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Czym siê ró¿ni Matrix od czarownic na £ysej Górze?
czyli “Mishellanea” pytaj¹ dr. Eligiusza Szymanisa
o romantyzm jako formacjê kulturow¹
i o jej wp³yw na to¿samoœæ narodu polskiego

W g³owach redaktorów Pisma “Mishellanea” zrodzi³ siê zamys³ zorganizowania serii
spotkañ z wybitnymi przedstawicielami polskiej humanistyki, które utrzymane by³yby
w konwencji wywiadów otwartych. W ich czasie chcielibyœmy rozmawiaæ o to¿samoœci
polskiego narodu. Na dobry pocz¹tek zaprosiliœmy doktora Eligiusza Szymanisa,
pracownika naukowego Instytutu Literatury Polskiej UW, z którym rozmawialiœmy o tym,
w jaki sposób polski romantyzm wp³yn¹³ na kszta³towanie siê wzorca to¿samowoœciowego
Polaków. Spotkanie odby³o siê wieczorem 29 listopada 2006 (a wiêc w 176 rocznicê – jak¿e
romantycznego – powstania listopadowego) w goœcinnych progach ksiêgarnio-kawiarni
Tarabuk.
Redakcja “Mishellaneów” dziêkuje dr. Szymanisowi za przyjêcie zaproszenia,
a Tarabukowi za udostêpnienie sali.
Jak rozumie pan doktor pojêcie
to¿samoœci grupy spo³ecznej? Na ile jest
to pojêcie umowne, a na ile rzeczywiœcie
istnieje coœ takiego, co ogarnia
wiêkszoœæ – bo wiadomo, ¿e nie
wszystkie – jednostek zwi¹zanych wiêzi¹
spo³eczn¹ z grup¹?
To wcale nie jest ³atwe pytanie, bo to
jest tak jak z kartk¹ – jakbym poprosi³, ¿eby
ktoœ z pañstwa da³ mi kartkê, to natychmiast
j¹ dostanê i ka¿dy wie, co to jest. Gdyby
jednak przysz³o komuœ zdefiniowaæ,
od jakiego rozmiaru siê kartka zaczyna
i na jakim koñczy,
to by³by wielki
problem. Czy dwa
centymetry na dwa
to ju¿, a dwa metry
na dwa to jeszcze
kartka? Mniej wiêcej
tak jest z to¿samoœci¹ narodow¹
czy
grupow¹.
Wiadomo, ¿e coœ
takiego istnieje,
a jednoczeœnie
równie
dobrze
mo¿na udowodniæ,

¿e czegoœ takiego nie ma. Pytanie: jak dalece to¿samoœci kulturowe s¹ czymœ,
co w nas jest, jest prywatnie bardzo ³atwo
rozstrzygalne, bo my wiemy, jak dalece
siedz¹ w nas pewne treœci. Natomiast,
gdy przychodzi takie to¿samoœci opisywaæ,
to jest to praktycznie beznadziejne,
poniewa¿ przy ka¿dym definiowaniu da siê
pokazaæ lukê w definicji.
Spróbujmy zatem opisaæ to coœ, co
w nas siedzi. To, co pozostaje czêœci¹
wspóln¹ Polaków i konstytuuje nasz¹
œwiadomoœæ narodow¹...
Prywatnie
zak³adam, ¿e my
wszyscy myœlimy
romantyzmem, ale
nie
takim
wyczytanym z dzie³
romantycznych,
lecz dziedziczonym
jako pewien zbiór
przeœwiadczeñ,
które uznajemy za
oczywiste. Takich
przeœwiadczeñ jak
to, ¿e pod Grunwaldem Polacy wal-
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czyli z Niemcami, albo jak to, ¿e za spraw¹
romantyzmu w sposób automatyczny
uto¿samiamy kulturê XIX wieku z kultur¹
zaboru rosyjskiego i ca³a reszta nie pasuje
do obrazka, co nam zupe³nie nie przeszkadza, poniewa¿ ten obrazek musi byæ
spójny. Ma³o tego – zabór rosyjski te¿
ogl¹damy z perspektywy tendencji, które
kszta³towa³y siê w pewnych krêgach tego
zaboru, a które wcale nie by³y powszechne.
Co jakiœ czas okazuje siê, ¿e w samym
zaborze rosyjskim s¹ fakty, które nam nie
pasuj¹, które rozbijaj¹ spójnoœæ obrazka.
Gdy patrzymy na przyk³ad na historiê £odzi
to ma siê ona de facto nijak do historii
zaboru rosyjskiego. To miasto ¿y³o swoim
przemys³owym ¿yciem, tworz¹c zupe³nie
inn¹ rzeczywistoœæ. Je¿eli mierzymy j¹
kategoriami niepodleg³oœciowymi czy
narodowymi, to £ódŸ przestaje byæ zrozumia³a. W miêdzynarodowych powi¹zaniach
kapita³owych zupe³nie inne rzeczy okazuj¹
siê wa¿ne, a przecie¿ to jest te¿ zabór
rosyjski. Ju¿ nie mówi¹c o tym, co siê dzia³o
siê w zaborze pruskim. Jeœli siêgniemy do
tak “wielkiej” literatury jak Miêdzy ustami
a brzegiem pucharu Rodziewiczównej,
to oka¿e siê, jak dalece skutecznie przebiega³ w Prusach proces germanizacji.
Zobaczcie pañstwo – mamy wiêc zupe³nie
ró¿ne historie XIX wieku.
Paradoks polega zaœ na tym,
¿e chcemy mieæ historiê jedn¹. Niedopasowanie faktów do zmitologizowanego obrazu
jest wiêc w³aœnie skutkiem dzia³ania tego
czegoœ, co mo¿emy nazwaæ to¿samoœci¹.
Czy mamy jednak do czynienia z to¿samoœci¹ romantyczn¹? Na pewno
to¿samoœæ ta wyros³a w okresie kiedy
romantyzm funkcjonowa³, a wiêc w jakiejœ
mierze wyros³a z literatury romantycznej.
Powiedzia³bym jednak, ¿e bardziej wyros³a
z recepcji tej literatury, czyli, mówi¹c krótko,
z tego, jak w pewnych okolicznoœciach
literatura ta by³a odbierana, a nie z tego, jak
by³a nadawana. PóŸniej ten schemat
recepcji sta³ siê trochê mechanizmem
samonapêdzaj¹cym. Przecie¿ w jakiejœ
mierze Ksiêgi narodu i pielgrzymstwa
polskiego Adama Mickiewicza powsta³y
jako skutek recepcji jeszcze nie wydanych

33

Dziadów. To, jak Dziady w pierwszych
odczytaniach zosta³y przyjête, w jakiejœ
mierze wp³ywa³o na samego Mickiewicza,
który niech chcia³ odbieraæ nadziei, jakie
utwór wzbudzi³ wœród udaj¹cych siê na
emigracjê powstañców i nadzieje te podtrzymywa³ w Ksiêgach… Z tym “koniunkturalnym” odbiorem utworu nie godzi³ siê
zaœ Juliusz S³owacki.

