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Publikacja 22 numeru „Romana” wywołuje we mnie wiele pozytywnych 
emocji, których przez ostatnich dwa lata bardzo mi brakowało. Po pierw-
sze, dlatego że podczytywałam kolejne jego numery jeszcze jako studentka 
i ta ciągłość dowodzi, że nie zmieniło się jednak aż tak wiele mimo upły-
wu czasu. Po drugie, bo wbrew rosnącemu dystansowi, wywołanemu także 
przez fi zyczne oddalenie spowodowane nauczaniem zdalnym, nadal żywe 
jest wśród naszych osób studiujących zainteresowanie literaturą i potrzeba 
uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez własną, nieskrępowaną wypo-
wiedź, czy to o charakterze bardziej badawczym, czy wręcz artystycznym. 

Zakres tematyczny tego numeru jest tak szeroki, że jakakolwiek próba 
streszczenia go wykracza poza moje kompetencje. To też pozytywne zjawi-
sko – publikujący reprezentują bowiem nie tylko różne kultury i języki ro-
mańskie, ale ukazują poprzez różnorodność swoich zainteresowań wielość 
perspektyw, jakie można przyjąć do opisu tych kulturowych mikrokosmo-
sów. Pozostaje tylko zaprosić do inspirującej lektury.

Korzystając z udzielonej nam możliwości, chciałyśmy wraz z dr Alicją 
Bańczyk podziękować naszej redakcji za ogrom pracy włożony w powstanie 
kolejnego numeru „Romana”. Drodzy Czytelnicy, zwróćcie na nich uwagę, 
bo rzadko zdarza się grono tak samodzielne i mądre. Kierujemy nasze gra-
tulacje także do wszystkich Autorek i Autorów, których teksty ukazują się 
drukiem – niech Wasza twórczość tworzy nowe platformy porozumienia 
i mosty nie tylko pomiędzy kulturami, ale także ludźmi.

Dr Anna Wolny
Dr Alicja Bańczyk

Opiekunki naukowe Czasopisma Studentów UJ „Roman”
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Słowo wstępne

„Roman” może już o sobie dumnie powiedzieć, że przeżył całe pokolenie 
studentów, w końcu w tym roku mija równe dwadzieścia lat od momentu 
założenia czasopisma. Z tej okazji redakcja „Romana” w nowym składzie 
przeprowadziła w tym roku ogólnokrajową promocję czasopisma w innych 
jednostkach romanistycznych, o czym przeczytać można w krótkim pod-
sumowaniu naszej działalności na początku tego numeru. Dwie dekady po-
traktowały ów rocznik dość przychylnie: od krótkich zbiorków przekładów 
„Roman” zaczął gromadzić również przemyślenia i dociekania studentów 
IFR-u, zwiększając swoją coroczną objętość niemal ośmiokrotnie i stopnio-
wo profesjonalizując swój wizerunek. 

Ten rok jest dodatkowo ważny jeszcze z  dwóch powodów: skład re-
dakcji uległ niemal całkowitej wymianie, a patronująca dotychczas naszym 
przedsięwzięciom dr Olga Bartosiewicz-Nikolaev przekazała stanowisko 
opiekunki naukowej czasopisma dwóm innym wykładowczyniom IFR-u: 
dr Alicji Bańczyk oraz dr Annie Wolny. Te wszystkie przetasowania spra-
wiły jednak, że przygotowanie tegorocznego numeru było nie lada wyzwa-
niem. Niech czytelnik sam zadecyduje, jak sobie poradziliśmy. Tym sa-
mym, jeszcze jeden ostatni raz żegnamy dr Bartosiewicz-Nikolaev, a nowe 
opiekunki „Romana” serdecznie witamy i  liczymy na wiele lat pomyślnej 
współpracy!

Na samym początku tego tomu, jak co roku, znajdzie się sprawozdanie 
z obrad polskiej komisji Prix Goncourt (Antkiewicz, s. 9–14), wydarzenia 
komentowanego na łamach naszego czasopisma niemal rokrocznie. W tym 
samym dziale zamieściliśmy także wspomnianą już krótką syntezę dzia-
łalności „Romana” w latach 2002–2022 (Koźmiński, s. 15–24). Osobnego 
komentarza doczekała się kwestia finansowania i nakładu rocznika (Karaś, 
s. 26–26).
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Dział literaturoznawczy otwiera artykuł zagłębiony w  problematy-
kę społeczną praktyki dziennikarskiej w  Meksyku pt. Autoatentados de 
México: sobre el periodismo narrativo actual (Lisicka, s. 27–40).

Kolejny tekst poświęcony jest charakterystyce pieśni średniowiecznych 
trubadurów galisyjskich na przykładach ich tłumaczeń na język polski – 
Trubadur w służbie Jej Najświętszej Mości – elementy poetyki trubadurów 
oraz obecność poety w „Cantigas de Santa Maria” (Merdała, s. 41–64). 

W  świat poezji powojennej zabierze czytelnika tekst Rozbite „ja”. 
Paralele wczesnej poezji Ungarettiego i  Różewicza, poszukujący związków 
twórczości Ungarettiego z poezją polską (Stokłosa, s. 65–76). 

W tekście pt. „Um pouco cega, um pouco torta” – o retrato do movimento 
emancipatório feminista na Polónia e em Portugal na viragem dos séculos 
XIX e XX autorka stara się nakreślić podobieństwa i różnice pomiędzy ru-
chami emancypacyjnymi w Polsce i Portugalii XIX w. na podstawie tekstów 
publicystycznych Elizy Orzeszkowej i Marii Veledy (Wojnowska, s. 77–94). 

Kolejny artykuł – „Ranny, który może chodzić”, czyli rozważania o wę
drówce w  utworach „Lunatyczna kraina” Mii Couto, „Droga” Cormaca 
Mccarthy’ego oraz „Zwierzenia jeżozwierza” Alaina Mabanckou – kontem-
pluje motyw drogi czy też wędrówki w  dziełach trzech różnych autorów 
(Wójcik, s. 95–104).

Dział poświęcony studiom kulturowym otwiera krótka notka na temat 
filmu dokumentalnego zatytułowanego Ngwenya, o Crocodilo i opowiada-
jącym o jednym z najważniejszych malarzy mozambickich XX i XXI wieku 
(Fik, s. 105–112).

Kolejny tekst, El universo cultural y la cultura observable, jest refleksją 
nad zjawiskiem intertekstualności i próbą nowej metaforyzacji tego pojęcia 
na pograniczu studiów kulturowych i literackich (Koźmiński, s. 113–124).

Esej pt. Nostalgia czy syndrom sztokholmski? – kazus komunizmu w Ru
munii otwiera dział zadedykowany kwestiom społecznym. Autorka przy-
gląda się w nim zjawisku tęsknoty za epoką socjalizmu w postkomunistycz-
nej Rumunii (Gawłowska, s. 125–138).

W końcu, w szkicu pt. Zarys algierskiego systemu edukacji czasów kolo
nialnych, zainteresowany czytelnik może dowiedzieć się o systemie oświaty 
w kolonialnej Algierii XIX i XX w. (Sochacka, s. 139–146).

Kolejne dwa pomniejsze działy są poświęcone publikacjom pokon-
ferencyjnym. Konferencja Młodych Brazylianistów Polskich odbyła się 
w  dniach 10 i  11 czerwca 2021 roku. W  tym tomie prezentujemy jeden 
z wygłoszonych odczytów, poświęcony problemom tożsamości i intertek-
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stualności w  powieści brazylijskiego pisarza Moacyra Scliara, pod tytu-
łem O problema de identidade e a intertextualidade bíblica no romance de 
Moacyr Scliar „A majestade do Xingu” (Szal, s. 151–164).

IV Studencka Sesja Naukowa Czasopisma „Roman” miała miejsce 23 
kwietnia 2021 roku i przyciągnęła dwie publikacje. Pierwsza z nich, pod na-
zwą Iliryjska gęśl nie jedną ma… strunę. Z korespondencji Jules’a Micheleta 
z Adamem Mickiewiczem aż po deski paryskiej „OpéraComique” eksploruje 
obecność instrumentu zwanego gęślą we francuskiej literaturze romantycz-
nej (Dera, s. 169–182).

Drugi artykuł pokonferencyjny (Babilon pod Paryżem w hotelu N*** – 
dekonstrukcja mitu o Pyramie i Tysbe w opowiadaniu „La Chambre bleue” 
[1871] Prospera Mériméego) stanowi ciekawe odczytanie mitu o Pyramie 
i Tysbe w opowiadaniu francuskojęzycznego pisarza (Rychter, s. 183–194).

W  części poświęconej przekładom znajdziemy czworo tłumaczy: 
Łukasz Kraj przybliży czytelnikowi poetykę chandry portugalskiego au-
tora o pseudonimie artystycznym Al Berto; Aleksander Podgórny zapre-
zentuje przekłady dwóch bajek portugalskich autorstwa Duarte Nuno de 
Figueiredo, natomiast Wiktoria Skrzypczak oraz Michalina Smoleń doko-
nały tłumaczeń kolejno Kaczki Dziwaczki Juliana Tuwima oraz Wilczej za
mieci znanej z gry komputerowej Wiedźmin 3 na język włoski.

Ostatnim działem jest twórczość własna studentów. Pod tą rubryką pu-
blikują w tym roku Bartłomiej Dudek, Vasco Guterres, Kamila Kalawska, 
Izabela Kalinowska-Rivas, Magdalena Łagosz, Jakub Merdała i Jagienka 
Szulc-Bagrowska,, z czego większość to debiuty literackie. Szczególną uwa-
gę warto zwrócić na wiersze pana Guterresa, których wersje oryginalne, 
napisane w języku tetum, zostały załączone do tłumaczeń na portugalski.

Mając na uwadze, jak wiele tekstów napłynęło w tym roku na skrzynkę 
mailową Redakcji, z zadowoleniem stwierdzam, że nowy zespół korektor-
ski doskonale i terminowo uporał się z wyzwaniem, jakim jest korekta języ-
kowa i przygotowanie tekstów do druku. Serdecznie zapraszam do lektury!

Redaktor naczelny
Michał Koźmiński
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Emilia Antkiewicz 

Prix Goncourt – Choix de la Pologne 2021 
Nagroda Goncourtów – Wybór polski 2021

Październik, już tradycyjnie, jest w Instytucie Filologii Romańskiej miesią-
cem upływającym pod znakiem Prix Goncourt, nagrody literackiej o po-
nad stuletniej tradycji i, co za tym idzie, wielkim prestiżu. Warto podkre-
ślić, że tegoroczna edycja okazała się przełomowa – pierwszy raz w histo-
rii laureatem został autor pochodzący z Afryki Subsaharyjskiej, konkret-
nie z Senegalu. Jak jednak wyglądała droga książki Mohameda Mbougara 
Sarra, La plus secrète mémoire des hommes do zdobycia uznania polskich 
studentek i studentów i dlaczego właśnie ona wygrała?

Zacznijmy od powrotu do obrad wewnątrzuniwersyteckich: bez wąt-
pienia zaciętych, intensywnych i pełnych dogłębnych analiz przeczytanych 
przez siebie pozycji z tak zwanej „pierwszej selekcji”1. Mieliśmy przed sobą 
niełatwe zadanie nie tylko przez oczywiste różnice w naszych preferencjach 
literackich, lecz także (a może przede wszystkim) ze względu na zaobserwo-
waną przez nas pewną powtarzalność tematyczną: spotkaliśmy się z książ-
kami, które przede wszystkim poruszały, nierzadko doprowadzając do łez. 
Niemniej jednak, po dyskusji wzbogaconej uwagami prof. Świątkowskiej, 
prof. Rapaka oraz pani Małysy-Janczy, udało nam się wyłonić faworytów 

1 Académie Goncourt przygotowuje rokrocznie 3 selekcje, publikowane w odstępach około 
miesiąca, za każdym razem zawężające krąg pozycji, które mają szansę na nagrodę głów-
ną. W 2021 roku w pierwszej selekcji znalazły się: Le Voyage dans l’Est (Flammarion), 
La carte postale (Grasset), Enfant de salaud (Grasset), Milwaukee Blues (Sabine Wespieser), 
L’éternel fiancé (L’Olivier), La porte du voyage sans retour (Seuil), S’adapter (Stock), Parle 
tout bas (Mercure de France), S’il n’en reste qu’une (Grasset), Soleil amer (Gallimard), 
Au printemps des monstres (Mialet-Barrault), Les enfants de Cadillac (Gallimard), Feu 
(Fayard), Le voyant d’Étampes (L’Observatoire), La plus secrète mémoire des hommes 
(Philippe Rey) i La fille qu’on appelle (Éditions de Minuit).
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– powieści, których miałam bronić na obradach ogólnopolskich. Zostały 
nimi: La carte postale, Soleil amer, Milwaukee Blues oraz, oczywiście, La 
plus secrète mémoire des hommes.

Muszę jednak przyznać, że burzliwość obrad ogólnopolskich przero-
sła moje wyobrażenia – debatowaliśmy ponad 7 godzin, i to pod hono-
rowym przewodnictwem ubiegłorocznego laureata, Hervégo Le Telliera. 
Koniecznie było przeprowadzenie kilku rund głosowań i eliminacji, na 
drodze których wyłoniliśmy swoich faworytów. Naszą szczególną uwagę, 
poza zwycięzcą oczywiście, zwróciły m.in. Les enfants de Cadillac i La fille 
qu’on appelle. W tym miejscu pozwolę sobie przytoczyć zredagowane przez 
jury uzasadnienie wyboru powieści Sarra na laureata Prix Goncout Choix 
de la Pologne: „Tegoroczną nagrodę Polski Wybór Goncourtów otrzymuje 
La plus secrète mémoire des hommes Mohameda Mbougara Sarra za bogac-
two intertekstualne i zręczne połączenie krytyki kolonializmu z pytaniem 
o rolę literatury w kształtowaniu tożsamości. Nieoczywiste, wielowar-
stwowe dzieło, będąc głosem kultury afrykańskiej, pozwala czytelnikowi 
na odkrycie punktu widzenia innego niż europocentryczny. Autor two-
rzy kompleksowy, polifoniczny utwór, mruga okiem do czytelnika i intry-
guje połączeniem gatunków i stylów”2. Właśnie to uzasadnienie zostało 
przedstawione w ramach spotkania z zeszłorocznym laureatem nagrody 
na Conrad Festival.

Jeśli uzasadnienie jury nie było wystarczającą zachętą do lektury, pozwo-
lę sobie, słowem zakończenia, przywołać fragment La plus secrète mémoire 
des hommes: „Wielkie dzieło nigdy nie opowiada o czymś, a mimo tego za-
wiera w sobie wszystko. Ta książka, którą nazwałbyś wielką, nigdy nie wpada 
w zasadzkę wyznania swojej myśli przewodniej wprost. […] Ludzie chcieli-
by, żeby książki koniecznie miały jakiś temat. A prawdę mówiąc, tylko prze-
ciętna, albo kiepska, albo obrzydliwie prosta książka opowiada o czymś”3. 
Powieści Sarra zdecydowanie udało się uciec od tej pułapki banału.
2 W wersji francuskiej: „Nous avons décidé d’attribuer le Choix Goncourt de la Pologne 

à La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr pour la richesse in-
tertextuelle et une habile combinaison de la critique du colonialisme avec la question du 
rôle de la littérature dans la formation de l’identité. Cette œuvre ambigüe et multicouche, 
étant la voix de la culture africaine, permet au lecteur de découvrir un point de vue autre 
qu’européocentrique. L’auteur a construit un roman complexe et polyphonique, plein de 
clins d’œil au lecteur et intriguant par le melange plein d’aisance des genres et des styles”.

3 Oryginalnie: „Un grand livre ne parle jamais que de rien, et pourtant, tout y est. Ne re-
tombe plus jamais dans le piège de vouloir dire de quoi parle un livre dont tu sens qu’il est 
grand. […] Les gens veulent qu’un livre parle nécessairement de quelque chose. La vérité, 
c’est que seul un livre médiocre ou mauvais ou banal parle de quelque chose.” (Sarr 2021, 
s. 50).
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Notka bibliograficzna:
Sarr, M.M. (2021), La plus secrète mémoire des hommes, Dakar/Paryż: Éditions 

Philippe Rey/Éditions Jimsaan.
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„Roman” – dwadzieścia lat historii  
Instytutu Filologii Romańskiej

Słowa kluczowe: „Roman”. Czasopismo Studentów UJ, Instytut Filologii Romańskich UJ

Rok 2022 jest dla „Romana” szczególnie ważny, ponieważ dokładnie 20 lat 
temu, w połowie 2002 roku, zawiązały się pierwsze struktury tego skrom-
nego wtedy jeszcze instytutowego pisma romanistycznego. W pierwotnym 
założeniu miało ono być ujściem dla przekładów studenckich, dla któ-
rych nie przewidziano miejsca w „Dekadzie Literackiej”. Z czasem jednak, 
głównie dzięki prężności i nieustannie podsycanej dociekliwości kolejnych 
pokoleń studentów, ale również przy wsparciu oddanych wykładowców 
i  opiekunów naukowych, którzy niejednokrotnie zaczynali swoją karierę 
od publikowania w  „Romanie”, uformował się świętujący dziś jubileusz 
studencki rocznik naukowo-artystyczny. Począwszy od krótkich, trzydzie-
stostronicowych magazynów o skromnym budżecie, „Roman” przyjął tak 
dzisiaj rozpoznawalne eleganckie logo oraz formułę zeszytu naukowo-ar-
tystycznego.

Mimo że czasopismo powstało i długi czas funkcjonowało jako sekcja 
Koła Naukowego Romanistów UJ (skąd wywodzi się najsilniej zaznaczona 
w  historii „Romana” obecność tekstów z  dziedziny filologii francuskiej), 
już w  pierwszym numerze została określona jego ogólnoromanistyczna1 
1 Samo określenie „romański” nie powinno zresztą kojarzyć się wyłącznie z Francją, jak 

słusznie zauważa pierwszy redaktor naczelny, Piotr Szymeczko. Cytując: „(…) nasze cza-
sopismo chce nawiązać do szerszego pojęcia romanisty i romanistyki, dziedziny otwartej 
na cały świat romański” (zob. Szymeczko, P. (2002), „Od redakcji”, ROMAN. Czasopismo 
Studentów UJ, nr 1, s. 4).
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formuła. Do obszarów zainteresowań „Romana” od zawsze należały więc 
także filologie hiszpańska, portugalska, włoska i rumuńska. Nie jest zresztą 
przesadą powiedzieć, że dociekania studentów wykroczyły daleko poza ich 
specjalizacje, nawiązując do dorobku katalońskiego, galisyjskiego, oksytań-
skiego i retoromańskiego, a nawet do niektórych języków kreolskich, takich 
jak samarakański czy kabuverdianu. Łącznie w „Romanie” publikowało już 
około 260 autorów i autorek2.

Od pierwszego numeru (2002) do czternastego (2014) kolejne redakcje 
działały pod auspicjami dr Ewy Andruszko, emerytowanej już dziś badacz-
ki Zakładu Filologii Francuskiej. Można więc powiedzieć, że dr Andruszko 
opiekowała się całym „starym Romanem” – zeszytami liczącymi jeszcze po 
kilkadziesiąt stron i dysponującymi niewielkim budżetem, publikowanymi 
w formie gazetki. Późniejsze numery są już obszerniejsze, a teksty w nich 
publikowane – coraz rzetelniejsze. Proces „profesjonalizacji” „Romana” 
przebiegał dwuetapowo. W 2011 r. został mu przydzielony nadawany pu-
blikacjom cyklicznym numer ISSN (International Standard Serial Number): 
2083-4411, natomiast w  2015 r. podjęto współpracę z  wydawnictwem 
Scriptum, odpowiedzialnym za aktualny design czasopisma, które od tamtej 
pory przekroczyło sto, a nawet dwieście stron rocznie. Kolejnymi opieku-
nami czasopisma byli kolejno: dr Jakub Kornhauser, dr Olga Bartosiewicz-
Nikolaev, a od tego numeru – również dr Anna Wolny i dr Alicja Bańczyk.

„Roman” jest czasopismem pisanym głównie dla polskich czytelników. 
Świadczy o tym liczba tekstów napisanych po polsku (319). Daleko za nimi 
pozostają teksty po francusku (61), portugalsku (23), hiszpańsku (14), wło-
sku (5) i rumuńsku (1) [patrz Figura 1].

Spośród ponad czterystu dwudziestu tekstów, które kiedykolwiek po-
jawiły się na łamach czasopisma, aż 173 jest tekstami teoretycznymi (arty-
kułami, notkami i esejami). Drugim filarem czasopisma od początku jego 
istnienia są przekłady literackie, w  liczbie 118. Kolejne są utwory własne 
studentów i studentek (85), sprawozdania (30), wywiady (7), recenzje (6), 
a nawet fotografie (4) [patrz Figura 2].

Zakres i  zróżnicowanie zainteresowań autorek i  autorów „Romana” 
także budzi niemały podziw. Mimo że większość, bo aż 138 tekstów, doty-
czy literaturoznawstwa bądź krytyki literackiej, czytelnik znajdzie też teksty 
z zacięciem kulturoznawczym i antropologicznym (19), językoznawczym 
(19), teksty o sztukach plastycznych (15) oraz o przekładzie (13). Niektóre 
2  Ta i wszystkie kolejne zaprezentowane dane statystyczne zostały zebrane z dotychczas 

opublikowanych archiwalnych numerów czasopisma „Roman”, z wyłączeniem numeru 4, 
do którego redakcja niestety trwale straciła dostęp.
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teksty dotyczą również historii (8), życia studentów i akademii (7), społe-
czeństwa (3), polityki (2) oraz filozofii (1)3 [patrz Figura 3].

Figura 1. Zestawienie tekstów „Romana” pod względem języka publikacji

Figura 2. Zestawienie tekstów „Romana” pod względem typu publikacji

3  W sumę tych tekstów są wliczone teksty naukowe, wywiady, recenzje, sprawozdania oraz 
kilka przypadków twórczości własnej, kiedy student chciał zilustrować koncepcję nauko-
wą za pomocą opowiadania.
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Figura 3. Zestawienie publikacji naukowych w „Romanie”  
pod względem dziedziny

Obszary językowe i  kulturowe opisywane przez autorki i  autorów 
„Romana” są nie mniej intrygujące. Studenci i  studentki nie ograniczają 
się bowiem do takich obszarów, jak Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy 
i Rumunia. Tematyka przewodnia tekstów nierzadko dotyczy również spo-
łeczeństw i kultur takich krajów jak Angola, Brazylia, Mozambik, Kongo, 
Surinam4, Wyspy Zielonego Przylądka (portugalskojęzyczne), Argentyna, 
Chile, Dominikana, Kuba, Maroko*, Meksyk, Peru (hiszpańskojęzycz-
ne), Belgia, Kamerun, Kanada* (francuskojęzyczne), Galisja5, Oksytania, 
Katalonia, Szwajcaria (języki mniejszości). Inne obszary spoza tradycyjne-
go kręgu zainteresowań romanistów to: Albania, Polska, Wielka Brytania, 
Stany Zjednoczone i Starożytny Rzym.

