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Jak rozumie pan doktor pojêcieto¿samoœci grupy spo³ecznej? Na ile jestto pojêcie umowne, a na ile rzeczywiœcieistnieje coœ takiego, co ogarniawiêkszoœæ – bo wiadomo, ¿e niewszystkie – jednostek zwi¹zanych wiêzi¹spo³eczn¹ z grup¹?To wcale nie jest ³atwe pytanie, bo tojest tak jak z kartk¹ – jakbym poprosi³, ¿ebyktoœ z pañstwa da³ mi kartkê, to natychmiastj¹ dostanê i ka¿dy wie, co to jest. Gdybyjednak przysz³o komuœ zdefiniowaæ,od jakiego rozmiaru siê kartka zaczynai na jakim koñczy,to    by³by  wielkiproblem. Czy dwacentymetry na dwato ju¿, a dwa metryna dwa to jeszczekartka? Mniej wiêcejtak jest z to¿sa-moœci¹ narodow¹czy grupow¹.Wiadomo, ¿e coœtakiego istnieje,a       jednoczeœnierównie dobrzemo¿na udowodniæ,

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.

¿e czegoœ takiego nie ma. Pytanie: jak dale-ce to¿samoœci kulturowe s¹ czymœ,co w nas jest, jest prywatnie bardzo ³atworozstrzygalne, bo my wiemy, jak dalecesiedz¹ w nas pewne treœci. Natomiast,gdy przychodzi takie to¿samoœci opisywaæ,to jest to praktycznie beznadziejne,poniewa¿ przy ka¿dym definiowaniu da siêpokazaæ lukê w definicji.Spróbujmy zatem opisaæ to coœ, cow nas siedzi. To, co pozostaje czêœci¹wspóln¹ Polaków i konstytuuje nasz¹œwiadomoœæ narodow¹... P r y w a t n i ezak³adam, ¿e mywszyscy myœlimyromantyzmem, alenie takim wy-czytanym z dzie³r o m a n t y c z n y c h ,lecz dziedziczonymjako pewien zbiórp r z e œ w i a d c z e ñ ,które uznajemy zaoczywiste. Takichprzeœwiadczeñ jakto, ¿e pod Grun-waldem Polacy wal-
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czyli z Niemcami, albo jak to, ¿e za spraw¹romantyzmu w sposób automatycznyuto¿samiamy kulturê XIX wieku z kultur¹zaboru rosyjskiego i ca³a reszta nie pasujedo obrazka, co nam zupe³nie nie prze-szkadza, poniewa¿ ten obrazek musi byæspójny. Ma³o tego – zabór rosyjski te¿ogl¹damy z perspektywy tendencji, którekszta³towa³y siê w pewnych krêgach tegozaboru, a które wcale nie by³y powszechne.Co jakiœ czas okazuje siê, ¿e w samymzaborze rosyjskim s¹ fakty, które nam niepasuj¹, które rozbijaj¹ spójnoœæ obrazka.Gdy patrzymy na przyk³ad na historiê £odzito ma siê ona de facto nijak do historiizaboru rosyjskiego. To miasto ¿y³o swoimprzemys³owym ¿yciem, tworz¹c zupe³nieinn¹ rzeczywistoœæ. Je¿eli mierzymy j¹kategoriami niepodleg³oœciowymi czynarodowymi, to £ódŸ przestaje byæ zrozu-mia³a. W miêdzynarodowych powi¹zaniachkapita³owych zupe³nie  inne rzeczy okazuj¹siê wa¿ne, a przecie¿ to jest te¿ zabórrosyjski. Ju¿ nie mówi¹c o tym, co siê dzia³osiê w zaborze pruskim. Jeœli siêgniemy dotak “wielkiej” literatury jak Miêdzy ustami
a brzegiem pucharu Rodziewiczównej,to oka¿e siê, jak dalece skutecznie przebie-ga³ w Prusach proces germanizacji.Zobaczcie pañstwo – mamy wiêc zupe³nieró¿ne historie XIX wieku.Paradoks polega zaœ na tym,¿e chcemy mieæ historiê jedn¹. Niedopaso-wanie faktów do zmitologizowanego obrazujest wiêc w³aœnie skutkiem dzia³ania tegoczegoœ, co mo¿emy nazwaæ to¿samoœci¹.Czy mamy jednak do czynienia z to¿sa-moœci¹ romantyczn¹? Na pewnoto¿samoœæ ta wyros³a w okresie kiedyromantyzm funkcjonowa³, a wiêc w jakiejœmierze wyros³a z literatury romantycznej.Powiedzia³bym jednak, ¿e bardziej  wyros³az recepcji tej literatury, czyli, mówi¹c krótko,z tego, jak w pewnych okolicznoœciachliteratura ta by³a odbierana, a nie z tego, jakby³a nadawana. PóŸniej ten schematrecepcji sta³ siê trochê mechanizmemsamonapêdzaj¹cym. Przecie¿ w jakiejœmierze Ksiêgi narodu i pielgrzymstwa
polskiego Adama Mickiewicza powsta³yjako skutek recepcji jeszcze nie wydanych

