwyczajów, niepodporządkowanie się systemowi, gdzie 
stroną dominującą, regulującą zasady społecznych zachowań są mężczyźni, oznacza cho-
robę40. W zaprezentowanym dyskursie jest nią ciąża, stan fizyczny, w którym znalazły się 
narratorki. Kobieca intymność staje się tutaj czymś publicznym, autorki dążą do bycia ora-
torkami tej opowieści. Ustawiając się w opozycji do prawa, zwyczajów kulturowych, przy-
pominają herstorię polskiego ruchu feministycznego, obrazują swoją zawziętość, gotowość 
do działania, argumentują i przedstawiają bliskie im wartości. Postępują w myśl femini-
stycznego aksjomatu:

moja głowa (umysł) – moje ciało – mój wybór41.

Dzięki badaniom prowadzonym w obrębie krytyki feministycznej możemy wyróżnić pojęcie 
kobiecych autobiografii, w których autorki odnoszą się „do kobiecej tożsamości, do kobie-
cego życia i do kobiecej narracji”42. Gang Śródmieście, prezentując nieustępliwą postawę, 
oswobodził się z fallicznych ram postrzegania świata. Krystyna Kłosińska zauważa, że „pisa-
nie kobiece rodzi jakaś siła odśrodkowa, niedająca się ujarzmić żywiołowość, energia, która 

37 Izolda Kiec, W szarej sukience? Autorki i wokalistki w poszukiwaniu tożsamości (Warszawa: Agencja Scholar, 
2013), 116.

38 Irena Krzywicka, Wyznania gorszycielki (Warszawa: Czytelnik, 1998), 147.
39 Kazimiera Szczuka, Milczenie owieczek. Rzecz o aborcji (Warszawa: W.A.B., 2004).
40 Barbara Stelingowska, „Modernizm kobiecy” w literaturach słowiańskich (na przykładzie twórczości Marii 

Komornickiej i Anny Mar) (Siedlce: stowarzyszenie tutajteraz, 2015), 102–103.
41 Filip Pierzchalski, „Polityczność polskiej muzyki feministycznej”, w: Filip Pierzchalski et al., Feminizm po 

polsku (Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2011), 54.
42 Brigitte Gautier, „Zaklęcia czarodziejki Vivien, czyli o autobiografii kobiecej”, w: Krytyka feministyczna, 152.
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nagle wybucha bez kontroli”43 – w przypadku interpretowanego utworu tą siłą są opowieści 
wydobywane z kobiecych ciał, o czym świadczy tematyka podjęta w Kobietach na Falach. 
Tożsamość artystek została uwydatniona poprzez wykorzystanie pierwszoosobowej narracji. 
Kobiety zaproponowały więc autobiograficzną podróż, w której to one w niezależny sposób 
budują strukturę wypowiedzi, co pozwala słuchaczkom na odnalezienie swoich doświadczeń 
w twórczości Gangu Śródmieście. 

Podsumowując, utwór Kobiety na Falach przedstawia narrację maladyczną na kilku płasz-
czyznach. Jest to przede wszystkim uwspólnotowienie doświadczenia niechcianej ciąży, 
zespół umożliwia więc utożsamienie się innym kobietom z ich położeniem – chorobą. Autorki 
zdecydowały się też na przeformułowanie dyskursu towarzyszącego opowieściom o aborcjach. 
Nie niesie on za sobą martyrologii, żalu, beznadziei i wstydu – wręcz przeciwnie, cechują go 
determinacja i skupienie na realizacji planu, czyli zakończeniu aborcyjnej podróży. Wobec 
tego autorki używają narzędzi artystycznych – narracji maladycznych w celu demitologiza-
cji i detabuizacji aborcji. Choroba odgrywa również rolę motywu, który jednoczy i integruje 
kobiety w wyprawie. Dzięki urzeczywistnieniu dyskursu mamy do czynienia z odzyskiwa-
niem autonomiczności kobiet – nie tylko jeżeli chodzi o samostanowienie w kwestii aborcji, 
lecz także konstruowaniu suwerennej opowieści44.
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Maladicity of an impregnated woman. Abortion issues in the work  
of the Downtown Gang

Summary

This article is an analysis of the song “Women on Waves” by the band Gang Śródmieście. The art-
ists touch upon the issue of abortion and build the whole narrative around it. However, it is not 
just an expression of their opinion on the subject, as the authors refer to several themes in the 
text. Namely, they refer to legislation, cultural situation, recall facts from public life and describe 
their abortion journey. The work presents the figure of a woman with an unwanted pregnancy, 
who has become a sick person due to her physiological condition. The search for an appropriate 
methodology, research tools and the possibility of presenting a holistic perspective, therefore, 
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leads to maladic discourses, and they are one of the optics I use. The other is feminist criticism, 
the authors refer to its values and ideas, as I will prove in the article.
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przemilczany Rzeczy, których nie wyrzuciłem