A co ukszta³towa³o tak¹, a nie inn¹
spo³eczn¹ recepcjê literatury polskiego
romantyzmu?
Tego do dzisiaj nie wiem (mimo ¿e
próbujê siê tym zajmowaæ). Nie wiem,
co by³o pierwsze. To znaczy: czy romantyzm
ukszta³towa³ pewne kategorie, czy te¿
pewien moment kulturowo-historyczny,
który ukszta³towa³ romantyzm, ukszta³towa³
równie¿ te kategorie. Czy to okreœlone
mechanizmy
spo³eczno-kulturowe
napêdza³y romantyzm, czy te¿ to romantyzm je napêdza³? Tak naprawdê to by³ taki
wzajemnie napêdzaj¹cy siê mechanizm.
Realia historyczne wp³ywa³y na literaturê,
ta zaœ kreowa³a postawy i przekonania,
które mia³y wp³yw na przebieg konkretnych
wydarzeñ i kszta³t wyobra¿eñ o przesz³oœci.
Dwa razy podpad³em w radiu straszliwie
s³uchaczom, gdy z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji trzeciego maja powiedzia³em, ¿e konstytucja powo³ywa³a na
dziedzicznego w³adcê Polski Fryderyka
Augusta Saskiego, a wiêc – pos³uguj¹c siê
dzisiejszymi kategoriami – Niemca.
Dla wielu s³uchaczy przypomnienie
trzeciego maja, ¿e jeden z wa¿niejszych
aktów narodowych proponowa³ Niemca na
króla Polski, by³o nie do przyjêcia. Telefonuj¹cy z oburzeniem zarzucali mi, ¿e k³amiê
i szargam œwiêtoœci narodowe. Tak w³aœnie
dzia³a to¿samoœæ romantyczna.
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Jak mo¿na opisaæ romantyczn¹
koncepcjê narodu polskiego? I jakie
elementy naszego dzisiejszego sposoby
myœlenia o Polsce i o œwiecie mo¿na wywieœæ z romantyzmu?
Mam coraz g³êbsze przekonanie,
¿e to, co wynika z mesjanizmu Mickiewicza,
zbli¿a siê, mówi¹c brzydkim jêzykiem,
do amerykañskiej a nie polskiej koncepcji
narodu. Nasz problem z totalnym
niezrozumieniem kultury amerykañskiej
polega na tym, ¿e my, mówi¹c “naród”,
mamy na myœli coœ zupe³nie innego ni¿
Amerykanie. Powiadamy przecie¿: tylu
Polaków tam ¿y³o i znacznie przyczyni³o do
rozwoju tego kraju, a oni opowiadaj¹ o nas
brzydkie dowcipy. Nawet w filmowej
komedii, kiedy Pawlak i Kargul przyje¿d¿aj¹
do Stanów, mieszkaj¹cy tam Polacy
pokazuj¹ im: tu pomnik Pu³askiego, tam
Koœciuszki. Wszêdzie byli Polacy. Mówi¹c
jednak
jêzykiem
wyprowadzonym
z mentalnoœci amerykañskiej – nie by³o
¿adnego Polaka w historii Stanów
Zjednoczonych, poniewa¿ ka¿dy, kto
przyjecha³ i w³¹czy³ siê, by³ Amerykaninem.
Wszyscy byli przyjezdni. Rdzennych
Amerykanów zamykali wówczas w rezerwatach. Na tej zasadzie Austriak
Schwarzenegger mo¿e byæ dziœ gubernatorem stanu. Dla nas zaœ wci¹¿ Polakiem
pozostaje ten, kto siê Polakiem urodzi³.
Tymczasem zauwa¿cie pañstwo: je¿eli
Mickiewicz wykreowa³ figurê “Polski Chrystusa narodów” (dla porz¹dku przypominam, ¿e dos³ownie tak Mickiewicz tego
w Dziadach nie uj¹³, jednak analogia losów
Polski i Mesjasza, ³¹cznie z krzy¿owaniem
narodu, upowszechni³a w uprawniony sposób ten skrót myœlowy), to dwu oczywistych
wniosków nie chc¹ przyj¹æ odbiorcy
Dziadów do dnia
dzisiejszego.
Po pierwsze,
je¿eli
mamy naród,
który
jest
“Chrystusem
narodów”, to ten
naród, na Boga,
nie mo¿e byæ

“jak lawa z wierzchu zimna i twarda”.
“Chrystus narodów” nie mo¿e mieæ skorupy,
na któr¹ nale¿y “plwaæ”! Tymczasem w tym
samym utworze mamy naród krzy¿owany
i naród “jak lawa”. Ten i ten jest narodem
polskim. Nie mo¿e byæ jednak narodem tym
samym. Naród “jak lawa” opisuje stan
istniej¹cy. Naród w widzeniu ksiêdza Piotra
jest tworem postulatywnym, który moc¹
przywo³anej analogii otwiera siê na
wszystkich, akceptuj¹cych nowe idee.
Tak jak Chrystus mówi³: “PójdŸcie do mnie
wszyscy”,tak ksi¹dz Piotr otwiera³ kategorie
narodowe. Nie przypadkiem w nastêpnym
dziele Mickiewicza – Panu Tadeuszu –
modelow¹ parê patriotów stanowili: polski
zakonnik i starozakonny ¯yd. George Sand
zaœ, odczytuj¹c Dziady, dostrzega³a w nich
kreacjê narodu jako wspólnoty wartoœci
i celów z natury otwart¹ dla wszystkich.
To by³a koncepcja bliska amerykañskiej
w³aœnie. Myœmy zaœ j¹ sobie domknêli.
Domknêli ju¿ pierwsi czytelnicy, a Mickiewicz nie protestowa³, czego nie móg³
zrozumieæ S³owacki.
Po drugie koncepcja “Chrystusa
narodów” w najmniejszym stopniu nie
usprawiedliwia³a marzeñ o odrodzeniu
pañstwa. Chrystus nie zmartwychwsta³
przecie¿, by panowaæ d³ugo i szczêœliwie,
ale po to, by przypomnieæ uczniom, ¿e jego
królestwo “nie jest z tego œwiata”.
Koncepcja Mickiewicza przenosi³a wiêc byt
narodowy w sferê metafizyczn¹ i ideow¹,
a nie administracyjn¹. Odbiorcy czekali
jednak na “zmartwychwstanie” pañstwa.
Mickiewiczowsk¹ teoriê, odniesion¹ do
etnicznej koncepcji narodu, przemieniono
w koncepcjê polityczn¹. Co wiêcej,
tak rozumian¹ koncepcjê rozszerzono na
ca³¹ poprzedzaj¹c¹ historiê. W ten sposób
pod Grunwaldem Polacy walczyli
z Niemcami, a w czasie potopu Polak – król
broni³ narodu przed szwedzkim najazdem,
mimo i¿ by³ Szwedem i kuzynem najeŸdŸcy.
W zmitologizowanym obrazie historii
wszystko musi siê zgadzaæ. Tylko odrzucaæ
trzeba fakty niewygodne.
Dotyczy to nie tylko spraw narodowych, ale tak¿e tych poziomów,
na których myœlenie ówczesne krystalizuje
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siê w tak prostych sprawach jak relacje
wartoœci materialnych i duchowych. Na tej
zasadzie nasz¹ specyfik¹ jest na przyk³ad
œwiêtowanie klêsk. Podobno robimy to tylko
my i Irlandczycy. Wszyscy inni œwiêtuj¹
zwyciêstwa, a o przegranych delikatnie
milcz¹. My zaœ dostrzegamy piêkno klêski,
bo ta ³¹czy siê z ofiar¹. Wygrana przynosi
zaœ podejrzan¹ moralnie korzyœæ. Powstanie wielkopolskie okaza³o siê zwyciêskie,
wiêc nikt o nim nie pamiêta, bo co to za
powstanie? Zrobili co trzeba, strat wielkich
nie by³o, to w³aœciwie o czym tu mówiæ?
To s¹ skutki powierzchownej recepcji
mesjanizmu, które jakoœ wci¹¿ w nas siedz¹. Ja nie mówiê ju¿ o takich “drobiazgach”
jak stosunek do pieni¹dza. Po szlachecku
pieni¹dze musimy mieæ, ale nie wypada
o nich mówiæ i nie wypada o nie zabiegaæ,
bo to jest w z³ym stylu. Sukces generalnie
uznajemy za podejrzany, bo romantyzm nie
wykreowa³ bohatera sukcesu (jak próbowa³
na pocz¹tku), ale bohatera totalnie przegranego, który jest ofiar¹. Amerykañski mit
o pucybucie, który zostaje milionerem,
u nas jest mitem o tym, który musia³ ukraœæ,
bo nie ma innego sposobu.
Czy z drugiej strony mo¿na powiedzieæ, ¿e w tym, co umownie nazywamy
paradygmatem polskoœci, funkcjonuj¹
te¿ takie elementy, które w XIX wieku
by³y w opozycji do romantyzmu? Takim
sztandarowym przyk³adem jest choæby
polski katolicyzm. Mówi siê, ¿e ca³y
sposób myœlenia Polaków obraca siê
wokó³ idei bogoojczyŸnianej. Tymczasem dwaj najwiêksi polscy romantycy –
Mickiewicz i S³owacki – stali bli¿ej herezji
ni¿ katolickiej ortodoksji. Jak silne s¹ te
elementy naszej to¿samoœci, które stoj¹
w kontrze do romantycznego spojrzenia
na rzeczywistoœæ?
Mo¿na by zbudowaæ taki obraz, który
pokaza³by polsk¹ kulturê jako kulturê antyromantyczn¹. Paradoks polega bowiem na
tym, ¿e my nawet to, co jest teoretycznie
anty-romantyczne w³¹czamy w romantyzm.
Jak pan s³usznie mówi, najwiêksi twórcy
romantyzmu albo byli heretykami, albo byli
na krawêdzi herezji. Dowodzi tego