Dziadów. To, jak Dziady w pierwszychodczytaniach zosta³y przyjête, w jakiejœmierze wp³ywa³o na samego Mickiewicza,który niech chcia³ odbieraæ nadziei, jakieutwór wzbudzi³ wœród udaj¹cych siê naemigracjê powstañców i nadzieje te pod-trzymywa³ w Ksiêgach… Z tym “koniun-kturalnym” odbiorem utworu nie godzi³ siêzaœ Juliusz S³owacki.
A co ukszta³towa³o tak¹, a nie inn¹spo³eczn¹ recepcjê literatury polskiegoromantyzmu?Tego do dzisiaj nie wiem (mimo ¿epróbujê siê tym zajmowaæ). Nie wiem,co by³o pierwsze. To znaczy: czy romantyzmukszta³towa³ pewne kategorie, czy te¿pewien moment kulturowo-historyczny,który ukszta³towa³ romantyzm, ukszta³towa³równie¿ te kategorie. Czy to okreœlonemechanizmy spo³eczno-kulturowenapêdza³y romantyzm, czy te¿ to roman-tyzm je napêdza³?  Tak naprawdê to by³ takiwzajemnie napêdzaj¹cy siê mechanizm.Realia historyczne wp³ywa³y na literaturê,ta zaœ kreowa³a postawy i przekonania,które mia³y wp³yw na przebieg konkretnychwydarzeñ i kszta³t wyobra¿eñ o przesz³oœci.Dwa razy podpad³em w radiu straszliwies³uchaczom, gdy z okazji rocznicy uchwa-lenia konstytucji trzeciego maja powie-dzia³em, ¿e konstytucja powo³ywa³a nadziedzicznego w³adcê Polski FryderykaAugusta Saskiego, a wiêc – pos³uguj¹c siêdzisiejszymi kategoriami – Niemca.Dla wielu s³uchaczy przypomnienietrzeciego maja, ¿e jeden z wa¿niejszychaktów narodowych proponowa³ Niemca nakróla Polski, by³o nie do przyjêcia. Telefo-nuj¹cy z oburzeniem zarzucali mi, ¿e k³amiêi szargam œwiêtoœci narodowe. Tak w³aœniedzia³a to¿sa-moœæ roman-tyczna.
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Jak mo¿na opisaæ romantyczn¹koncepcjê narodu polskiego? I jakieelementy naszego dzisiejszego sposobymyœlenia o Polsce i o œwiecie mo¿na wy-wieœæ   z romantyzmu?Mam coraz g³êbsze przekonanie,¿e to, co wynika z mesjanizmu Mickiewicza,zbli¿a siê, mówi¹c brzydkim jêzykiem,do amerykañskiej a nie polskiej koncepcjinarodu. Nasz problem z totalnymniezrozumieniem kultury amerykañskiejpolega na tym, ¿e my, mówi¹c “naród”,mamy na myœli coœ zupe³nie innego ni¿Amerykanie.  Powiadamy przecie¿: tyluPolaków tam ¿y³o i znacznie przyczyni³o dorozwoju tego kraju, a oni opowiadaj¹ o nasbrzydkie dowcipy. Nawet w filmowejkomedii, kiedy Pawlak i Kargul przyje¿d¿aj¹do Stanów, mieszkaj¹cy tam Polacypokazuj¹ im: tu pomnik Pu³askiego, tamKoœciuszki. Wszêdzie byli Polacy. Mówi¹cjednak jêzykiem wyprowadzonymz mentalnoœci amerykañskiej – nie by³o¿adnego Polaka w historii StanówZjednoczonych, poniewa¿ ka¿dy, ktoprzyjecha³ i w³¹czy³ siê, by³ Amerykaninem.Wszyscy byli przyjezdni. RdzennychAmerykanów zamykali wówczas w rezer-watach. Na tej zasadzie AustriakSchwarzenegger mo¿e byæ dziœ guberna-torem stanu. Dla nas zaœ wci¹¿ Polakiempozostaje ten, kto siê Polakiem urodzi³.Tymczasem zauwa¿cie pañstwo: je¿eliMickiewicz wykreowa³ figurê “Polski Chry-stusa narodów” (dla porz¹dku przypo-minam, ¿e dos³ownie tak Mickiewicz  tegow Dziadach nie uj¹³, jednak analogia losówPolski i Mesjasza, ³¹cznie z krzy¿owaniemnarodu, upowszechni³a w uprawniony spo-sób ten skrót myœlowy), to dwu oczywistychwniosków nie chc¹ przyj¹æ odbiorcy
Dziadów do dniadzisiejszego.Po pier-wsze, je¿elimamy naród,który jest“ C h r y s t u s e mnarodów”, to tennaród, 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 tymsamym utworze mamy naród krzy¿owanyi naród “jak lawa”. Ten i ten  jest narodempolskim. Nie mo¿e byæ jednak narodem tymsamym. Naród “jak lawa” opisuje stanistniej¹cy. Naród  w widzeniu ksiêdza Piotrajest tworem postulatywnym, który moc¹przywo³anej analogii otwiera siê nawszystkich, akceptuj¹cych nowe idee.Tak jak Chrystus mówi³: “PójdŸcie do mniewszyscy”,tak ksi¹dz Piotr otwiera³ kategorienarodowe. Nie przypadkiem w nastêpnymdziele Mickiewicza – Panu Tadeuszu –modelow¹ parê patriotów stanowili: polskizakonnik i starozakonny ¯yd. George Sandzaœ, odczytuj¹c Dziady, dostrzega³a w nichkreacjê narodu jako wspólnoty wartoœcii celów z natury otwart¹ dla wszystkich.To by³a  koncepcja bliska amerykañskiejw³aœnie. Myœmy zaœ j¹ sobie domknêli.Domknêli ju¿ pierwsi czytelnicy, a Mic-kiewicz nie protestowa³, czego nie móg³zrozumieæ S³owacki.Po drugie koncepcja “Chrystusanarodów” w najmniejszym stopniu nieusprawiedliwia³a marzeñ o odrodzeniupañstwa. Chrystus nie zmartwychwsta³przecie¿, by panowaæ d³ugo i szczêœliwie,ale po to, by przypomnieæ uczniom, ¿e jegokrólestwo “nie jest z tego œwiata”.Koncepcja Mickiewicza przenosi³a wiêc bytnarodowy w sferê metafizyczn¹ i ideow¹,a nie administracyjn¹. Odbiorcy czekalijednak na “zmartwychwstanie” pañstwa.Mickiewiczowsk¹ teoriê, odniesion¹ doetnicznej koncepcji narodu, przemienionow koncepcjê polityczn¹. Co wiêcej,tak rozumian¹ koncepcjê rozszerzono naca³¹ poprzedzaj¹c¹ historiê. W ten sposóbpod Grunwaldem Polacy walczyliz Niemcami, a w czasie potopu Polak – królbroni³ narodu przed szwedzkim najazdem,mimo i¿ by³ Szwedem i kuzynem najeŸdŸcy.W zmitologizowanym obrazie historiiwszystko musi siê zgadzaæ. Tylko odrzucaætrzeba fakty niewygodne.Dotyczy to nie tylko spraw naro-dowych, ale tak¿e tych poziomów,na których myœlenie ówczesne krystalizuje
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siê w tak prostych sprawach jak relacjewartoœci materialnych i duchowych. Na tejzasadzie nasz¹ specyfik¹ jest na przyk³adœwiêtowanie klêsk. Podobno robimy to tylkomy i Irlandczycy. Wszyscy inni œwiêtuj¹zwyciêstwa, a o przegranych delikatniemilcz¹. My zaœ dostrzegamy piêkno klêski,bo ta ³¹czy siê z ofiar¹. Wygrana przynosizaœ podejrzan¹ moralnie korzyœæ. Powsta-nie wielkopolskie okaza³o siê zwyciêskie,wiêc nikt o nim nie pamiêta, bo co to zapowstanie? Zrobili co trzeba, strat wielkichnie by³o, to w³aœciwie o czym tu mówiæ?To s¹ skutki powierzchownej recepcjimesjanizmu, które jakoœ wci¹¿ w nas sie-dz¹. Ja nie mówiê ju¿ o takich “drobiazgach”jak stosunek do pieni¹dza. Po szlacheckupieni¹dze musimy mieæ, ale nie wypadao nich mówiæ i nie wypada o nie zabiegaæ,bo to jest w z³ym stylu. Sukces generalnieuznajemy za podejrzany, bo romantyzm niewykreowa³ bohatera sukcesu (jak próbowa³na pocz¹tku), ale bohatera totalnie prze-granego, który jest ofiar¹. Amerykañski mito pucybucie, który zostaje milionerem,u nas jest mitem o tym, który musia³ ukraœæ,bo nie ma innego sposobu.
Czy z drugiej strony mo¿na powie-dzieæ, ¿e w tym, co umownie nazywamyparadygmatem polskoœci, funkcjonuj¹te¿ takie elementy, które  w XIX wiekuby³y w opozycji do romantyzmu? Takimsztandarowym przyk³adem jest choæbypolski katolicyzm. Mówi siê, ¿e ca³ysposób myœlenia Polaków obraca siêwokó³ idei bogoojczyŸnianej. Tymcza-sem dwaj najwiêksi polscy romantycy –Mickiewicz i S³owacki – stali bli¿ej herezjini¿ katolickiej ortodoksji. Jak silne s¹ teelementy naszej to¿samoœci, które stoj¹w kontrze do romantycznego spojrzeniana rzeczywistoœæ?Mo¿na by zbudowaæ taki obraz, którypokaza³by polsk¹ kulturê jako kulturê anty-romantyczn¹. Paradoks polega bowiem natym, ¿e my nawet to, co jest teoretycznieanty-romantyczne w³¹czamy w romantyzm.Jak pan s³usznie mówi, najwiêksi twórcyromantyzmu albo byli heretykami, albo bylina krawêdzi herezji. Dowodzi tego