Streszczenie

Artykuł jest analizą i interpretacją Rzeczy, których nie wyrzuciłem Marcina Wichy pod kątem ich 
autobiograficznego charakteru. Skupia się na dominującej w dziele autobiograficznej postawie 
wyzwania, które objawia się w lukach i niedopowiedzeniach. Ponadto porusza problematykę 
żałoby, utraty, nieobecności, pamięci oraz tego, co po nas pozostanie – rzeczy. 
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Rzeczy, których nie wyrzuciłem1 nie są autobiografią w sensie gatunkowym. Jest to książka 
o: „słowach i przedmiotach. Jest to także książka o mojej matce” (5). Będę jednak rozważał 
ją jako swoisty dziennik żałoby pisarza w kontekście „trójkąta autobiograficznego”2 Mał-
gorzaty Czermińskiej. Studium przypadku dzieła Marcina Wichy prowadzi do nieznacznej 

* Kontakt z autorem: mamichalski@icloud.com; ORCID: 0000-0002-2607-7722. 
1 Marcin Wicha, Rzeczy, których nie wyrzuciłem (Kraków: Karakter, 2017). Odniesienia do książki Wichy w tek-

ście głównym podaję, umieszczając w nawiasie numer strony.
2 Małgorzata Czermińska, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie (Kraków: Universitas, 

2020).
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rekonfiguracji konceptu zaproponowanego przez gdańską badaczkę, polegającej na roz-
patrywaniu trójbiegunowej figury jako konstrukcji warstwowej. Postawa autobiograficzna 
nie byłaby wpisana w dwuwymiarową płaszczyznę trójkąta, ale tworzyłaby architektonikę 
piętrową. 

Uważam Rzeczy… za dzieło o charakterze autobiograficznym, jest to jednak autobiogra-
fizm przemilczany. Termin ten, nieprzypadkowo dwuznaczny, łączy przemilczenie jako formę 
wyrazu3 – związane z retoryką, stylistyką i kompozycją, z aspektem psychologicznym – próbą 
opowiadania i opisu zamiast wyrażania uczuć. 

Postawę świadectwa i wyznania rozumiem zgodnie z ujęciem Czermińskiej. Trzecią war-
stwę definiuję natomiast jako wyzwanie przez przemilczenie. Moim zdaniem wyzwanie 
w książce Wichy związane jest ze sferą emocjonalną autora, która zostaje przemilczana, ale 
jest obecna w tekście, możliwa do zrekonstruowania i zbadania przy wykorzystaniu narzę-
dzi właściwych psychoanalizie. Właśnie to, co niewypowiedziane, a może nawet nieuświa-
domione czy wyparte, stanowi o niezwykle silnym emocjonalnym charakterze tej książki, 
ukazując w poruszający sposób cierpienie człowieka po stracie bliskiej osoby. 

Świadectwo, czyli historia i ludzie

Na powierzchni tekstu Wichy dominuje postawa świadectwa4. Rzeczy… można traktować 
zarówno jako portret zmarłej matki, jak i relację z przemian społecznych zachodzących 
w Polsce u schyłku XX wieku. 

Rzeczywistość PRL-u najczęściej pojawia się w opowieściach z młodzieńczych lat autora, 
tak jak w rozdziale Kto pocieszy (37–40), w którym został przedstawiony problem z nie-
dostępnością zagranicznej literatury dziecięcej. Książki, a ogólniej rzeczy, w tekście są 
świadectwem historii. Jak twierdzi Remo Bodei: „Każde pokolenie jest otoczone swoistym 
krajobrazem przedmiotów. Ich patyna, znaki oraz zapach czasów, w których powstały i się 
zmieniały, określają epokę, do której należą”5. Taka sytuacja ma miejsce w rozdziale Okładki 
(25–30), gdzie Wicha traktuje tytuły tomów jako świadectwo przemian społecznych i świa-
topoglądowych, ale nie tylko: 

3 Szerzej o przemilczeniu w literaturze zob. Anna Martuszewska, „Pozytywistyczna mowa ezopowa w kon-
tekście literackich kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia”, Pamiętnik Literacki 2 (1986): 77. 