Nie mniej imponująco przedstawia się panorama języków, z  których 
tłumaczą studenci i  studentki w  IFR. Wśród 129 tłumaczonych tekstów6 
4 W tym przypadku mowa o notce opisującej język kreolski, pochodzący portugalskiego 

i angielskiego: Mazur, A. (2004), „O Samaraccan – język Samaracca”, ROMAN. Czasopismo 
Studentów UJ, nr 3, s. 22.

5 Używam nazwy Galisja w celu odróżnienia północno-zachodniego regionu Hiszpanii od 
historycznego obszaru zaboru austriackiego w  byłej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
Tę praktykę ortograficzną popierają również m.in. specjaliści z Poradni Językowej PWN 
(Grzenia 2015).

6  Liczba ta nie sumuje się do liczby przekładów literackich, ponieważ wliczają się w nią 
również tłumaczone wywiady oraz artykuły przekładoznawcze z  analizowanymi frag-
mentami. Wszystkie te tłumaczenia w  „Romanie” przybliżają polskiemu czytelniko-
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prym wiodą oczywiście języki specjalności. Najwięcej tłumaczeń jest z ję-
zyka francuskiego (43), po nich następują teksty tłumaczone z języka hisz-
pańskiego (22), portugalskiego (19), rumuńskiego (17), katalońskiego (9), 
włoskiego (6), ale również oksytańskiego (5), galisyjskiego (2), łaciny (2) 
i  neapolitańskiego (1). W  trzech przypadkach studenci zdecydowali się 
też tłumaczyć z języka polskiego na swój język specjalności (są to utwory 
Bolesława Garbosia i Ignacego Krasickiego).

Figura 4. Zestawienie przekładów opublikowanych w „Romanie”  
pod względem języka oryginału

wi takich autorów jak francuskojęzyczni: René Barjavel, Frédéric Beigbeder, Napoleon 
Bonaparte, Dalida, Vincent Delecroix, François-Henri Désérable, Clara Dupont-Monod, 
Sacha Guitry, Charles-Édouard Jeanneret-Gris, Jean-Marie Laclavetine, Pierre Lemaître, 
Patrick Modiano, Yves Montand, Jacques Prévert, Antonin-Éric Reinhardt, Rutebeuf, 
Victor Segalen, Dalmace Sertillanges, Boris Vian, Rémi de Vos, Eric Vuillard, Véronique 
Wautier, Alice Zeniter; hiszpańskojęzyczni: Fernando Arrabal, Luis Cernuda, Virgilio 
Díaz Grullón, Eduardo Germán Galeano, Aizpea Goenaga, Tomás de Iriarte, Fray Luis de 
León, Macías, Juan José Millán, Maruja Torres, Alejandro Zambra; portugalskojęzyczni: 
José Eduardo Agualusa,, Fialho de Almeida, Mário de Carvalho, Paulina Chiziane, José 
Carlos Oliveira, Fernando Pessoa, Martins Pena, Pepetela, Stanislaw Ponte Preta (Sérgio 
Porto), Mário de Sá-Carneiro, Luís Vaz de Camões; rumuńskojęzyczni: Daniel Barbu, 
Raluca Benga, Lucian Boia, Ion Luca Caragiale, Bedros Horasangian, Adrian Mustăţea, 
Gellu Naum, Tudor Octavian, Horia-Roman Patapievici, Hanibal Stănciulescu; włosko-
języczni: Vincenzo Cardarelli, Franco Cassano, Beppe Fenoglio, Giacomo da Lentini, 
Alberto Savinio, Matilde Serao; oksytańskojęzyczni:  Joan-Pau Creissac, Bernat Manciet, 
Miqueu Miniussi, Joan-Maria Pieyre, Jaume Privat; katalońskojęzyczni: Salvador Espriu, 
Quim Monzó, Enric Soria i Parra; galisyjskojęzyczny Rafael Dieste, neapolitańskojęzycz-
ny Ernesto De Curtis, czy też łacińskojęzyczny Enea Silvio Piccolomini (papież Pius II). 
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Numery od piątego do trzynastego realizowały konkretne motywy 
przewodnie, by wymóc spójność tematyczną na autorach tekstów. W ten 
sposób numer piąty był zorientowany wokół teatru, szósty – wokół podró-
ży, siódmy dotyczył gier. Ósmy nosił podtytuł „On, Ona, Ono”, dziewiąty 
skupiał się wokół wszystkiego, co małe, dziesiąty – wokół zagubienia, jede-
nasty, tuż po reaktywacji zespołu redakcyjnego w nowym składzie – wo-
kół absurdu. Numer dwunasty dotyczył fantastyki, a trzynasty – poboczy. 
Przygotowane zostały również cztery numery specjalne „Romana”, w któ-
rych pojawiały się głównie materiały pokonferencyjne oraz debiuty literac-
kie studentów7.

Ponadto na łamach „Romana” ukazała się również garść wywiadów z oso-
bami reprezentującymi światy literatury, filologii i dyplomacji: Frédérikiem 
Beigbederem, Frédérikiem Billetem, Thomasem Gunzigiem, Rosą Navarro 
Durán, Lucianem Danem Teodoroviciem i Michelem Vinaverem. 

Jedną z tradycji fundatorskich czasopisma jest coroczna relacja z obrad 
polskiej komisji Nagrody Goncourtów8. Podczas gdy główna nagroda jest 
przyznawana regularnie od 1903 r., od 1988 r. przydzielają ją również fran-
cuscy licealiści, a dziesięć lat później za ich wzorcem udało się uruchomić 
również polską komisję, złożoną ze studentów filologii francuskiej w całej 
Polsce. „Roman” w niemal nieprzerwany sposób publikuje relacje z obrad 
polskiej komisji oraz recenzje wybranych książek.

Przez cały okres działalności „Roman” chętnie publikował też sprawoz-
dania i  owoce wydarzeń, w  których uczestniczyli studenci IFR-u, a  było 
ich niemało. Wśród nich znajdują się m.in. konkursy, warsztaty tłuma-
czeniowe i pisarskie oraz różnego rodzaju święta i festiwale, w tym: Baz@
rt.fr – Intermedialne Forum Teatru, zorganizowane przez Instytut Adama 
Mickiewicza (Kraków, 23–29 października 2004 r.); warsztaty tłumaczenia 
dramatu w Instytucie Francuskim (Kraków, 24–27 października 2004 r.); 
warsztaty pisarstwa powieściowego pt. Atelier d’écriture romanesque, które 
odbyły się na Sorbonie w Paryżu (Paryż, 2008 r.); wieczór poezji francuskiej 
w Śródmiejskim Ośrodku Kultury (Kraków, 30 marca 2008 r.); studencka 
sesja naukowa Koła Naukowego Romanistów UJ pt. Oblicza miasta. Między 
kulturą polską a  francuską (Kraków, 18 listopada 2009 r.); wieczór poezji 

7 Mowa o  ROMAN. Czasopismo studentów UJ, nr specjalny, Oblicza miasta (maj 2012); 
ROMAN. Czasopismo studentów UJ, nr specjalny, Vivre à Cracovie, c’est comment? ou 
Portrait de groupe en mosaïque (czerwiec 2013); ROMAN. Czasopismo studentów UJ, nr 
specjalny (grudzień 2017) i ROMAN. Czasopismo studentów UJ, nr specjalny (2019).

8 Więcej na temat historii Prix Goncourt np. w Tomas, K. (2002), „Nagroda Goncourtów – 
edycja polska”, ROMAN. Czasopismo Studentów UJ, nr 1, s. 8–9.
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francuskiej Francuska Niedziela (Kraków, 31 października 2010 r.); Dni 
Kultury Polskiej, zorganizowane przez Association des Étudiants Polonais 
(Orlean, 2010 r.); 21. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Uniwersyteckich 
w Casablance (FITUC) (Casablanca, 10–15 lipca 2010 r.); projekt teatral-
ny Ecriture – Traduction – Théâtre, współorganizowany z Uniwersytetem 
w Orleanie (rok 2011/2012); konferencja z okazji 40. rocznicy italianistyki 
w Krakowie (Kraków, 17–18 października 2013 r.); patronat medialny, któ-
rym „Roman” objął dwa grudniowe spotkania z cyklu „Transpoetica”, or-
ganizowane przez Śródmiejski Ośrodek Kultury (Kraków, 10 i 14 grudnia 
2015 r.); Konkurs na przekład poezji Fernando Pessoi (Kraków, 10 grudnia 
2015 r.); Portugalistyczne Warsztaty Kreatywnego Pisania (Kraków, 13–15 
maja 2016 r.); Festiwal Poezji Belgijskiej (Kraków, 11–13 marca 2019 r.); czy 
też I Konferencja Młodych Polskich Brazylianistów (Kraków, 10–11 czerw-
ca 2021 r.), materiały z której są zaprezentowane w niniejszym tomie (Szal, 
ten tom).

Poza relacjonowanymi wydarzeniami, „Roman” nieraz ogłaszał także 
własne inicjatywy. Jedną z nich jest coroczny konkurs fotograficzny, który 
pozwala studentom i studentkom zaprezentować swoją propozycję grafiki, 
która będzie widnieć na okładce nowego numeru czasopisma. Poza tym 
np. w 2007 r. zorganizowany został konkurs na tłumaczenie pięciu wier-
szy w różnych językach romańskich, rozstrzygnięty w kolejnym numerze. 
W 2018 r. redakcja zorganizowała dość udany konkurs poetycki, który po-
zwolił wyłonić kilka ciekawych debiutów literackich. W  roku 2021/2022 
redakcja prowadziła też ogólnopolską akcję promocyjną czasopisma, dzięki 
której z dorobkiem studenckiej romanistyki IFR-u mogło zapoznać się łącz-
nie 18 instytucji9, w tym 14 ośrodków akademickich. Wcześniej „Roman” 
dał się poznać samej społeczności krakowskiej w wywiadzie, którego re-
dakcja udzieliła krakowskiej sekcji „Gazety Wyborczej” 9 lutego 2004 r.

Ostatnią, niemniej bardzo ważną dla życia uniwersyteckiego, inicja tywą 
„Romana” są studencko-doktoranckie konferencje naukowe. Dotychczas 
odbyły się cztery takie spotkania organizowane regularnie od 2017 r. 

9 Mowa tu o  Instytucie Filologii Romańskich UJ, Uniwersytecie Pedagogicznym w  Kra-
kowie, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Gdańskim, Uni-
wersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu, Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Uniwersytecie Szczecińskim, Akademii Techniczno-Humanistycznej w  Bielsku-Białej, 
Uniwersytecie Opolskim, Instytucie Francuskim w Krakowie, Bibliotece Wojewódzkiej 
w Krakowie, Bibliotece Miejskiej w Krakowie i Bibliotece Śląskiej w Katowicach.
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Jedynym wyjątkiem był 2020 rok, kiedy w Europie zapanowała pandemia 
COVID-19. 

I  Konferencja czasopisma „Roman” o  podtytule Wędrówki i  tułaczki 
odbyła się w dniu 10 czerwca 2017 r. i była współorganizowana przez Koło 
Naukowe Rumunistów UJ. Wygłoszono na niej 14 referatów, z czego 5 zosta-
ło opublikowanych w numerze specjalnym z grudnia 2017 r. II Konferencja 
„Romana” pt. Wokół przyjaźni miała miejsce 12 maja 2018 r. i wygłoszo-
nych na niej zostało 17 odczytów. Trzy z nich ukazały się w numerze spe-
cjalnym z 2019 r. III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja 
Naukowa Czasopisma Studentów UJ „Roman” Między młodością a dojrza
łością (tak brzmiała pełna nazwa konferencji) odbyła się 25 maja 2019 r. 
Z 13 wystąpień tylko jedno zostało opublikowane w druku. Studencka se-
sja naukowa Podteksty – drugie dna – pęknięcia, skromniejsze niż poprzed-
nie spotkanie naukowe „Romana”, przyciągnęła 8 wystąpień, z czego dwa 
(Dera, ten tom; Rychter, ten tom) prezentujemy na łamach tegorocznego 
numeru. Piąte spotkanie, organizowane przez redakcję „Romana” w obec-
nym składzie we współpracy z Kołem Naukowym Romanistów UJ, noszące 
podtytuł (R)ewolucje/(R)évolutions/(R)evolutions, odbyło się w dniach 13–
14 maja 2022 r., a prezentowało na nim 19 prelegentów.

Z danych przedstawionych w tym raczej krótkim podsumowaniu dwu-
dziestu lat starań, fermentu i stymulacji intelektualnej studentek i studen-
tów IFR-u wyłania się raczej optymistyczny obraz życia intelektualnego jego 
podopiecznych. „Roman” z powodzeniem skłania do dyskusji i motywuje 
do podjęcia własnych badań. Współdzieli zresztą dużą część instytutowej 
historii wraz ze „Studiami Iberystycznymi” (istniejącymi od 1994 r.) (por. 
Sawicka 2011) czy „Romanica Cracoviensia” (od 2000 r.). Jednak przede 
wszystkim spełnia wśród początkujących badaczy funkcję podobną do tej, 
którą spełniają wobec samodzielnych pracowników naukowych te dwie 
starsze siostry „Romana”.
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O finansowaniu i nakładzie „Romana”

Początki naszego czasopisma, jak to zwykle z początkami bywa, były trud-
ne. Pierwsza redakcja miała bowiem niełatwe zadanie: musiała zająć się nie 
tylko przygotowaniem artykułów do ich publikacji, ale w jej gestii leżały 
także sprawy organizacyjne, takie jak zdobycie funduszy na wydruk perio-
dyku. Kapitał potrzebny do wydania pierwszego numeru czasopisma udało 
się pozyskać ze środków Rady Kół Naukowych UJ, a także dzięki wsparciu 
Fundacji „Bratniak” oraz za sprawą zamieszczonej w naszym periodyku re-
klamie Szkoły Języków Obcych „KOSMOPOLITA” i Księgarni Francuskiej 
„EDUKATOR”. Kolejne numery były już finansowane przez RKN oraz 
Instytut Filologii Romańskiej, a z czasem już tylko przez IFR.

Od kilku lat nakład naszego czasopisma przekracza liczbę 100 egzem-
plarzy każdego numeru, a dodatkowo każdy z nich dostępny jest na oficjal-
nej stronie internetowej periodyku. Przez 20 lat istnienia naszej redakcji 
udało nam się rozprowadzić ponad 2000 papierowych egzemplarzy. Trafiły 
one do czytelników z IFR-u zainteresowanych kulturą obszaru romańskoję-
zycznego, a także do innych uczelni w ramach reklamowania naszego cza-
sopisma.

Justyna Karaś
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Autoatentados de México:  
sobre el periodismo narrativo actual

Streszczenie
(Meksykańskie zamachy samobójcze: o współczesnym dziennikarstwie literackim)

Artykuł jest refleksją na temat kondycji, w jakiej dziś znajduje się dziennikarstwo me-
ksykańskie, przeprowadzoną na podstawie omówienia i analizy dwóch zbiorów tekstów re-
porterskich: Aquí no es Miami (To nie Miami) meksykańskiej autorki Fernandy Melchor 
oraz antologii wieloautorskiej La ira de México (Gniew Meksyku). W kraju, który zmaga się 
z licznymi problemami, takimi jak przemyt i handel narkotykami, korupcja, ograniczanie 
wolności słowa, powstaje wiele znakomitych reportaży, które pisane są często przez naoczn-
ych świadków opisywanych wydarzeń, którzy ryzykują życiem w imię prawdy.

Słowa kluczowe: reportaż literacki, dziennikarstwo, Meksyk, system kontroli, Fernanda 
Melchor

Escribir es un autoatentado  
o no es escribir  

Diego Enrique Osorno

1

Echamos un rápido vistazo a la prensa mexicana y nos encontramos con el 
titular: Asesinado un periodista mexicano en el Estado de Veracruz. El cuer
po de Julio Valdivia, reportero del periódico ‘El Mundo de Córdoba’, fue ha
llado decapitado en el municipio de Tezonapa (Camhaji 2020). No es un caso 
aislado, las cifras hablan por sí solas. La Fiscalía Especial para la Atención 
(FEADLE) registró 94 homicidios de periodistas en México, a partir de la 
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fecha de su formación, es decir, el 5 de julio de 2010, hasta el año 2021. 
Además, sólo en 2021 se registraron 62 amenazas a los periodistas. Sin em-
bargo, aunque el ser reportero y ser suicida estén tan cerca de ser lo mismo, 
son los cronistas periodísticos y sus nombres los que brillan hoy en la vida 
pública cultural de México y se abren camino en la conciencia de la gente 
de otros continentes; “el periodismo se ha fortalecido, aunque pareciera que 
viviera su hora más negra”, comenta la cronista venezolana Sandra Lafuente 
en una entrevista (Puerta Molina 2017, p. 4). 

En México hay un grupo muy representativo de autores que asumen 
el riesgo que implica ejercer el periodismo de investigación. También en 
Polonia la no ficción adquiere cada vez más importancia, los límites entre 
el reportaje y la narrativa se vuelven imprecisos y el periodismo narrati-
vo polaco ya está disponible para leer en el Reino Unido, Francia, España, 
Italia, Finlandia, Alemania, Israel, Egipto o Bulgaria, entre otros. Wojciech 
Tochman, un periodista polaco y uno de los creadores de la Escuela Polaca 
de Reportaje, opina que “el reportaje es un escaparate de la cultura polaca 
en el extranjero” (Szady 2012, p. 84). Sin embargo, se observa una crisis en 
el mercado editorial que provoca que muchos jóvenes reporteros busquen 
patrocinadores y, en consecuencia, dejen de ser periodistas independien-
tes, lo que conlleva a la politización de la prensa. Como en México, los 
problemas a los que se enfrenta la crónica hacen que, paradójicamente, se 
fortalezca. 

De hecho, es en México donde nos hallamos ante un fenómeno ex-
cepcional. Ya desde hace un tiempo se habla de un Boom de la no ficción 
en la literatura latinoamericana (Rodríguez 2012). Aparecen antologías 
como Antología de la crónica latinoamericana actual (2011) publicada en 
Madrid, Mejor que ficción (2012), publicada también en España por la edi-
torial Alfaguara, y las que constituyen la base de este ensayo: Aquí no es 
Miamí (2013)1 y La ira de México: siete voces contra la impunidad (2016), 
ambas publicadas en México. La primera recopila las crónicas de Fernanda 
Melchor, una de las apariciones cruciales de la narrativa hispanoamericana 
en los años recientes, que son abordadas desde la experiencia de la autora 
y que exponen las complejidades del narco y otros problemas de Veracruz, 
el gran protagonista del libro. La segunda reúne los trabajos escritos bajo 
la influencia de la ira ante el peligro que amenaza a los periodistas, la ira 
ante la corrupción, la migración ilegal y el narcotráfico. En la antología 

1 Veo oportuno mencionar que Aquí no es Miamí fue publicada originalmente por 
Almadía en 2013 y en el año 2017 fue reeditada por Random House.



31
Autoatentados de México…

nos encontramos con las figuras bien conocidas y respetadas como Sergio 
González Rodríguez, Juan Villoro y Lydia Cacho. Además, numerosos pro-
blemas que enfrenta México hacen visibles también a tales escritores jó-
venes como Marcela Turati, Anabel Hernández, Diego Enrique Osorno 
o Emiliano Ruiz Parra, que junto a los anteriores forman el grupo de “las 
siete voces contra la impunidad”. 

Tal plétora de publicaciones atestigua la difusión de la crónica mexica-
na, posible gracias a la determinación de los reporteros que, incluso arries-
gando sus vidas, empezaron a ser más directos y críticos:

Yo creo que más bien lo que ocurrió es que los periódicos se dieron cuenta 
[de] que estaban llenos de notas, de gráficos y que informaban nada, no 
comentaban nada. En México al menos sí se dieron cuenta de eso y empe-
zaron a abrir el abanico a las crónicas. Unas bien hechas, otras mal hechas, 
pero abrieron el abanico2. 

(Puerta Molina 2017, p. 10)

Esa apertura del abanico periodístico constituye el punto de partida 
para considerar la importancia del reportaje a base de ambas antologías que 
nos muestran diferentes puntos de vista respecto a la situación en México 
y sobre cómo hacer reportaje. Leyendo los textos de Fernanda Melchor, 
miramos a través de la lente de Veracruz y a través de la lupa de las emo-
ciones de la autora. He optado por yuxtaponerlos con La ira de México, un 
espectro de reportajes muy personales como La guerra me hizo feminista de 
Marcela Turati y las crónicas que abordan temas nuevos como el incendio 
de la guardería ABC, en Sonora, una de las mayores catástrofes de México, 
o el naufragio de los trabajadores de la plataforma petrolera. La lectura de 
ambas antologías permite constatar las características del reportaje mexica-
no, que, sin embargo, no debería ser etiquetado porque no hay clasificación 
que abarque la amplitud de esos trabajos.

2

La palabra periodística se posiciona entre víctima y criminal, perjudicado 
y culpable. Todos estos autores tenían que encontrar una receta de cómo 
debería ser la palabra para que estuviera en ese espacio intermedio y al mis-
mo tiempo no se volviera imprecisa e insustancial. La receta de Fernanda 
Melchor a la hora de escribir relatos, porque es así que la autora denomina 
2 El pasaje citado es un fragmento de la entrevista realizada en noviembre de 2013 

con Alejandro Almazán.
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sus crónicas, incluida en la Nota de la autora que aparece en Aquí no es 
Miami, es la siguiente: 

El lector encontrará en estas páginas relatos que se rehúsan a dialogar con la 
Historia en mayúsculas, relatos que no buscan caberse en una anécdota de-
terminada sino en el efecto que esta tuvo en la sensibilidad de sus testigos. 

(Melchor 2018, p. 11)

La autora no quiere basarse solo en la realidad y es consciente de que 
sus relatos pueden contener elementos ficticios que los aproximan a la ex-
periencia individual. 

Todas las historias se relacionan con Fernanda Melchor personalmente, 
pero también con la ciudad de Veracruz, porque, como leemos en la prime-
ra frase de la antología: “Vivir en una ciudad es vivir entre historias, (…) las 
que transmiten de boca en boca y mutan bajo una lógica similar a la de los 
virus”. Esas historias son como si estuviesen contadas por la misma ciudad 
que no sabe del todo, que tiene que intuir basándose en cotilleos, en frases 
cuyos finales no alcanzó a escuchar porque fueron ahogadas por un coche 
que pasaba. Nuestra memoria tampoco conserva las horas precisas, las can-
tidades exactas, pero a veces retiene el recuerdo de los olores o los sabores, 
y así funcionan también estas historias. 