dzia³alnoœæ Andrzeja Towiañskiego, któryw swoim kole skupi³ najwiêkszych twórców,a którego pogl¹dy nigdy nie zosta³y przezKoœció³ zaakceptowane. Nawet gdyzaczyna siê wchodziæ w szczegó³y w po-gl¹dów Cypriana Norwida, to nagle okazujesiê, ¿e jego katolicyzm jest ju¿ jakbydwudziestowieczny, posoborowy. W  takichprzypadkach eksponuje siê jednakniew¹tpliwe szukanie drogi do Boga i po-g³êbianie wiary, wynikaj¹ce z gorliwoœcireligijnej. Sta³ym zabiegiem jest tak¿ewyrywanie cytatów z kontekstu. Bardzo³atwo mo¿na powybieraæ cytaty z wszyst-kich romantyków, by udowodniæ ich czyst¹religijnoœæ.
Czy takie szukanie na si³ê ele-mentów romantycznych dotyczy tylkopolskiej religijnoœci czy równie¿ sferyœwiatopogl¹dów?Wszystkie œrodowiska uwa¿aj¹,¿e dobrze jest mieæ romantyczn¹ prowe-niencjê. Przyznawanie siê do innejzmniejsza szanse na spo³eczn¹ akceptacjê.Kiedy profesor Maria Janion og³osi³a“zmierzch paradygmatu romantycznego”,to paradoksalnie ona sama zaczê³apokazywaæ romantyczn¹ genezê feminizmui przedstawiaæ z³o¿one relacje polsko-¿ydowskie jako te, które ³atwo daj¹ siêz tamtych czasów wyprowadziæ. Pokazy-wa³a, ¿e schematy myœlowe, które terazdominuj¹, maj¹ tak¿e romantyczn¹proweniencjê. Jeden paradygmat zaczêtobowiem automatycznie zastêpowaæ innym,który jednak w dalszym ci¹gu pozostawa³romantyczny. Ktoœ, kto nie chce braæ udzia³uw “wyœcigu szczurów” i zaczyna funkcjo-nowaæ poza schematycznym modelemkariery, jawi siê jako romantyczny buntownikdotkniêty alie-nacj¹, prowa-dz¹c¹ do nastro-jów bliskich tym,które kreowa³Antoni Mal-czewski w Marii.
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W debacie publicznej bardzoczêsto padaj¹ ostre – niezas³u¿one jaks¹dzê  – s³owa  w kierunku romantyków.Wszystkie z³e cechy Polaków (na przy-k³ad brak zrozumienia dla sukcesu czy
liberum konspiro) zrzucane s¹ na ichbarki. Czy takie podejœcie jest uzasad-nione? Osobiœcie wydaje mi siê, ¿e ciosyte id¹ poza tarczê...To, co mnie w poznawaniu roman-tyzmu najbardziej intryguje, to odkrywanie,¿e najbardziej typowe stereotypy roman-tyzmu, które u nas funkcjonuj¹, w³aœciwienie pochodz¹ z utworów romantycznych.One wynikaj¹ z recepcji, z tego, jak dzie³aby³y odbierane w okreœlonych okolicz-noœciach emocjonalnych. Wiadomo,¿e je¿eli pierwszymi czytelnikami tychutworów byli powstañcy i to nied³ugo poklêsce, którzy musieli uciekaæ z kraju,to mieli naturaln¹ tendencjê do odbiorurzeczywistoœci w kategoriach czarno-bia³ych i szukania w utworach ³atwychrozwi¹zañ. Prowadzi³o to do uproszczonychodczytañ . Odczytywane dzie³a by³y jednakznacznie subtelniejsze. Tak naprawdêi Dziady, i Kordian, i Nie-boska s¹ jeszczenie w pe³ni odczytane. To jest zadanie dlapañstwa. Przecie¿ w kontekœcie inter-pretacji, które uznajemy, absurd goni w tychtekstach absurd! Kordian Juliusza S³owackiegopozornie wydaje siê tekstem znanym.Dramat ten jest budowany w sposóbnieci¹g³y. Po scenie, któr¹ zamykaj¹ s³owa:
Panicz siê zastrzeli³, panicz jest zupe³niegdzie indziej. Nikt nie t³umaczy dlaczego,nikomu to nie przeszkadza. Ten¿e panicz,który sobie przeskakuje z polskiego dworudo Londynu, z Londynu do W³och, raptem,¿eby powiedzieæ coœ wa¿nego, musi wleŸæna najwy¿sz¹górê. Po jakiegodiab³a, przepra-szam? Czemuto ma s³u¿yæ?Ale ma³o tego.Z tej góry musido Warszawypolecieæ nag a d a j ¹ c e j

chmurze! Jak do tej pory spokojnie by³przenoszony w ró¿ne miejsca. Gdyby wiêcpo wa¿nym monologu znalaz³ siêw Warszawie najnormalniej w œwiecie,to by³oby zgodne z przyjêt¹ konwencj¹dramatu. Gadaj¹ca chmura zaœ ewidentniebierze w ironiczny nawias to, co zosta³o naMont Blanc powiedziane. Bo po co chmura,je¿eli wczeœniej w dramacie nie by³o takichchwytów? Odk¹d obejrza³em Matrix,niezmiennie pomys³ tego filmu kojarzy misiê z Kordianem. Mówiê zupe³nie powa¿nie.Czym bowiem ró¿ni siê Matrix od czarownicna £ysej Górze, które na pocz¹tku wiekulepi¹ ca³e stulecie? Jakieœ piekielne towa-rzystwo ukszta³towa³o ca³y wiek dziewiêt-nasty. Przez stulecie ma siê realizowaæzaplanowany w szczegó³ach scenariusz.Z tej perspektywy ludzie s¹ jak owadyw pude³eczku. Ktoœ inny puszcza topude³eczko w ruch. Decyduje o wszys-tkim…Tymczasem Kordianowi wydaje siê,¿e od niego wszystko zale¿y, ¿e onrozwi¹zuje wielkie dylematy. W dramaciejest taka scena, kiedy Kordian zbli¿a siê docara, aby go zabiæ. Czytelnik, który pierwszyraz czyta utwór, mo¿e prze¿ywaæ momentniepewnoœci: “zabije, nie zabije”, bo mo¿emieæ do czynienia z fikcj¹ historyczn¹.Mo¿na sobie przecie¿ wyobraziæ dramat,który przedstawia³by hipotetyczn¹ sytuacjêpo zabójstwie cara w czasie koronacjiw 1829 roku. Wnikliwy czytelnik nie powi-nien jednak mieæ w¹tpliwoœci. Powinienwiedzieæ, ¿e Kordian cara nie zabije,bo dramat by³by pêkniêty wewnêtrznie.W tym samym utworze na pocz¹tku zak³adasiê bowiem, ¿e bêdzie powstanie listopado-we, które bêdzie mia³o wodzów takich,jakich mia³o. O tym mówi przecie¿ Przygoto-
wanie. Gdyby zaœ w 1829 roku w Warsza-wie zgin¹³ car, to historia potoczy³aby siêinaczej. Skoro zak³adamy, ¿e historiaprzynajmniej 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 spodkontroli tym, którzy jak matrixem zarz¹dzaliwiekiem XIX.. W takim przypadku jednakKordian jest ubezw³asnowolnion¹
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marionetk¹. Nikt tego nie chce dostrzec.Od czasów szkolnych, kiedy po razpierwszy czyta³em Kordiana, oczywistawydawa³a siê taka opozycja: Mickiewiczpoprzez mesjanizm propaguje pasywizm,bo przecie¿ Chrystus biernie podda³ siêprzeœladowcom. S³owacki przeciwstawiamu postawê aktywn¹, bo w jego wydaniuPolska jest “Winkelriedem narodów”, a wiêckimœ, kto walczy³ i zgin¹³ w walce.Tymczasem nie na tym opozycja ta polega,bo militarne dokonania Kordiana s¹ zupe³nie¿adne. Opozycja Chrystusa i Winkelriedaodejmuje narodowi “boskoœæ” i szczególnemiejsce w dziejach. Jego poœwiêcenie jestwa¿ne, ale mierzone ludzk¹ miar¹. Nie tylkona polemice  z Mickiewiczem polegaj¹wszak dylematy interpretacji Kordiana.Dramat ten atakuje ironicznymi niekonse-kwencjami. Je¿eli Kordian zdemaskowa³ siêw katedrze, to nie mia³ prawa pe³niæ wartyprzy carskiej sypialni, bo albo szpiegów tamnie by³o, jak zak³adano, albo byli oni doniczego, albo, co najgorsze,  to Kordian by³manipulowany i pe³ni³ s³u¿bê dlatego,¿e ksiêciu Konstantemu to by³o na rêkê.Nie przypadkiem pierwsze pytanie cara ponieudanym zamachu dotyczy³o udzia³ubrata. Car w utworze S³owackiego zak³ada,¿e to jego brat zaplanowa³ spisek. Fakty tew dominuj¹cym modelu recepcji s¹ zupe³nieignorowane.  S³owacki ma nam pokazywaæwizjê: “Polski Winkelrieda narodów”, którasiê poœwiêca, bior¹c na siebie uderzeniaskierowane w innych. Niezrozumia³a resztastanowi zaœ konwencjonalne romantyczneopakowanie, którym mo¿na sobie g³owy niezawracaæ. Jednak i Kordian i inne dzie³aromantyczne by³y znacznie bardziej sub-telne. W gruncie rzeczy zupe³nie co innegoproponowa³y i, jak powtarzam, to nie oneutworzy³y mit. Mit ukszta³towali ci, którzy nasubtelnoœci nie zwracali uwagi, którzy bylipo doœwiadczeniach przegranego powsta-nia, którzy stracili wszystko.  Ich recepcjaby³a uwarunkowana politycznie. W tamtychrealiach tworzy³a siê wiêc instrumentalnarecepcja, która zosta³a do dziœ. Mo¿na wiêcpowiedzieæ tak: je¿eli uznajemy,¿e z romantyzmu pochodzi wy³¹cznie mitpatriotyczny, jakoœ tam zwi¹zany  z walk¹,