35

dzia³alnoœæ Andrzeja Towiañskiego, który
w swoim kole skupi³ najwiêkszych twórców,
a którego pogl¹dy nigdy nie zosta³y przez
Koœció³ zaakceptowane. Nawet gdy
zaczyna siê wchodziæ w szczegó³y w pogl¹dów Cypriana Norwida, to nagle okazuje
siê, ¿e jego katolicyzm jest ju¿ jakby
dwudziestowieczny, posoborowy. W takich
przypadkach eksponuje siê jednak
niew¹tpliwe szukanie drogi do Boga i pog³êbianie wiary, wynikaj¹ce z gorliwoœci
religijnej. Sta³ym zabiegiem jest tak¿e
wyrywanie cytatów z kontekstu. Bardzo
³atwo mo¿na powybieraæ cytaty z wszystkich romantyków, by udowodniæ ich czyst¹
religijnoœæ.

Czy takie szukanie na si³ê elementów romantycznych dotyczy tylko
polskiej religijnoœci czy równie¿ sfery
œwiatopogl¹dów?
Wszystkie œrodowiska uwa¿aj¹,
¿e dobrze jest mieæ romantyczn¹ proweniencjê. Przyznawanie siê do innej
zmniejsza szanse na spo³eczn¹ akceptacjê.
Kiedy profesor Maria Janion og³osi³a
“zmierzch paradygmatu romantycznego”,
to paradoksalnie ona sama zaczê³a
pokazywaæ romantyczn¹ genezê feminizmu
i przedstawiaæ z³o¿one relacje polsko¿ydowskie jako te, które ³atwo daj¹ siê
z tamtych czasów wyprowadziæ. Pokazywa³a, ¿e schematy myœlowe, które teraz
dominuj¹, maj¹ tak¿e romantyczn¹
proweniencjê. Jeden paradygmat zaczêto
bowiem automatycznie zastêpowaæ innym,
który jednak w dalszym ci¹gu pozostawa³
romantyczny. Ktoœ, kto nie chce braæ udzia³u
w “wyœcigu szczurów” i zaczyna funkcjonowaæ poza schematycznym modelem
kariery, jawi siê jako romantyczny buntownik
dotkniêty alienacj¹, prowadz¹c¹ do nastrojów bliskich tym,
które kreowa³
Antoni
Malczewski w Marii.
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W debacie publicznej bardzo
czêsto padaj¹ ostre – niezas³u¿one jak
s¹dzê – s³owa w kierunku romantyków.
Wszystkie z³e cechy Polaków (na przyk³ad brak zrozumienia dla sukcesu czy
liberum konspiro) zrzucane s¹ na ich
barki. Czy takie podejœcie jest uzasadnione? Osobiœcie wydaje mi siê, ¿e ciosy
te id¹ poza tarczê...
To, co mnie w poznawaniu romantyzmu najbardziej intryguje, to odkrywanie,
¿e najbardziej typowe stereotypy romantyzmu, które u nas funkcjonuj¹, w³aœciwie
nie pochodz¹ z utworów romantycznych.
One wynikaj¹ z recepcji, z tego, jak dzie³a
by³y odbierane w okreœlonych okolicznoœciach emocjonalnych. Wiadomo,
¿e je¿eli pierwszymi czytelnikami tych
utworów byli powstañcy i to nied³ugo po
klêsce, którzy musieli uciekaæ z kraju,
to mieli naturaln¹ tendencjê do odbioru
rzeczywistoœci w kategoriach czarnobia³ych i szukania w utworach ³atwych
rozwi¹zañ. Prowadzi³o to do uproszczonych
odczytañ . Odczytywane dzie³a by³y jednak
znacznie subtelniejsze. Tak naprawdê
i Dziady, i Kordian, i Nie-boska s¹ jeszcze
nie w pe³ni odczytane. To jest zadanie dla
pañstwa. Przecie¿ w kontekœcie interpretacji, które uznajemy, absurd goni w tych
tekstach absurd!
Kordian Juliusza S³owackiego
pozornie wydaje siê tekstem znanym.
Dramat ten jest budowany w sposób
nieci¹g³y. Po scenie, któr¹ zamykaj¹ s³owa:
Panicz siê zastrzeli³, panicz jest zupe³nie
gdzie indziej. Nikt nie t³umaczy dlaczego,
nikomu to nie przeszkadza. Ten¿e panicz,
który sobie przeskakuje z polskiego dworu
do Londynu, z Londynu do W³och, raptem,
¿eby powiedzieæ coœ wa¿nego, musi wleŸæ
na najwy¿sz¹
górê. Po jakiego
diab³a, przepraszam? Czemu
to ma s³u¿yæ?
Ale ma³o tego.
Z tej góry musi
do Warszawy
polecieæ
na
gadaj¹cej