Es justamente un recuerdo y una retrospección de Fernanda Melchor 
de su infancia los que abren la antología. Es el momento cuando nos damos 
cuenta de que tenemos en nuestras manos una colección de historias a tra-
vés de las que la autora nos guía por su vida, desde los inicios hasta el mo-
mento presente. Las Luces en el cielo del primer relato, las observó Melchor 
a sus nueve años con su hermano Julio en la playa de Veracruz. En ese 
momento estaba convencida de que eran las luces de un ovni. La historia 
termina de una forma amarga, porque las luces que los niños observaron 
eran solamente una prueba de la presencia del narcotráfico en Veracruz, no 
de los extraterrestres. La autora dice que fue la última vez que creyó en algo. 
En el relato observamos rasgos típicos del estilo de Melchor que se repeti-
rán en las siguientes crónicas. Domina el tono personal, la autora confiesa 
que de niña se sentía sola y extraña en el mundo, incluso en su propia fami-
lia. Entrelaza la narración poética y los comentarios objetivos. Su propósito 
no es enumerar los hechos de forma directa y explícita, sino introducirlos 
de forma más accesible para el lector. Por ejemplo, recuerda dos fotografías 
que aparecieron en un periódico local y luego las describe. De este modo, 
nos enteramos de la presencia del narcotráfico de la misma manera que la 
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pequeña Melchor lo hizo ojeando un periódico. El siguiente rasgo de su es-
critura, que también es evidente desde las primeras páginas, es la ironía. La 
autora termina el primer relato diciendo: “Ya no tengo ánimos para buscar 
extraterrestres. Aquella pequeña y regordeta vigilante intergaláctica ya no 
existe, como tampoco existe Playa del Muerto ni los valientes idiotas que 
ahí se ahogaron” (Melchor 2018, p. 24).

También cabe destacar el relato que da el título a la antología, Aquí no es 
Miami. Es la frase con la que el personaje principal, Paco, responde a los in-
migrantes dominicanos que, agotados, le preguntan si han llegado a Miami. 
La respuesta de Paco al decirles que no han llegado a Miami sino a Veracruz, 
es recibida con gemidos y una decepción enorme entre los fugitivos. En esta 
crónica, sin embargo, los protagonistas no son ellos sino Paco, un trabajador 
del muelle cuatro, especializado en la carga de automóviles, que por primera 
y, como decide luego, por última vez hizo el turno nocturno. La desgracia 
de los inmigrantes es visible a través de su impotencia ante el problema. Es 
una característica de las crónicas de Melchor: elegir a una persona anónima 
y volverla conocida en el mundo contando su historia conmovedora y única.

De esta manera, en el relato Reina, esclava o mujer, la autora nos pre-
senta a Evangelina, que había sido coronada como reina del Carnaval de 
Veracruz. La narración se concentra en su historia y los testimonios de otros 
ciudadanos, de un comerciante, un periodista y un jubilado, que componen 
la historia de una mujer que pasó de ser la chica más popular de Veracruz 
a convertirse en una madre asesina y la amante de un narcotraficante. 

La siguiente parte de la antología, Fuego, contiene el relato más exten-
so y, al mismo tiempo, el más literario de la antología, La casa del Estero. 
Los personajes principales son la autora y su marido, y a veces podemos 
tener la impresión de que la historia de ese amor es lo más importante en la 
fábula. La autora cuenta cómo se conocieron, sobre su primera cita y tam-
bién cómo se sintió tras la ruptura. Junto a la historia de cómo Fernanda 
Melchor se enamoró de su primer marido, está la historia de una casa em-
brujada de Veracruz. Esta casa existe, al igual que su marido, Jorge. Cuando 
en una entrevista le preguntan a Fernanda Melchor si ha estado alguna vez 
en la casa del Estero, ella responde que claro que sí, aunque nunca creía que 
fuera una casa encantada (Revista para Leemas de Gandhi 2013). Lo que 
me llamó especialmente la atención cuando leí el relato por primera vez 
fue la extrema complejidad de la narración. A veces discreta, directa, en 
otros fragmentos poética y enrevesada. A primera vista, Jorge será el narra-
dor principal, pero hay descripciones detalladas de sus sentimientos, hay 
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comentarios desde la perspectiva temporal de Melchor, hay una voz que 
podría ser un narrador extradiegético y además hay conversaciones entre 
Jorge y Melchor que surgen cuando él le cuenta su historia: “Eso está muy 
cabrón, le dije a Jorge después de escucharlo. Son de las cosas que aún hoy 
no me explico, me respondió” (Melchor 2018, p. 101).

No querría que mi confusa descripción de la narración en La casa del 
Estero dejase al lector con una opinión sesgada, así que veo oportuno hacer 
un par de comentarios más sobre la narración en otros relatos. En La vida 
no vale nada observamos un interesante concepto de narración. Melchor re-
construyó las conversaciones con las personas a las que la pobreza condujo 
al narcotráfico y les deja contar su historia, a través de un lenguaje coloquial 
mexicano, en una narración muy sencilla y directa. Por otro lado, en el relato 
Veracruz se escribe con Z, usa de nuevo un estilo literario, con un narrador 
en segunda persona. De este modo hace que el lector se sienta culpable por 
todo el mal, de la misma manera que lo sientan todos los habitantes de esta 
“ciudad que se escribe con zeta”. Culpables por bailar y reírse hasta el ama-
necer, tener un buen trabajo o ir a cenar tortas después del concierto. Todo 
lo que hacen persigue la sombra de la Zeta, que controla toda la ciudad junto 
con su policía, porque la ciudad de Melchor no es un sueño de los inmigran-
tes, sino una Veracruz precaria y violenta y ante todo llena de voces silencia-
das y calladas. Fernanda Melchor les da la oportunidad de ser escuchadas.

Sin embargo, no todo el mundo puede convertirse en el protagonista, 
a veces nos toca ser un personaje secundario. Pero, ¿y si toda la nación 
fuese tratada de extra? Esta visión de México aparece tanto en el relato de 
Fernanda Melchor, Una cárcel de película, que es un comentario acerca del 
rodaje de la película de Mel Gibson en el Penal Ignacio Allende, como en 
el primer reportaje de la segunda antología de las que estoy confrontando, 
La ira de México.

Las superproducciones brindan involuntarias metáforas de México. (…) 
Titanic se rodó en las playas de Baja California. Los bloques de ‘hielo’ en 
el agua eran trozos de poliuretano, y los ‘ahogados’, extras mexicanos. Este 
símbolo del intercambio desigual entre el norte y el sur, al que México apor-
ta cuerpos flotantes, también ha encarnado en la ciencia ficción. En Elysium 
(2013) la Ciudad de México se usó como escenario natural de la devasta-
ción y sus habitantes participaron como una horda menesterosa, los por-
dioseros en una edad futura.

(Villoro 2016, p. 39)
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El fragmento antes citado proviene de un reportaje de Juan Villoro 
Vivir en México: un daño colateral en el que describe su visita en la Cruz 
Roja Mexicana en compañía del presidente, Daniel Goñí Díaz. Sin embar-
go, Juan Villoro no se limita a un hilo y hace comentarios acerca de la “de-
mocracia” en su país y nos presenta algunas situaciones diarias que distor-
sionan el narcotráfico y la realidad mexicana en general. 

En la antología podemos leer también dos crónicas sobre un tema muy 
actual, la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, escritas por Anabel 
Hernández que investigó el tema. La tortura en el caso de Iguala empieza 
con la descripción de las torturas que obligan a los inocentes a hacer confe-
siones falsas. La autora habla de incoherencias e incertidumbres en los tes-
timonios de los testigos, los supuestos asesinos de los estudiantes. Muestra 
cómo funciona la máquina de las mentiras: encuentran a personas eco-
nómicamente dependientes, albañiles, policías, y les obligan a declarar. La 
reportera se manifiesta abiertamente en el texto: “La «verdad histórica» ha 
sido desmentida por la investigación periodística de la autora de este texto 
desde los primeros meses después de los hechos” (Hernández 2016, p. 116).

También Lydia Cacho es consciente de su gran papel en la lucha por la 
verdad y al mismo tiempo de los peligros que lleva consigo lo de ser repor-
tera en México. Comienza las Confesiones desde la selva mexicana de forma 
muy fuerte: “Antes que nada debo decir que en diciembre de 2005 fui tortu-
rada durante veinte horas y luego encarcelada a causa de mis investigacio-
nes periodísticas” (Cacho 2016, p. 151).

Presenta la trayectoria del periodismo en México y opina que su po-
sición siempre dependió del gobierno, algo que también observamos hoy, 
cuando los periodistas están expuestos a un constante peligro. Después, la 
autora enumera todo aquello que nunca dijo al lector, así como lo que él no 
puede llegar a suponer. Empieza describiendo lo que sentía cuando estuvo 
ingresada en el hospital para posteriormente mencionar que nunca dijo 
cuán importante era el amor para ella, que “la danza de la intimidad” tiñe 
de alegría su vida y desde allí pasa a temas cotidianos y ligeros, lo que hace 
su narración muy poética y metafórica. El hecho de que describa todas las 
cosas que le dan felicidad, como los mensajes de sus hermanas y los memes, 
la acerca al lector. Nos damos cuenta de todo lo que ella arriesga cada día 
para hacer periodismo. Termina redactando un manifiesto del periodismo 
mexicano en el que expone el objetivo de escribir. Para los cronistas, la pa-
labra es la única huella que pueden dejar, la huella que hace que revivan las 
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personas que había asesinado el país. El periodismo tiene la misión de dar 
vida a las víctimas de México.

Aquí estamos una vez más, mirando desde la ventana un futuro posible 
que necesita la palabra honesta, el poder íntegro y la revolución de las ideas 
peligrosas. Nos encontramos en esta tarde ciega de América Latina, en esta 
primavera mexicana que advierte un otoño implacable para el que debemos 
prepararnos reconociendo el dolor, los logros y el poder personal para ejer-
cer y potenciar los derechos humanos que nos pertenecen. 

(Cacho 2016, p. 162)

Me gustaría también mencionar a la tercera cronista de esta antología. 
Marcela Turati, en Reportear desde el país de las fosas, reúne fragmentos de 
sus reportajes anteriores que trataban sobre las desapariciones de las per-
sonas y las fosas clandestinas. La cronista pinta con fuerza los retratos de 
los afectados, les da nombre y rostro. Describe lo vivido por las víctimas 
para definir lo que ocurre en los hogares enlutecidos y cómo la situación 
afecta a toda la sociedad. Presenta a los familiares de los desaparecidos y 
describe cómo se comportaban durante las entrevistas. La reportera está 
muy involucrada en el tema que llega a afectar su condición psicológica, ya 
desde hace 15 años escribe sobre los asesinatos y fosas comunes y, además, 
acompañó varias veces a las familias en sus búsquedas de cuerpos en los ce-
rros. Muchas madres recurren a ella y reciben el cariño y la compasión que 
el gobierno es incapaz de darles. Pero, sobre todo, la autora es consciente de 
que eso no afecta solo a los individuos, porque afecta a todo el país:

Esa imagen de padres y madres removiendo la tierra a corazón abierto, con 
sus propias uñas, con la rabia, la impotencia y la tristeza a flor de piel bus-
cando fosas es una síntesis de lo que se ha convertido este país. En una fosa 
común. 

(Turati 2016, p. 150)

El segundo reportaje, La guerra me hizo feminista, es aún más priva-
do. La autora lo divide en cuatro partes, producto de las cuatro etapas que 
transcurren durante su proceso en el feminismo. Este es el proceso de con-
vertirse en una mujer que lucha por la justicia, que lucha en la “guerra con-
tra el narco”. Describe su camino –al principio era muy distanciada, con el 
tiempo se ha vuelto la “recolectora de las voces femeninas” (Turati 2016, 
p. 183) para, al fin, llegar a ser una de ellas: “Lo que vi a partir de entonces 
siguiendo esa guerra (…), me ha vuelto otra. Esa otra, entre otras nuevas 
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identidades, se define feminista. (…) De pronto me descubrí como una de 
ellas” (Turati 2016, p. 185).

3

Cada uno de los siete autores cuyas crónicas componen La ira de México 
tiene su propia forma de informar sobre la realidad, su propia receta para 
ejercer el periodismo desde el país de las fosas. El poema de Diego Enrique 
Osorno que encontramos en la introducción, Nuevo manifiesto del perio
dismo infrarrealista, expresa, a mi parecer, qué significa el periodismo para 
cada uno de ellos. El escritor califica al periodismo que hacen de infrarrea-
lista y así sitúa inmediatamente a los escritores en un determinado contex-
to, dado que el infrarrealismo fue un movimiento mexicano cuyos poetas 
(Roberto Bolaño y José Vicente Anaya, entre otros) se oponían a la cultura 
oficial de país de los años 70’ del siglo XX: “La poesía infrarrealista nace de 
esa necesidad de liberación de todas las convenciones y límites que la socie-
dad impone en aras del orden” (Madariaga 2010, p. 42).

Los cronistas también se oponen a la propaganda política y la desme-
moria, a lo políticamente correcto y quieren hacer el periodismo adoce-
nado y subversivo, incluso si los medios oficiales no publican sus trabajos. 
Todos han trabajado en zonas inhóspitas sin ninguna protección y han sido 
testigos de primera mano de algunos de los eventos que describen porque 
como los compara Diego Enrique Osorno “los periodistas infarrealistas 
son perros callejeros que atraviesan Mesaryk” (Osorno 2016, p. 29).

Las mujeres periodistas se encuentran en una doble situación de riesgo 
por ser mujeres y periodistas. Sin embargo, a pesar de las dificultades que 
enfrentan, su voz se hace más potente: “[S]omos mujeres que nos atreve-
mos a revelarnos frente a un poder patriarcal que todavía cree que no tene-
mos por qué meternos en lo que ellos consideran su vida privada”, comenta 
ya mencionada por mí anteriormente Lydia Cacho, periodista exiliada por 
atentados y amenazas en su contra. Por todo ello, en este ensayo he optado 
por destacar, junto con la autora de Aquí no es Miami, precisamente las vo-
ces femeninas de La ira de México.

Ambas antologías se dividen en tres apartados muy significativos que 
sirven para ordenar las historias. En Aquí no es Miami los títulos (“Luces”, 
“Fuego” y “Sombras”) funcionan como una propuesta de recorrido al terri-
torio de Veracruz, desde hechos que son como unas luces suaves hasta unos 
más alarmantes. Además, los títulos se refieren a la edad de la escritora por-
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que la antología inicia cuando Melchor tiene nueve años y termina cuando 
es una reportera de la nota roja, pasando por los relatos que cuentan sobre 
la relación con sus padres, el trabajo y su matrimonio.

Por otra parte, los tres partes de La ira de México se llaman “Ira”, 
“Impacto” y “Posicionamientos”. Si quisiera resumir este trabajo, utilizaría 
exactamente esas tres palabras. Las crónicas muestran la ira y la rebeldía 
de esta generación de intelectuales y también de la sociedad en general. 
El impacto es, por otra parte, lo que estas crónicas provocan en el lector. 
También el narcotráfico, la corrupción, la precariedad de trabajo impacta 
en la vida de todos los personajes de estas historias. Por último, los escri-
tores dejan claro su posicionamiento ante el gobierno y los problemas que 
enfrenta México actualmente. 

Y nosotros, ¿somos capaces de posicionarnos frente a la realidad que 
nos rodea? ¿O sólo estamos llenos de ira por el mundo que nos afecta nega-
tivamente, pero tenemos miedo a las palabras fuertes y a la verdad? Quizá 
resulte sorprendente la elección de las dos antologías que he optado por 
yuxtaponer aquí. Sin embargo, cuanto más diversas y numerosas son las 
voces, más cerca estamos de la verdad y con cada crónica que leemos, en-
tendemos mejor este círculo vicioso del que no se puede salir a través de la 
rabia, sino sólo a través de la solidaridad y el buen periodismo.
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Trubadur w służbie Jej Najświętszej Mości –  
elementy poetyki trubadurów oraz obecność poety 

w Cantigas de Santa Maria

Streszczenie
Artykuł skupia się na analizie zbioru pieśni Cantigas de Santa Maria pod kątem obecności 
elementów charakterystycznych dla stylu trubadurów, przede wszystkim galisyjsko-portu-
galskich, ale również oksytańskojęzycznych. Ponadto zwraca uwagę na te fragmenty, w któ-
rych autor (Alfons X Mądry) wysuwa samego siebie na pierwszy plan i wyraźnie podkreśla 
swoje autorstwo. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wyjątkowość pieśni maryjnych 
króla Kastylii oraz wykazanie, że u ich podstaw znajdują się nie tylko wątki religijne, lecz 
także świeckie.

Słowa kluczowe: Alfons X Mądry, Cantigas de Santa Maria, trubadurzy, galisyjsko-portu-
galski, literatura średniowieczna

O autorze i jego dziele

Alfons X Mądry (1221–1284 r.) jest jednym z  najważniejszych królów 
w historii Półwyspu Iberyjskiego, pomimo że nie został zapamiętany jako 
wybitny polityk, strateg czy wojownik. Jego najistotniejsze dokonania to 
działalność literacka, wkład w  odrodzenie toledańskiej szkoły tłumaczy, 
twórczość trubadurska, a także dzieła z zakresu prawa (Siete Partidas) oraz 
współtworzone przez niego kroniki (Estoria de España czy General esto
ria). Jednak najlepiej znanym i  bodaj najczęściej wspominanym dziełem 
Alfonsa X jest liczący 420 utworów zbiór pieśni maryjnych, zatytułowany 
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Cantigas de Santa Maria1. Na ich temat powstała niezliczona ilość opra-
cowań, w których poddawane są one analizom pod różnymi kątami i nie 
sposób byłoby w  tym miejscu streścić choćby części przeprowadzonych 
badań2. W ramach wstępu do niniejszego artykułu ograniczymy się zatem 
do podania kilku niezbędnych informacji, które pomogą jakoś usytuować 
CSM w kontekście życia Alfonsa X oraz XIII-wiecznej poezji kastylijskiej.

Według szacunków badaczy (Montoya 2020, s. 33) CSM powstawały 
w  latach 1257–1283 i zostały zebrane w kilku kancjonarzach. Pierwszym 
z  nich był tzw. Códice de Toledo (Tº), zawierający pierwszych sto pieśni, 
drugim El códice de El Escorial (Tj1) z dwustoma utworami, trzecim zaś 
Códice de la Biblioteca Nazionale de Florencia (F), gdzie znajduje się ko-
lejne dwieście pieśni, ale manuskrypt dotrwał do naszych czasów wyraź-
nie uszkodzony, zaś czwartym, najważniejszym, jest Códice de los musicos 
(Bj2), który jako jedyny zawiera czterysta dwadzieścia pieśni.

Za twórcę CSM uważa się Alfonsa X, ponieważ w treści zbioru wielo-
krotnie wspominana jest informacja o jego autorstwie, aczkolwiek obecnie 
coraz częściej sugeruje się, że władca nie napisał całości sam. Za jedne-
go z najbardziej prawdopodobnych współtwórców uważa się galisyjskiego 
trubadura i duchownego Airasa Nunesa, którego imię zostało dopisane na 
marginesie CSM 223 (Montoya 2020, s. 25). Ponadto, biorąc pod uwagę, że 
na dworze Alfonsa X przebywało wielu poetów, a niektórzy z nich, m.in. 
kapelan króla Roi Fernández, należeli do kleru, można wysnuć hipotezę, 
że również oni w jakimś stopniu przyczynili się do powstania pieśni ma-
ryjnych (Montoya 2020, s. 24–25). Niestety, niepewne jest, kto dokładnie 
i jaki miał wkład w skomponowanie zbioru, zwykło się zatem przyjmować 
Alfonsa X jako autora całości.

Zazwyczaj, głównie w sferze pozanaukowej, postrzega się CSM wyłącz-
nie przez pryzmat religii, spłycając zawarte w  nich treści tylko do mate-
rii związanej z wierzeniami chrześcijańskimi. W efekcie zupełnie pomija 
się silnie zaznaczone w  alfonsyńskich pieśniach wpływy świeckiej poezji 
1 W opracowaniach naukowych często korzysta się ze skrótu CSM, którego autor niniejsze-

go artykułu również będzie używał. Opisując poszczególne pieśni, zapisuje się je w nastę-
pujący sposób: CSM + numer pieśni.

2 Do najważniejszych opracowań monograficznych CSM należą m.in.: Katz, I.J. i Keller, J.E. 
(red.) (1987), Studies on the «Cantigas de Santa Maria»: Art, Music, and Poetry: Proceedings 
of the International Symposium on the «Cantigas de Santa Maria» of Alfonso X, el Sabio 
(1221–1284) in Commemoration of Its 700th Anniversary Year1981, przy współpracy 
S.G. Armistead i J.T. Snow, Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies; Parkinson, 
S. (red.) (2000), «Cobras e son»: Papers on the Text, Music and Manuscripts of the «Cantigas 
de Santa Maria», Oxford: Legenda; Fidalgo, E. (red.) (2002), As Cantigas de Santa Maria, 
Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
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miłosnej, kultywowanej w Kastylii przez trubadurów piszących w  języku 
galisyjsko-portugalskim oraz całkowicie zapomina się, że za autora uważa 
się nie duchownego, ale króla, który nie omieszkał wielokrotnie korzystać 
z pieśni maryjnych w celu wychwalania samego siebie. Przedmiotem ni-
niejszego artykułu są właśnie owe pieśni, w których można zaobserwować 
wyraźne wpływy poezji trubadurów, zarówno w warstwie formalnej, jaki 
i w sposobie ekspresji poetyckiej, oraz skupienie się na analizie fragmen-
tów, w których na pierwszym planie znajduje się osoba Alfonsa X Mądrego 
– a nie Maryja, ekspozycja jej cnót czy podkreślenie jej wyjątkowego miej-
sca w panteonie chrześcijańskim.

W dalszej części artykułu będą pojawiały się cytaty z CSM, zaczerpnię-
te ze strony Cantigas de Santa Maria for Singers oraz odniesienia do świec-
kich pieśni trubadurów galisyjsko-portugalskich w  postaci incipitów, któ-
re podajemy za korpusem tekstów Cantigas Medievais GalegoPortuguesas. 
Wszystkie stosowne odniesienia do tych stron znajdują się w  bibliografii. 
Przekłady prezentowane w tekście zostały opracowane przez autora artykułu.

Gatunki i formy

Z perspektywy typologicznej Cantigas de Santa Maria są dosyć problema-
tyczne. Teoretycznie na zbiór składają się dwa główne typy pieśni, z których 
pierwszy nazywany jest cantigas de loor („pieśni pochwalne”), zaś drugi to 
utwory o  charakterze narracyjnym. Cantigas de loor to, jak sama nazwa 
wskazuje, pieśni panegiryczne, w których poeta wymienia albo opisuje róż-
ne przymioty i cnoty Maryi, zwracając uwagę na ich unikatowość i niezwy-
kłość. Warto jednak nadmienić, że cantigas de loor pojawiają się również 
poza CSM, na przykład w kancjonarzach zbierających pieśni trubadurów. 
Zachowały się dwie świeckie pieśni pochwalne, obie autorstwa Pero da 
Ponte, poety, który przebywał na dworze Alfonsa X Mądrego. O mui bom 
rei que conquis a fronteira sławi Ferdynanda III Świętego, a konkretnie jego 
dokonania związane z podbiciem Sewilli, a O que Valença conquereu jest 
dedykowana Jakubowi I Zdobywcy, który w 1238 roku podbił Walencję. Już 
na tym etapie można zauważyć pewne, choć nie tak istotne, związki między 
poezją trubadurów a CSM.