to mo¿na mieæ do romantyków pretensjeo u³omnoœci dzisiejszego widzenia œwiata.Wówczas jednak wszystko, co jestw opozycji do wizji tyrtejskiej, trzeba byuznaæ za nieromantyczne. Tymczasem taknie jest.Skoro mit romantyczny, któryzosta³ wytworzony – jak tutaj zosta³opowiedziane – w wyniku upraszczaj¹cejinterpretacji, od pocz¹tku by³ w pewnymsensie u³omny, to dlaczego nikomu nieuda³o siê go rozbiæ? Czy tutaj wchodz¹w grê uwarunkowania historyczne czyzupe³nie coœ innego?Bojê siê o tym mówiæ, bo taknaprawdê to nie wiem. Mam wra¿enie,¿e wchodz¹ w grê podstawowe czynnikisocjologiczne. Uproszczone, w pewiensposób dowartoœciowuj¹ce, obrazy spo³e-czne s¹ w znacznie lepiej przyjmowane ni¿subtelne analizy. W³aœciwie ka¿dej zbio-rowoœci ³atwiej przychodzi wiara w rzeczy,które buduj¹ jej pozytywny wizerunek.Im mniej pog³êbiona analiza, tym ³atwiejpozytywny wizerunek spotyka siê z dobrymprzyjêciem. Jak powie siê grupie, ¿e jestlepsza od innych, ¿e jest Chrystusem,czy Winkelriedem, to przyjmie to chêtniej ni¿wtedy, kiedy powie siê, ¿e czegoœ niedokona³a, czegoœ nie potrafi³a, coœ zrobi³aw z³ym momencie i zupe³nie niepotrzebnie.Taka sama powierzchowna analizazadzia³a³a te¿ w przypadku Mickiewicza.Je¿eli jednak przyjmiemy, ¿e Polska jest“Chrystusem narodów”, to wyprowadzeniez tego faktu dowartoœciowania emigracjiby³o zupe³nie nielogiczne, bo wówczasemigranci stanowili “niedobit¹” czêœænarodu, który mia³ wype³niæ ofiarê, czylipoœwiêciæ siê do koñca. Mit by³ jednakbardzo potrzebny. Uczciwie pañstwu po-wiem, ¿e nawetnie wiem kiedysiê ukszta³towa³.Nie wiem, czytak naprawdênie zosta³ ufor-mowany dopieroprzez Sien-kiewicza, któryw opozycji do
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pozytywistów wykreowa³ to coœ, co mynazywamy g³ównym nurtem romantycz-nego mitu. PóŸniej w akcentowaniu wartoœciofiary do³¹czy³ ¯eromski. Z ca³¹ pewnoœci¹romantyczne poczucie wyj¹tkowoœcinaszego narodu sta³o siê  urzêdowymmitem dwudziestolecia miêdzywojennego.Mit ten mia³  maskowaæ du¿e ró¿nicew tradycjach poszczególnych zaborów.Nie chcê siê nara¿aæ, ale muszêpowiedzieæ jednoznacznie, ¿e dla mniejednym z romantycznych mitów jest okre-œlenie: “Polska pod zaborami”. Okreœlenieto nie oddaje bowiem niczego, pozasytuacj¹ na mapie. Trudno mi to powiedzieæ,ale prywatnie s¹dzê, ¿e nale¿a³obywprowadziæ niewielk¹ korektê stylistyczn¹i mówiæ o “Polakach w trzech zaborach”.Ró¿nica miêdzy Polakiem w zaborzerosyjskim a Polakiem  w Galicji by³a bowiemmniej wiêcej taka, jaka dziœ miêdzy Pola-kiem na Bia³orusi a Polakiem w StanachZjednoczonych. Mickiewicz, odnosz¹c siêdo sytuacji w Rosji, pisa³: mo¿e ktoœ z was
urzêdem, orderem zhañbiony. Uwa¿a³ wiêc,¿e nawet Rosjanina kompromituj¹ carskienagrody. Polaka hañbi³yby wiêc w znaczniewiêkszej mierze. Rzeczywiœcie w zaborzerosyjskim dla pewnych œrodowisk przyjêciegodnoœci od cara wi¹za³o siê z ostra-cyzmem towarzyskim. Tymczasem, gdyojciec Aleksandra Fredry dosta³ od cesarzaAustrii tytu³ hrabiowski, to nie widzimy w tymnic zdro¿nego. Do dziœ mówimy: Aleksan-der hrabia Fredro i w ¿adnym przypadku nies¹dzimy, ¿e hrabiowski tytu³ Fredrze uw³a-cza. Ju¿ od wielu lat powtarzam przyk³adz butelk¹ wody mineralnej “¯ywiec”,na etykiecie której znajduje siê portretFranciszka Józefa. Gotów jestem za³o¿yæsiê o du-¿e pieni¹dze, ¿e nikt nie znajdzie¿adnego pol-skiego produktuz portretem carajako znakiemf i r m o w y m .Je¿eli jednako p e r u j e m ys c h e m a t e mm y œ l o w y m :“Polska pod

zaborami”, to Franciszek Józef – dobry czyz³y, mi³y czy niemi³y – by³ takim samymzaborc¹ jak car. W dwudziestoleciu miêdzy-wojennym bardzo chciano akcentowaæjednoœæ ojczyzny. Uznawano wiêc, ¿e spodtrzech zaborów wy³oni³a siê Polska jed-norodna. To by³ jednak uporczywie kreo-wany szkolny mit. Znamienna reakcjaGombrowicza dotyczy³a nie tyle funkcjono-wania tego mitu w œwiadomoœci, ile urzêdo-wego kreowania w szko³ach i instytucjachpañstwowych. Dzisiaj zaœ tak naprawdê niewiemy, jak mocno zakorzeni³ siê ten mitprzed wojn¹. Wydaje siê nam, ¿e niezwyklemocno, bo potwierdzi³a to postawa Polakóww czasie okupacji. Czy jednak by³ to skutekdzia³ania romantycznych wartoœci,czy reakcja na metody dzia³ania okupantów,rozstrzygn¹æ trudno. W efekcie mit wydajesiê odwieczny, wzmocniony jeszcze
Kamieniami na szaniec i losami poetów,gin¹cych w powstaniu. PóŸniejsze analogiemiêdzy PRL-em a Królestwem Polskimwci¹¿ aktualizowa³y romantyczne treœci.Teatralne realizacje dramatów roman-tycznych ka¿dorazowo by³y wydarzeniamipolitycznymi. W szeœædziesi¹tym ósmymroku o co innego chodzi³o, lecz na poziomiefaktów ideowych liczy³o siê zdjêcie DziadówDejmka ze sceny Teatru Narodowegoi obrona poetów romantycznych. W two-rzeniu Solidarnoœci mit ten równie¿ siêaktualizowa³. Niemal dos³ownie podejmo-wa³ go Jacek Kaczmarski jako bard tegoruchu.