chmurze! Jak do tej pory spokojnie by³
przenoszony w ró¿ne miejsca. Gdyby wiêc
po wa¿nym monologu znalaz³ siê
w Warszawie najnormalniej w œwiecie,
to by³oby zgodne z przyjêt¹ konwencj¹
dramatu. Gadaj¹ca chmura zaœ ewidentnie
bierze w ironiczny nawias to, co zosta³o na
Mont Blanc powiedziane. Bo po co chmura,
je¿eli wczeœniej w dramacie nie by³o takich
chwytów? Odk¹d obejrza³em Matrix,
niezmiennie pomys³ tego filmu kojarzy mi
siê z Kordianem. Mówiê zupe³nie powa¿nie.
Czym bowiem ró¿ni siê Matrix od czarownic
na £ysej Górze, które na pocz¹tku wieku
lepi¹ ca³e stulecie? Jakieœ piekielne towarzystwo ukszta³towa³o ca³y wiek dziewiêtnasty. Przez stulecie ma siê realizowaæ
zaplanowany w szczegó³ach scenariusz.
Z tej perspektywy ludzie s¹ jak owady
w pude³eczku. Ktoœ inny puszcza to
pude³eczko w ruch. Decyduje o wszystkim…Tymczasem Kordianowi wydaje siê,
¿e od niego wszystko zale¿y, ¿e on
rozwi¹zuje wielkie dylematy. W dramacie
jest taka scena, kiedy Kordian zbli¿a siê do
cara, aby go zabiæ. Czytelnik, który pierwszy
raz czyta utwór, mo¿e prze¿ywaæ moment
niepewnoœci: “zabije, nie zabije”, bo mo¿e
mieæ do czynienia z fikcj¹ historyczn¹.
Mo¿na sobie przecie¿ wyobraziæ dramat,
który przedstawia³by hipotetyczn¹ sytuacjê
po zabójstwie cara w czasie koronacji
w 1829 roku. Wnikliwy czytelnik nie powinien jednak mieæ w¹tpliwoœci. Powinien
wiedzieæ, ¿e Kordian cara nie zabije,
bo dramat by³by pêkniêty wewnêtrznie.
W tym samym utworze na pocz¹tku zak³ada
siê bowiem, ¿e bêdzie powstanie listopadowe, które bêdzie mia³o wodzów takich,
jakich mia³o. O tym mówi przecie¿ Przygotowanie. Gdyby zaœ w 1829 roku w Warszawie zgin¹³ car, to historia potoczy³aby siê
inaczej. Skoro zak³adamy, ¿e historia
przynajmniej do powstania toczy siê tak,
jak siê toczy³a, to car nie móg³ zgin¹æ.
Musia³ pojawiæ siê jakiœ deus ex machina,
Strach i Imaginacja, które spowodowa³y,
¿e rzeczywistoœæ nie wymknê³a siê spod
kontroli tym, którzy jak matrixem zarz¹dzali
wiekiem XIX.. W takim przypadku jednak
Kordian
jest
ubezw³asnowolnion¹
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marionetk¹. Nikt tego nie chce dostrzec.
Od czasów szkolnych, kiedy po raz
pierwszy czyta³em Kordiana, oczywista
wydawa³a siê taka opozycja: Mickiewicz
poprzez mesjanizm propaguje pasywizm,
bo przecie¿ Chrystus biernie podda³ siê
przeœladowcom. S³owacki przeciwstawia
mu postawê aktywn¹, bo w jego wydaniu
Polska jest “Winkelriedem narodów”, a wiêc
kimœ, kto walczy³ i zgin¹³ w walce.
Tymczasem nie na tym opozycja ta polega,
bo militarne dokonania Kordiana s¹ zupe³nie
¿adne. Opozycja Chrystusa i Winkelrieda
odejmuje narodowi “boskoœæ” i szczególne
miejsce w dziejach. Jego poœwiêcenie jest
wa¿ne, ale mierzone ludzk¹ miar¹. Nie tylko
na polemice z Mickiewiczem polegaj¹
wszak dylematy interpretacji Kordiana.
Dramat ten atakuje ironicznymi niekonsekwencjami. Je¿eli Kordian zdemaskowa³ siê
w katedrze, to nie mia³ prawa pe³niæ warty
przy carskiej sypialni, bo albo szpiegów tam
nie by³o, jak zak³adano, albo byli oni do
niczego, albo, co najgorsze, to Kordian by³
manipulowany i pe³ni³ s³u¿bê dlatego,
¿e ksiêciu Konstantemu to by³o na rêkê.
Nie przypadkiem pierwsze pytanie cara po
nieudanym zamachu dotyczy³o udzia³u
brata. Car w utworze S³owackiego zak³ada,
¿e to jego brat zaplanowa³ spisek. Fakty te
w dominuj¹cym modelu recepcji s¹ zupe³nie
ignorowane. S³owacki ma nam pokazywaæ
wizjê: “Polski Winkelrieda narodów”, która
siê poœwiêca, bior¹c na siebie uderzenia
skierowane w innych. Niezrozumia³a reszta
stanowi zaœ konwencjonalne romantyczne
opakowanie, którym mo¿na sobie g³owy nie
zawracaæ. Jednak i Kordian i inne dzie³a
romantyczne by³y znacznie bardziej subtelne. W gruncie rzeczy zupe³nie co innego
proponowa³y i, jak powtarzam, to nie one
utworzy³y mit. Mit ukszta³towali ci, którzy na
subtelnoœci nie zwracali uwagi, którzy byli
po doœwiadczeniach przegranego powstania, którzy stracili wszystko. Ich recepcja
by³a uwarunkowana politycznie. W tamtych
realiach tworzy³a siê wiêc instrumentalna
recepcja, która zosta³a do dziœ. Mo¿na wiêc
powiedzieæ tak: je¿eli uznajemy,
¿e z romantyzmu pochodzi wy³¹cznie mit
patriotyczny, jakoœ tam zwi¹zany z walk¹,
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to mo¿na mieæ do romantyków pretensje
o u³omnoœci dzisiejszego widzenia œwiata.
Wówczas jednak wszystko, co jest
w opozycji do wizji tyrtejskiej, trzeba by
uznaæ za nieromantyczne. Tymczasem tak
nie jest.
Skoro mit romantyczny, który
zosta³ wytworzony – jak tutaj zosta³o
powiedziane – w wyniku upraszczaj¹cej
interpretacji, od pocz¹tku by³ w pewnym
sensie u³omny, to dlaczego nikomu nie
uda³o siê go rozbiæ? Czy tutaj wchodz¹
w grê uwarunkowania historyczne czy
zupe³nie coœ innego?
Bojê siê o tym mówiæ, bo tak
naprawdê to nie wiem. Mam wra¿enie,
¿e wchodz¹ w grê podstawowe czynniki
socjologiczne. Uproszczone, w pewien
sposób dowartoœciowuj¹ce, obrazy spo³eczne s¹ w znacznie lepiej przyjmowane ni¿
subtelne analizy. W³aœciwie ka¿dej zbiorowoœci ³atwiej przychodzi wiara w rzeczy,
które buduj¹ jej pozytywny wizerunek.
Im mniej pog³êbiona analiza, tym ³atwiej
pozytywny wizerunek spotyka siê z dobrym
przyjêciem. Jak powie siê grupie, ¿e jest
lepsza od innych, ¿e jest Chrystusem,
czy Winkelriedem, to przyjmie to chêtniej ni¿
wtedy, kiedy powie siê, ¿e czegoœ nie
dokona³a, czegoœ nie potrafi³a, coœ zrobi³a
w z³ym momencie i zupe³nie niepotrzebnie.
Taka sama powierzchowna analiza
zadzia³a³a te¿ w przypadku Mickiewicza.
Je¿eli jednak przyjmiemy, ¿e Polska jest
“Chrystusem narodów”, to wyprowadzenie
z tego faktu dowartoœciowania emigracji
by³o zupe³nie nielogiczne, bo wówczas
emigranci stanowili “niedobit¹” czêœæ
narodu, który mia³ wype³niæ ofiarê, czyli
poœwiêciæ siê do koñca. Mit by³ jednak
bardzo potrzebny. Uczciwie pañstwu powiem, ¿e nawet
nie wiem kiedy
siê ukszta³towa³.
Nie wiem, czy
tak naprawdê
nie zosta³ uformowany dopiero
przez
Sienkiewicza, który
w opozycji do
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pozytywistów wykreowa³ to coœ, co my
nazywamy g³ównym nurtem romantycznego mitu. PóŸniej w akcentowaniu wartoœci
ofiary do³¹czy³ ¯eromski. Z ca³¹ pewnoœci¹
romantyczne poczucie wyj¹tkowoœci
naszego narodu sta³o siê urzêdowym
mitem dwudziestolecia miêdzywojennego.
Mit ten mia³ maskowaæ du¿e ró¿nice
w tradycjach poszczególnych zaborów.
Nie chcê siê nara¿aæ, ale muszê
powiedzieæ jednoznacznie, ¿e dla mnie
jednym z romantycznych mitów jest okreœlenie: “Polska pod zaborami”. Okreœlenie
to nie oddaje bowiem niczego, poza
sytuacj¹ na mapie. Trudno mi to powiedzieæ,
ale prywatnie s¹dzê, ¿e nale¿a³oby
wprowadziæ niewielk¹ korektê stylistyczn¹
i mówiæ o “Polakach w trzech zaborach”.
Ró¿nica miêdzy Polakiem w zaborze
rosyjskim a Polakiem w Galicji by³a bowiem
mniej wiêcej taka, jaka dziœ miêdzy Polakiem na Bia³orusi a Polakiem w Stanach
Zjednoczonych. Mickiewicz, odnosz¹c siê
do sytuacji w Rosji, pisa³: mo¿e ktoœ z was
urzêdem, orderem zhañbiony. Uwa¿a³ wiêc,
¿e nawet Rosjanina kompromituj¹ carskie
nagrody. Polaka hañbi³yby wiêc w znacznie
wiêkszej mierze. Rzeczywiœcie w zaborze
rosyjskim dla pewnych œrodowisk przyjêcie
godnoœci od cara wi¹za³o siê z ostracyzmem towarzyskim. Tymczasem, gdy
ojciec Aleksandra Fredry dosta³ od cesarza
Austrii tytu³ hrabiowski, to nie widzimy w tym
nic zdro¿nego. Do dziœ mówimy: Aleksander hrabia Fredro i w ¿adnym przypadku nie
s¹dzimy, ¿e hrabiowski tytu³ Fredrze uw³acza. Ju¿ od wielu lat powtarzam przyk³ad
z butelk¹ wody mineralnej “¯ywiec”,
na etykiecie której znajduje siê portret
Franciszka Józefa. Gotów jestem za³o¿yæ
siê o du-¿e pieni¹dze, ¿e nikt nie znajdzie
¿adnego polskiego produktu
z portretem cara
jako znakiem
firmowym.
Je¿eli jednak
operujemy
schematem
myœlowym:
“Polska
pod