Drugim gatunkiem są utwory o charakterze narracyjnym, w których 
trubadur opowiada, czasem bardzo szczegółowo, historie licznych cu-
dów maryjnych. Są to opowieści zarówno lokalne, związane z Półwyspem 
Iberyjskim, jak i pochodzące z różnych zakątków średniowiecznej Europy, 
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zaadaptowane do formy pieśni. Zazwyczaj w  manuskryptach są one po-
przedzone krótkim wstępem, który objaśnia, czego dotyczy dana historia.

Jednak jeśli przyjrzymy się pieśniom maryjnym Alfonsa X od strony for-
malnej, zauważymy, że poeta inspirował się poezją świecką, a nawet ludo-
wą, w celu uatrakcyjnienia swojego dzieła i uczynienia go bardziej przystęp-
nym dla słuchaczy. Najbardziej powszechną strofą stosowaną przez króla 
Kastylii jest tzw. zadżal3, którego schemat metryczny wygląda następująco: 
AA bbba4, ale znajdziemy również pieśni przypominające budową (oraz tre-
ścią) cansó lub cantiga de amor, np. Prolog B (a10, a10, a10, b10, a10, b10)5. 
Jeszcze ciekawsza jest obecność pieśni przypominających prowansalską bal-
ladę (np. CSM 41, CSM 120) oraz galisyjsko-portugalską cantiga de ami
go (np. CSM 160, CSM 260). Obecność wspominanych gatunków świadczy 
o wielkim znaczeniu i wpływie świeckiej poezji trubadurów na kształtowa-
nie się CSM nie tylko od strony treściowej, która zostanie skomentowana 
w dalszej części niniejszego artykułu, ale już na płaszczyźnie formalnej.

Trubadur Maryi

Cantigas de Santa Maria są niezwykle interesującym przykładem tego, 
w jaki sposób poezja świecka potrafiła wpływać na utwory o tematyce reli-
gijnej. Większość tych ostatnich charakteryzuje bezosobowy ton wypowie-
dzi, innymi słowy brak silnie zaznaczonego podmiotu lirycznego, niebę-
dącego poetycką manifestacją konkretnego twórcy komponującego tekst. 
W  takim wypadku literackie „ja” może należeć do dowolnego wiernego 
akurat śpiewającego pieśń. Również w przypadku CSM przesunięcie pod-
miotu lirycznego na dalszy plan obserwujemy w kilku pieśniach pochwal-
nych, np. CSM 20 czy CSM 100, jednak zdecydowanie częstszym zabie-

3 Jest to rodzaj kompozycji pochodzenia arabskiego, która wywodzi się najprawdopodob-
niej wywodzi się ze wschodniej tradycji arabskiej, tj. wcześniejszej niż poezja andaluzyjska 
(Gabaldón Vielma, 2020, s. 433). Był niezwykle popularną formą w literaturze Półwyspu 
Iberyjskiego, prawdopodobnie, dlatego, że był przeznaczony do śpiewania „w sposób chó-
ralny i  ludowy” (Menéndez Pidal w  Gabaldón Vielma, 2020, s. 433). Menendéz Pidal 
zwraca ponadto uwagę na ludowość języka, tj. błędy oraz liczne kolokwializmy (1938, s. 
345–346). Forma zadżalu została zaadaptowana na grunt liryki galisyjsko-portugalskiej 
oraz kastylijskiej (Gabaldón Vielma, 2020, s. 434). Warto dodać, że około 80% CSM zo-
stało skomponowanych z użyciej tej formy (Gabaldón Vielma, 2020, s. 444). 

4 Zgodnie z zapisem stosowanym przez badaczy poezji trubadurów wielkimi literami za-
znacza się zawsze wersy refrenu, a małymi – wersy zwrotek.

5 Identyczna strofa była stosowana m.in. w Nunca Deus fez tal coita qual eu hei Don Dinisa 
czy Que grave m’est ora de vos fazer João Airasa z Santiago. Oba utwory należą do gatunku 
cantiga de amor.
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giem jest silne podkreślanie „ja”, zwłaszcza w kompozycjach, w których jest 
mowa o cudach. Typowe jest używanie utartych zwrotów czy całych fraz, 
np. Desto direi un miragre […] (CSM 23), E dest’ un miragre vos quéro con
tar […] (CSM 74), Porend’ un miragre vos direi fremoso […] (CSM 79), 
E daquest’ un gran miragre vos direi, se vos prouguér […] (CSM 287)6. Te 
i inne podobne im wprowadzenia od początku nadają historii bardziej oso-
bisty ton. Poeta zaznacza unikatowość swoich kompozycji, podkreślając 
w zbiorze wielokrotnie, że nie wymyśla śpiewanych zdarzeń, ale samodziel-
nie nadaje im formę pieśni. Warto nadmienić w charakterze ciekawostki, że 
podobne „otwarcia” są charakterystyczne dla świeckiej poezji trubadurów, 
np. Pero da Ponte zaczyna jedną ze swoich cantigas de escarnio słowami: De 
Sueir’Eanes direi / como lhe de trobar avém7. Jednak wpływy zarówno liryki 
oksytańskojęzycznej, jak i w szczególności tej tworzonej po galisyjsko-por-
tugalsku, na kształt CSM są zdecydowanie większe. Alfons X Mądry nie 
tylko korzystał ze sposobu wersyfikacji czy pewnych technik kompozycyj-
nych, ale już w prologu do pieśni, który zwyczajowo nazywa się Prologiem 
B, obwołuje samego siebie trubadurem Maryi:

E o que quéro é dizer loor 
da Virgen, Madre de Nóstro Sennor, 
Santa María, que ést’ a mellor 
cousa que el fez; e por aquest’ éu 
quéro seer hoi mais séu trobador, 
rógo-lle que me queira por séu [trobador]8.

W dalszej części cytowanej pieśni poeta zarzeka się, że jeśli Maryja zgo-
dzi się, by został jej trubadurem, to przestanie komponować utwory dla in-
nej pani, co doskonale wpisuje się w konwencję miłości dwornej, w ramach 
której poeta zawsze jest wierny swojej ukochanej. Autor wielokrotnie pod-
kreśla, że nie jest zainteresowany pięknem innych kobiet, a wszystkie swoje 
utwory miłosne dedykuje jednej wybrance serca. Można zatem zaobser-
wować, że u podstaw CSM leżą koncepty typowe dla świeckiego przedsta-
6 „W  związku z  tym [zasygnalizowany w  refrenie] opowiem wam cud […]” (CSM 23); 

„W związku z tym chcę wam opowiedzieć cud […]” (CSM 74); „Dlatego opowiem wam 
wspaniały cud […]” (CSM 79); „I w związku z tym opowiem wam wielki cud, jeśli macie 
chęć [posłuchać] […]” (CSM 287).

7 „Opowiem o Sueirze Anesie, / jak mu wychodzi komponowanie pieśni”. Treść pierwszych 
dwóch wersów podajemy za korpusem Cantigas Medievais GalegoPortuguesas i we wła-
snym tłumaczeniu. Stosowne odniesienia znajdują się w bibliografii.

8 „A  to czego chcę, to śpiewać pochwałę Dziewicy, Matki Naszego Pana, Świętej Maryi, 
która jest najlepszym, co stworzył, i dlatego chcę być od dzisiaj jej trubadurem i proszę ją, 
żeby mnie zechciała jako swego [trubadura]”.
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wienia miłości, oczywiście odpowiednio dostosowane do konwencji poezji 
religijnej, jak na przykład to, że Alfons X w piątej strofie nazywa Maryję 
Sennor (Ca o amor desta Sennor é tal […])9, które to określenie jest typowe 
dla cantigas de amor10. Matka Boża, przynajmniej w pieśniach bardziej oso-
bistych, jawi się jako najlepsza dama serca, którą Alfons X szczerze kocha 
i wielbi. Właściwie jedynym brakującym elementem, by opisywane uczucie 
można było nazwać bez wahania miłością dworną, jest nieobecność pożą-
dania ukochanej na poziomie fizycznym, które, wyrażane z dużą dozą sub-
telności, można znaleźć w pieśniach trubadurów.

W innych utworach poeta wielokrotnie powraca do zaproponowanego 
przez siebie konceptu bezpośrednio lub pośrednio. Ilustracją bezpośred-
niego odniesienia do bycia „trubadurem Maryi” może być czwarta strofa 
niezwykle popularnej CSM 10, gdzie poeta ogłasza, że:

Esta dona que tenno por Sennor 
e de que quéro seer trobador, 
se éu per ren póss’ haver séu amor, 
dou ao démo os outros amores11.  
 
    (CSM 10)

CSM 10 jest niezwykle interesująca, ponieważ wyraźnie ukazuje wpły-
wy koncepcji miłości dwornej na poezję religijną12. Zawarta w niej zosta-
ła wyjątkowo mocna deklaracja wierności i, jak można zaobserwować na 
podstawie zachowanych tekstów, Alfons X trzymał się jej skrupulatnie, po-
nieważ w jego świeckim dorobku na czterdzieści dwie pieśni raptem trzy 
należą do gatunku cantiga de amor13. Ponadto, zupełnie jak w poezji miło-

9 „Gdyż miłość tej Pani jest taka”.
10 Chociaż współcześnie portugalskie słowo senhor oznacza dosłownie „pan”, w  średnio-

wieczu odnosiło się do systemu feudalnego, którego zasady rzutowano na miłość dwor-
ną. Trubadur stawał się wasalem, a jego ukochana była „seniorem jego serca”. Mimo to, 
współcześni tłumacze zazwyczaj, w celu uniknięcia nieporozumień, tłumaczą senhor jako 
„pani” lub señora.

11 „[Od] tej damy, którą mam za Panią i dla której chcę być trubadurem, jeśli mógłbym mieć 
choć ciut jej miłości, do diabła poślę inne miłości”.

12 Montoya (2020, s. 106) określa ją nawet mianem delicada cantiga de amor.
13 Trudno dziś dociec, z czego wynika tak skromna liczba utworów miłosnych w dorobku 

króla Kastylii i powyższa obserwacja stanowi tylko pewne przypuszczenie. Warto mieć na 
uwadze, że w czasach Alfonsa X Mądrego pisano niezwykle mało cantigas de amor, a swój 
rozkwit przeżywała poezja satyryczna (cantigas de escarnio e maldizer, tensony), zatem 
jest również prawdopodobne, że obecność tylko trzech cantigas de amor w zachowanym 
dorobku króla Kastylii stanowi wyłącznie odzwierciedlenie panującej w drugiej połowie 
XIII wieku mody.
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snej, największym marzeniem trubadura jest to, by jego pani przyjęła i do-
ceniła twórczość poety, który jej służy, i odwzajemniła jego uczucie.

Z kolei za przykłady pieśni, odnoszących się pośrednio do koncepcji 
bycia „trubadurem Maryi” mogą posłużyć CSM 200, CSM 300, CSM 400, 
aczkolwiek nie będziemy im się w tym momencie dokładniej przyglądać. 
Na razie tylko zaznaczamy ich istnienie, bowiem posłużą one jeszcze jako 
przykłady w aneksie do niniejszego artykułu.

Na zakończenie tego segmentu warto wspomnieć, że samozwańczy tru-
badur Maryi doczekał się swego rodzaju walidacji nadanego sobie tytułu ze 
strony środowiska poetyckiego, a konkretnie: wybór tak szczególnej „damy 
serca” skomplementował w swojej pieśni zatytułowanej Canço de madon
na Santa Maria Cerveri z  Girony (Riquer 1945, s. 117), kiedy, towarzy-
sząc w 1269 roku infantowi Piotrowi z Aragonii (późniejszemu Piotrowi III 
Wielkiemu), odwiedził kastylijski dwór. W pierwszej strofie wzmiankowa-
nej kompozycji poeta podkreśla, że Alfons X postanowił służyć najlepszej 
możliwej damie, ponieważ jest ona wieczna i uchroni go od złych zamiarów 
jego przeciwników.

„Escarnio de Santa Maria”

W  poprzedniej części artykułu zostały omówione bardziej bezpośrednie 
związki Cantigas de Santa Maria z  poezją miłosną trubadurów, jednak 
twórczość dworskich poetów nie ograniczała się tylko do cantigas de amor. 
Istotną rolę ich dorobku w  czasach tzw. okresu alfonsyńskiego stanowi-
ły teksty o charakterze satyrycznym, czyli cantigas de escarnio e maldizer. 
Wydaje się, że przynajmniej w kilku utworach maryjnych można dostrzec 
wyraźne wpływy właśnie tego nurtu, jednak nie można ich nazwać pełno-
prawnymi utworami prześmiewczymi czy szyderczymi. Są to nadal pieśni 
religijne, ale wyraźnie czerpią ze stylu, sposobu ekspresji i narzędzi formal-
nych charakterystycznych dla poezji satyrycznej. Doskonałym przykładem 
jest CSM 260, gdzie w  pierwszej strofie Alfons X zwraca się bezpośred-
nio do innych trubadurów, prawdopodobnie tych przebywających na jego 
dworze:

Dized’, ai trobadores, 
a Sennor das sennores, 
porquê a non loades14?  

    (CSM 260)

14 „Powiedzcie, ach trubadurzy, Pani nad paniami, dlaczego jej nie sławicie?”.
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Podobna krytyka środowiska poetów dworskich, do którego król 
Kastylii sam należał, była powszechną praktyką, a poeci wielokrotnie wy-
tykali sobie nawzajem niedostatki w  stylu, formie czy szeroko rozumia-
nym kunszcie poetyckim, wymieniając oponenta z imienia, a czasem, dla 
uściślenia o  kogo dokładnie chodzi, z  pochodzenia. Przykładów podob-
nych „komentarzy” oraz idących za nimi konfliktów w  liryce galisyjsko-
-portugalskiej można wymienić wiele, ale na szczególną uwagę zasługuje 
spór między kilkoma prominentnymi poetami przebywającymi na dwo-
rze Alfonsa X (m.in. João Garcią z Guilhade, João Soaresem Coelho, Pedro 
Garcią z  Burgos) a  żonglerem imieniem Lourenço. Innym typem poezji 
satyrycznej trubadurów było tworzenie zdecydowanie mniej personal-
nego komentarza metaliterackiego, który miał na celu ośmieszenie pew-
nych schematów poetyckich czy ogólnych tendencji w sposobie ekspresji, 
np. nadużywanego i przebrzmiałego konceptu „umierania z miłości” oraz, 
jak to ma miejsce w przypadku pieśni João Garcii Ai amigas, perdud’ham 
conhocer, faktu, że trubadurzy przestali już pisać pieśni o miłości. Zatem, 
kiedy Alfons X zwraca się bezpośrednio do trubadurów, wydaje się wpisy-
wać w ustanowiony w poezji satyrycznej sposób ekspresji, nie posuwając 
się jednak do personalnych obelg.

Bardziej personalny atak ze strony króla możemy dostrzec w CSM 200, 
w której podmiot liryczny wymienia wszystkie łaski udzielone mu przez 
Maryję, traktując ją ponownie jako damę serca, która wynagradza truba-
durowi jego wierną służbę. W czwartej strofie czytamy:

E dos que me mal querían 
e buscavan e ordían 
déu-lles o que merecían, 
assí como provarei15.  
 
    (CSM 200)

Biorąc pod uwagę liczne problemy polityczne Alfonsa X, a zwłaszcza 
niesubordynację jego wasali, którzy odmawiali królowi pomocy w  dzia-
łaniach wojennych, można wysnuć tezę, że cytowana strofa ma charakter 
ostrzeżenia dla wszystkich chcących dopuścić się podobnych występków 
w przyszłości. Alfons X w  swoich pieśniach satyrycznych często komen-
tował w sposób dosadny i brutalny postawę niepokornych możnych, np. 
w O que foi passar a serra czy O que da guerra levou cavaleiros. Tutaj jednak 

15 „A tym, którzy chcieli i szukali dla mnie zguby i spiskowali, dała to, na co zasłużyli, tak jak 
udowodnię”.
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zdaje się wykorzystywać pozycję swojej damy serca, która jest dalece po-
tężniejsza niż inne i nie tylko udziela mu łask, ale również chroni go przed 
działaniami wrogów. Niejako próbuje zastraszyć swoich przeciwników 
oraz nieposłusznych mu możnych, pokazując, że może spotkać ich kara nie 
tyle ze strony króla, co samej Maryi, u której, jako jej trubadur, cieszy się 
specjalnymi względami. Warto wspomnieć, że nie jest to jedyny przykład 
w CSM, kiedy Alfons X tak instrumentalnie „wykorzystuje” Matkę Boską 
w celu umocnienia swojej pozycji.

Pochwała (i pocieszenie) samego siebie

Chociaż ogólny wydźwięk CSM jest religijny, a  pieśni mają za zadanie 
umacniać kult maryjny, w  niektórych pieśniach Alfons X traktuje swo-
je „bezpośrednie relacje” z  Maryją w  wyjątkowo przedmiotowy sposób. 
Innymi słowy, korzysta z  konceptu bycia trubadurem Matki Bożej, żeby 
wychwalać samego siebie, podkreślić swoją wyjątkowość i kunszt poetyc-
ki, a także żeby usprawiedliwić (choćby i przed samym sobą) pewne swoje 
działania i niepowodzenia. W cytowanej wcześniej CSM 200 warte uwa-
gi są również inne zwrotki, zwłaszcza w  kontekście autopochwały. Dwie 
pierwsze strofy brzmią następująco:

Ca, ontr’ os que hoge nados 
son d’ hómees muit’ honrrados, 
a mi há ela mostrados 
mais bẽes, que contarei.  
 
Ca a mi de bõa gente 
fez vĩir dereitamente 
e quis que mui chãamente 
reinass’ e que fosse rei16.  
 
    (CSM 200)

Król Kastylii wyraźnie stawia siebie ponad innymi, zaznaczając, że to 
sama Maryja nadała mu jego funkcję, a  co więcej, że chciała, aby został 
królem. Interpretacji tego fragmentu może być kilka. Po pierwsze, mając 
na uwadze specyfikę poezji trubadurów, przez Alfonsa X może przemawiać 

16 „Gdyż, spośród dziś żyjących mężów bardzo szlachetnych, mnie dała największe łaski, 
które wam wymienię. 

 Gdyż sprawiła, bym pochodził prosto z  dobrego rodu i  chciała, żebym bez przeszkód 
rządził i bym był królem”.
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próżność, ponieważ poeci dworscy w swoich tekstach rzadko silili się na 
skromność, a raczej stawiali samych siebie za wzór i zakładali, że ich podej-
ście do danej kwestii, np. moralnej, jest jedynym właściwym. Równie po-
pularnym było także, niejednokrotnie ostentacyjne, chwalenie się darami, 
które poeci mieli otrzymywać od swoich dam serca. Uważali oni samych 
siebie za obdarzonych największymi z możliwych łask. Zatem można zało-
żyć, że Alfons X ponownie przenosi sposób ekspresji z poezji świeckiej na 
poezję religijną. Nie można jednak wykluczyć również, że pieśń miała po-
służyć jako swoista polityczna manifestacja siły, a monarcha pragnął w ten 
sposób onieśmielić swoich przeciwników, uwypuklając poparcie sił wyż-
szych dla własnych działań. Niestety, mając na uwadze przebieg wydarzeń 
historycznych, wydaje się, że podobne poetyckie próby umocnienia pozycji 
politycznej nie przyniosły spodziewanego efektu.

Jedną z  przywar trubadurów, co już zostało wspomniane, stanowiło 
bezkrytyczne podchodzenie do swoich utworów i częste akcentowanie wła-
snej wyjątkowości, geniuszu oraz umiejętności w  znajdowaniu trudnych 
rymów, opanowaniu skomplikowanej formy, sławieniu swojej ukochanej 
czy komponowaniu melodii, nawet jeżeli nie istniały po temu żadne prze-
słanki. Alfons X również lubił podkreślać swój kunszt poetycki, a czasem 
w kompletnie pozbawiony subtelności sposób domagał się uznania ze stro-
ny słuchaczy. Warto ponownie wspomnieć jedną z cytowanych już pieśni, 
Prolog B, który rozpoczynają słowa:

Porque trobar é cousa en que jaz 
entendimento, porên queno faz 
há-o d’ haver e de razôn assaz, 
per que entenda e sábia dizer 
o que entend’ e de dizer lle praz, 
ca ben trobar assí s’ há de fazer17.

Mimo że po cytowanej strofie następuje deklaracja, że trubadur nie po-
siada „zrozumienia” ani „mądrości” w takim stopniu, w jakim by sobie tego 
życzył, pragnie on pokazać to, co potrafi, licząc na wsparcie od Boga. Może 
to się wydawać przejawem skromności ze strony poety, ale warto zwró-
cić uwagę, że w pieśni poza Bogiem nie pojawia się nikt inny, kto mógł-
by pomóc królowi w wypełnieniu jego pragnienia niesienia sławy Maryi. 
Alfons X mimo pozorowanego braku śmiałości uważa siebie za jedynego, 

17 „Ponieważ komponowanie to sztuka, która wymaga zrozumienia, dlatego ten, kto ją upra-
wia, musi je mieć i [musi mieć] wiele mądrości, żeby rozumiał i potrafił powiedzieć to, co 
rozumie i co ma chęć powiedzieć, bo dobre pieśni tak należy układać”.
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który jest w stanie należycie wypełnić rolę trubadura Maryi, nawet pomi-
mo wspomnianych przez siebie wad. Wydawałoby się logiczne, że gdyby 
było inaczej, król zleciłby komuś skomponowanie CSM, ale jak pokazuje ta 
i kolejne pieśni, Alfons X sądził, że jest doskonałym poetą i trwał w prze-
konaniu co do swoich ponadprzeciętnych zdolności literacko-muzycznych.

W kontekście eksponowania własnego kunsztu jeszcze ciekawsza i bar-
dziej oryginalna w  swojej wymowie jest CSM 300, której pierwsze trzy 
zwrotki nie odbiegają zanadto od ustalonych schematów pieśni pochwal-
nej. Autor uświadamia słuchaczom, jak ważnym jest, aby sławić Maryję 
oraz prosić ją o  pomoc, jako że tylko ona może wybłagać ludziom łaski 
u Boga i ochronić ich przed zgubnym wpływem diabła. Od czwartej strofy 
następuje jednak kompletna zmiana tonu i pieśń staje się bardziej osobista, 
kiedy to Alfons X odchodzi od ogólnego moralizowania, a w zamian zaczy-
na prosić Maryję w swojej sprawie. Warto również zwrócić uwagę na to, jak 
bezpośrednio poeta mówi o Matce Bożej, zupełnie jakby nie była to relacja 
czysto duchowa, a wręcz przeciwnie, bardzo namacalna, co doskonale wpi-
suje się ramy stosunków między trubadurem a damą serca:

[…] E por esto lle demando 
que lle non venna emente 
do que diz a maa gente 
porque sõo de séu bando, 
e que ando 
a loando 
e por ela vou trobar, 
e cuidando 
e buscando 
como a póssa honrar18 […]. 
 