Ale czy nie jest przypadkiem tak,¿e ten mit romantyczny utrwala³ siêw œwiadomoœci polskiej inteligencji,a przede wszystkim polskiej szlachty?To, ¿e Druga Rzeczpospolita promowa³ataki, a nie inny mit, nie wynika³o tylkoz za³o¿enia wziêtego z powietrza, ale te¿z tego, ¿e Józef Pi³sudski zosta³wychowany w typowo romantycznymkulcie powstania styczniowego. Na ile taromantyczna œwiadomoœæ by³a czymœkreowanym przez administracjê pañ-stwow¹, a na ile by³o to coœ oddolnego,bêd¹cego ¿ywym wœród polskiejszlachty i mieszczañstwa?
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Pan powiedzia³ najwa¿niejsz¹ rzecz:polski sposób myœlenia ukszta³towa³ siê popowstaniu styczniowym. Polska inteligencjapowsta³a rzeczywiœcie inaczej ni¿ inte-ligencje wszystkich krajów, które nasotaczaj¹. U nas (to znaczy w zaborzerosyjskim) inteligencjê ukszta³towano jed-nym ruchem przez “wysadzenie z siod³a”.W Niemczech, we Francji, wszêdzie do-oko³a, inteligencjê tworzy³y dziecimieszczan. Syn szewca, który siê dorobi³,zdobywa³ wykszta³cenie i szed³ do góryw hierarchii spo³ecznej. By³ to awans. U nas,gdy wyrzucono szlachtê z maj¹tkówi zmuszano do podjêcia zawodówinteligenckich, by³a to degradacja. W s³aborozwiniêtych miastach musia³a ona jakoœsobie radziæ. Zarówno zatem czêœæbur¿uazji (co pokazuje Reymont w Ziemi
Obiecanej), jak i inteligencja polska wyros³yz tej¿e szlachty. Automatycznie wiêcprzejê³y jej mitologiê. Co wiêcej, sytuacja popowstaniu styczniowym niezwykle silniekonserwowa³a i podtrzymywa³a te mity(co konsekwentnie pokazywa³ ¯eromski).Do dzisiaj w Polsce wydaje siê oczywiste,¿e lekarze i nauczyciele nie mog¹ straj-kowaæ, bo oni nie pracuj¹, tylko pe³ni¹ misjê.Misja wymaga  zaœ poœwiêcenia, co wydajesiê oczywiste. Wzorzec Judyma i Si³aczkipozostaje ¿ywy. St¹d te¿, gdy pracowa³emw Niemczech, zupe³nie zaskoczy³a mniereakcja kierownika mojej katedry.Przypadkowo spotka³em we Frankfurcieprofesora naszego uniwersytetu, któryzgodzi³ siê spotkaæ siê z moimi studentami.Przyszed³em do szefa i mówiê, ¿e jutrobêdzie to spotkanie. Tymczasem kierownikodpowiada, ¿e to niemo¿liwe.  Jak to niemo¿liwe? – mówiê. “No nie, niemo¿liwe,bo nie mamy pieniêdzy”. Profesor nie chce¿adnych pieniêdzy – odpowiadam. Wtedyus³ysza³em coœ, co zapamiêta³em i couœwiadomi³o mi ró¿nice mentalne: “Pracanie zap³acona jest kradzie¿¹, a my tu niekradniemy. W nastêpnym semestrze mo¿ebêd¹ pieni¹dze, to go zaprosimy, teraz niemo¿emy”. Czy ktoœ pomyœla³by u nas, ¿e niemo¿na zaprosiæ profesora, bo jak niezap³acimy, to pozostaniemy ze skaz¹kradzie¿y na sumieniu? Przecie¿ my mamy

poczucie, ¿e nauczanie, leczenie, kreo-wanie postaw (czyli podstawowe zadaniainteligenckie) to jest coœ znacznie wa¿niej-szego ni¿ praca zarobkowa. Mówieniew tym kontekœcie o pieni¹dzach zakrawa nama³ostkowoœæ. Tymczasem w tradycjimieszczañskiej jest odwrotnie. Tak jak u nas“podnosi siê kruszynê chleba z ziemi przezuszano-wanie”, tak podnosi siê tamnajdrobniejsz¹ monetê, bo pieni¹dz jestparytetem pracy, a praca jest wartoœci¹.Jak mamy wiêcej pieniêdzy, to znaczy,¿e wiêksz¹ wartoœæ reprezentujemy. Szacu-nek dla pieni¹dza jest bowiem szacunkiemdla tego, co siê na ten pieni¹dz z³o¿y³o.Tymczasem u nas jest zupe³nie inaczej.Szlachcic nie musia³ wczeœniej myœleæo pieni¹dzach, bo podstawowy byt mia³zapewniony. W zwi¹zku z tym sfera ideifunkcjonowa³a w jego œwiadomoœciw oderwaniu od sfery zapewnienia bytu.To jest ró¿nica, która nas dzisiaj mentalnieoddziela od znacznej czêœci Europy.Wracaj¹c jednak do powstania stycz-niowego… By³o ono produktem roman-tyzmu, dlatego ¿e nie mia³o najmniejszychszans. By³o zrywem wy³¹cznie ideowym.Regulamin wojskowy II RP stanowi³ zaœ,¿e wszyscy ¿o³nierze Rzeczpospolitej,z marsza³kiem w³¹cznie, oddaj¹ honorypowstañcom styczniowym. Udzia³ w pow-staniu wyznacza³ wiêc najwy¿sz¹ godnoœæ!Tak, jak dziœ jeszcze nie wypada dyskuto-waæ o sensownoœci powstania warszaw-skiego, tak w dwudziestoleciu w ogóle niemo¿na by³o poddawaæ w w¹tpliwoœæ sensupowstania styczniowego. By³ to fakt w pe³nimitologiczny, a nie historyczny.
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Mamy tutaj ciekawy splot okolicz-noœci historycznych – pocz¹tek latszeœædziesi¹tych XIX wieku: dzia³aSzko³a G³ówna w Warszawie i tworzy siêpokolenie z gruntu pozytywistyczne,pokolenie, które mia³o szansêwprowadzenia innego sposobumyœlenia. Na ile powstanie styczniowei wykreowany przez nie mit “zwichnê³y”polski pozytywizm?Dla mnie pozytywizm jest tak samoromantyczny jak romantyzm. Na tym polegak³opot z pozytywizmem, ¿e to jest innaforma tych samych schematów zachowañ.Pozytywiœci napisali wielkie dzie³a dopierowówczas, gdy poczuli, ¿e im nie wysz³o.O tym zreszt¹, dlaczego nie wysz³o, s¹ tedzie³a. Nie wysz³o zaœ z jednego prostegopowodu: to, co mia³o byæ œrodkiem, sta³o siêcelem. Gromadzony kapita³ i mo¿liwoœcigospodarcze mia³y bowiem s³u¿yæ celomnarodowym.  Zabory bowiem (w szcze-gólnoœci zabór rosyjski) dawa³y Polakomogromn¹ szansê, której nie mieli miesz-kañcy wielu krajów Europy. Trwa³a wówczaswalka o rynki zbytu, a my nie mieliœmygranic celnych a¿ do Chin czy Japonii.Tworzy³o to niesamowit¹ koniunkturê dlapolskich firm. Te ogromne mo¿liwoœciekonomiczne, które pokazuje Prus w Lalce,by³y w pe³ni realne. Wyros³y te¿ realnefortuny. Tylko ¿e Prus wskazywa³  gospo-darcze mo¿liwoœci po to, by zrobiæ z nichu¿ytek skuteczniejszy  ni¿ z broni w czasiepowstania. Chodzi³o wszak o realizacjê tegosamego celu narodowego. Lalka by³a zaœ“powieœci¹ o straconych z³udzeniach”dlatego, ¿e œrodek sta³ siê celem. Wokulskizamiast oczyszczaæ Powiœle, ratowaæbiednych, tworzyæ im miejsca pracy, ugania³siê za jak¹œ bab¹. Pozytywiœcizaczêli jed-nak dzia³aæw bardzo niesprzy ja j¹cychokolicznoœciach.Nie zapominaj-my, ¿e wszystko,co by³o rozs¹-dne gospodar-