4 O postawie świadectwa zob. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt, 26–27. 
5 Remo Bodei, O życiu rzeczy, tłum. Alicja Bielak (Łódź: Przypis, 2016), 47.
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Biblioteki są zapisami naszych czytelniczych porażek. Jak mało w nich książek, które 
naprawdę nam się podobały. […] Większość to pamiątki po ludziach, którymi chcieliśmy 
być. Których udawaliśmy. Których braliśmy za siebie. (23–24)

Autor, przytaczając nazwy książek niegdyś należących do jego matki, przede wszystkim 
przybliża postać Joanny Rabonowskiej-Wichy.

Mówi o matce jako „przeraźliwej i miłującej”6 – z jednej strony kochającej i dbającej, z dru-
giej wymagającej i budzącej lęk. „Miała wiele wad ta moja matka. Była tak zwaną »trudną 
osobą«. Jak dodatkowe zadanie na szóstkę” (135). „Potrafiła straszyć. Uważała strach za pod-
stawowe narzędzie wychowawcze. Chyba słusznie” (156). Autor zrywa z tradycją idealizacji 
zmarłego, dokonując przy tym rewizji archetypu funkcjonującego w zbiorowej świadomości7.

Wicha nie redukuje zmarłej jedynie do kilku zdań i opisów. Świadectwo o niej jest mozaiką 
stworzoną z często błahych opowieści i na pozór nieistotnych szczegółów, które w połącze-
niu z opisami tworzą jej wizerunek. Skrupulatnie utkany obraz matki jest dopełniany przez 
przedstawianie postaci ojca, jak w rozdziale Notatki odręczne (89–92), oraz przytaczane 
przez narratora opinie znajomych i pacjentów na jej temat: „Kiedy umarła, ludzie napisali 
różne miłe rzeczy. Utytułowana koleżanka przypominała, że w swoim czasie była świetną 
studentką” (14).

Wyznanie, czyli relacje i śmierć

„Bardzo mi brakuje moich otwartych i nowoczesnych rodziców” (131). W Rzeczach… warstwę 
wyznania8 tworzą fragmenty tekstu, w których autor bezpośrednio pokazuje relację z matką 
i ojcem oraz własne uczucia.

Relacja Wichy z rodzicami nie była łatwa. Narrator mówi wręcz o żalu, jaki miał do nich, 
a oni do niego: „Polityka pozwala nie myśleć o wszystkim innym. […] O rodzicach, do któ-
rych mamy żal. O dzieciach uparcie nieszczęśliwych, mimo wszystkiego, co dla nich robimy” 
(125). Wykorzystuje do tego formę ogólnikową, niedookreśloną, na pozór niezwiązaną z matką 
i ojcem, a jednak wiele mówiącą o ich relacji z synem. 

Bezpośrednie wyrażenie emocji dotyczących rodziców nie oznacza, że płaszczyzna wyzna-
nia dominuje. Jest raczej przykryta warstwą świadectwa, niekiedy tylko stając się jaskrawsza: 

6 Carl Gustav Jung, Archetypy i nieświadomość zbiorowa, tłum. Robert Reszke (Warszawa: Wydawnictwo KR, 
2016), 93.

7 Szerzej o archetypie matki zob. tamże, 92.
8 O postawie wyznania zob. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt, 27–29.
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– […] Dowód osobisty poproszę. Ukłuję. Zmierzę temperaturę. Ciśnienie.

Strach. (176)

Surowe świadectwo poprzedza tu wyznanie, które jedynie na chwilę przebija się na 
powierzchnię tekstu, aby zaraz znów schować się w cień. Wyznanie jest zaś ściśle związane 
z niedopowiedzeniem, które jawi się w formie elipsy, będąc przy tym jednym z charaktery-
stycznych tropów obecności przemilczenia. 

Warstwę wyznania najwyraźniej można dostrzec w jednym z niezatytułowanych rozdziałów 
ostatniej części książki, traktujących o odchodzeniu matki. Przemilczenie jest tu wyrazem 
niechęci do tytułowania, wywołanej być może niemocą nazywania, które pozwoliłoby oswoić 
śmierć kochanej osoby. To właśnie w obliczu końca pada jedyna w tekście deklaracja miłości:

Nic się nie martw./ No Już. No już. No już./ Już się nie złość. Już się nie martw. Już się nie 
bój./ Już. Już./ Ale cię kocham./ Wszyscy Cię kochają. […]/ Już się nie bój. (178)

W tym fragmencie następują spiętrzenie i kulminacja emocji. Świadczy o tym już sama 
budowa, radykalnie wyróżniająca go spośród reszty. Jego emocjonalny charakter potęguje 
zerwanie z prozatorską formą wypowiedzi na rzecz bardziej poetyckiego sposobu wyrazu, 
związanego z zastosowanym podziałem wersowym. 