    (CSM 300)

Kim są wspomniani przez poetę „źli ludzie” rozsiewający fałszywe in-
formacje na jego temat? Nie jest oczywiście możliwa dokładna identyfika-
cja osób, które mógł mieć na myśli Alfons X, ale można założyć, że odnosi 
się tutaj pośrednio do wszystkich przeciwników niechcących wspierać go 
w kampaniach wojennych. Można jednak spojrzeć na ten fragment z per-
spektywy miłości dwornej i zinterpretować maa gente jako zazdrośników, 
których rola w fin amor polegała na doprowadzeniu do zakończenia miło-

18 „I dlatego ją proszę, by nie czuła smutku z powodu tego, co mówią źli ludzie o tym, że 
jestem po jej stronie i że chodzę ją sławiąc, i dla niej będę komponował, myśląc i szukając 
[sposobów], jak ją mogę uwielbić”.
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ści między trubadurem a jego ukochaną. Biorąc pod uwagę specyfikę relacji 
między Maryją a Alfonsem X oraz fakt, że król był doskonale zaznajomiony 
z poezją oksytańskojęzyczną, nie można wykluczyć, że właśnie to miał na 
myśli, komponując powyższą strofę. Trzeba dodać, że wzmianka o „złych 
ludziach” oraz zapewnienie o szczerości intencji poety oraz jego staraniach, 
by coraz lepiej sławić swoją panią, stanowią tylko wstęp i podbudowę pod 
zawartą w następnej zwrotce prośbę oraz mimowolną pochwałę własnych 
umiejętności poetyckich, na których ograniczona (czy wręcz podła, jak ją 
sam określa) publiczność nie potrafi się poznać:

[…] mas que lles dé galardões 
ben quaes eles merecen, 
porque me tan mal gradecen 
méus cantares e méus sões 
e razões 
e tenções 
que por ela vou fillar; 
ca felões 
corações 
me van porende mostrar19.  
 
    (CSM 300)

Uwagę również powinno zwrócić słowo tenções, mogące oznaczać 
albo „dyskusje” albo „tensony”, czyli poetyckie debaty praktykowane przez 
trubadurów. Ponownie nie można ustalić, które ze znaczeń miał na my-
śli Alfons X, ale raczej należy się skłaniać ku temu pierwszemu, niemniej 
zagadkowemu, jako że nie zachował się żaden tekst, który można nazwać 
pełnoprawnym tenção de Santa Maria20. Chociaż król Kastylii brał udział 
w przynajmniej kilku debatach poetyckich, żadna z nich nie dotyczyła ni-
gdy spraw maryjnych, a jego rozmówcy wcale nie odnosili się do jego dzia-
łalności poetycko-religijnej. Być może właśnie ów kompletny brak reakcji 
ze strony środowiska poetyckiego miał na myśli Alfons X, pisząc o tym, że 
źli ludzie są mu za mało wdzięczni za jego pieśni?

19 „[…] lecz niech da im [złym ludziom] dary takie, na jakie zasługują, ponieważ tak słabo 
mi dziękują za moje teksty i moje melodie, i pomysły, i dysputy, które dla niej toczę; wszak 
podłe serca mi wtedy pokazują”.

20 Albert Gier (1980, s. 151) uważa, że CSM 260 można uznać za tenção, ale, jak podkreśla 
Elsa Gonçavales (1985, s. 24) oraz Lopes et al. (2011), żeby móc mówić o tenção, w pieśni 
musi brać udział dwóch trubadurów.
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Z kolei w ostatniej strofie pieśń po raz drugi zmienia zupełnie swój ton 
i zostaje wprowadzona bardzo gorzka i osobista refleksja poety na temat 
jego dotychczasowego życia i prośba do Maryi o litość i wsparcie:

E ar haja pïadade 
de como perdí méus dias 
carreiras buscand’ e vías 
por dar haver e herdade 
u verdad’ e 
lealdade 
per ren nunca puid’ achar, 
mais maldad’ e 
falssidade, 
con que me cuidan matar21.  
 
    (CSM 300)

Snow uważa, że powyższa pieśń powstała w  latach siedemdziesiątych 
XIII wieku, kiedy Alfons X ponosił największe klęski w polityce wewnętrz-
nej i został opuszczany na polu bitwy przez zbuntowanych możnych (Snow 
2016–2017, s. 75). Zgodnie z tą hipotezą zakończenie CSM 300 ma stanowić 
obraz zrezygnowania i smutku władcy, który jest świadomy swoich porażek. 
Wydaje się, że pieśń można również odnieść do zakończonych niepomyśl-
nie w 1275 roku prawie dwudziestoletnich starań Alfonsa X o tron Świętego 
Cesarstwa Rzymskiego. Król zdaje się pocieszać samego siebie, stwierdzając, 
że poszukiwanie „bogactw i dziedzictwa” nie mogło mu przynieść żadnych 
korzyści, ani też przysporzyć chwały, i prosi Maryję o przebaczenie za stra-
cony czas, który w domyśle mógłby spożytkować w jej służbie.

Zakończenie

W niniejszym artykule został zademonstrowany jedynie ułamek trubadur-
skich wpływów na CSM oraz najbardziej jaskrawe przykłady obecności au-
tora w jego własnym dziele. Pieśni maryjne Alfonsa X są zbiorem na tyle 
obszernym, że nie jest możliwe omówienie wszystkich utworów zawiera-
jących jakiś element poezji trubadurów albo manifestację samego poety 
w tekście. Właściwie w prawie każdej pieśni można odszukać choćby nie-
wielki fragment, w którym znajduje się przynajmniej jeden z  tych moty-

21 „I  niech także się ulituje nad tym, jak straciłem moje dni, szukając ścieżek i  dróg, by 
znaleźć bogactwa i dziedzictwo, tam, gdzie ani prawdy, ani wierności za nic nie mogłem 
znaleźć, lecz podłość i fałszywość, którymi chcą mnie zabić”.
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wów. W artykule zostały przedstawione te przykłady, które autor uważa za 
najbardziej interesujące i pokazujące w jego ocenie CSM od innej strony 
oraz ich pozycję na tle poezji dworskiej.

W aneksie autor chciałby zaprezentować kilka pełnych przekładów cy-
towanych lub wspomnianych w artykule pieśni tak, aby można było się za-
znajomić z ich treścią. Decyzja o wyborze przekładu filologicznego ma na 
celu uniknięcie ewentualnych przekłamań i niejasności, które mógłby po-
zostawić przekład meliczny lub poetycki. Wynika także z chęci, żeby słowa 
Alfonsa X miały okazję wybrzmieć, pomimo pewnych ograniczeń języka 
polskiego oraz samego tłumacza, w  swoim oryginalnym znaczeniu, nie-
skrępowane formą, która bywa miejscami rygorystyczna, a także, by mo-
gły posłużyć za podstawę do filologicznej analizy. Wydaje się również, że 
w szczególności pieśni o charakterze narracyjnym będą znacznie bardziej 
zrozumiałe w ramach przekładu filologicznego, który nie jest związany po-
trzebą utrzymania odpowiedniego metrum i rymu.
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Prolog B

Schemat metryczny: a10, a10, a10, b10, a10, b10
Rubryka: To jest Prolog Pieśni o  Świętej Maryi, wyjaśniający rzeczy 

niezbędne do komponowania pieśni [trobar].

Przekład filologiczny:
I: Ponieważ komponowanie [trobar] to sztuka, która wymaga zrozu-

mienia, dlatego ten, kto ją uprawia, musi je mieć i [musi mieć] wiele mą-
drości, żeby rozumiał i  potrafił powiedzieć to, co rozumie i  co ma chęć 
powiedzieć, bowiem dobre pieśni tak należy układać.

II: I pomimo, że nie mam tych dwóch [tj. rozumu i mądrości] tyle, ile 
bym chciał, spróbuję pokazać choć trochę tego, co wiem, ufając Bogu, od 
którego pochodzi wiedza; ponieważ dzięki niemu myślę, że będę w stanie 
pokazać coś z tego, co pragnę [pokazać].

III: A  to, czego chcę, to śpiewać pochwałę Dziewicy, Matki Naszego 
Pana, Świętej Maryi, która jest najlepszym, co stworzył, i dlatego chcę być 
od dzisiaj jej trubadurem i proszę ją, żeby mnie zechciała jako swego

IV: trubadura i żeby zechciała przyjąć moje pieśni, albowiem za ich po-
mocą chcę przedstawić cuda, które ona uczyniła. I także zechcę porzucić 
odtąd komponowanie dla innej pani i mam nadzieję zyskać przy tej to, co 
u innych straciłem.

V: Gdyż miłość tej pani jest taka, że kto ją ma, zawsze więcej jest wart, 
i skoro ją posiadł/zdobył, nie zawiedzie go, chyba że, na swoją zgubę, po-
rzuci dobro i będzie czynił źle, przez to ją straci, nie z innego powodu.

VI: Dlatego od niej nie chcę odejść, ponieważ wiem doskonale, że jeśli 
będę jej dobrze służył, nigdy nie odbierze mi swojej łaski, ponieważ ni-
gdy jej nie odbiera temu, kto potrafi o nią uniżenie prosić, ponieważ takiej 
prośby zawsze słucha.

VII: Przeto proszę, jeśli taka jej wola, by to, co powiem o niej w moich 
pieśniach, jej się podobało, a  jeśli jej się spodoba, żeby dała mi nagrodę, 
jaką daje tym, których kocha; a kto o tym się dowie, chętniej będzie o niej 
komponować.
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Cantiga 10

Schemat metryczny: ref.: A9’, A10’; strofy: b10, b10, b10, a10’
Rubryka: Ta jest pochwalną o Świętej Maryi, jak jest piękna i dobra, 

i ma wielką moc.

Przekład filologiczny:
Ref.: Róża nad róże, Kwiat nad kwiaty, Dama nad damy, Pani nad panie.
I: Róża piękności i urody, i kwiat radości i przyjemności, Dama litości, 

Pani odbierania cierpień i bólów.
II: Powinien człowiek bardzo kochać taką Panią, która może go ocalić 

od wszelkiego zła i może mu wybaczyć grzechy, które popełnia z powodu 
swoich złych skłonności.

III: Musimy ją bardzo kochać i [jej] służyć, ponieważ stara się nas ocalić 
od zguby; poza tym skłania nas do odpokutowania grzechów, które popeł-
niamy jako grzesznicy.

IV: [Od] tej damy, którą mam za Panią i dla której chcę być trubadu-
rem, jeśli mógłbym czymś zaskarbić sobie jej miłość, do diabła poślę inne 
miłości.
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Cantiga 47

Schemat metryczny: ref.: A13’, A13’; strofy: b13’, b13’, b13’, a13’
Rubryka: Ta jest o tym, jak Święta Maryja uratowała mnicha, którego 

diabeł chciał przestraszyć, żeby go zgubić.

Przekład filologiczny:
Ref: Dziewico, Święta Maryjo, strzeż nas, jeśli masz taką wolę, od wiel-

kiej przemyślności, która jest w diable.
I: Gdyż on [diabeł] dzień i noc wysila się, by nas zwieść, byśmy zbłądzi-

li, żebyśmy musieli stracić Boga, twojego Syna, który chciał za nas cierpieć 
na krzyżu i umarł, byśmy mieli spokój.

II: I na ten temat, moi przyjaciele, chcę wam teraz opowiedzieć pewien 
wspaniały cud, o którym ułożyłem swoją pieśń, jak to Święta Maryja urato-
wała jednego mnicha od kuszenia diabła, który to nie cierpi dobra.

III: Ten mnich był bardzo święty, z tego, co słyszałem, i dobrze swoich 
święceń przestrzegał, jak się dowiedziałem, ale zręczny diabeł go zmienił 
tak, że zmusił go do wypicia dużej ilości wina z piwniczki.

IV: Chociaż był bardzo pijany, mnich pragnął pójść prosto do kościoła, 
ale diabeł w drzwiach stał pod postacią byka, żeby go zranić swoimi opusz-
czonymi rogami, tak jak to robi byk.

V: Kiedy mnich to zobaczył, okropnie się przestraszył i Świętą Maryję 
głośno zawołał, która naraz mu się objawiła i pogroziła bykowi, mówiąc: 
„Idź w swoją stronę, to naprawdę odrażające”.

VI: Następnie [diabeł] znowu jej się pokazał pod postacią człowieka: 
[był] wysoki i  szczupły, i  owłosiony, i  czarny jak ryba; lecz wtedy pode-
szła do niego świetna Dziewica, mówiąc: „Idź, złośliwcze, dużo gorszy od 
podrostka”.

VII: Następnie weszła do kościoła, gdzie jej się wtedy pokazał diabeł 
pod postacią dzielnego lwa; lecz przenajświętsza Dziewica uderzyła go ki-
jem, mówiąc: „Wynoś się, paskudny, a później przepadnij”.

VIII: Skoro Święta Maryja do swojego mnicha przyszła, jak wam po-
wiedziałem i  pozbawiła go strachu przed diabłem i  winem, przez które 
oszalał, powiedziała mu: „Od dzisiaj strzeż się i nie czyń już więcej złego ”.
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Cantiga 200

Schemat metryczny: ref.: A7, A7; strofy: b7’, b7’, b7’, a7
Rubryka: Ta jest pochwalną o Świętej Maryi.

Przekład filologiczny:
Ref.: Świętą Maryję sławiłem i sławię, i będę sławił.
I: Gdyż, spośród dziś żyjących mężów bardzo szlachetnych mnie dała 

największe łaski, które wam wymienię.
II: Gdyż sprawiła, bym pochodził prosto z dobrego rodu i chciała, że-

bym bez przeszkód rządził i bym był królem.
III: I ze swoim miłosierdziem przyszła mi z pomocą w wielkich choro-

bach; zatem wiedzcie, że dlatego będę jej służył.
IV: A tym, którzy chcieli i szukali dla mnie zguby i spiskowali, dała to, 

na co zasłużyli, tak jak udowodnię.
V: Wyciągnęła mnie z wielkiej biedy i dała mi bogactwa, dlatego o jej 

wielkich darach powiem tyle, ile zdołam.
VI: Gdyż uczyniła mnie panem dobrej ziemi i w każdej wojnie mi po-

magała ta, która nie zawodzi, ani nie zawiodła, gdy ją wezwałem.
VII: Uwolniła mnie od nieszczęść, śmierci i  chorób, zatem wiedzcie, 

panowie, że dla niej umrę.
VIII: Dlatego wszyscy mi ochotnie pomóżcie ją błagać, żeby ze swoim 

miłosierdziem przyszła mi z pomocą, bowiem tego potrzebuję.
IX: I kiedykolwiek zechce, niech mnie zabierze z walk życia ziemskiego 

i niech ujrzę tę, którą zawsze kochałem.
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Cantiga 260

Schemat metryczny: a7, a7, B7
Rubryka: Ta jest pochwalną o Świętej Maryi.

Przekład filologiczny:
I: Powiedzcie, ach trubadurzy, Pani nad paniami, dlaczego jej nie sła-

wicie?
II: Jeżeli umiecie komponować, tej, dzięki której macie Boga, dlaczego 

jej nie sławicie?
III: Pani, która daje życie i jest pełna łask, dlaczego jej nie sławicie?
IV: Tej, która nigdy nas nie okłamuje i czuje nasze cierpienie, dlaczego 

jej nie sławicie?
V: Tej, która jest więcej niż dobra i przez którą Bóg przebacza, dlaczego 

jej nie sławicie?
VI: Tej, która daje pocieszenie w życiu i w śmierci, dlaczego jej nie sła-

wicie?
VII: Tej, która ożywia tego, który umiera, i która nam przychodzi z po-

mocą, dlaczego jej nie sławicie?
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Cantiga 300

Schemat metryczny: ref: A5’, B6, A5’, B6; strofa: c7’, d7’, d7’, c7’, c3’, c3’, 
b7, c3’, c3’, b7

Rubryka: Ta jest pochwalną o Świętej Maryi.

Przekład filologiczny:
Ref.: Wielce powinien człowiek zawsze sławić ją, Świętą Maryję, i sła-

wić jej łaski.
I: Gdyż powinna być błagana ta, którą Bóg chciał za Matkę, którą On, 

będąc swoim Ojcem, uczynił córką i służącą, i sławioną, i kochaną tak, że 
żadna inna nie jest tak ceniona i  sławiona, i  nie będzie, póki On będzie 
trwał.

II: Ponadto powinniśmy sławić tę, przez którą otrzymujemy od Boga 
zaszczyty oraz przebaczenie grzechów, które popełniamy, bo myślimy, że 
powinniśmy z tego powodu cierpieć, lecz wierzymy i wiemy, że może nas 
ona uratować.

III: Bez wahania powinniśmy ją błagać, gdyż świetnie przed Bogiem 
za nami się wstawia i jest naszą patronką i nas broni, i się wykłóca i sprze-
ciwia się diabłu, i sprawia, że jest wartym mniej niż nic, by nie mógł nam 
zaszkodzić.

IV: I dlatego ją proszę [albo: domagam się od niej], by nie czuła smutku 
z powodu tego, co mówią źli ludzie o tym, że jestem po jej stronie i że cho-
dzę, ją sławiąc, i dla niej będę komponował, myśląc i szukając [sposobów], 
jak ją mogę uwielbić,

V: lecz niech da im [złym ludziom] dary takie, na jakie zasługują, po-
nieważ tak słabo mi dziękują za moje teksty i  moje melodie, i  pomysły, 
i dysputy, które dla niej toczę; wszak podłe serca mi wtedy pokazują.

VI: I niech także się ulituje nad tym, jak straciłem moje dni, szukając 
ścieżek i dróg, by znaleźć bogactwa i dziedzictwo, tam, gdzie ani prawdy, 
ani wierności za nic nie mogłem znaleźć, lecz podłość i fałszywość, którymi 
chcą mnie zabić.
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Cantiga 347

Schemat metryczny: ref.: A15’, A15’; strofy: b15’, b15’, b15’, a15’
Rubryka: Ta jest o tym, jak Święta Maryja z Tudii przywróciła do życia 

pewnego chłopczyka, który był martwy od czterech dni.

Przekład filologiczny:
Ref: Matka Jezusa Chrystusa, prawdziwego Mesjasza, może wskrzesić 

zmarłego sprzed ponad czterech dni.
I: O tym powiem wam cud, który zdarzył się w Tudii i wstawię go z in-

nymi do pełnej [cudów] wielkiej księgi. O  tym [cudzie] ułożyłem nową 
pieśń z moją melodią, wszak nie cudzą, którą skomponowałem dla tej, któ-
ra wskazuje wiele ścieżek dojścia do Boga.

II: W królestwie Sewilli była sobie pewna dobra kobieta, mieszkała na 
brzegu Gwadiany; lecz chociaż miała męża, za nic nie mogła mieć żadnego 
dziecka, pomimo leczenia, którego próbowała, ani żadną inną metodą.

III: I z wielką chęcią, by je [dziecko] mieć, udała się na pielgrzymkę do 
kościoła świętej Dziewicy, który jest Tudii; i kiedy tam dotarła, czuwała tam 
z wielką pokorą i bez arogancji.

IV: I  na klęczkach przed ołtarzem, płacząc, stanęła przed świętą 
Dziewicą i bardzo ją błagała, by jej syna lub córkę dała, i przyrzekła jej, że 
kiedy będzie je [dziecko] miała, weźmie je do niej i będzie czuwała.

V: Święta Maryja usłyszała prośbę cierpiącej. I później [prosząca kobie-
ta] spędziła noc ze swoim mężem i została brzemienną, i miała z nim syna, 
z czego była bardzo zadowolona, ale nie chciała pójść z nim na pielgrzymkę 
do Tudii.

VI: Tak ta kobieta oszukała Świętą Maryję, co zasmuciło Jezusa 
Chrystusa; dlatego chłopczyk umarł po trzech latach. Lecz tak wielki był 
smutek, że jego matka oszalała przez to jak inne szalone.

VII: Skoro zobaczyła swojego syna martwym, zaraz ruszyła drogą do 
Tudii, mówiąc: „Ja cię okłamałam, Matko Chrystusa, lecz ty, która jesteś 
prawdziwa, jeśli chcesz, daj mi go żywego, bo zrobić to możesz”.

VIII: Kiedy przybyła do Tudii i  chłopczyka położyli przed ołtarzem, 
potem matka i jej krewni rozpaczali nad nim bardzo; i potem odbyli mszę, 
śpiewali nad nim liczne psalmy, a potem litanie.

IX: I  [widząc ich] robiących to tak szybko, niech Bóg mi dopomoże, 
ulitowała się nad nimi Królowa cnót i sprawiła, że chłopczyk ożył i zapłakał 
z trumny, tak że wszyscy, którzy płakali, zaczęli się radować.
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X: I otworzyli trumnę, i wyjęli chłopczyka od czterech dni martwego, 
zdrowego i piękniutkiego, a [on] poprosił ich o coś do jedzenia, więc dali 
mu chleb i wino. Wszakże jej [Maryi] cuda nie są czynione z podłości.
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Cantiga 400

Rubryka: Ta jest pochwalną o Świętej Maryi. 
Schemat metryczny: a8, b6’, a8, b6’, c8, c8, d6’, c8, c6’

I: Chociaż pieśni pochwalne ułożyłem na wiele sposobów, ciesząc się 
z chwalenia tej, która nam wskazuje drogi, żebyśmy od Boga otrzymali ła-
ski, nie sądzę, żebym sam powiedział cokolwiek: gdyż tak pełna jest po-
chwała tej, która nas podtrzymuje [przy życiu], że nigdy nie ma końca.

II: Chociaż usłyszałem, jak uczyniła święta Zofia, która swój medalik 
ofiarowała Bogu z dobrego serca, ponieważ więcej nie miała; to mój dar jest 
o wiele lepszy, [ten] który jej [Maryi] daję bardzo chętnie i mam nadzieję 
otrzymać przez to nagrodę bardzo dużą i bardzo szlachetną.

III: Wszak, skoro [mój] dar niewielkim jest, podług mojej małości, nie 
zobaczy tego, na Boga, Pani Szczodrości, ponieważ to już wiem, że za jeden 
dar, który bym jej dał, da mi sto swoich bardzo szlachetnych darów i moją 
małość uzupełni swoimi darami.

IV: I dlatego chcę ją błagać, żeby mój dar maluteńki przyjęła i chciała 
go zatrzymać, za tego chłopczyka, który się ukształtował w jej ciele i stał się 
człowiekiem, i nas zbawił, żeby dać nam raj i później ją z sobą zabrał, i miał 
w tym wielką słuszność.