czo w dwudziestoleciu miêdzywojennym,wyros³o z pozytywizmu: ¯oliborskaSpó³dzielnia Mieszkaniowa i prawdziwyruch spó³dzielczy, który potem zosta³w PRL-u skompromitowany w³¹czeniemw struktury “gospodarki socjalistycznej”.
Pokaza³ Pan Doktor to, jak naziemiach polskich literatura inspirowa³akonkretne zachowania ze sfery ekono-micznej. Œwiadczy to o potê¿nej sileoddzia³ywania spo³ecznego polskichdzie³ literackich. Czy takie funkcjo-nowanie literatury stanowi³o polsk¹specyfikê? A jeœli tak, to czego mog³obyæ substytutem? Braku w³asnejadministracji, w³asnego pañstwa? Czymo¿e braku pozytywnych przyk³adówhistorycznych, na których mo¿na by³obybudowaæ mitologiê?Najproœciej jest w³aœnie powiedzieæ,¿e nie by³o pañstwa, wiêc literatura przej-mowa³a wszystkie spo³ecznie znacz¹cefunkcje. Nie jest to jednak takie proste. To,co pan przed chwil¹ powiedzia³, okreœlambardziej brutalnie, mówi¹c, ¿e romantyzmuw ogóle nie by³o. Pozytywizmu zreszt¹tak¿e nie. By³ taki moment, w którymzaczêto pisaæ o dziewiêtnastowiecznoœcijako kategorii opisuj¹cej jednoœæ kulturow¹XIX wieku. Kiedy bowiem mówimy naprzyk³ad  o oœwieceniu, to mo¿emy uznaæ,¿e by³ taki moment (mo¿emy siê jeszczesprzeczaæ kiedy), w którym ogó³ wykszta³-conych ludzi akceptowa³ idee oœwiece-niowe. Politycznie ludzie ci mogli siê ró¿niæ,ale uznawali zbli¿ony œwiatopogl¹d.Tymczasem po Kongresie Wiedeñskim ju¿nigdy takiej jednoœci nie by³o, albo te¿ by³aw akceptacji kapitalizmu. Nie dotyczy³ajednak postaw ideowych i estetycznych.Artyœci stali siê outsiderami. ̄ yli w zamkniê-tych spo³ecznoœciach, które nie wyznacza³yju¿ sposobu myœlenia ogó³u wykszta³conychludzi. Teza taka zdaje siê przeczyæ g³ównymza³o¿eniom naszej rozmowy. Mówimyprzecie¿ o powszechnym funkcjonowaniuromantycznej mitologii. Sprzecznoœæ jestjednak pozorna, dlatego, ¿e, jak staram siêudowodniæ, mitologia ta bardzo szybkooddzieli³a siê od intencji jej twórców.
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Najlepszym dowodem oderwania siêartystów od reszty spo³eczeñstwa s¹ dlamnie Listy z podró¿y Antoniego EdwardaOdyñca, który wspomina³, jak to jecha³z Mickiewiczem przez Niemcy. Listy te nies¹ uznawane za zbyt wiarygodne,bo Odyniec próbowa³ siê dowartoœciowaæw aurze wielkoœci Mickiewicza. Dla mojejtezy s¹ jednak szczególnie cenne w³aœniez tego powodu.  Odyniec i Mickiewicz s¹prawie rówieœnikami. Jad¹ razem.Mieszkaj¹ w tych samych hotelach. Kiedyjednak na jakimœ przyjêciu ktoœ zaczynagraæ na fortepianie i Adam, zmieniaj¹c siêna twarzy, mówi jakieœ dziwne rzeczyo duchach i upiorach, Odyniec nic z tego nierozumie. Proszê pañstwa, jak Mickiewiczzaczyna podczas improwizacji kreowaæcoœ, co pojawi siê póŸniej w jegonajwa¿niejszych tekstach, to ju¿ Odyniec -rówieœnik, kolega, w ogóle nie wie, o cochodzi. Kiedy w Lalce Rzecki wspominaczasy swojej m³odoœci, a wiêc dok³adnieokres romantyzmu, to opowiada, jak ichstary sklepikarz Mincel rozlicza³ co tydzieñz oszczêdnoœci. Ta zaœ nie by³a cech¹romantyczn¹. Nie móg³ wiec uznawaæRzecki, ¿e “jednoœæ wiêksza od dwóch”.A by³y to czasy romantyzmu! By³ wiêcromantyzm pierwsz¹ ideologi¹, którazamknê³a siê w cyganeriach. Wyra¿a³aw¹tpliwoœci outsiderów, ¿yj¹cych nauboczu, gdy ¿ycie toczy³o siê swoim nurtem.
Czy mo¿na zatem tak powiedzieæ,¿e w zaborze rosyjskim romantyzm, czyte¿ ogólniej – potêga literatury – by³a taksilna w³aœnie dlatego, ¿e nie dzia³a³mechanizm kapitalistyczny spychaj¹cyliteraturê do pozycji outsiderskich, me-chanizm, który bardzo dobrze funkcjo-nowa³ w zaborze pruskim?Ka¿da odpowiedŸ bêdzie prawdziwai nieprawdziwa. Tak jest z ka¿d¹ generaliza-cj¹. Mo¿na przyznaæ panu racjê i jedno-czeœnie mo¿na siê nie zgodziæ. Pamiêtajmy,jak mówimy o ró¿nicach miêdzy zaborami,to zawsze powtarzam, ¿e s³ynny wóz Drzy-ma³y w zaborze pruskim poza wszystkimdowodzi³, ¿e Prusy by³y pañstwem prawa.Jak Drzymale uda³o siê prawo obejœæ,