Literatura żałobna nieustannie mierzy się z koniecznością mówienia o zmarłym i jedo-
cześnie milczenia. Według Derridiańskiej koncepcji: „praca żałoby odbywa się więc w tym 
zapętleniu, pomiędzy niemożliwym oddaniem głosu zmarłemu i niemożliwą własną mową, 
na ich styku i przecięciu, której granicy niczym już nie można wyznaczyć”9. Wicha zarówno 
oddaje głos zmarłej matce, jak i mówi o niej poprzez świadectwo: 

– Gdzie jest Piotrek? – pyta matka.
– Przecież nie żyje.
– Ale w takim momencie powinien być – mówi.
Nadal nie przyjmuje łatwych usprawiedliwień. (162)

W Rzeczach… emocje są głównie ukryte, niewyrażone, a może i wyparte. Często, nawet 
w najdramatyczniejszych sytuacjach, przysłonięte ironią czy sarkazmem: 

9 Piotr Sadzik, „Żałoba (cz. 1) – (według) Derridy”, Mała Kultura Współczesna, 21.11.2012, dostęp 2.03.2021, 
https://malakulturawspolczesna.org/2012/11/21/piotr-sadzik-zaloba-cz-1-wedlug-derridy/#przypis-12. 
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– Wie pani – zaczynam – ja też jestem zwolennikiem eutanazji…
(Brak reakcji).
– …ale czy musimy zaczynać od mojej matki? (160).

Wyzwanie, czyli Rzeczy, których nie… powiedziałem

Wyzwanie przez przemilczenie rozumiem jako ten specyficzny rodzaj postawy, w którym 
mówimy, aby nie mówić10, opowiadamy, aby nie powiedzieć tego, co leży na dnie duszy. 
W Rzeczach… tym, co zostaje niewypowiedziane, są uczucia Wichy po stracie matki. 

Być może część z nich jest zbyt trudna do wypowiedzenia w sposób bezpośredni. A może 
autor wcale nie chce o nich mówić. Gdyby potrafił opowiedzieć o niej wszystko, stosując przy 
tym mniej meandryczną i zapośredniczającą opisy narrację, oznaczałoby to, że jego matka 
odeszła na zawsze. Dopóki zaś „nie może jej opisać, jeszcze trochę żyje” (5). Tym samym 
wszelkie przemilczenia mogą być próbami „nieuśmiercania”. Zdaje się, że dlatego Wicha nie 
skupia się na swoich emocjach, ale raczej opisuje, opowiada i oddaje głos zmarłej. Mówiąc, 
tak naprawdę milczy na swój temat, a „milcząc, odzyskuje kontrolę nad słowami” (166). 
Niewyrażanie uczuć może być również związane ze stereotypem męskości, którego jednym 
z podstawowych aspektów jest powstrzymywanie się od okazywania emocji. Nie opowiadam 
się kategorycznie za żadną z zaproponowanych możliwości. Uważam, że dopełniają i prze-
platają się one w niewypowiedzeniach. 

Istotne staje się pytanie, jak przejawiają się owe niewypowiedzenia i przemilczenia w Rze-
czach…? Widać je już w budowie tekstu opartej na kompozycji wyspowej. Historie są prze-
rywane, najczęściej niewynikające bezpośrednio jedna z drugiej. Można odnieść wrażenie, 
że podczas lektury skacze się z jednego rozdziału na drugi. Coś zostaje więc przemilczane, 
niejako przeskoczone. W książce Wichy początkowe partie tekstu różnią się istotnie od koń-
cowych. Narracja z rozbudowanych i spójnych wypowiedzi przeistacza się w coraz oszczęd-
niejszą, opartą na wyliczeniach i krótkich akapitach: „Znowu przyjeżdża pogotowie. Trzech 
facetów. Mnóstwo czerwonego goreteksu. Szczękające nosze na kółkach” (176). Zdania są 
coraz częściej urwane, poszatkowane, jakby wydobywały się ze ściśniętego żalem gardła:

Powinien istnieć specjalny znak interpunkcyjny. Graficzny odpowiednik skurczu krtani. 
Przecinek się nie nadaje. Przecinek to klin na złapanie oddechu, a tu potrzebny jest typo-
graficzny węzełek, wybój albo potknięcie. (14)

10 Jest to właściwość kategorii wzniosłości [por. Jean-François Lyotard, „Wzniosłość i awangarda”, tłum. Marek 
Bieńczyk, Teksty Drugie 2/3 (1996), 38/39: 173–189].