64 Jakub Merdała

Bibliografia
Alfons X Mądry (1992), Antología, E. San Pastor (red.), Madryt: Club Internacional 

del Libro.
Alfons X Mądry (1988/2020), Cantigas, Jesús Montoya (red.), Madryt: Cátedra.
Casson, A. (2019), Cantigas de Santa Maria for Singers, dostęp 27.02.2022, <http://

www.cantigasdesantamaria.com/>.
Ferreiro, M. (dir.) (2018–): UC/Glosario, w Universo Cantigas. Edición crítica da 

poesía medieval galegoportuguesa. A Coruña: Universidade da Coruña, dostęp 
27.02.2022, <http://universocantigas.gal>.

Gabaldón Vielma, J.R., (2020), „La poesía hispano andalusí y su impacto en la líri-
ca española”, Lemir. Revista de Literatura Española Medieval y del Renacimiento, 
vol. 24, s. 431–440. 

Gier, A. (1980), „« Les Cantigas de Santa María » d’Alphonse le Savant : leur dési-
gnation dans le texte”, Cahiers de linguistique hispanique médiévale, nr 5, s. 143–
156.

Gonçavales, E., Ramos, A.M. (1985), A lírica galegoportuguesa (textos escolhidos), 
Lizbona: Editorial Comunicação.

Menéndez Pidal, R. (1938), Poesía árabe y poesía europea, „Bulletin Hispanique”, 
vol. 40, nr 4, s. 337–423.

Mingo Llorente, A. de (2021), Alfonso X el Sabio: el primer gran rey, Madryt: La 
Esfera de los Libros.

Lopes, G.V., Ferreira, M.P., Júdice, N. (2011–), Cantigas Medievais Galego
Portuguesas, dostęp 27.02.2022, <http://cantigas.fcsh.unl.pt>.

Riquer, M. de (1945), „Treinta composiciones del trovador Cerverí de Girona”, 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, nr 17, s. 59–117.

Snow, J.T. (2016–2017), „La utilización política de la devoción mariana en el reina-
do de Alfonso X, el Sabio (1252–1284)”, Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes, 
nr 10, s. 61–85.

http://www.cantigasdesantamaria.com/
http://www.cantigasdesantamaria.com/
http://universocantigas.gal
http://cantigas.fcsh.unl.pt


nr 22
2022

Sylwia Stokłosa

Rozbite „ja”.  
Paralele wczesnej poezji Ungarettiego i Różewicza

Streszczenie
Artykuł jest próbą uchwycenia, w  jaki sposób postać Giuseppe Ungarettiego i  jego twór-
czość rezonowały wśród polskich odbiorców. Przełom w recepcji włoskiego poety nastąpił 
dzięki rewolucji 1947 roku, kiedy Tadeusz Różewicz opublikował swój powojenny tom – 
Niepokój. Przedstawiona paralela biegnąca na linii Ungaretti-Różewicz opiera się na prze-
konaniu o przystawalności ich poetyk i sposobu konstrukcji światów poetyckich. W cen-
trum rozważań znajdują się konstrukcje podmiotowe, których tożsamość wyrasta z  tych 
samych korzeni kulturowych, czyli biblijnej Apokalipsy i Boskiej komedii Dantego Alighieri. 
Kluczową pozostaje jednak kwestia powrotu do rzeczywistości przedwojennej, wielowymia-
rowej utopii egzystencjalnej, która znajduje się poza przestrzenią i  czasem, ponieważ jej 
esencję stanowi imaginacja poety. Bohaterowie liryczni w wybranych utworach są jednost-
kami zagubionymi pośród odłamków rozbitego świata, jednakże podejmują próby scalenia 
własnego „ja”.

Słowa kluczowe: Giuseppe Ungaretti, Tadeusz Różewicz, recepcja, wojna, żołnierz-nomada

Recepcja twórczości Giuseppe Ungarettiego na gruncie polskim zdaje się 
mocno ograniczona i jednowymiarowa. Dominujący nurt odbioru wyzna-
cza stwierdzenie, że Ungaretti „wielkim poetą był”, co z przekąsem zauwa-
ża Anita Kłos (2009, s. 93) – autorka książki Pogrzebana poezja. O recepcji 
twórczości Giuseppe Ungarettiego w Polsce z 2009 roku. Badaczka w skon-
densowany sposób przedstawiła, jak włoski poeta funkcjonuje w literackiej 
świadomości polskich odbiorców, o czym świadczy wymowny tytuł publi-
kacji. Poprzedził ją artykuł z 2008 roku – Interpretacje antyku we włoskiej 
poezji pierwszej połowy XX wieku. Giuseppe Ungaretti i Salvatore Quasimodo 
(Kłos 2008). Pierwsze teksty naukowe dotyczące włoskiego poety skupiały 
się na jego biografii i przynależności do jednego z najważniejszych nurtów 
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w poezji włoskiej dwudziestego wieku – hermetyzmu (Żaboklicki 2008, s. 
329–330). Wśród polskich badaczy zajmujących się tym tematem należy 
wymienić: Stefana Pieczarę, Henryka Heisteina, Halinę Kralową, Joannę 
Ugniewską i Krzysztofa Żaboklickiego.

Pierwsza wzmianka o  Ungarettim pojawiła się na łamach ,,Kolumny 
Literackiej” dzięki artykułowi Dantego Di Sarry z  1934 roku (Di Sarra 
1934), który spolszczyła Dagmara Dworakowa. Dwa lata później ukazały 
się przekłady trzech wierszy Ungarettiego autorstwa Józefa Maślińskiego 
(Kłos 2009, s. 51). Następnie tłumaczenia podjął się Józef Jankowski (wyko-
rzystując przy tym warsztat młodopolski) i Kazimierz Sowiński, który opu-
blikował garść utworów z tomu L’Allegria w 1938 roku (Kłos 2009, s. 54). 
Przekłady te jednak nie należały do udanych, chociażby ze względu na brak 
znajomości języka włoskiego u tłumaczy. Na tym tle wyróżniają się jedynie 
próby translatorskie awangardowych poetów, to jest Juliana Przybosia i Jalu 
Kurka (Kłos 2009, s. 13).

Przełom w  recepcji twórczości Ungarettiego nastąpił dzięki rewolucji 
1947 roku, kiedy to ukazał się debiutancki Niepokój Tadeusza Różewicza 
(Kłos 2009, s. 55). Międzywojenni tłumacze nie potrafili jeszcze zmierzyć 
się z innowacyjnością języka Ungarettiego – dopiero rozwiązania poetyckie, 
które przyniósł Niepokój, zapoczątkowały oswajanie poetyki i estetyki wier-
szy włoskiego poety. Anita Kłos twierdzi co prawda, że zastosowanie ,,wier-
sza różewiczowskiego” w  przekładach doprowadziło do zatracenia specy-
ficznych właściwości ungarettiańskiej poezji. Niemniej jednak przyznaje, 
że „bez wiersza Różewicza nie da się napisać historii recepcji Ungarettiego 
w Polsce” (Kłos 2009, s. 146). Badaczka po raz pierwszy opisała literacką 
paralelę pomiędzy wspomnianymi twórcami, zaznaczając nieprzystawal-
ność ich poetyk i podkreślając notoryczny błąd translatorów, który polegał 
na „tłumaczeniu Ungarettiego Różewiczem” (Kłos 2009, s. 150). Owa nie-
przystawalność polega na zastosowaniu odmiennego systemu metrycznego:

U Ungarettiego jest to typowa wersyfikacja modernistyczna, zaangażowana 
poznawczo i kształtowana w opozycji do tradycyjnych wzorców wierszo-
wych. U Różewicza – „dykcja zerowa”, taki rodzaj poetyckiego języka, który 
w każdym elemencie zaprzecza własnej poetyckości i odświętności, dąży do 
„doskonałego nienacechowania”.

(Kłos 2009, s. 144)

Autorka wskazuje na wiele tropów łączących poszczególne elementy 
wczesnej twórczości obu poetów, jednakże skupia się wyraźnie na kwestiach 
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filologicznych, przez co rozważania na temat tożsamości doświadczeń i ich 
wpływu na konstrukcję podmiotów czy kreację światów poetyckich zo-
stają zepchnięte na margines. Tymczasem komparatystyczne zestawienie 
wczesnej poezji Ungarettiego z tomu Il Porto Sepolto, czy szerzej L’Allegria, 
z twórczością Tadeusza Różewicza pozwala na poprowadzenie nowych linii 
interpretacyjnych, dopełniających dotychczasowy stan badań. Przedmiot 
niniejszej pracy stanowi poszukiwanie paralel między wierszem Sono una 
creatura Ungarettiego w  tłumaczeniu Grzegorza Franczaka (Ungaretti 
2019, s. 43), a utworem Różewicza Ścigany (Różewicz 1988, s. 26).

Doświadczenie wojny i wiążącej się z nią traumy są elementami, któ-
re tworzą podwaliny twórczości żołnierzy-poetów. Ungaretti był dwudzie-
stosześciolatkiem, gdy wybuchła Wielka Wojna. Różewicz w dniu wybu-
chu drugiej wojny światowej miał zaledwie osiemnaście lat. Natomiast 
kiedy publikowali swoje wiersze, byli niemal w tym samym wieku, ponie-
waż ich faktyczne debiuty przypadały na dwa, trzy lata po ustaniu walk. 
Autobiografizm jest elementem, który najsilniej ciąży na lekturze ich po-
ezji (Kłos 2009, s. 17; Skrendo 2016, s. 12–56). Często była to autokreacja, 
przykładowo figura żołnierza-poety jest mitem założycielskim w  poezji 
Ungarettiego, co badacz Mario Allegri określił jako „chlebakową retory-
kę” (retorica del tascapane) (Kłos 2009, s. 24). Jednakże historia konkret-
nego człowieka zostaje połączona z  uniwersalnym obrazem losu każdej 
jednostki, która doświadczyła konkretnych wydarzeń historycznych i kul-
turowych, między innymi nietzscheańskiej „śmierci Boga” (Kłos 2009, 
s.  19; Skreno 2016, s. 135–136). W  efekcie „ja-Ungaretti”, „ja-Różewicz”, 
„ja-poeta”, „ja-żołnierz”, „ja-człowiek” i wreszcie „ja-istota” – zostaje rozbi-
te. Tkanka tekstowa wybranych wierszy zdaje się przesiąknięta dramatem 
jednostek, które próbują się ponownie scalić i odzyskać tożsamość.

Utwór Sono una creatura pochodzi z tomiku Il Porto sepolto (Pogrzebany 
port), który powstawał w  latach 1915–1916. Zbiorek został ogłoszo-
ny w niewielkim i  rozprowadzonym głównie przez poetę nakładzie, stąd 
w  1919 roku Ungaretti włączył go w  powojenny tom pod zaskakującym 
tytułem Allegria di naufragi (Radość katastrof), który zawierał wiersze w ję-
zyku włoskim i francuskim. W 1931 roku tom został przerzedzony, a jego 
tytuł – skrócony do L’Allegria (Radość). Ostateczny kształt zawiera Vita d’un 
uomo (Żywot pewnego człowieka). Oryginalny tytuł cyklu poetyckiego na-
wiązuje do legendy o zatopionym porcie, o którym mówi sam Ungaretti:

Gdy miałem jakieś szesnaście, siedemnaście lat, może nieco więcej, pozna-
łem dwóch młodych francuskich inżynierów, braci Thuile, Jeana i Henriego 
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Thuile. (…) Opowiadali mi o  porcie, o  zatopionym porcie, który musiał 
pochodzić sprzed epoki Ptolemeuszy, co dowodziło, że Aleksandria była 
portem jeszcze przed Aleksandrem, że jeszcze przed Aleksandrem była 
miastem. Nic na ten temat nie wiadomo. To moje miasto nieprzerwanie zu-
żywa się i unicestwia. Jak możemy dowiedzieć się czegoś o jego początkach, 
skoro nic nie pozostało z tego, co istniało jeszcze przed chwilą? Nic o tych 
początkach nie wiadomo, nie został po nich żaden ślad poza owym portem 
skrytym w głębinach morza, jedynym świadectwem, którym podzieliły się 
z nami wszystkie epoki istnienia Aleksandrii. 

(Kłos 2009, s. 29)

Konstrukcje podmiotowe w  wybranych utworach są przedstawione 
w drodze. Ruch odbywa się wstecz i w głąb. Bohaterowie liryczni pragną 
wrócić do krainy niewinności, nieistniejącej przestrzeni, która zakończy ich 
metafizyczną bezdomność. Natalino Sapegno dostrzega, że Ungaretti two-
rzy swoją poezję wokół „marzenia o świecie nieuczonym i nieświadomym, 
bez ciężaru historii, bez zmazy grzechu, o «kraju niewinnym»” (Sapegno 
1969, s. 690). U  Różewicza można dostrzec „nostalgię za utraconą cało-
ścią” (Fiut 1993, s. 32) i pragnienie „zrekonstruowania człowieka” (Skrendo 
2016, s. 83). Chęć powrotu do swoistej „utopii egzystencjalnej” (Kłos 2009, 
s. 187) wiąże się z powrotem do korzeni, do prapoczątków, a tym samym do 
powtórnych narodzin. Zniszczenie wojenne, kulturowe, moralne nie spro-
wadza się tu do całkowitej negacji i nihilizmu, lecz do chęci powrotu do 
nowego początku.

Il porto sepolto jest zbiorem wierszy, które tworzą „żołnierski pa-
miętnik, w  którym obrazy śmierci i  wojennych spustoszeń (…) przepla-
tają się ze wspomnieniami i  refleksją o  kruchości ludzkiej natury” (Kłos 
2009, s. 22). Efekt ten tworzą dołączane informacje topograficzne, które 
poeta zaczerpnął z  wojskowych map taktycznych: Dolinka pod Szczytem 
Numer Cztery, 5 sierpnia 1916. Mowa tu o dolinie rzeki Isonzo (nazywa-
nej Socza), która była obszarem krwawych walk z wojskiem austro-węgier-
skim. Franczak użył wyrazu „dolinka”, ponieważ „to zdrobnienie od słowa 
vallone – „głęboka dolina”, ale również termin dantejski – vallone oznacza 
piekielny krąg, przepaść, otchłań. Valloncello to paradoksalne zdrobnienie 
infernalnego vallone” (Franczak, b.r.). Data informuje, że wiersz został na-
pisany w przeddzień szóstej bitwy pod Isonzo.

Taki jak ten kamień 
na San Michele 
taki zimny 
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taki twardy 
taki wyschły 
taki oporny 
taki zupełnie 
bezduszny  
 
(Ungaretti 2019, s. 43)

Utwór rozpoczyna się od porównania „ja” lirycznego do kamienia. 
Mowa tu o konkretnym kamieniu z pola bitwy, w której bohater prawdo-
podobnie brał udział i która rozegrała się pod górą San Michele. W tym 
przypadku określenie „ziemia spływająca krwią” nie jawi się jako nad-
użycie, o czym świadczą słowa wykute w kamiennym pomniku: „Na tych 
szczytach Włosi i Węgrzy walczyli z bohaterską odwagą i stali się braćmi 
w  śmierci”. Fascynacja Ungarettiego francuskimi symbolistami sprawia, 
że „ten kamień” zyskuje głębsze znaczenie, stając się jednym ze słów klu-
czy. Przywołuje bowiem skojarzenia biblijne, a dokładniej apokaliptyczne, 
przykładowo proroctwo zniszczenia świątyni, z której „nie zostanie kamień 
na kamieniu”. Doświadczenie wojenne przybiera rozmiar apokalipsy, po 
której został jedynie „kamień na San Michele”, co też koresponduje z nastę-
pującym fragmentem wiersza Różewicza:

Z domu mojego 
kamień na kamieniu 
kwiatek na tapecie  
 
(Różewicz 1988, s. 52)

W poezji Ungarettiego istotne są zaimki wskazujące, które pozwalają 
odchodzić od konkretu do absolutu. Użyte anafory nadają utworowi ryt-
miczność i  podkreślają wagę określeń: zimny, twardy, wyschły, oporny, 
które poprzez opis cech kamienia wskazują na charakter „ja” lirycznego. 
Najsilniej uderza słowo bezduszny, którego tragizm wybrzmiewa dzięki 
mistrzowsko zastosowanej przerzutni. Podmiot zostaje zrównany z  ka-
mieniem na najbardziej pierwotnym poziomie, gdzie zaprzeczona zostaje 
swoista esencja człowieczeństwa. Bohater stracił duszę, przez co nie jest 
już człowiekiem, ale istotą, jak mówi tytuł wiersza. Koncepcja utraty du-
szy w ogniach piekielnych właściwych wyobrażeniom religii chrześcijań-
skiej współgra z  obrazem wojny widzianej oczami bohatera lirycznego 
i włoskim valloncello. Na horyzoncie ukazuje się fascynacja Ungarettiego 
Nietzschem, który pisał:
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Bóg umarł! Bóg nie żyje! Myśmy go zabili! Jakże się pocieszymy, morder-
cy nad mordercami? Najświętsze i najmożniejsze, co świat dotąd posiadał, 
krwią spłynęło pod naszymi nożami – kto zetrze z nas tę krew? Jakaż woda 
obmyć by nas mogła? Jakież uroczystości pokutne, jakież igrzyska święte 
będziem musieli wynaleźć? 

(Nietzsche 2008, s. 125)

Być może brak duszy objawia się niemożnością odczuwania. Podmiot 
uległ deformacji, a zarazem pewnego rodzaju okaleczeniu. Między strofami 
znajduje się odstęp, który stanowi moment ciszy. Milczenie pełni ogromną 
rolę w ungarettiańskiej poezji (Mały słownik pisarzy włoskich 1969, s. 201). 
Sapegno podkreśla dodatkowo, że „pauzy wydobywają intensywność i ewo-
kacyjną rolę każdego słowa” (Sapegno 1969, s. 690).

Taki jak ten kamień 
jest mój płacz 
którego nie widać  
 
(Ungaretti 2019, s. 43)

Następuje powtórzenie początkowego wersu, który pełni kluczową rolę 
w  utworze, dlatego zostaje silnie wyakcentowany. Zamysł kompozycyjny 
przynosi wrażenie pewnej cykliczności, powtarzalności. Kolejna strofa za-
skakuje swoją paradoksalnością, ponieważ jednocześnie kamień zostaje 
spersonifikowany, a „ja” liryczne – odczłowieczone. Dusza i  zdolność do 
ronienia łez zdają się cechować istotę ludzką. Ungaretti w innym wierszu 
pytał „czemu my jedni płaczemy?” (Ungaretti 2019, s. 40).

Śmierć 
przypłaca się 
życiem  
 
(Ungaretti 2019, s. 43)

Zakończenie ukazuje poczucie wszechogarniającej obecności śmierci. 
Ostatnia strofa jest najbardziej problematyczna dla tłumaczy, którzy chcą 
oddać jej sens, a jednocześnie pragną zachować formę puenty, stanowiącej 
paradoks. Obraz śmierci może odnosić się zarówno do sztywnego kamie-
nia, jak i sztywniejącego po śmierci ciała (Kłos 2009, s. 150). Śmierć zostaje 
spłacona dzięki życiu, tłumacz wprowadził jednak ciekawą grę językową, 
ponieważ zmienił wyrażenie „przypłacać życiem” na „przypłacać śmiercią”. 
Puenta może oznaczać, że „im dłużej się żyje, tym śmierć mniej się liczy, 
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tym bardziej traci na wartości” (Franczak, b.r.), jak ujął to Franczak. Może 
oznaczać również fakt, że każdy przeżyty dzień zbliża nas do śmierci – tem
pus fugit.

Podmiot cechuje przede wszystkim przytłaczająca samotność, poczu-
cie wyobcowania i bliskości wielkiej tajemnicy, która rządzi wszechświa-
tem. W kolejnych odsłonach cyklu powie o sobie, że jest „uwieszony życia” 
(Ungaretti 2019, s. 26), staje się „świadkiem gwałtu na nocy” (Ungaretti 
2019, s. 44) i „zapada się w siebie” (Ungaretti 2019, s. 27), co więcej, wprost 
nazwie się „człowiekiem cierpienia” (Ungaretti 2019, s. 48), a o swoim sercu 
powie „najkrwawiej rozszarpana kraina” (Ungaretti 2019, s. 53). „Ja” lirycz-
ne poszukuje samego siebie, wędrując w głąb własnej istoty kulturowym 
śladem dantejskiego bohatera, przy czym nie towarzyszy mu żaden odpo-
wiednik Wergiliusza. Samotność żołnierza-nomady podkreśla fragment:

Na dobre samotną i nagą 
bez mirażu 
noszę mą duszę  
 
(Ungaretti 2019, s. 35)

Oksymoroniczne zestawienie wydobywa głębię swoistej katastrofy pod-
miotowości. Żołnierz funkcjonuje w rygorze struktury podległości i musi 
wypełnić każdy rozkaz. Zostaje więc odpodmiotowiony, ponieważ jest czę-
ścią oddziału, armii bądź idei. Poeta opisuje go jednak jako nomadę, który 
w tłumie podobnych sobie żołnierzy walczy o własne „ja”. Współcześni ba-
dacze dostrzegają główną oś pojęciową w poezji Ungarettiego, która opie-
ra się na układzie „niewinność – pamięć” (innocenza – memoria) (Kłos 
2009, s. 34). Bohater tkwi zanurzony w pustce między chwilą a wieczno-
ścią i w nieustannym zagrożeniu upija się wszechświatem (Ungaretti 2019, 
s.  50), pragnąc uciec od pamięci w  niewinną przestrzeń egzystencjalnej 
utopii, która staje się również ostoją wolności.

Motywy dantejskie wielokrotnie powracały w  poezji Tadeusza Róże-
wicza, szczególnie poprzez odwoływanie się do stopniowego zstępowania 
w głąb infernalnych kręgów. W wierszu Brama bohater liryczny nieodwra-
calnie wchodzi w piekło wojny:

Za tą bramą 
Nie będzie historii 
Ani dobra ani poezji  
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A co będzie 
Nieznajomy panie?  
 
Będą kamienie  
 
Kamień 
Na kamieniu 
Na kamieniu kamień 
A na tym kamieniu 
Jeszcze jeden kamień  
 
(Różewicz 2001, s. 31–33)

Tytułowa brama oddziela dwie rzeczywistości, uniemożliwiając powrót 
do krainy niewinności i  zmuszając „ja” liryczne do pozostania w świecie 
ruin. Po ziemskim piekle, które pokrywają moralne zgliszcza, snują się du-
sze potępione odbywające swój wyrok. Według Michała Januszkiewicza 
Różewicz ukazał „świat zdechrystianizowany i śmierć kultury śródziemno-
morskiej, destrukcję podmiotowości ludzkiej” (Januszkiewicz 2007, s. 46).