zaborami”, to Franciszek Józef – dobry czy
z³y, mi³y czy niemi³y – by³ takim samym
zaborc¹ jak car. W dwudziestoleciu miêdzywojennym bardzo chciano akcentowaæ
jednoœæ ojczyzny. Uznawano wiêc, ¿e spod
trzech zaborów wy³oni³a siê Polska jednorodna. To by³ jednak uporczywie kreowany szkolny mit. Znamienna reakcja
Gombrowicza dotyczy³a nie tyle funkcjonowania tego mitu w œwiadomoœci, ile urzêdowego kreowania w szko³ach i instytucjach
pañstwowych. Dzisiaj zaœ tak naprawdê nie
wiemy, jak mocno zakorzeni³ siê ten mit
przed wojn¹. Wydaje siê nam, ¿e niezwykle
mocno, bo potwierdzi³a to postawa Polaków
w czasie okupacji. Czy jednak by³ to skutek
dzia³ania romantycznych wartoœci,
czy reakcja na metody dzia³ania okupantów,
rozstrzygn¹æ trudno. W efekcie mit wydaje
siê odwieczny, wzmocniony jeszcze
Kamieniami na szaniec i losami poetów,
gin¹cych w powstaniu. PóŸniejsze analogie
miêdzy PRL-em a Królestwem Polskim
wci¹¿ aktualizowa³y romantyczne treœci.
Teatralne realizacje dramatów romantycznych ka¿dorazowo by³y wydarzeniami
politycznymi. W szeœædziesi¹tym ósmym
roku o co innego chodzi³o, lecz na poziomie
faktów ideowych liczy³o siê zdjêcie Dziadów
Dejmka ze sceny Teatru Narodowego
i obrona poetów romantycznych. W tworzeniu Solidarnoœci mit ten równie¿ siê
aktualizowa³. Niemal dos³ownie podejmowa³ go Jacek Kaczmarski jako bard tego
ruchu.
Ale czy nie jest przypadkiem tak,
¿e ten mit romantyczny utrwala³ siê
w œwiadomoœci polskiej inteligencji,
a przede wszystkim polskiej szlachty?
To, ¿e Druga Rzeczpospolita promowa³a
taki, a nie inny mit, nie wynika³o tylko
z za³o¿enia wziêtego z powietrza, ale te¿
z tego, ¿e Józef Pi³sudski zosta³
wychowany w typowo romantycznym
kulcie powstania styczniowego. Na ile ta
romantyczna œwiadomoœæ by³a czymœ
kreowanym przez administracjê pañstwow¹, a na ile by³o to coœ oddolnego,
bêd¹cego ¿ywym wœród polskiej
szlachty i mieszczañstwa?

Czym siê ró¿ni Matrix od czarownic na £ysej Górze?
Pan powiedzia³ najwa¿niejsz¹ rzecz:
polski sposób myœlenia ukszta³towa³ siê po
powstaniu styczniowym. Polska inteligencja
powsta³a rzeczywiœcie inaczej ni¿ inteligencje wszystkich krajów, które nas
otaczaj¹. U nas (to znaczy w zaborze
rosyjskim) inteligencjê ukszta³towano jednym ruchem przez “wysadzenie z siod³a”.
W Niemczech, we Francji, wszêdzie dooko³a, inteligencjê tworzy³y dzieci
mieszczan. Syn szewca, który siê dorobi³,
zdobywa³ wykszta³cenie i szed³ do góry
w hierarchii spo³ecznej. By³ to awans. U nas,
gdy wyrzucono szlachtê z maj¹tków
i zmuszano do podjêcia zawodów
inteligenckich, by³a to degradacja. W s³abo
rozwiniêtych miastach musia³a ona jakoœ
sobie radziæ. Zarówno zatem czêœæ
bur¿uazji (co pokazuje Reymont w Ziemi
Obiecanej), jak i inteligencja polska wyros³y
z tej¿e szlachty. Automatycznie wiêc
przejê³y jej mitologiê. Co wiêcej, sytuacja po
powstaniu styczniowym niezwykle silnie
konserwowa³a i podtrzymywa³a te mity
(co konsekwentnie pokazywa³ ¯eromski).
Do dzisiaj w Polsce wydaje siê oczywiste,
¿e lekarze i nauczyciele nie mog¹ strajkowaæ, bo oni nie pracuj¹, tylko pe³ni¹ misjê.
Misja wymaga zaœ poœwiêcenia, co wydaje
siê oczywiste. Wzorzec Judyma i Si³aczki
pozostaje ¿ywy. St¹d te¿, gdy pracowa³em
w Niemczech, zupe³nie zaskoczy³a mnie
reakcja kierownika mojej katedry.
Przypadkowo spotka³em we Frankfurcie
profesora naszego uniwersytetu, który
zgodzi³ siê spotkaæ siê z moimi studentami.
Przyszed³em do szefa i mówiê, ¿e jutro
bêdzie to spotkanie. Tymczasem kierownik
odpowiada, ¿e to niemo¿liwe. Jak to nie
mo¿liwe? – mówiê. “No nie, niemo¿liwe,
bo nie mamy pieniêdzy”. Profesor nie chce
¿adnych pieniêdzy – odpowiadam. Wtedy
us³ysza³em coœ, co zapamiêta³em i co
uœwiadomi³o mi ró¿nice mentalne: “Praca
nie zap³acona jest kradzie¿¹, a my tu nie
kradniemy. W nastêpnym semestrze mo¿e
bêd¹ pieni¹dze, to go zaprosimy, teraz nie
mo¿emy”. Czy ktoœ pomyœla³by u nas, ¿e nie
mo¿na zaprosiæ profesora, bo jak nie
zap³acimy, to pozostaniemy ze skaz¹
kradzie¿y na sumieniu? Przecie¿ my mamy
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poczucie, ¿e nauczanie, leczenie, kreowanie postaw (czyli podstawowe zadania
inteligenckie) to jest coœ znacznie wa¿niejszego ni¿ praca zarobkowa. Mówienie
w tym kontekœcie o pieni¹dzach zakrawa na
ma³ostkowoœæ. Tymczasem w tradycji
mieszczañskiej jest odwrotnie. Tak jak u nas
“podnosi siê kruszynê chleba z ziemi przez
uszano-wanie”, tak podnosi siê tam
najdrobniejsz¹ monetê, bo pieni¹dz jest
parytetem pracy, a praca jest wartoœci¹.
Jak mamy wiêcej pieniêdzy, to znaczy,
¿e wiêksz¹ wartoœæ reprezentujemy. Szacunek dla pieni¹dza jest bowiem szacunkiem
dla tego, co siê na ten pieni¹dz z³o¿y³o.
Tymczasem u nas jest zupe³nie inaczej.
Szlachcic nie musia³ wczeœniej myœleæ
o pieni¹dzach, bo podstawowy byt mia³
zapewniony. W zwi¹zku z tym sfera idei
funkcjonowa³a w jego œwiadomoœci
w oderwaniu od sfery zapewnienia bytu.
To jest ró¿nica, która nas dzisiaj mentalnie
oddziela od znacznej czêœci Europy.
Wracaj¹c jednak do powstania styczniowego… By³o ono produktem romantyzmu, dlatego ¿e nie mia³o najmniejszych
szans. By³o zrywem wy³¹cznie ideowym.
Regulamin wojskowy II RP stanowi³ zaœ,
¿e wszyscy ¿o³nierze Rzeczpospolitej,
z marsza³kiem w³¹cznie, oddaj¹ honory
powstañcom styczniowym. Udzia³ w powstaniu wyznacza³ wiêc najwy¿sz¹ godnoœæ!
Tak, jak dziœ jeszcze nie wypada dyskutowaæ o sensownoœci powstania warszawskiego, tak w dwudziestoleciu w ogóle nie
mo¿na by³o poddawaæ w w¹tpliwoœæ sensu
powstania styczniowego. By³ to fakt w pe³ni
mitologiczny, a nie historyczny.
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Mamy tutaj ciekawy splot okolicznoœci historycznych – pocz¹tek lat
szeœædziesi¹tych XIX wieku: dzia³a
Szko³a G³ówna w Warszawie i tworzy siê
pokolenie z gruntu pozytywistyczne,
pokolenie, które mia³o szansê
wprowadzenia
innego
sposobu
myœlenia. Na ile powstanie styczniowe
i wykreowany przez nie mit “zwichnê³y”
polski pozytywizm?
Dla mnie pozytywizm jest tak samo
romantyczny jak romantyzm. Na tym polega
k³opot z pozytywizmem, ¿e to jest inna
forma tych samych schematów zachowañ.
Pozytywiœci napisali wielkie dzie³a dopiero
wówczas, gdy poczuli, ¿e im nie wysz³o.
O tym zreszt¹, dlaczego nie wysz³o, s¹ te
dzie³a. Nie wysz³o zaœ z jednego prostego
powodu: to, co mia³o byæ œrodkiem, sta³o siê
celem. Gromadzony kapita³ i mo¿liwoœci
gospodarcze mia³y bowiem s³u¿yæ celom
narodowym. Zabory bowiem (w szczególnoœci zabór rosyjski) dawa³y Polakom
ogromn¹ szansê, której nie mieli mieszkañcy wielu krajów Europy. Trwa³a wówczas
walka o rynki zbytu, a my nie mieliœmy
granic celnych a¿ do Chin czy Japonii.
Tworzy³o to niesamowit¹ koniunkturê dla
polskich firm. Te ogromne mo¿liwoœci
ekonomiczne, które pokazuje Prus w Lalce,
by³y w pe³ni realne. Wyros³y te¿ realne
fortuny. Tylko ¿e Prus wskazywa³ gospodarcze mo¿liwoœci po to, by zrobiæ z nich
u¿ytek skuteczniejszy ni¿ z broni w czasie
powstania. Chodzi³o wszak o realizacjê tego
samego celu narodowego. Lalka by³a zaœ
“powieœci¹ o straconych z³udzeniach”
dlatego, ¿e œrodek sta³ siê celem. Wokulski
zamiast oczyszczaæ Powiœle, ratowaæ
biednych, tworzyæ im miejsca pracy, ugania³
siê za jak¹œ bab¹.
Pozytywiœci
zaczêli
jednak
dzia³aæ
w bardzo nie
sprzyjaj¹cych
okolicznoœciach.
Nie zapominajmy, ¿e wszystko,
co by³o rozs¹dne gospodar-