200 MATEUSZ ADAM MICHALSKI

Przemilczenia są więc obecne w szczelinach wypowiedzi, w miejscach, w których pojawi-
łoby się „typograficzne potknięcie”.

Przemilczenia można zaobserwować również na płaszczyźnie stylistycznej: „Zbieram 
wspomnienia od przyjaciół (zawsze mówiła, że najważniejsi są przyjaciele), od rodziny. Od 
dorosłych i od dzieci. Rozklejam się tylko raz” (87). Ostatnie zdanie jednego z niewielu frag-
mentów tekstu, w których autor mówi otwarcie o swoich emocjach, można traktować jako 
synekdochę. Łączyłaby ona wszystkie momenty „rozklejenia”, o których Wicha nie wspomina.

Jak zauważa Płuciennik: „Wszędzie tam, gdzie dochodzi do przemilczenia lub innego 
rodzaju elipsy, mamy do czynienia z pewną siłą powodującą, że coś staje się nieprzedstawial-
ne”11. Tym, co nieprzedstawialne w Rzeczach…, są przeszłe oraz aktualne uczucia narratora. 
Wicha broni się przed ich wyrażeniem, zasłania je opisami i historiami. Doświadczenie utraty 
i nieobecności ukochanej osoby staje się źródłem potrzeby opowiadania i porządkowania 
wspomnień12. Jego przepracowywanie żałoby opiera się na tym, co Paul Ricoeur nazywa 
„imperatywem sprawiedliwości”13. Sprawiedliwość wobec zmarłego wymaga niejako uhonoro-
wania go poprzez wspominanie. Praca żałoby jest więc nieodzownie złączona z pracą pamięci. 

Najwyraźniejszym bodźcem do wspominania matki są rzeczy przez nią pozostawione: 
„Marząc o rzeczach, cofamy się do dzieciństwa. Niedostępne przedmioty pozwalają skon-
centrować smutek w jednym kształcie. Opisać to, czego nam brakuje” (74). Mówiąc o Rze-
czach…, nie sposób nie poruszyć problemu rozróżnienia rzeczy od przedmiotu. Rzecz to 
„coś, co uważamy za istotne na tyle, że jesteśmy skłonni tego bronić”14, a przedmiot to „nie-
określona przeszkoda, którą mamy przed sobą”15. Przedmiot jest więc tym, czego nie ota-
czamy Heideggerowską troską, jest czymś obojętnym dla jednostki. Rzecz natomiast jest 
przedmiotem, który niejako oswoiliśmy, który stał się dla nas istotny, z którym związaliśmy 
się emocjonalnie. W książce Wichy rzeczy stoją na straży historii i przeszłości, umożliwiają 
istnienie pamięci16. 

Jak twierdzi Martin Heidegger, narzędzie używane przez zatroskane jestestwo zatrzy-
muje w sobie pamięć o świecie, którego już nie ma. Świecie, który należy do przeszłości, ale 

11 Jarosław Płuciennik, Retoryka wzniosłości w dziele literackim (Kraków: Universitas, 2000), 186.
12 Maciej Michalski, „Literature of Absence and the Experience of Evil (Container by Marek Bieńczyk, Is Not 

by Mariusz Szczygieł, and Things I Didn’t Throw Out by Marcin Wicha)”, The Polish Journal of Aesthetics 56 
(2020): 106, dostęp 6.03.2021, DOI: 10.19205/56.20.6.

13 Paul Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. Janusz Margański (Kraków: Universitas, 2006), 117.
14 Bodei, O życiu rzeczy, 24.
15 Tamże, 34.
16 Bjørnar Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, tłum. Bożena Shallcross (Warszawa: 

Nowa Humanistyka, 2013), 169.
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jest obecny w rzeczy pozostawionej przez niegdyś będącą-w-świecie jednostkę17. Rzecz jest 
niejako obrazem, wspomnieniorodną materią, w której zapisany jest ślad jej właściciela, 
we właścicielu zaś – ślad rzeczy do niego należącej: „Nie znikniemy bez śladu. A nawet jak 
znikniemy, to zostaną nasze rzeczy, zakurzone barykady” (12). 