Tymczasem bohater liryczny w  wierszu Ścigany podejmuje próbę 
ucieczki przed powojenną rzeczywistością:

Noc 
wciąga mnie 
w głąb 
Płynę w dłoniach jak w łodzi 
odpływam stąd. 
 
(Różewicz 1988, s. 26)

Powyższe słowa sprawiają wrażenie, że podmiot zapada się w  siebie, 
znika – czemu sprzyja noc. Pierwszy wers wprowadza nastrój utworu i, je-
śli odczytywać go symbolicznie, wypełnia utwór śmiercią i poczuciem wie-
lowymiarowego zagubienia wobec otaczającej ciemności. Bohater „odpły-
wa stąd”, co może oznaczać umieranie bądź pragnienie ucieczki z miejsca, 
w którym się znajduje. Obraz jest ascetyczny, dyskretny, intymny. Po strofie 
następuje milczenie, często występujące w poezji Różewicza. „Ja” liryczne, 
podobnie jak bohater z wiersza Jestem istotą, wymienia epitety, dzięki któ-
rym opisuje stan swojego wnętrza:

Ukryty 
nagi 
wyrzucony 
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na wierzch 
jak na groźny ląd. 
 
(Różewicz 1988, s. 26)

Strofa przywołuje na myśl narodziny dziecka, które ukryte i nagie spo-
czywa w brzuchu matki, a w czasie porodu zostaje „wyrzucone” z bezpiecz-
nego miejsca. Wyrzucone, czyli zmuszone siłą, wyrzucone „na wierzch”, 
to jest „poza”, wreszcie – wyrzucone jak śmieci. Ludwik Flaszen dostrze-
gał w poezji autora Niepokoju szczególne napięcie pomiędzy wyobraźnią 
apokaliptyczną a tęsknotą do sielanki (Januszkiewicz 2007, s. 44). Miejsce 
spełnienia apokalipsy poeta określił jako „groźny ląd”, a grozę i niepokój 
tych słów wzmogła zastosowana przerzutnia. „Ja” liryczne pragnie naro-
dzić się na nowo i  wrócić do czasów sprzed wojennego rozbicia, ponie-
waż stworzenie nowej rzeczywistości okazuje się zadaniem niemożliwym. 
Januszkiewicz wkłada tu w usta Różewicza następujące słowa: „mamy oto 
do czynienia z problemem, który polega na tym, że nie ma z czego budo-
wać” (Januszkiewicz 2007, s. 53). Bohaterowi lirycznemu towarzyszy po-
czucie odrzucenia, samotności i zagubienia, gdy czeka z „twarzą przykle-
joną do szyby”.

To są kroki 
to dzwoneczek 
to zwykła rozmowa 
uciekam od ściany do ściany 
krzyczę szeptem: 
jestem. 
 
(Różewicz 1988, s. 26)

Również dla Różewicza zaimki wskazujące miały ogromne znacze-
nie. Służyły bowiem ponownemu nazywaniu rzeczywistości. Podmiot jak 
dziecko uczy się słów, a dziecięcą perspektywę wyraża użyte zdrobnienie 
– „to dzwoneczek”. „Ja” liryczne tkwi w pułapce, w prywatnym więzieniu 
ucieka „od ściany do ściany”. Być może to więzienie jego własnych wspo-
mnień. Najsilniej przykuwa paradoksalne zakończenie utworu, wzmocnio-
ne przerzutnią. Określenie „poetyka ściśniętego gardła” było wielokrotnie 
przypisywane poezji Różewicza, nie będzie więc nadużyciem zastosowanie 
go wobec omawianego utworu. Słowa okazują się bowiem niewystarcza-
jące, nie są w  stanie wyrazić treści i unieść wagi oskarżeń, co więcej nie 
ma w  nich odpowiedzi na pytanie o  własną tożsamość. Krzyk pozostaje 
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formą naturalnej ekspresji, która również zawodzi, stąd szept wyrażający 
stłamszenie. Bohater liryczny podejmuje heroiczną próbę scalenia własne-
go „ja”, rozpoczynając od słowa jestem – „istnieję”.

Wspólne miejsce twórczości Ungarettiego i Różewicza zdaje się wyra-
stać z tych samych kulturowych korzeni, a w szczególności z nietzscheań-
skiej koncepcji śmierci Boga, dziedzictwa francuskich symbolistów i awan-
gardzistów oraz wszechobecnych odwołań do Boskiej Komedii i  biblijnej 
Apokalipsy. W centrum rozważań poetów znajduje się problematyka rozbi-
tej tożsamości i prób jej ponownego scalenia. Bohaterowie liryczni w wier-
szach Jestem istotą i  Ściganym zostają zdezintegrowani i  na swój sposób 
okaleczeni. Cechuje ich zagubienie i przytłaczająca samotność wobec roz-
padającego się świata i niemożności powrotu do krainy niewinności, czy-
li nieistniejącego miejsca z  odległej przeszłości. Jak twierdzi Anita Kłos, 
ungarettiański żołnierz-nomada to „człowiek bez poczucia zakorzenienia 
w sensie czasowym i geograficznym, który skazany jest na ciągłe doświad-
czanie granicznych sfer egzystencji” (Kłos 2009, s. 30). Bohater Różewicza 
ucieka w głąb siebie, próbując ponownie się zrekonstruować ze znajomych 
odłamków. Budulec okazuje się jednak nietrwały i bezużyteczny, podobnie 
jak słowo poety. Według Ungarettiego poezja jest „otwarciem na świat we-
wnętrzny poety, wejrzeniem w przepaść jego duszy. Jest «echem istnienia»” 
(Kralowa, Ugniecka i  Żaboklicki 2006, s. 176), wobec czego bohaterowie 
liryczni w zaprezentowanych utworach sprowadzają swoje rozważania do 
jednego słowa, jestem – „istnieję”. Funkcjonują jednak w zawieszeniu, bez 
korzeni i  silnych fundamentów, tęskniąc za egzystencjalną utopią, która 
oferowała zadomowienie. Tkanka tekstowa utworów pulsuje bólem wywo-
łanym przez brak szeroko pojętego domu.

Stan metafizycznej bezdomności konstrukcji podmiotowych znajduje 
odbicie w „rozczłonkowanych” wersach i formalnym ascetyzmie. Poeci do-
skonale posługują się pustą przestrzenią, która wprowadza milczenie. Ich 
poezja zostaje przesiąknięta autobiografizmem i  pragnieniem stworzenia 
obrazu człowieka. Dzięki Ungarettiemu i  Różewiczowi nastąpił przełom 
w rozwoju nowoczesnej poezji. Zarówno Il Porto sepolto jak i Niepokój za-
wierają historie żołnierza, poety, człowieka, istoty i wreszcie konkretnych 
osób – Giuseppe Ungarettiego i Tadeusza Różewicza.
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“Um pouco cega, um pouco torta” –  
o retrato do movimento emancipatório feminista  

na Polónia e em Portugal na viragem  
dos séculos XIX e XX

Streszczenie
(„Trochę ślepa, trochę krzywa” – portret emancypacyjnego ruchu feministycznego w Polsce 
i Portugalii na przełomie XIX i XX wieku)

Poniższy artykuł stanowi analizę porównawczą tekstów o charakterze emancypacyjnym au-
torstwa polskiej pisarki Elizy Orzeszkowej oraz portugalskiej autorki Marii Veledy, z uwz-
ględnieniem kontekstu społeczno-politycznego obu państw na przełomie wieków. Kobiety 
coraz głośniej zaczynały mówić o przysługujących im prawach oraz wszechobecnym ucisku 
i podwójnych standardach. Wykorzystując znaczące zmiany o charakterze politycznym za-
chodzące w Polsce i Portugalii, domagały się reform w systemie prawnym, przyznania im 
prawa do głosowania, decydowania o samej sobie i uczestniczenia w życiu publicznym.

Słowa kluczowe: feminizm, emancypacja, Orzeszkowa, Veleda, wiek XIX i XX

Eliza Orzeszkowa e Maria Veleda são duas autoras-feministas que escre-
veram e atuaram, respetivamente, na Polónia e em Portugal, no final do 
século XIX e início do século XX. Tornaram-se conhecidas pela sua ati-
vidade jornalística, publicando seus textos em várias revistas femininas 
que, com a passagem do tempo, mudaram o caráter dos conteúdos divul-
gados, voltando-se para a direção mais emancipatória. Ambas as autoras 
são consideradas precursoras do pensamento feminista nos seus países, es-
tavam a par dos pressupostos globais do movimento mas, ao mesmo tem-
po, prestaram atenção à situação sociopolítica específica das suas pátrias. 
A fonte mais importante no trabalho apresentado serão então os artigos 
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de Eliza Orzeszkowa – Kilka słów o kobietach, List do kobiet niemieckich 
e O Polce Francuzom –  publicados em volumes coletivos em Varsóvia, e de 
Maria Veleda, publicados em formatos mais curtos na revista “Vanguarda” 
– Libertas, Martyres, O Suffragio Feminino, Pelo livre pensamento, Um 
Triumpho, Porque me fiz livrepensadora? – que serão analisados com o ob-
jetivo de encontrar os postulados comuns do movimento emancipatório na 
Polónia e em Portugal no final do século XIX e início do século XX.

1

Este trabalho tem como objetivo chamar a atenção para a atividade das mu-
lheres que viviam na viragem dos séculos e que perceberam a necessidade 
de se libertarem dos limites impostos pela sociedade ao longo dos séculos, 
bem como do sistema opressor que as impedia de tomar decisões próprias, 
não apenas na dimensão da vida privada, mas também pública. A análise 
refere-se ao âmbito dos estudos feministas e de género, com o objetivo de 
revelar os traços femininos na História, as suas biografias, atividade, formas 
de se organizar (associações, jornais, etc.), mas também estruturas sociais, 
muitas vezes omitidas pela história política. A narrativa histórica desempe-
nha as funções cognitivas, mas também normativas e simbólicas, sendo por 
isso um forte instrumento de poder. Portanto, é importante recriar a histó-
ria da emancipação, libertação dos estereótipos viventes nas comunidades, 
dos preconceitos e opiniões opressoras. Esse caminho sempre foi e ainda 
é  longo, porém, no século XIX e início do século XX podemos observar 
uma aceleração significativa, graças a muitas figuras femininas incansáveis, 
incluindo Eliza Orzeszkowa e Maria Veleda. 

Eliza Orzeszkowa foi uma das escritoras, publicitárias e ativistas sociais 
polacas mais conhecidas do período do positivismo. A sua obra é muito 
vasta e cobre uma extensa gama temática, muitas vezes revolucionária, con-
siderando o período em que escreveu e a riqueza dos géneros literários aos 
quais se dedicou – começando pela poesia, passando por contos e roman-
ces, até os textos em forma dos artigos e ensaios. A sua obra costuma ser 
dividida em três períodos: tendencial (pol. tendencyjny; 1866–1876), rea-
lista (pol. realistyczny; 1877–1891) e religioso-ético (pol. religijno–etyczny; 
1892–1910) (Górnicka-Boratyńska 2018, p. 89). Uma questão crucial dos 
seus trabalhos é o interesse pela ideia da emancipação feminina – enten-
dida principalmente como o direito à educação, a crítica ao sistema tradi-
cional de ensino das meninas – mas também pelo trabalho feminino e pela 
necessidade das mudanças jurídicas na lei estatal. 
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As inspirações da escritora pela questão feminina resultaram no apeli-
do de “George Sand polaca”. Nos textos de Orzeszkowa podemos encontrar 
os assuntos como relações familiares e nacionais, principalmente lituanas, 
bem como a educação e independência no trabalho profissional das mulhe-
res. Abordou também o problema da influência do ambiente social, no qual 
a mulher deveria atuar, e o papel dos homens na busca pela igualdade das 
mulheres – como a própria escritora enfatizou, não se tratava de lutar con-
tra os homens, mas sim, de cooperação. Esses tópicos foram também tra-
tados nos artigos dedicados à revista “Świt”, publicada nos anos 1884–1887 
em Varsóvia, sob a direção de Maria Konopnicka. 

Até o ano de 1882, Eliza Orzeszkowa era coproprietária da livraria edi-
torial em Vilnius e pessoalmente supervisionou a publicação das obras que 
levantassem a questão feminina, incluindo os textos da autoria de Waleria 
Marrené-Morzkowska. As autoridades tsaristas não gostaram dessa ativi-
dade, a editora foi fechada e a escritora condenada a um acordo forçado 
em Grodno. Em 1891 teve lugar um congresso secreto sob o patrocínio de 
Orzeszkowa, o que fazia parte da celebração do 25º aniversário do seu tra-
balho como escritora. Com o passar do tempo, os críticos e historiadores 
avaliaram a atividade de Orzeszkowa duma forma mais analítica – a  in-
fluência dela no pensamento feminista polaco foi, sem dúvida, significa-
tiva mas, numa fase tardia da sua atividade, podemos observar um colap-
so de alguns elementos da sua visão do mundo. Como escreve Górnicka-
Boratyńska na sua antologia:

Apesar do fato de que o movimento feminista polaco, nos seus primórdios, 
foi claramente organizado em torno da figura de Orzeszkowa e da receção 
feminista das suas obras, ela rapidamente passou a ser denominada como 
apenas uma pioneira do movimento feminista, atribuindo aos seus méritos 
cada vez mais limites. Isso se deve ao fato de que, com o tempo, a escritora 
expressava cada vez mais preocupações enquanto à emancipação feminina 
e pôs-lhe cada vez mais restrições1. 

(Górnicka-Boratyńska 2018, p. 90)

Em 1905 e 1909 Orzeszkowa foi nomeada ao Prémio Nobel de 
Literatura. Como já foi mencionado, a autora dedicava-se também ao jor-

1 Salvo indicação em contrário, todas as traduções são minhas; “Mimo że polski ruch ko-
biecy w swych początkach wyraźnie organizował się wokół Orzeszkowej i feministycznej 
recepcji jej dzieł, bardzo szybko zaczęto ją określać mianem zaledwie pionierki ruchu 
kobiecego, przypisując jej coraz bardziej ograniczone zasługi. Wynika to stąd, iż z czasem 
pisarka wyrażała coraz więcej obaw wobec emancypacji i stawiała jej coraz większe ogra-
niczenia”.
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nalismo, escrevia artigos e tratados, referindo-se às questões sociais atuais 
da época, e são esses textos que serão analisados no seguinte trabalho. 

Maria Carolina Frederico Crispim, mais conhecida como Maria Veleda, 
foi uma professora, ativista, republicana e jornalista portuguesa, até hoje 
considerada uma pioneira na luta pela educação e direitos das mulheres. 
O seu pai foi o responsável cultural da Sociedade Teatral de Faro, o que des-
pertou na sua filha a paixão pela arte. Aos 19 anos Maria teve a sua estreia li-
terária com as publicações de vários tipos no jornal provinciano “O Distrito 
de Faro”. Publicava cada vez mais textos em vários periódicos, entre outros, 
“A Tradição”, “Ave Azul”, “Sociedade Futura”, “O Mundo”, “O Século”, etc., 
e neles levantava as questões cruciais como o acesso igual à educação para 
ambos os sexos, a emancipação feminina, defendia os ideais da República 
e do Livre-pensamento. Significativo tornou-se o ano de 1902, quando ela 
publicou dois textos importantes na sua obra literária. Primeiro – a coleção 
Biblioteca Infantil – Contos Corderosa – que foi um dos poucos exemplos 
da literatura infantil desta época e o segundo – o opúsculo Emancipação 
Feminina, concentrado na promoção da educação feminina, a sua vida 
profissional e a luta pelos seus direitos. Envolvia-se também com o ativis-
mo social, estava interessada nas questões políticas e feministas e começou 
a colaboração com o jornal “A Vangarda”. O discurso de Maria Veleda foi 
bastante controverso e incomodava especialmente os círculos conservado-
res, incluindo a Igreja católica:

[…] não só pelo desassombro das críticas à monarquia e ao poder e influên-
cia do clero, mas também pela ousadia em trilhar caminhos reservados 
aos homens. Nos jornais católicos e monárquicos, sucediam-se os insultos 
e ofensas à sua dignidade de mulher e em cartas anónimas eram frequentes 
as ameaças de morte. 

(Monteiro 2013, p. 35)

Em 1906 foi iniciada na Maçonaria e, dois anos depois, teve um papel 
relevante na organização do I Congresso Nacional do Livre-pensamento 
em Lisboa e foi aqui que apresentou a Tese Feminismo, junto com Ana de 
Castro Osório. Foi o ano de 1909, quando aderiu à Liga Republicana das 
Mulheres Portuguesas mas, devido à sua postura bem revolucionária, não 
podia fazer parte da comissão organizadora. Além disso, em 1911 criou 
o Grupo das Treze “[…] com o objetivo de combater todas as superstições, 
o fanatismo religioso e o obscurantismo, responsáveis pela submissão espi-
ritual das mulheres aos preconceitos sociais que a Igreja sancionou e ajudou 
a perpetuar” (Monteiro 2013, s. 49). No ano de 1915 separou-se da LRMP, 
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já que o movimento assumiu o caráter apartidário. No mesmo ano filiou-se 
no Partido Democrático e fundou a Associação Feminina de Propaganda 
Democrática que apoiava o político republicano – Afonso Costa. Porém, 
ficou muito desiludida com os governos da Primeira República Portuguesa, 
que já não estavam tão dispostos a conceder o voto às mulheres. Em 1917 
adoeceu gravemente e, na grande medida, renunciou ao seu ativismo po-
lítico mas, ao mesmo tempo, não deixou de defender os ideais de forma 
mais serena. Em 1919 fundou “A ASA – Revista Espiritualista de Ciências 
Psíquicas” que, em 1921, transformou-se na revista “O Futuro”. A partir daí, 
toda a sua atividade foi encostada nas publicações jornalísticas.

2

A situação das mulheres nas primeiras décadas do século XIX foi principal-
mente marcada pela consolidação das desigualdades entre os sexos e tenta-
tivas de as afastar da esfera pública em prol da vida doméstica. Tal situação 
foi enfrentada por mulheres em quase todo o mundo e determinou o sur-
gimento dos movimentos femininos nos próximos anos. Esses que foram 
desenvolvidos na Polónia no final do século XIX, porém, tinham o caráter 
mais específico – as mulheres e os homens estavam no estado do cativeiro, 
o que teve um impacto significativo nas estratégias adotadas. Feministas po-
lacas enfatizaram que a luta pelos direitos das mulheres não pode ser adia-
da até o momento de ganhar a independência, razão pela qual começaram 
a surgir vários tipos de associações – principalmente no Reino da Polónia e 
na Galiza – profissionais, de autoajuda, religiosas ou de caridade. 

As mulheres foram cada vez mais ativas, especialmente depois da revo-
lução de 1905 e participaram na vida pública mais notavelmente. Em 1907, 
em Varsóvia, foi criada a União Pela Igualdade de Direitos das Mulheres 
Polacas (pol. Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich) e a iniciativa da 
sua fundação partiu do corpo editorial feminino da revista “Ster”. A sua 
editora – Paulina Kuczalska-Reinschmitt – é considerada a líder da pri-
meira onda do movimento feminista polaco. Em 1903 publicou um artigo 
sobre o desenvolvimento do novo pensamento feminista mundial e polaco, 
apontando para as personagens que considerou pioneiras na sua criação, 
entre outros, Eliza Orzeszkowa. Um dos objetivos prioritários de ZRKP era 
a luta pelos direitos políticos iguais para as mulheres, independentemente 
da sua origem social, orientação política e posição financeira. 

Como o resultado da revolução já mencionada e da liberalização con-
sequente, tiveram lugar dois congressos importantes de mulheres polacas: 
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em Varsóvia, onde foi reivindicado o direito de voto independentemente 
do sexo, e em Cracóvia, que foi o primeiro congresso aberto e legal das mu-
lheres polacas de todas as três partições – das terras do Reino da Prússia, do 
Império Russo e da Monarquia Austríaca. Foi então que os postulados dos 
círculos emancipatórios assumiram um caráter mais radical. Em meados 
do século XIX podemos observar os fenómenos voltados para a eliminação 
dos estereótipos sociais e protestos contra as limitações na educação das 
mulheres. 

Assim vale a pena destacar o movimento das Entusiastas (pol. “Entu-
zjastki”), cujo ícone tornou-se Narcyza Żmichowska. Ela rejeitou o  mo-
delo vigente da educação das meninas e enfatizou que esse não devia ser 
baseado na criação das damas de salão, modestas e submissas ao marido. 
As Entusiastas começaram a fundar as escolas, a escrever artigos e obras 
que conscientizassem a sociedade sobre a necessidade de tomar as medidas 
emancipatórias mais decisivas. Um traço importante do movimento femi-
nista polaco foi o facto de que não estava relacionado a nenhum partido 
político: “As líderes do movimento feminista sublinharam a separação das 
terafas e dos caminhos da realização das aspirações femininas, expressaram 
a convicção sobre a necessidade de se tornar independente pelas próprias 
mulheres e organizações feministas” (Sikorska-Kowalska 2019, s. 148)2. 
O slogan mais importante das feministas polacas era então a luta pelo direi-
to ao voto igual aos homens, os postulados de reforma e unificação da edu-
cação para as mulheres, a admissão no ensino superior, salários iguais e o 
direito de dispor das suas propriedades – portanto, as exigências principais 
foram as mudanças na lei civil. 

Em 1907 no Congresso das Mulheres, como uma manifestação da resis-
tência, foi publicamente rasgado e depois queimado o Código de Napoleão 
– um símbolo da humilhação das mulheres na sociedade. Portanto, o postu-
lado mais importante do movimento feminista da viragem dos séculos tor-
nou-se em luta contra a escravidão interna das mulheres e a conscientização 
dos indivíduos femininos sobre o seu valor e direito de ser independente, 
considerados os elementos cruciais na luta pela sua libertação.

A sociedade portuguesa do final do século XIX e início do século XX 
viveu um período das nítidas mudanças o que, consequentemente, influen-
ciou também a redefinição dos conceitos fundamentais, entre outros, os 
relativos à mulher, ao seu papel e à sua função social. O movimento eman-
2 “Liderki ruchu kobiecego podkreślały odrębność zadań i dróg realizacji dążeń kobiecych, 

wyrażały przekonanie o konieczności usamodzielnienia się samych kobiet oraz organiza-
cji kobiecych”.
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cipatório português, que começou a tomar forma mais concreta na viragem 
do século, tinha como um objetivo principal sensibilizar as mulheres para 
o seu valor individual, bem como negar os preconceitos e limites que lhes 
eram impostos, sem adquirir um feitio demasiado radical:

Com certo vigor, a dado passo, o movimento feminista em Portugal é, no 
entanto, sempre um movimento moderado, nunca declaradamente subver-
sivo nem violento, mais atento à satisfação das suas reivindicações pela for-
ça da persuasão, do direito e da educação do que pela força dos gritos e das 
manifestações.