czo w dwudziestoleciu miêdzywojennym,
wyros³o z pozytywizmu: ¯oliborska
Spó³dzielnia Mieszkaniowa i prawdziwy
ruch spó³dzielczy, który potem zosta³
w PRL-u skompromitowany w³¹czeniem
w struktury “gospodarki socjalistycznej”.

Pokaza³ Pan Doktor to, jak na
ziemiach polskich literatura inspirowa³a
konkretne zachowania ze sfery ekonomicznej. Œwiadczy to o potê¿nej sile
oddzia³ywania spo³ecznego polskich
dzie³ literackich. Czy takie funkcjonowanie literatury stanowi³o polsk¹
specyfikê? A jeœli tak, to czego mog³o
byæ substytutem? Braku w³asnej
administracji, w³asnego pañstwa? Czy
mo¿e braku pozytywnych przyk³adów
historycznych, na których mo¿na by³oby
budowaæ mitologiê?
Najproœciej jest w³aœnie powiedzieæ,
¿e nie by³o pañstwa, wiêc literatura przejmowa³a wszystkie spo³ecznie znacz¹ce
funkcje. Nie jest to jednak takie proste. To,
co pan przed chwil¹ powiedzia³, okreœlam
bardziej brutalnie, mówi¹c, ¿e romantyzmu
w ogóle nie by³o. Pozytywizmu zreszt¹
tak¿e nie. By³ taki moment, w którym
zaczêto pisaæ o dziewiêtnastowiecznoœci
jako kategorii opisuj¹cej jednoœæ kulturow¹
XIX wieku. Kiedy bowiem mówimy na
przyk³ad o oœwieceniu, to mo¿emy uznaæ,
¿e by³ taki moment (mo¿emy siê jeszcze
sprzeczaæ kiedy), w którym ogó³ wykszta³conych ludzi akceptowa³ idee oœwieceniowe. Politycznie ludzie ci mogli siê ró¿niæ,
ale uznawali zbli¿ony œwiatopogl¹d.
Tymczasem po Kongresie Wiedeñskim ju¿
nigdy takiej jednoœci nie by³o, albo te¿ by³a
w akceptacji kapitalizmu. Nie dotyczy³a
jednak postaw ideowych i estetycznych.
Artyœci stali siê outsiderami. ¯yli w zamkniêtych spo³ecznoœciach, które nie wyznacza³y
ju¿ sposobu myœlenia ogó³u wykszta³conych
ludzi. Teza taka zdaje siê przeczyæ g³ównym
za³o¿eniom naszej rozmowy. Mówimy
przecie¿ o powszechnym funkcjonowaniu
romantycznej mitologii. Sprzecznoœæ jest
jednak pozorna, dlatego, ¿e, jak staram siê
udowodniæ, mitologia ta bardzo szybko
oddzieli³a siê od intencji jej twórców.

Czym siê ró¿ni Matrix od czarownic na £ysej Górze?
Najlepszym dowodem oderwania siê
artystów od reszty spo³eczeñstwa s¹ dla
mnie Listy z podró¿y Antoniego Edwarda
Odyñca, który wspomina³, jak to jecha³
z Mickiewiczem przez Niemcy. Listy te nie
s¹ uznawane za zbyt wiarygodne,
bo Odyniec próbowa³ siê dowartoœciowaæ
w aurze wielkoœci Mickiewicza. Dla mojej
tezy s¹ jednak szczególnie cenne w³aœnie
z tego powodu. Odyniec i Mickiewicz s¹
prawie rówieœnikami. Jad¹ razem.
Mieszkaj¹ w tych samych hotelach. Kiedy
jednak na jakimœ przyjêciu ktoœ zaczyna
graæ na fortepianie i Adam, zmieniaj¹c siê
na twarzy, mówi jakieœ dziwne rzeczy
o duchach i upiorach, Odyniec nic z tego nie
rozumie. Proszê pañstwa, jak Mickiewicz
zaczyna podczas improwizacji kreowaæ
coœ, co pojawi siê póŸniej w jego
najwa¿niejszych tekstach, to ju¿ Odyniec rówieœnik, kolega, w ogóle nie wie, o co
chodzi. Kiedy w Lalce Rzecki wspomina
czasy swojej m³odoœci, a wiêc dok³adnie
okres romantyzmu, to opowiada, jak ich
stary sklepikarz Mincel rozlicza³ co tydzieñ
z oszczêdnoœci. Ta zaœ nie by³a cech¹
romantyczn¹. Nie móg³ wiec uznawaæ
Rzecki, ¿e “jednoœæ wiêksza od dwóch”.
A by³y to czasy romantyzmu! By³ wiêc
romantyzm pierwsz¹ ideologi¹, która
zamknê³a siê w cyganeriach. Wyra¿a³a
w¹tpliwoœci outsiderów, ¿yj¹cych na
uboczu, gdy ¿ycie toczy³o siê swoim nurtem.