Sytuacja porządkowania rzeczy po zmarłych sytuuje je w jeszcze innej pozycji ontolo-
gicznej. Dla nas przedmioty pozostawiane stają się rzeczami dopiero pod wpływem „inwe-
stycji afektywnej”18. Jest to proces wtórny, gdyż wynika z uprzednio dokonanego wcielenia 
afektywności w przedmiot przez jego poprzedniego posiadacza. Można więc powiedzieć, że 
rzeczy po śmierci właściciela na powrót stają się przedmiotami, które to w procesie prze-
pracowywania żałoby ponownie zyskują status rzeczy, tym razem dla innego podmiotu. 
Doświadczenie utraty, z którym nie możemy się pogodzić, sprawia, że szukamy zastępstwa za 
nieobecny obiekt. Dokonujemy wtedy lokacji naszych obsadzeń afektywnych gdzie indziej19. 
Mogą to być inni ludzie, czynności lub przedmioty. 

W książce Wichy te ostatnie odgrywają rolę prymarną. Narrator, przepracowując żałobę, 
dokonuje swoistego przeniesienia emocji z utraconej osoby na należące do niej rzeczy. 
Można powiedzieć, że przesuwa swoją energię libidalną z osoby matki na przyległe do 
niej przedmioty. Myślenie żałobne przyjmuje formę myślenia metonimicznego: „Wycieram 
książki z kurzu. Elektrostatyczna ścierka przypomina ręcznik. No już. Zaraz zrobi się ciepło. 
Wszystko będzie dobrze (i bach do pudła)” (30). Rzeczy w tej sytuacji stają się obiektem uczuć, 
które docelowo dotyczą matki narratora. Nie bez znaczenia jest więc chęć jak najszybszego 
pozbycia się pozostawionych przez nią rzeczy. Jest to próba usunięcia tego, co bezustannie 
przypomina o nieobecności ukochanej osoby: „A teraz nie żyje. Siedzę w jej mieszkaniu. 
Wszystko zniknęło. Zostały tylko książki” (20). Osobie porządkującej przyświeca nie tyle 
chęć poradzenia sobie ze stratą, ile raczej usunięcia problemu z oczu, zakopania w sobie 
tęsknoty, żalu, a może wyparcia się ich.

Wyparcie jest jednym z etapów pracy żałoby wyróżnianym przez Zygmunta Freuda w Żało-
bie i melancholii20. Temat ten szerzej opisała Elisabeth Kübler-Ross w Rozmowach o śmierci 
i umieraniu21, wyróżniając pięć etapów związanych z reakcją na śmierć: zaprzeczenia, gniewu, 
targowania się, depresji oraz pogodzenia się. Narrator Rzeczy… jest dopiero na początku 

17 Martin Heidegger, Bycie i czas, tłum. Bogdan Baran (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994), 532.
18 Bodei, O życiu rzeczy, 42.
19 Tamże, 41.
20 Zygmunt Freud, „Żałoba i melancholia”, w: tegoż, Psychologia nieświadomości, tłum. Robert Reszke (War-

szawa: Wydawnictwo KR, 2007).
21 Elisabeth Kübler-Ross, Rozmowy o śmierci i umieraniu, tłum. Irena Doleżal-Nowicka (Warszawa: Instytut 

Wydawniczy Pax, 1979).
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przepracowywania żałoby, o czym świadczy przede wszystkim sposób, w jaki mówi o matce 
i jej umieraniu, od którego stara się odwrócić wzrok: „Zostaję sam. Zostaję sam z ciałem. Nie 
patrzę w tamtą stronę” (179). Nie jest to jednak etap jednoznacznego zaprzeczenia. Autor 
nie neguje ani nie wypiera jej śmierci. Raczej tłumi w sobie uczucia z nią związane. 

Żałoba zawiera pewien splot emocji, który nie zostaje wypowiedziany w Rzeczach… Pomimo 
dużej szczerości mówienia o matce uczucia autora są nieujawniane. Wicha referuje i opisuje, 
ale nie dopuszcza do głosu żalu ani tęsknoty. Odsuwa je od siebie, niejako odwlekając starcie 
z nimi: „Znajduję nawet książeczkę pod tytułem: »Jak likwidowałam dom moich rodziców«. 
Odkładam ją na bok” (34). Rzuca tym samym wyzwanie czytelnikowi, który może doszukać 
się autentycznych emocji, żałoby i wyparcia właśnie tam, gdzie nie ma o nich mowy w sposób 
bezpośredni. Wyzwanie przez przemilczenie, które wiąże się z przeżyciem utraty, ma jeszcze 
jeden wymiar. Daje odbiorcy możliwość autopsyjnej konfrontacji z żałobą i nieobecnością22. 