to móg³ gest Kozakiewicza pokazaæ¿andarmowi i nikt nie móg³ mu nic zrobiæ.W zaborze rosyjskim wóz by spalono,a Drzyma³ê powieszono. W PlacówcePrusa Œlimak mo¿e swojej ziemi Niemcomnie sprzedaæ. W zaborze rosyjskimkonfiskowano zaœ maj¹tki nie prosz¹c i niep³ac¹c. Kapitalistyczne prawo w³asnoœcijeszcze tu nie dzia³a³o.Z drugiej strony jednak w zaborzerosyjskim Polacy i Rosjanie wspólniedoœwiadczali surowoœci w³adzy. Syberiaby³a miejscem, gdzie spotykali siê polscyi rosyjscy opozycjoniœci, gdzie nawi¹zywa³ysiê przyjaŸnie.  Zdarza³o siê, ¿e zes³añcy,którzy w syberyjskich mieœcinach wieczo-rami szli na zachód, ¿eby chocia¿ przezchwilê byæ bli¿ej ojczyzny, po powrociez zes³ania pisali podania o umo¿liwienie impowrotu na Syberiê. Ci bowiem, którzywracali, nie zawsze umieli siê  odnaleŸæ.Nie mieli z czego ¿yæ, bo konfiskowano ichmaj¹tki. Najwiêcej ¿ebraków w Warszawiemia³o kartki: “Wróci³em z zes³ania”.Na Syberii zaœ robili niekiedy niez³e interesy.Bywa³o wiêc, co wydaje siê nieprawdo-podobne, ¿e powracaj¹cy z  zes³ania chcielitam wróciæ. Ze stereotypami za ka¿dymrazem jest wiêc tak, ¿e nie do koñca s¹prawdziwe.
Mówi³ Pan Doktor, ¿e to, co nazy-wamy dziœ to¿samoœci¹ romantyczn¹w zasadzie powsta³o na bazie kulturyi doœwiadczeñ z zaboru rosyjskiego,które w du¿ej mierze dzieliliœmy prze-cie¿ z narodem rosyjskim. Czy takasytuacja wp³ynê³a na ukszta³towanie siêzbli¿onych do siebie to¿samoœcikulturowych?To jest znowu problem piêtrowy.Po pierwsze,Caryca Katarzy-na by³a otwartana kulturêe u r o p e j s k ¹i dlatego to, codo nas przysz³oze znacznymopóŸn ien iem,pojawi³o siê
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w Rosji wczeœniej. Gdy Mickiewiczprzyjecha³ do Rosji w 1824 roku, u nastoczy³ siê spór klasyków z romantykami,w którym ewidentnie dominowali klasycy –to oni byli profesorami, redaktorami.W Rosji nikt ju¿ nie pamiêta³, ¿e by³o coœinnego ni¿ romantyzm. W zwi¹zku z tymrosyjski romantyzm mia³ znacznie g³êbszekorzenie.Po drugie, warunki w zaborze rosyj-skim im bli¿ej by³o niepodleg³oœci, tym mniejodró¿nia³y nas od Rosjan. Autonomiêograniczano. Rosjanie twierdzili nawet(co widaæ w utworach Dostojewskiego),¿e byliœmy uprzywilejowani. Zreszt¹ z pers-pektywy dzisiejszych badañ amerykañskichte¿ trudno mówiæ o dyskryminacji Polakówi to w jakimkolwiek zaborze. Z faktu byciaPolakiem nie wynika³y bowiem ¿adne for-malne ograniczenia. W myœl dzisiejszychdefinicji dyskryminacja wystêpuje zaœ wów-czas, kiedy komuœ czegoœ nie wolno z racjinarodowoœci, koloru skóry czy wyznania.Otó¿ Polacy w ka¿dym zaborze – jeœliakceptowali w³adzê – mogli swobodnierobiæ karierê. Mówi¹c dzisiejszym jêzykiem,germanizacja i rusyfikacja by³y to programyadaptacyjne. Wszystko wiêc, czego mydoœwiadczaliœmy jako narodowych represji,Rosjanie doœwiadczali jako skutkówdzia³ania systemu w³asnej w³adzy. Tak sa-mo byli wiêc zsy³ani. Tak samo skazywanina katorgê. Na Syberii zawi¹zywa³y siêprzyjaŸnie. Urzêdnicy rosyjscy pracuj¹cyw miasteczkach syberyjskich te¿ trafiali tamna skutek nie³aski. Znajdowali wiêc wspólnyjêzyk z polskimi inteligentami (czasemjedynymi, z którymi mo¿na by³o rozma-wiaæ). Tworzy³y siê wiêc realne zwi¹zkirosyjskiej w³adzy i polskich zes³añców.Paradoksalnie bowiem rzecz bior¹c: i na-stroje, i problemyby³y wspólne.W³aœciwie te sa-me emocje, tensam stosunek dow³adzy, te samemarzenia i nie-mo¿noœæ spe³-nienia tychmarzeñ wyra-

¿a³y siê w bardzo podobnej literaturze.Nie jest przypadkiem, ¿e III czêœæ DziadówAdama Mickiewicza nie jest wcale utworemantyrosyjskim. W dramacie, który pokazujerepresje wobec Polaków, najgorsi okazuj¹siê sami Polacy. Co wiêcej, wprawdziesenator Nowosilcow okrutnie traktuje polsk¹m³odzie¿, ale wydŸwiêk jego dzia³añzmienia epizod z kupcem Kanissynem.Przypominam, kupiec upomina siêo pieni¹dze, które Nowosilcow jest muwinien. Senator nie chce oddaæ, wiêcdecyduje siê aresztowaæ syna kupca, mimo,¿e ten jest kadetem w Petersburgu.Wymyœla wiêc absurdalne zarzutypolityczne. Zle œwiadczy to o postawieetycznej senatora.Œwiadczy te¿ jednak o tym,¿e wszystko, co przydarzy³o siê filomatom,równie dobrze mog³o przydarzyæ siê patrio-tycznemu Rosjaninowi. Wobec Polaków niestosuje siê wiêc szczególnych restrykcji,bo ten sam mechanizm terroru dotyczyRosjan. Z jakiegoœ powodu Mickiewiczprawdê tê eksponuje... Dziady nieucierpia³yby przecie¿ bez epizodu z kupcemKamissynem. Pojawi³ siê on jednakzdecydowanie nieprzypadkowo.
To te¿ wspaniale widaæ w Ustêpiedo trzeciej czêœci Dziadów. Bo przecie¿naród nie jest z³y, to system jestdiabelski...Oczywiœcie! Ale, paradoksalnie,

Ustêp pokazywa³ europejsk¹ genezêstraszliwego systemu. Z³o przychodzi³oz Zachodu, bo car chcia³ europeizowaæRosjan. To s¹ istotne niuanse. W wierszu
Nocleg najgorszym oprawc¹, który podpali³dwór, zabi³ dzieci i ¿onê dowódcy oddzia³upowstañczego,  okaza³ siê “Francuzniestary przystojny”, który  “w moskiewskiejs³u¿bie wsie pali³”. Po powstaniu mo¿naby³o pokazaæ okrutnych rosyjskich oficerów.Mickiewicz wybra³ jednak Francuza, który“za pieni¹dze lud siecze niezbrojny”.

Wydaje mi siê, ¿e tu ujawnia siê te¿element “pras³owiañskiej” ideologiiromantycznej. I dlatego Francuz.
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Paradoks polega na tym, ¿e naszromantyzm z jednej strony zawiera w sobiesolidarnoœæ S³owian i otwarcie na Rosjanjako przyjació³, którzy tak samo cierpi¹w okowach absolutyzmu carskiego.Z drugiej zaœ w naturalny sposób otwiera siêna Europê zachodni¹. Europa nie jest jednakw stanie zrozumieæ doœwiadczeñ Polaków.Dlatego Rosjanie, cierpi¹cy pod ber³emcara, s¹ w jakiœ sposób “swoi”. Natomiastludzie Zachodu, zajêci gromadzeniempieniêdzy, maj¹ innych bo¿ków i nierozumiej¹ naszych dylematów. W wynikurodzi siê solidarnoœæ s³owiañskaprzeciwstawiana obcemu, pragmatyczne-mu Zachodowi. I na tym polega k³opot.
Skoro zrobiliœmy ju¿ taki ma³y krokw stronê Zachodu, to mo¿e pozostañmyw tych okolicach geograficznych.Gdybyœmy mogli tak porównaæromantyzm polski z zachodnioeuro-pejskim, lecz nie pod wzglêdem poetykiczy treœci, ale ze wzglêdu na si³êspo³ecznego oddzia³ywania literaturyromantycznej.Po pierwsze, o ile u nas romantyzmjest wa¿n¹ formacj¹, o tyle na zachodzieEuropy sytuuje siê na styku wielkiegooœwiecenia z wyrastaj¹c¹ wprost z niegoliteratur¹ realistyczn¹. Francuskimi romantykami s¹: Hugo i Stendhal, którzyzaistnieli w kulturze œwiatowej jakorealistyczni powieœciopisarze. Z kolei trzyczwarte zjawisk preromantycznych Zachódwi¹¿e z oœwieceniem. Shiller i Goethe to s¹klasycy niemieccy, a nie romantycy. Dla nasjednak Cierpienia m³odego Wertera s¹wa¿niejsze ni¿ wiersze Hölderlina, czy vonKleista. Tak naprawdê kiedy mówimyo niemieckim romantyzmie, to najczêœciejmyœlimy o Cierpieniach m³odego Wertera,które ukaza³y siê w 1774. Przecie¿ to by³moment debiutu Ignacego Krasickiego.