Czy mo¿na zatem tak powiedzieæ,
¿e w zaborze rosyjskim romantyzm, czy
te¿ ogólniej – potêga literatury – by³a tak
silna w³aœnie dlatego, ¿e nie dzia³a³
mechanizm kapitalistyczny spychaj¹cy
literaturê do pozycji outsiderskich, mechanizm, który bardzo dobrze funkcjonowa³ w zaborze pruskim?
Ka¿da odpowiedŸ bêdzie prawdziwa
i nieprawdziwa. Tak jest z ka¿d¹ generalizacj¹. Mo¿na przyznaæ panu racjê i jednoczeœnie mo¿na siê nie zgodziæ. Pamiêtajmy,
jak mówimy o ró¿nicach miêdzy zaborami,
to zawsze powtarzam, ¿e s³ynny wóz Drzyma³y w zaborze pruskim poza wszystkim
dowodzi³, ¿e Prusy by³y pañstwem prawa.
Jak Drzymale uda³o siê prawo obejœæ,
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to móg³ gest Kozakiewicza pokazaæ
¿andarmowi i nikt nie móg³ mu nic zrobiæ.
W zaborze rosyjskim wóz by spalono,
a Drzyma³ê powieszono. W Placówce
Prusa Œlimak mo¿e swojej ziemi Niemcom
nie sprzedaæ. W zaborze rosyjskim
konfiskowano zaœ maj¹tki nie prosz¹c i nie
p³ac¹c. Kapitalistyczne prawo w³asnoœci
jeszcze tu nie dzia³a³o.
Z drugiej strony jednak w zaborze
rosyjskim Polacy i Rosjanie wspólnie
doœwiadczali surowoœci w³adzy. Syberia
by³a miejscem, gdzie spotykali siê polscy
i rosyjscy opozycjoniœci, gdzie nawi¹zywa³y
siê przyjaŸnie. Zdarza³o siê, ¿e zes³añcy,
którzy w syberyjskich mieœcinach wieczorami szli na zachód, ¿eby chocia¿ przez
chwilê byæ bli¿ej ojczyzny, po powrocie
z zes³ania pisali podania o umo¿liwienie im
powrotu na Syberiê. Ci bowiem, którzy
wracali, nie zawsze umieli siê odnaleŸæ.
Nie mieli z czego ¿yæ, bo konfiskowano ich
maj¹tki. Najwiêcej ¿ebraków w Warszawie
mia³o kartki: “Wróci³em z zes³ania”.
Na Syberii zaœ robili niekiedy niez³e interesy.
Bywa³o wiêc, co wydaje siê nieprawdopodobne, ¿e powracaj¹cy z zes³ania chcieli
tam wróciæ. Ze stereotypami za ka¿dym
razem jest wiêc tak, ¿e nie do koñca s¹
prawdziwe.
Mówi³ Pan Doktor, ¿e to, co nazywamy dziœ to¿samoœci¹ romantyczn¹
w zasadzie powsta³o na bazie kultury
i doœwiadczeñ z zaboru rosyjskiego,
które w du¿ej mierze dzieliliœmy przecie¿ z narodem rosyjskim. Czy taka
sytuacja wp³ynê³a na ukszta³towanie siê
zbli¿onych do siebie to¿samoœci
kulturowych?
To jest znowu problem piêtrowy.
Po pierwsze,
Caryca Katarzyna by³a otwarta
na
kulturê
europejsk¹
i dlatego to, co
do nas przysz³o
ze znacznym
opóŸnieniem,
pojawi³o
siê
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w Rosji wczeœniej. Gdy Mickiewicz
przyjecha³ do Rosji w 1824 roku, u nas
toczy³ siê spór klasyków z romantykami,
w którym ewidentnie dominowali klasycy –
to oni byli profesorami, redaktorami.
W Rosji nikt ju¿ nie pamiêta³, ¿e by³o coœ
innego ni¿ romantyzm. W zwi¹zku z tym
rosyjski romantyzm mia³ znacznie g³êbsze
korzenie.
Po drugie, warunki w zaborze rosyjskim im bli¿ej by³o niepodleg³oœci, tym mniej
odró¿nia³y nas od Rosjan. Autonomiê
ograniczano. Rosjanie twierdzili nawet
(co widaæ w utworach Dostojewskiego),
¿e byliœmy uprzywilejowani. Zreszt¹ z perspektywy dzisiejszych badañ amerykañskich
te¿ trudno mówiæ o dyskryminacji Polaków
i to w jakimkolwiek zaborze. Z faktu bycia
Polakiem nie wynika³y bowiem ¿adne formalne ograniczenia. W myœl dzisiejszych
definicji dyskryminacja wystêpuje zaœ wówczas, kiedy komuœ czegoœ nie wolno z racji
narodowoœci, koloru skóry czy wyznania.
Otó¿ Polacy w ka¿dym zaborze – jeœli
akceptowali w³adzê – mogli swobodnie
robiæ karierê. Mówi¹c dzisiejszym jêzykiem,
germanizacja i rusyfikacja by³y to programy
adaptacyjne. Wszystko wiêc, czego my
doœwiadczaliœmy jako narodowych represji,
Rosjanie doœwiadczali jako skutków
dzia³ania systemu w³asnej w³adzy. Tak samo byli wiêc zsy³ani. Tak samo skazywani
na katorgê. Na Syberii zawi¹zywa³y siê
przyjaŸnie. Urzêdnicy rosyjscy pracuj¹cy
w miasteczkach syberyjskich te¿ trafiali tam
na skutek nie³aski. Znajdowali wiêc wspólny
jêzyk z polskimi inteligentami (czasem
jedynymi, z którymi mo¿na by³o rozmawiaæ). Tworzy³y siê wiêc realne zwi¹zki
rosyjskiej w³adzy i polskich zes³añców.
Paradoksalnie bowiem rzecz bior¹c: i nastroje, i problemy
by³y wspólne.
W³aœciwie te same emocje, ten
sam stosunek do
w³adzy, te same
marzenia i niemo¿noœæ spe³nienia
tych
marzeñ wyra-

¿a³y siê w bardzo podobnej literaturze.
Nie jest przypadkiem, ¿e III czêœæ Dziadów
Adama Mickiewicza nie jest wcale utworem
antyrosyjskim. W dramacie, który pokazuje
represje wobec Polaków, najgorsi okazuj¹
siê sami Polacy. Co wiêcej, wprawdzie
senator Nowosilcow okrutnie traktuje polsk¹
m³odzie¿, ale wydŸwiêk jego dzia³añ
zmienia epizod z kupcem Kanissynem.
Przypominam, kupiec upomina siê
o pieni¹dze, które Nowosilcow jest mu
winien. Senator nie chce oddaæ, wiêc
decyduje siê aresztowaæ syna kupca, mimo,
¿e ten jest kadetem w Petersburgu.
Wymyœla wiêc absurdalne zarzuty
polityczne. Zle œwiadczy to o postawie
etycznej senatora.
Œwiadczy te¿ jednak o tym,
¿e wszystko, co przydarzy³o siê filomatom,
równie dobrze mog³o przydarzyæ siê patriotycznemu Rosjaninowi. Wobec Polaków nie
stosuje siê wiêc szczególnych restrykcji,
bo ten sam mechanizm terroru dotyczy
Rosjan. Z jakiegoœ powodu Mickiewicz
prawdê tê eksponuje... Dziady nie
ucierpia³yby przecie¿ bez epizodu z kupcem
Kamissynem. Pojawi³ siê on jednak
zdecydowanie nieprzypadkowo.

To te¿ wspaniale widaæ w Ustêpie
do trzeciej czêœci Dziadów. Bo przecie¿
naród nie jest z³y, to system jest
diabelski...
Oczywiœcie! Ale, paradoksalnie,
Ustêp pokazywa³ europejsk¹ genezê
straszliwego systemu. Z³o przychodzi³o
z Zachodu, bo car chcia³ europeizowaæ
Rosjan. To s¹ istotne niuanse. W wierszu
Nocleg najgorszym oprawc¹, który podpali³
dwór, zabi³ dzieci i ¿onê dowódcy oddzia³u
powstañczego, okaza³ siê “Francuz
niestary przystojny”, który “w moskiewskiej
s³u¿bie wsie pali³”. Po powstaniu mo¿na
by³o pokazaæ okrutnych rosyjskich oficerów.
Mickiewicz wybra³ jednak Francuza, który
“za pieni¹dze lud siecze niezbrojny”.
Wydaje mi siê, ¿e tu ujawnia siê te¿
element “pras³owiañskiej” ideologii
romantycznej. I dlatego Francuz.

Czym siê ró¿ni Matrix od czarownic na £ysej Górze?
Paradoks polega na tym, ¿e nasz
romantyzm z jednej strony zawiera w sobie
solidarnoœæ S³owian i otwarcie na Rosjan
jako przyjació³, którzy tak samo cierpi¹
w okowach absolutyzmu carskiego.
Z drugiej zaœ w naturalny sposób otwiera siê
na Europê zachodni¹. Europa nie jest jednak
w stanie zrozumieæ doœwiadczeñ Polaków.
Dlatego Rosjanie, cierpi¹cy pod ber³em
cara, s¹ w jakiœ sposób “swoi”. Natomiast
ludzie Zachodu, zajêci gromadzeniem
pieniêdzy, maj¹ innych bo¿ków i nie
rozumiej¹ naszych dylematów. W wyniku
rodzi siê solidarnoœæ s³owiañska
przeciwstawiana obcemu, pragmatycznemu Zachodowi. I na tym polega k³opot.