Jak twierdzi Judith Viorst: „Żyjemy dzięki temu, że coś tracimy, kogoś opuszczamy i coś 
zostawiamy za sobą”23. Utrata jest siłą dewastującą i stwarzającą, konstruującą tożsamość 
jednostki. Przemilczenia pozostawiają więc puste miejsca, które czytelnik wypełnia własnym 
doświadczeniem utraty. Czytający porusza się zatem po powierzchownej warstwie świadec-
twa, która przybiera postać zamarzniętej lustrzanej tafli. Pojedyncze pęknięcia i przeręble 
odsłaniają oczom zaledwie wycinek uczuć autora. Otchłań ukryta pod lodem ma dodatkowo 
szczególną właściwość: patrzący może spoglądać w nią niby w zwierciadło.

Autobiograficzna mowa żałoby Marcina Wichy

Autobiografia to jedno z podstawowych narzędzi terapeutycznych dla psychoanalizy24. Wicha, 
relacjonując, opowiadając, porządkując oraz oswajając się z nieobecnością i utratą, przepro-
wadza swoistą autoterapię. 

Narrator dokonuje uwewnętrznienia zmarłej matki. Jego praca żałoby rozgrywa się mię-
dzy dwoma biegunami – inkorporacją a introjekcją zmarłego25. Inkorporacja jest unikiem, 

22 Nieobecności nie powinno się utożsamiać z utratą. Ta pierwsza jest raczej stanem wynikającym ze zdarzenia 
historycznego, którym jest utrata [zob. Dominick LaCapra, „Trauma, nieobecność, utrata”, tłum. Katarzyna 
Bojarska, w: Antologia studiów nad traumą, red. Tomasz Łysak (Kraków: Univeristas, 2015), 59–107].

23 Judith Viorst, „Miłość i żałoba”, w: tejże, To, co musimy utracić, czyli miłość, złudzenia, zależności, niemożliwe 
do spełnienia oczekiwania, których każdy z nas musi się wyrzec, by móc wzrastać, tłum. Aleksander Gomola 
(Warszawa: Zwierciadło, 2020), 299.

24 Lena Magnone, „Psychoanaliza i autoterapia – trzy hasła do słownika terminów autobiograficznych”, Auto-
biografia. Literatura. Kultura. Media 2 (2019), 13: 33, dostęp 9.03.2021, DOI: 10.18276/au.2019.2.13-03.

25 Michał Paweł Markowski, „Jacques Derrida: mowa żałoby”, w: Derrida/Adirred, red. Danuta Ulicka, Łukasz 
Wróbel (Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006), 40.
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wyminięciem żałoby oraz mowy. Zamyka projekcję zmarłej w sobie, niczym w katakumbach, 
pozostawiając ją nienaruszoną, aby nie uśmiercić jej po raz drugi. Przeciwnie introjekcja, 
która staje się imperatywem przemawiania, tematem mowy nie jest jednak obiekt utracony, 
ale uczucia z jego utratą związane. 

Wicha jest w ciągłym rozerwaniu pomiędzy mową a milczeniem, pomiędzy potrzebą 
opisywania a potrzebą mówienia o swoim bólu. Oddaje głos zmarłemu, opisuje i opowiada, 
a jednocześnie nieustannie pozostaje obecny. Kiedy opowiada, to tak naprawdę milczy, 
a dopiero kiedy milczy, zaczyna mówić, co czuje. Sytuacja żałoby sprzyja więc warstwowo-
ści autobiograficznej.

Rzeczy… to książka o śmierci i utracie, która wetknięta jest między regały, oraz o skru-
pulatnie schowanej żałobie, przemilczanej i niewyrażonej. Mówi o uczuciach, które czekają 
jak rzeczy, aż ktoś chwyci je do ręki i otoczy troską: „Rzeczy, których nikt nie dotyka, stają 
się matowe. Blakną. Meandry rzeki, trzęsawiska, muł” (11).

Rzeczy… są nieustannie rzucanym wyzwaniem, przykrytym warstwą świadectwa czy 
wyznania. Dopiero wpatrując się w szczeliny i zapadliny opisów, odnajdujemy skrytego pod 
powierzchnią tekstu syna, który stracił matkę. To w przemilczeniach leży autobiografizm 
tej książki.

figura autobiograficzna

Według Czermińskiej „autobiograficzny trójkąt” jest płaszczyzną, która składa się z trzech 
wierzchołków: świadectwa, wyznania i wyzwania. W każdym zapisie autobiograficznym 
w określonych proporcjach jawności i ważności obecne są wszystkie trzy bieguny26.