Zbójcy Shillera ukaza³y siê dziesiêæ latwczeœniej ni¿ Powrót pos³a Niemcewicza.Zapominamy te¿, ¿e romantyzm europejskiwyrasta w jakiejœ mierze z nurtu filozofiilibertyñskiej. Z tego, co w libertynizmie by³obuntem przeciw normom, przeœwiadcze-niem, ¿e œwiat jest z³y, wy³oni³a siê roman-

tyczna alienacja cz³owieka. Oczywiœcielibertynizm de Sade’a przemieni³ siêw ekscesy erotyczne. Byron  kreowa³ jednakbohaterów, podobnie oceniaj¹c rzeczy-wistoœæ. Gdy przywo³ujemy byronizm, niemamy poczucia, ¿e jest to negatywnakategoria. Przyznajemy romantyzmowiprawo buntu przeciw spójnej oœwieceniowejwizji rzeczywistoœci.  W Europie jednak tooœwiecenie by³o buntem. Rozbi³o œwiatw proch. Wprowadzi³o dziesiêæ miesiêcyw roku i dziesiêæ dni w tygodniu. Roman-tyzm by³ prób¹ zlepiania rozbitego œwiataludzk¹ osobowoœci¹, bo tylko cz³owiekpozosta³ integralny. Romantyzm by³nadziej¹ na powtórne scalenie. To u nasoœwiecenie i póŸny klasycyzm lat dwudzies-tych zosta³y uto¿samione z porz¹dkiem,a romantyzm – si³¹ rzeczy – z buntemi rozbijaniem. Tymczasem romantyzm euro-pejski by³ prób¹ poszukiwania w sobie ³adu,którego ju¿ na œwiecie nie by³o. Produktemtego romantyzmu by³ przecie¿ ArturSchopenhauer, który do kultury wszed³ podkoniec wieku, by daæ podstawê teoretyczn¹modernizmowi. Romantyzm i neoroman-tyzm by³y bowiem podobnym buntemprzeciwko œwiatu, który siê rozsypuje...Œwiat ten siê ju¿ nie sklei³. Romantyzmi neoromantyzm by³y wiêc reakcj¹ naalienacjê. Przez ca³y dziewiêtnasty wiekpoczucie zagubienia narasta³o.
Mówiliœmy g³ównie o Mickiewiczui S³owackim. S¹dzê, ¿e na koniec wartospytaæ o to, jaki wp³yw na kszta³towanieto¿samoœci Polaków w XIX wieku mielipoeci romantyzmu krajowego?To jest kwestia, któr¹ mo¿na sprowa-dziæ do pytania: co by by³o, gdyby nie by³oMickiewicza, S³owackiego, Krasiñskiego?Trzech ludzi...Polska literaturamog³aby wygl¹-daæ tak, ¿e by³-by  Fredro,a   p ó Ÿ n i e jK r a s z e w s k i .To   te¿ by³byr o m a n t y z m .Fredro tak¿e

Czym siê ró¿ni Matrix od czarownic na £ysej Górze?



44

Wywiad przeprowadzi³, a nastêpnie spisa³ i zredagowa³
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kreuje indywidualistów, tak¿e odszed³ odpokazywania postaci typowych na rzeczunikalnych osobowoœci. Modelowe sytuacjete¿ zast¹pi³ fenomenami. Z ca³ym szacun-kiem jednak, inaczej wygl¹da indywidualizmpostaci u Fredry, inaczej u Mickiewiczai S³owackiego.W³aœciwie mo¿na by³oby wyliczyækilka zaledwie osób, które stworzy³y esencjêtego, co nazywamy polskim romantyzmem.Przecie¿ Teofil Lenartowicz,  Kornel Ujejski,W³adys³aw Syrokomla byli poetami, którzyromantyzm przemienili w konwencjêestetyczn¹. Od Pieœni nabo¿nych Karpiñ-skiego mo¿na ewolucyjnie przejœæ do
Mizerna, cicha, stajenka licha...Lenartowicza i nie dostrzec zasadniczejró¿nicy. Drugie pokolenie romantyków,wyj¹wszy Cypriana Norwida, doskonalewyrasta z Trembeckiego czy w³aœnie Kar-piñskiego. Dla nich Mickiewicz wyznaczy³po prostu kanon estetyczny. Oni nie kreuj¹¿adnej wizji œwiata. Pisz¹ wierszew konwencji estetycznej, któr¹ spokojniemo¿na by wyprowadziæ z sentymentalizmu.To, o czym ca³y czas mówimy, wyrastaz krêgu idei Mickiewicza, S³owackiego,Krasiñskiego, byæ mo¿e jeszcze po troszeTowiañskiego i Norwida. Skupia siê wokó³,umownie mówi¹c, wieszczej formu³yromantyzmu.

I dlatego taka wielka szkoda,¿e Antoni Malczewski nie zdoby³ Mari¹“rz¹du dusz”. Maria ¯migrodzka pisa³aw jednym ze swoich szkiców o dwóch

autonomicznych pocz¹tkach romantyz-mu w Polsce – o Mickiewiczu i o Mal-czewskim w³aœnie. Tylko ¿e ten drugikorzeñ zosta³ uciêty przez nieszczêœliwezrz¹dzenie losu.W tym drugim nurcie by³ przezmoment Mickiewicz w Sonetach krymskich,które poetyk¹ s¹ bardzo bliskie MariiMalczewskiego. Mickiewicz by³ starszyo pokolenie od Baudelaire’a (Kwiaty z³awysz³y bodaj w 1857 roku) Trzydzieœci latwczeœniej kreowa³ presymboliczne i pre-impresjonistyczne sposoby ekspresji.Nie wiem nawet, czy u Mickiewicza i Mal-czewskiego te premodernistyczne elementynie wystêpowa³y w wiêkszym nasileniu.W S³owniku jêzyka Adama MickiewiczaKonrada Górskiego s³owo “szum”, którepojawia siê w A³uszcie w dzieñ (w okre-œleniu: w jego szumach gra œwiat³o, jak
w oczach tygrysa), tylko dlatego jestzdefiniowane jako “piana”, by nie stwierdziæ,¿e Mickiewicz pos³ugiwa³ siê typow¹ dlasymbolizmu synestezj¹. Mickiewicz wycofa³siê jednak z awangardowej poetyki w Wal-
lenrodzie. Sonety powsta³y w takim okresie,kiedy niczego nie usi³owa³ narzucaæ,o niczym przekonywaæ. Dlatego s¹ podobnedo Marii Malczewskiego. Maria zaœ jestpodobnie  presymboliczna i nowatorska.Antoni Malczewski umar³ jednak kilkamiesiêcy po wydaniu powieœci poetyckiej.Mickiewicz zaœ zacz¹³ realizowaæ misjêwa¿niejsz¹ od kreacji piêkna. My zaœpozostajemy w krêgu mitologii, któraw czasie realizacji tej misji powsta³a.