Skoro zrobiliœmy ju¿ taki ma³y krok
w stronê Zachodu, to mo¿e pozostañmy
w tych okolicach geograficznych.
Gdybyœmy mogli tak porównaæ
romantyzm polski z zachodnioeuropejskim, lecz nie pod wzglêdem poetyki
czy treœci, ale ze wzglêdu na si³ê
spo³ecznego oddzia³ywania literatury
romantycznej.
Po pierwsze, o ile u nas romantyzm
jest wa¿n¹ formacj¹, o tyle na zachodzie
Europy sytuuje siê na styku wielkiego
oœwiecenia z wyrastaj¹c¹ wprost z niego
literatur¹ realistyczn¹. Francuskim
i romantykami s¹: Hugo i Stendhal, którzy
zaistnieli w kulturze œwiatowej jako
realistyczni powieœciopisarze. Z kolei trzy
czwarte zjawisk preromantycznych Zachód
wi¹¿e z oœwieceniem. Shiller i Goethe to s¹
klasycy niemieccy, a nie romantycy. Dla nas
jednak Cierpienia m³odego Wertera s¹
wa¿niejsze ni¿ wiersze Hölderlina, czy von
Kleista. Tak naprawdê kiedy mówimy
o niemieckim romantyzmie, to najczêœciej
myœlimy o Cierpieniach m³odego Wertera,
które ukaza³y siê w 1774. Przecie¿ to by³
moment debiutu Ignacego Krasickiego.
Zbójcy Shillera ukaza³y siê dziesiêæ lat
wczeœniej ni¿ Powrót pos³a Niemcewicza.
Zapominamy te¿, ¿e romantyzm europejski
wyrasta w jakiejœ mierze z nurtu filozofii
libertyñskiej. Z tego, co w libertynizmie by³o
buntem przeciw normom, przeœwiadczeniem, ¿e œwiat jest z³y, wy³oni³a siê roman-
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tyczna alienacja cz³owieka. Oczywiœcie
libertynizm de Sade’a przemieni³ siê
w ekscesy erotyczne. Byron kreowa³ jednak
bohaterów, podobnie oceniaj¹c rzeczywistoœæ. Gdy przywo³ujemy byronizm, nie
mamy poczucia, ¿e jest to negatywna
kategoria. Przyznajemy romantyzmowi
prawo buntu przeciw spójnej oœwieceniowej
wizji rzeczywistoœci. W Europie jednak to
oœwiecenie by³o buntem. Rozbi³o œwiat
w proch. Wprowadzi³o dziesiêæ miesiêcy
w roku i dziesiêæ dni w tygodniu. Romantyzm by³ prób¹ zlepiania rozbitego œwiata
ludzk¹ osobowoœci¹, bo tylko cz³owiek
pozosta³ integralny. Romantyzm by³
nadziej¹ na powtórne scalenie. To u nas
oœwiecenie i póŸny klasycyzm lat dwudziestych zosta³y uto¿samione z porz¹dkiem,
a romantyzm – si³¹ rzeczy – z buntem
i rozbijaniem. Tymczasem romantyzm europejski by³ prób¹ poszukiwania w sobie ³adu,
którego ju¿ na œwiecie nie by³o. Produktem
tego romantyzmu by³ przecie¿ Artur
Schopenhauer, który do kultury wszed³ pod
koniec wieku, by daæ podstawê teoretyczn¹
modernizmowi. Romantyzm i neoromantyzm by³y bowiem podobnym buntem
przeciwko œwiatu, który siê rozsypuje...
Œwiat ten siê ju¿ nie sklei³. Romantyzm
i neoromantyzm by³y wiêc reakcj¹ na
alienacjê. Przez ca³y dziewiêtnasty wiek
poczucie zagubienia narasta³o.
Mówiliœmy g³ównie o Mickiewiczu
i S³owackim. S¹dzê, ¿e na koniec warto
spytaæ o to, jaki wp³yw na kszta³towanie
to¿samoœci Polaków w XIX wieku mieli
poeci romantyzmu krajowego?
To jest kwestia, któr¹ mo¿na sprowadziæ do pytania: co by by³o, gdyby nie by³o
Mickiewicza, S³owackiego, Krasiñskiego?
Trzech ludzi...
Polska literatura
mog³aby wygl¹daæ tak, ¿e by³by
Fredro,
a póŸniej
Kraszewski.
To te¿ by³by
romantyzm.
Fredro tak¿e
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kreuje indywidualistów, tak¿e odszed³ od
pokazywania postaci typowych na rzecz
unikalnych osobowoœci. Modelowe sytuacje
te¿ zast¹pi³ fenomenami. Z ca³ym szacunkiem jednak, inaczej wygl¹da indywidualizm
postaci u Fredry, inaczej u Mickiewicza
i S³owackiego.
W³aœciwie mo¿na by³oby wyliczyæ
kilka zaledwie osób, które stworzy³y esencjê
tego, co nazywamy polskim romantyzmem.
Przecie¿ Teofil Lenartowicz, Kornel Ujejski,
W³adys³aw Syrokomla byli poetami, którzy
romantyzm przemienili w konwencjê
estetyczn¹. Od Pieœni nabo¿nych Karpiñskiego mo¿na ewolucyjnie przejœæ do
Mizerna,
cicha,
stajenka
licha...
Lenartowicza i nie dostrzec zasadniczej
ró¿nicy. Drugie pokolenie romantyków,
wyj¹wszy Cypriana Norwida, doskonale
wyrasta z Trembeckiego czy w³aœnie Karpiñskiego. Dla nich Mickiewicz wyznaczy³
po prostu kanon estetyczny. Oni nie kreuj¹
¿adnej wizji œwiata. Pisz¹ wiersze
w konwencji estetycznej, któr¹ spokojnie
mo¿na by wyprowadziæ z sentymentalizmu.
To, o czym ca³y czas mówimy, wyrasta
z krêgu idei Mickiewicza, S³owackiego,
Krasiñskiego, byæ mo¿e jeszcze po trosze
Towiañskiego i Norwida. Skupia siê wokó³,
umownie mówi¹c, wieszczej formu³y
romantyzmu.
I dlatego taka wielka szkoda,
¿e Antoni Malczewski nie zdoby³ Mari¹
“rz¹du dusz”. Maria ¯migrodzka pisa³a
w jednym ze swoich szkiców o dwóch

autonomicznych pocz¹tkach romantyzmu w Polsce – o Mickiewiczu i o Malczewskim w³aœnie. Tylko ¿e ten drugi
korzeñ zosta³ uciêty przez nieszczêœliwe
zrz¹dzenie losu.
W tym drugim nurcie by³ przez
moment Mickiewicz w Sonetach krymskich,
które poetyk¹ s¹ bardzo bliskie Marii
Malczewskiego. Mickiewicz by³ starszy
o pokolenie od Baudelaire’a (Kwiaty z³a
wysz³y bodaj w 1857 roku) Trzydzieœci lat
wczeœniej kreowa³ presymboliczne i preimpresjonistyczne sposoby ekspresji.
Nie wiem nawet, czy u Mickiewicza i Malczewskiego te premodernistyczne elementy
nie wystêpowa³y w wiêkszym nasileniu.
W S³owniku jêzyka Adama Mickiewicza
Konrada Górskiego s³owo “szum”, które
pojawia siê w A³uszcie w dzieñ (w okreœleniu: w jego szumach gra œwiat³o, jak
w oczach tygrysa), tylko dlatego jest
zdefiniowane jako “piana”, by nie stwierdziæ,
¿e Mickiewicz pos³ugiwa³ siê typow¹ dla
symbolizmu synestezj¹. Mickiewicz wycofa³
siê jednak z awangardowej poetyki w Wallenrodzie. Sonety powsta³y w takim okresie,
kiedy niczego nie usi³owa³ narzucaæ,
o niczym przekonywaæ. Dlatego s¹ podobne
do Marii Malczewskiego. Maria zaœ jest
podobnie presymboliczna i nowatorska.
Antoni Malczewski umar³ jednak kilka
miesiêcy po wydaniu powieœci poetyckiej.
Mickiewicz zaœ zacz¹³ realizowaæ misjê
wa¿niejsz¹ od kreacji piêkna. My zaœ
pozostajemy w krêgu mitologii, która
w czasie realizacji tej misji powsta³a.

Wywiad przeprowadzi³, a nastêpnie spisa³ i zredagowa³
Krzysztof Niewiadomski