Jak pokazuję w powyższym studium przypadku, przyłożenie „trójkąta” do dzieła Wichy 
wymaga jego pewnej rekonfiguracji. Trafne wydaje się przekształcenie dwuwymiarowej 
figury w konstrukcję warstwową, w której narracja, zamiast w sposób horyzontalny przybliżać 
się do jednego z biegunów, porusza się wertykalnie po nachodzących na siebie postawach. 
Świadectwo, na pozór dominujące w książce, okazuje się jedynie powierzchnią ukrywającą 
wyznanie obecne w miejscach przetarć i rozdarć zewnętrznej warstwy. Wyzwanie natomiast 
jest fundamentem, na którym nabudowane zostały piętra narracyjne, skrupulatnie zasłania-
jące przemilczany autobiografizm Rzeczy…

26 Czermińska, Autobiograficzny trójkąt, 34.



204 MATEUSZ ADAM MICHALSKI

bibliografia

Bodei, Remo. O życiu rzeczy. Tłum. Alicja Bielak, Łódź: Przypis, 2016.

Czermińska, Małgorzata. Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków: Uni-
versitas, 2020.

Freud, Zygmunt. „Żałoba i melancholia”. W: tegoż, Psychologia nieświadomości. Tłum. Robert 
Reszke, 145–160. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2007.

Heidegger, Martin. Bycie i czas. Tłum. Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Jung, Carl Gustav. Archetypy i nieświadomość zbiorowa. Tłum. Robert Reszke. Warszawa: Wydaw-
nictwo KR, 2016.

Kübler-Ross, Elisabeth. Rozmowy o śmierci i umieraniu. Tłum. Irena Doleżal-Nowicka. Warszawa: 
Instytut Wydawniczy Pax, 1979.

LaCapra, Dominick. „Trauma, nieobecność, utrata”. Tłum. Katarzyna Bojarska. W: Antologia stu-
diów nad traumą, red. Tomasz Łysak, 59–107. Kraków: Universitas, 2015.

Lyotard, Jean-François. „Wzniosłość i awangarda”. Tłum. Marek Bieńczyk. Teksty Drugie 2/3 (1996), 
38/39: 173–189.

Magnone, Lena. „Psychoanaliza i autoterapia – trzy hasła do słownika terminów autobiograficz-
nych”. Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 2 (2019), 13: 31–39. Dostęp 9.03.2021. DOI: 
10.18276/au.2019.2.13-03.

Markowski, Michał Paweł. „Jacques Derrida: mowa żałoby”. W: Derrida/Adirred, red. Danuta Ulicka, 
Łukasz Wróbel, 27–52. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006.

Martuszewska, Anna. „Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii doty-
czących milczenia i przemilczenia”. Pamiętnik Literacki 2 (1986), 77: 5–26.

Michalski, Maciej. „Literature of Absence and the Experience of Evil (Container by Marek Bień-
czyk, Is Not by Mariusz Szczygieł and Things I Didn’t Throw Out by Marcin Wicha)”. The Polish 
Journal of Aesthetics 56 (2020): 101–117. Dostęp 6.03.2021. DOI: 10.19205/56.20.6.

Olsen, Bjørnar. W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Tłum. Bożena Shallcross. 
Warszawa: Nowa Humanistyka, 2013.

Płuciennik, Jarosław. Retoryka wzniosłości w dziele literackim. Kraków: Universitas, 2000.

Ricoeur, Paul. Pamięć, historia, zapomnienie. Tłum. Janusz Margański. Kraków: Universitas, 2006.

Sadzik, Piotr. „Żałoba (cz. 1) – (według) Derridy”. Mała Kultura Współczesna, 21.11.2012. Dostęp 
2.03.2021. https://malakulturawspolczesna.org/2012/11/21/piotr-sadzik-zaloba-cz-1-wedlug-
-derridy/#przypis-12.

Viorst, Judith. To, co musimy utracić, czyli miłość, złudzenia, zależności, niemożliwe do spełnienia 
oczekiwania, których każdy z nas musi się wyrzec, by móc wzrastać. Tłum. Aleksander Gomola. 
Warszawa: Zwierciadło, 2020.

Wicha, Marcin. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Kraków: Karakter, 2017. 



205NR 1 (16) 2021 Rzeczy OS IeROcONe, czyL I AUtObIOGRAf IzM pRzeMILczANy…

Orphaned things or silenced autobiography of Things I Didn’t Throw Out

Summary

The article is an analysis and interpretation of Marcin Wicha’s Things I Didn’t Throw Out in terms 
of their autobiographical character. It focuses on the autobiographical challenge, that dominates 
work, which manifests itself in gaps and understatements. In addition, it addresses mourning, 
loss, absence, memory and what remains of us – things.
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