(Silva 1983, s. 875)

No contexto português  – como no caso de muitos outros países, in-
cluindo a Polónia – ganharam importância as publicações e a atividade 
feminina nas várias revistas. Um dos primeiros periódicos que adotaram 
o discurso feminista foi “Gazeta das Damas”, criado em 1822 por Caetano 
António de Lemos, redigido por três escritoras anónimas que usavam os 
pseudónimos para assinar os seus textos. Neles levantaram as questões 
como a importância da educação das mulheres sobre p. ex. a política, a vida 
social ou os negócios. Em 1868 foi fundada a revista “A Voz Feminina”, 
onde as autoras chamavam a atenção para a situação da inferioridade das 
mulheres, tanto legal e social, como cultural e a necessidade de mudar esse 
estado. Como um fruto da crescente conscientização dos grupos das mu-
lheres sobre os seus direitos e a sua posição social, nos primeiros anos do 
século XX começaram a surgir as primeiras associações laborais femininas 
de caráter inclusivo:

Se a princípio o ideário feminista englobou apenas uma minoria, perten-
cente à elite, chegou a envolver [...] centenas de ativistas e cerca de dois 
milhares de inscritas em associações que entretanto foram proliferando, 
estando em curso o seu recenseamento e a reconstituição dos respetivos 
percursos. 

(Esteves 2001, s. 89)

No ano de 1899 foi fundada a Liga Portuguesa da Paz, por iniciativa 
da escritora feminista Alice Pestana, cujo objetivo era propagar a doutrina 
da paz e funcionar como uma organização não governamental, apolítica 
e não associada a nenhuma religião. Contudo, o que se torna importante, 
é a criação da Secção Feminista dentro da Liga em 1906, cujo propósito era 
levantar a disputa e lutar pelos direitos das mulheres. Em 1907 foi funda-
do o Grupo Português de Estudos Feministas, liderado por Ana de Castro 
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Osório “[...] que se propunha essencialmente divulgar os ideais feministas 
e explicar o seu significado” (Silva 1983, s. 876). Apesar do seu curto perío-
do de atividade, o grupo tornou-se a base dum movimento relevante para 
as feministas portuguesas – Liga Republicana das Mulheres Portuguesas 
(LRMP), criada em 1909 e apoiada pelo Partido Republicano Português, 
que tinha os objetivos e postulados bem definidos, como o direito de voto 
às mulheres, igualdade de acesso à educação e ao emprego ou mudanças na 
lei civil, entre outros, relativas ao divórcio. LRMP organizou também várias 
campanhas para aumentar a conscientização sobre as questões sociais im-
portantes que deveriam ser notadas, combatidas e condenadas, a título de 
exemplo, o feminicídio, a violência doméstica ou a mendicidade. Os meios 
de divulgação desses ideais e propagação de várias iniciativas tornaram-se 
as revistas, como “A Mulher e a Crainça” ou “A Madrugada”. No ano de 
1914 foi criado o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, filiado na 
Aliança Internacional para o Sufrágio das Mulheres. A sua intenção era de-
fender o melhoramento das condições materiais e éticas da mulher, o seu di-
reto de trabalho e remuneração equitativa, proteção à criança contra a vio-
lência, condenação do tráfico humano e da prostituição de menores. Em 
1924 em Lisboa ocorreu o I Congresso Feminista e de Educação, que teve 
um impacto significativo tanto dentro do país, como no nível internacio-
nal. Como consequência deste sucesso, em 1928 reuniu-se o II Congresso 
Feminista e de Educação, baseado principalmente no intercâmbio com os 
movimentos estrangeiros.

3

Na parte seguinte serão analisados os artigos selecionados de Eliza 
Orzeszkowa e Maria Veleda. No discurso efetuado por ambas as autoras, 
podemos encontrar tanto os elementos comuns que fazem parte do pensa-
mento emancipatório geral espalhado pelo movimento feminista em todo 
o mundo naquela época, como os problemas mais particulares, relaciona-
dos à situação sociopolítica dos países em questão. 

Kilka słów o kobietach (port. Algumas palavras sobre as mulheres) de 
Eliza Orzeszkowa é uma espécie de tese filosófica, publicada em 1893 em 
Varsóvia, escrita em forma dum artigo, sobre a situação das mulheres pola-
cas no final do século XIX e início do século XX, as condições sociais que 
determinam a sua posição e o que a própria mulher pode fazer para dar um 
passo em direção dum futuro melhor. List otwarty do kobiet niemieckich de 
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1893 (port. A carta para as mulheres alemãs) é um artigo dedicado à ques-
tão do acesso das mulheres à educação digna  portanto, como sublinha 
a autora – à verdade. O Polce – Francuzom (port. Sobre a mulher polaca para 
os franceses) é um texto do ano 1900, enfocado no trabalho feminino, mas 
constitui também um tipo de relato da atividade das mulheres em direção 
à sua liberdade. 

Os artigos escritos por Maria Veleda têm um formato diferente em 
comparação com os de Eliza Orzeszkowa, visto que foram publicados na 
revista “Vanguarda”, nos números dos anos 1908–1909 e esses que serão 
relevantes na análise são – Libertas (1909), Martyres (1909), O Suffragio 
Feminino (1909), Pelo Livrepensamento (1908), Porque me fiz livrepensa
dora? (1909), e Um Triumpho (1909).

4

Um tópico principal que discute nos seus textos tanto Eliza Orzeszkowa, 
como Maria Veleda, é a educação feminina, que abrange a educação primá-
ria das meninas, mas também a formação das mulheres num nível superior 
e o seu acesso às universidades. Em Kilka słów o kobietach Eliza Orzeszkowa 
dedica muito espaço para quebrar os preconceitos na educação das meni-
nas e dos meninos. Para a autora, o erro fundamental que faz com que as 
mulheres sejam tratadas como as representantes dum grupo inferior, me-
nos importante e sem a voz própria na sociedade, é educar as meninas sob 
a proteção constante, não permitindo que façam qualquer trabalho ou es-
forço mais exigente, valorizando apenas a sua beleza e ignorando as suas 
qualidades internas. Assim, a mulher, considerada um anjo e a criação da 
natureza mais bela, torna-se incompetente e dependente dos homens, pri-
vada da influência na realidade circundante, como diz Orzeszkowa: “Tão 
bonita e mimada criança da comunidade é uma mulher” (Orzeszkowa 
1873, s. 4)3. Dessa forma, enfatiza que a perceção da mulher como um indi-
víduo incapaz de trabalhar e de tomar as decisões próprias, não provém da 
sua natureza, mas sim, da maneira como ela é tratada na sociedade desde 
o seu nascimento. Portanto, a chave deveria ser uma mudança de mentali-
dade, que permitirá que as meninas façam o que os meninos da sua idade 
podem fazer, em vez de lhes ensinar apenas as maneiras de corte e como 
dirigir o seu futuro lar – o que Orzeszkowa define como o motivo principal 
da luta emancipatória:

3  “Takim pięknym i rozpieszczonym dzieckiem społeczności jest kobieta”.
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[…] da fraqueza física, mais imposta do que da natureza tomada, da falta de 
força moral para uma vida espontânea e lógica, da maldição da escravidão 
eterna e do angelismo, da busca pelo pedaço de pão da mão de outrem, do 
fechamento eterno dos caminhos de trabalho sério e útil, devem e têm de 
emancipar as mulheres4.

(Orzeszkowa 1873, s. 4)

Além disso, a autora incentiva os pais a ensinarem às filhas um ofício 
útil e, assim, garantir-lhes um futuro melhor e não basear a sua educação 
apenas na aprendizagem do francês e de como tocar no piano:

Se tem filhos e deseja deixar o seu estabelecimento como uma herança para 
eles, não faz mal se as suas filhas, junto com os filhos, também aprenderem 
um ofício ou um comércio. Depois, poderão tornar-se ajudantes dos seus 
irmãos ou começar, por conta própria, o mesmo trabalho noutro povoado, 
com a ajuda da herança do pai, que também é devida às filhas5.

(Orzeszkowa 1873, s. 76)

Nos textos de Maria Veleda também podemos encontrar os trechos so-
bre a essência da educação feminina, bem como a desigualdade de acesso 
a essa por parte das mulheres em relação aos homens. Em Libertas mostra 
uma atitude semelhante à questão de educar as meninas e permitir que elas 
tenham as mais oportunidades de trabalho quanto possível, através da pas-
sagem das habilidades e competências necessárias para os pais:

Eu, se tivesse filhas, jámais as deixaria crescer na ociosidade. Ensinar-lhes-
hia tudo quanto soubesse; aprenderia para lhes ensinar o que não soubesse; 
educal-as-hia no amor da humanidade e no respeito pelo trabalho e pelo es-
forço alheio; não lhes pregaria o desprezo pelo amor e pelo casamento, mas 
evitaria que ellas procurassem n’um ou n’outro um expediente para viver; 
fal-as-hia honestas, ensinando-as de pequeninas a trabalhar [...]. 

(Veleda 1909d, s. 1)

4 “[…] od słabości fizycznej, bardziej narzuconej niż od natury wziętej, od braku sił moral-
nych na samoistne i logiczne życie, od klątwy wiecznego niewolnictwa i anielstwa, od wy-
patrywania z cudzej ręki kawałka powszedniego chleba, od wiecznego zamykania przed 
nimi dróg poważnej i użytecznej pracy mają i powinny emancypować się kobiety”.

5 “Jeżeli ma synów i dla nich pragnie zakład swój w dziedzictwie zostawić, nie przeszkodzi 
temu bynajmniej, jeśli i córki jego razem z synami wyuczą się rzemiosł lub handlu. Będą 
one mogły później stać się pomocnicami swych braci albo w innej miejscowości rozpo-
cząć taką samą pracę na własną rękę z pomocą schedy, która przecie i córkom wydziela się 
z ojcowskiego dobra”.



87
“Um pouco cega, um pouco torta”…

Veleda acredita no poder da educação das mulheres, que não é só uma 
fonte de felicidade individual, mas também coletiva, que se manifesta no 
funcionamento melhor de todo o país, criado por cidadãos e cidadãs edu-
cadas, como constata a autora: “Está provado que os paizes mais prosperos 
são aquelles em que as mulheres teem attingido um mais alto grau de cul-
tura intellectual” (Veleda 1909d, s.1). Em Porque me fiz livrepensadora? 
Veleda refere-se a um tópico interessante de educar os filhos e as filhas sem 
a distinção de sexos, sublinhando as vantagens de tal coeducação. Começa 
com uma anedota da sua infância e enfatiza a influência que o seu pai exer-
ceu nas primeiras etapas da sua vida. Ele possuía algumas vivendas cam-
pestres fora da cidade, visitava-as de vez em quando e então a pequena 
Maria era a sua companheira. Passavam as tardes numa horta, onde a me-
nina podia brincar com os seus amigos – coetâneos do sexo masculino, 
até menciona alguns nomes como Arthur Azevedo, José Sanches ou João 
Pereira de Mattos. Quando os pais estavam ocupados com a conversa, as 
crianças brincavam juntas e isso constituiu um ponto crucial para a autora 
– os medos de confronto e as diferenças entre os sexos desapareceram. Não 
havia regras de “bom comportamento” impostas às meninas, nem regras 
ridículas que deveriam seguir:

A co-educação tem só vantagens. Em primeiro logar, desde que as meninas 
estudem e se recreiem com rapazes, desapparecerá a perigosa preoccupação 
do sexo. Rapazes e raparigas lembrar-se-hão de que são apenas camaradas 
e isto os preparará para se acompanharem pela vida fóra, sempre confiantes 
e affectuosos, como irmãos. Além d’isto, a communidade de brinquedos, 
contribue para que as meninas se desenvolvam, se robusteçam, correndo, 
pulando com os rapazes, em absoluta liberdade, em plena conquista da vida.

(Veleda 1909a, s. 1)

Um dos aspetos da luta das feministas da primeira onda era o aces-
so igual das mulheres a todos os tipos de trabalho, com base nas suas ha-
bilidades e não nas convenções sociais, como enfatiza Orzeszkowa: “[...] 
o trabalho dos homens é apenas o trabalho da metade da Humanidade”6 
(Orzeszkowa 1873, s. 59). Em Kilka słów o kobietach a escritora defendeu 
a ideia de que uma sociedade não se pode desenvolver sem a contribui-
ção das mulheres, do seu trabalho e pensamento filosófico. Privá-los dessa 
possibilidade é um desperdício do seu potencial e de tudo o que podem 
contribuir para a evolução da civilização. Além disso, o critério do acesso 

6 “[…] praca mężczyzn to dopiero praca połowy rodzaju ludzkiego”.
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aos diversos campos de estudos e trabalho não deve ser o sexo, mas as ha-
bilidades do indivíduo:

Se nos perguntassem: nos quais caminhos da atividade humana uma mu-
lher, devido às suas habilidades naturais e sua posição social, tem direito 
e  pode trabalhar? – responderíamos da mesma forma, como no caso do 
ensino a ser dado às mulheres: em todos aqueles, que estão abertos aos ho-
mens, em todos os quais um homem pode tornar-se feliz e útil, e a única 
dica na escolha dum deles devem ser as habilidades inatas, as inclinações do 
indivíduo e as circunstâncias da situação social7.

(Orzeszkowa 1873, s. 62)

No contexto do trabalho feminino, Orzeszkowa levantou uma questão 
importante, nomeadamente, o sistema de poder e o acesso das mulheres 
a posições decisivas. A título de exemplo, mencionou os Estados Unidos e a 
França, onde cada vez mais mulheres ingressavam nas universidades e des-
cobria novos caminhos profissionais. Aparece também um nome do filóso-
fo inglês – John Stuart Mill – que junto com o seu partido defendia o direito 
de voto das mulheres, o que, como observou a autora do artigo, podia ser 
o primeiro passo para obter a possibilidade de se tornar um membro femi-
nino da congregação e, a longo prazo, o cargo da ministra. 

Para ter uma imagem completa da escrita de Orzeszkowa, é de realçar 
mais um aspeto que – como lhe reprocharam as feministas polacas dos pe-
ríodos posteriores – comprovou a sua inclinação para uma atitude bastante 
conservadora e cautelosa que, às vezes, contradizia os seus postulados de 
caráter mais radical. Assim, em O Polce Francuzom, podemos encontrar 
um fragmento no qual recomenda às mulheres a assumirem uma atitude 
cuidadosa na escolha da sua profissão: 

Ao mesmo tempo, enfatizamos fortemente que, tendo direito ao trabalho 
qualquer, a mulher escolha um para si mesma com maior cuidado, para o 
qual as suas habilidades sejam suficientes. Esta objeção resulta da tendência 

7 “Gdyby nas zapytano: na jakich drogach działalności ludzkiej kobieta, ze względu na 
przyrodzone zdolności swoje i pozycję swą społeczną, pracować może i ma prawo? – 
odpowiedzielibyśmy tak samo, jak w kwestii nauk mających być udzielanymi kobietom: 
na wszystkich tych, które stoją otworem przed mężczyznami, na wszystkich, na których 
człowiek stać się może szczęśliwym i użytecznym, a jedyną w wyborze jednej z nich wska-
zówką mają być wrodzone zdolności, skłonności jednostki i okoliczności społecznego po-
łożenia”.
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desnecessária das mulheres polacas de escalar os picos mentais e sociais al-
tos, o que cria os Ícaros caindo das altitudes – nos abismos8.

(Orzeszkowa 1900, s. 30)

O tema do trabalho feminino foi também abordado por Maria Veleda, 
que o considerou uma das formas de romper com a escravidão do quoti-
diano e, ao mesmo tempo, chamou a atenção para os preconceitos da so-
ciedade em relação às mulheres trabalhadoras. Proporcionar a igualdade de 
acesso ao trabalho mostra-se como uma forma de romper com a objetifica-
ção das mulheres e libertar-se da subjugação aos homens. Para ela – como 
para Orzeszkowa – o trabalho é uma fonte da felicidade e prosperidade no 
nível da família, bem como a garantia do desenvolvimento de toda a socie-
dade, como diz no seu artigo Libertas: “As mulheres são infelizes exacta-
mente porque não sabem trabalhar. O habito do sofrimento, a resignação, 
a paciencia, fizeram d’ellas creaturas d’uma passividade mórbida, incapazes 
de produzir uma geração de homens fortes e altivos” (Veleda 1909d, s. 1).

Maria Veleda clama também pela criação dos sindicatos dedicados às 
mulheres, já que, conscientes do seu valor na sociedade, as trabalhadoras 
lutarão pelas suas liberdades com maior eficácia. A autora vê uma ameaça 
aos ideais feministas na Igreja Católica, que é uma fonte do conservadoris-
mo, perpétua os estereótipos e, com a sua mensagem, torna quase impossí-
vel a luta pela igualdade entre os homens e as mulheres:

E’ preciso que a mulher portugueza se liberte e independentise. E’ minha 
convicção firme e inabalavel que as mulheres que trabalham e luctam pela 
vida, jámais se deixarão catechisar pelas beatas do feminismo catholico, 
e desde que nós lhe opponhamos uma forte corrente contraria. […] A mu-
lher portugueza tem uma tarefa a cumprir, e essa tarefa não deve executar-
-se na penumbra das egrejas; mas á luz de um sol, que se chama Progresso, 
caminhando para um futuro que se chama – Liberdade! 

(Veleda 1909d, s.1)

Convém debruçar-se também sobre os pressupostos gerais do movi-
mento da emancipação, que podemos encontrar no discurso efetuado por 
ambas as autoras. Eliza Orzeszkowa apresenta a emancipação de forma bas-
tante figurativa e metafórica, referindo-se ao conto de fadas sobre uma gar-

8 “Jednocześnie kładziemy silny nacisk na to, aby posiadając prawo zajmowania się każdą 
pracą, jednostka kobieca ostrożnie wybierała dla siebie tylko taką, do jakiej wystarcza jej 
zdolności. Zastrzeżenie to wynika ze zbytecznej skłonności Polek do wdrapywania się na 
umysłowe i towarzyskie szczyty, co stwarza Ikarów spadających z wysokości – w otchłanie”.
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ça. A história contada pelas amas polacas às crianças fala sobre uma garça 
que caminha na prancha. As crianças aguardam impacientemente o futuro 
destino da ave, na esperança que ela suba ao céu e voe, mas a garça continua 
a andar na prancha até... os pequeninos dormirem. Orzeszkowa compara 
essa história ao papel da emancipação das mulheres na história da huma-
nidade:

Repetida por todos os lábios, [...] perturbando em todas as mentes ilumi-
nadas, pulsando no ritmo vital nas necessidades das sociedades contempo-
râneas, na prática é ainda: “um pouco cega, um pouco torta” e, em vez de 
se desenvolver num voo amplo e ousado – anda constantemente com os 
passos de garça num prancha trémula e oscilante, feita de várias opiniões, 
preconceitos, medos de alguns e superstições de outros9.

(Orzeszkowa 1873, s. 2)

Em List otwarty do kobiet niemieckich Orzeszkowa aponta as razões pe-
las quais o movimento de libertação feminina deve desenvolver-se e indica, 
entre outros, as limitações sociais que lhes são impostas, as superstições e a 
dependência mental e económica das mulheres em relação aos homens. 
Enfatiza que o movimento deve ser sustentado tanto em palavras, quanto 
em ação e aconselha a criação dum novo tipo moral que não perca a tradi-
ção feminina desenvolvida pelas bisavós e valorize a sua contribuição, mas 
também vise o futuro melhor com ousadia, em direção às boas mudanças 
e à liberação do sexo feminino, já que é cada vez mais visível: “Em todo 
o lado o desejo de estudar e de trabalhar – o que é digno de admiração; 
nenhures um impulso para a moralidade mais alta – o que é lamentável” 
(Orzeszkowa 1900, s. 10)10. 

Um ponto de vista semelhante é assumido por Maria Veleda, que cha-
ma a atenção para a influência das mulheres na História, apesar de não 
terem tido os direitos ou uma possibilidade de fazer impacto direto na rea-
lidade. Em O suffragio feminino ela escreve: 

Não se diga que a mulher na politica representa um papel inutil; será, quan-
do muito, um papel disfarçado, travestido de apparencias, mas nunca um 

9 “Powtarzana przez wszystkie usta, płynąca spod każdego pióra, spoczywająca i rozrabia-
jąca się we wszystkich światłych umysłach, żywotnym tętnem pulsująca w potrzebach 
tegoczesnych społeczeństw, w zastosowaniu jest ona ciągle: „trochę ślepa, trochę krzywa” 
i zamiast rozwijać się w lot śmiały i szeroki - chodzi ciągle czaplimi krokami po drgającej 
i chwiejącej się desce utworzonej z najróżniejszych poglądów, przesądów, obaw jednych, 
a przesady drugich”.

10 “[…] wszędzie popęd do nauki i pracy zarobkowej - co jest uznania godnym; nigdzie 
porywu ku wyżynom morlanym - co jest zasmucającym”.
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papel apagado. Se as mulheres não votam, comtudo, influem muita vez no 
animo dos entes que lhes são queridos. Se a mulher não elege, no entanto, 
conspira, e tem conspirado em todos os tempos, e tem pegado as armas, 
como essas robustas camponezas do tempo da Maria da Fonte. Quantas 
vezes o homem não ousa, e é a mulher que o impele para o caminho do 
dever!? 

(Veleda 1909b, s. 1)

Seguindo esse exemplo, Veleda questiona por que, diante do caso des-
crito, as mulheres não podem desfrutarde plenos direitos, assim como os 
homens, sabendo que estiveram presentes e influenciaram o curso dos 
acontecimentos ao longo dos séculos? E isso ela define como uma das pre-
missas principais do movimento de emancipação – a luta pelos direitos de 
decidir sobre si mesma e a realidade ao seu redor. A autora presta atenção 
a mais uma questão importante – o tom de desdém presente na socieda-
de, quando se trata das feministas. Veleda aconselha, no entanto, a ignorar 
os comentários insolentes e continuar a perseguir os objetivos definidos 
pelo movimento emancipatório, educar-se, conscientizar-se e não se deixar 
manipular pelas opiniões estereotipadas, que são apenas um reflexo duma 
mentalidade retrógrada. Dessa maneira, a autora enfatiza que, de facto, 
a emancipação feminina significa ao mesmo tempo, a emancipação de toda 
a Humanidade:

Chamem-nos, embora “feministas”, com certo ar de desdem, os que ainda 
não querem confessar a influencia decisiva da mulher, sobre determinadas 
questões sociaes. Pouco importa. Nem por isso recuaremos. O nosso “femi-
nismo” não é feito de pretenções ridiculas, nem de reivindicações injustas. 
Nós não somos as mulheres que abandonam o lar e passam o dia nas egre-
jas, fazendo novenas e esbagoando rozarios, mas as mulheres methodicas, 
- profissionaes ou não – que, tendo cumprido os deveres que o nosso cargo 
nos impõe, em vez de andarmos no corropio da loja demoda ou na bisbi-
lhotice das visitas, lemos paginas que nos instruem, estudamos a sociedade 
e procuramos dar ao homem o nosso apoio para a conquista do ideal com-
mum – que é a liberdade collectiva.

(Veleda 1909e, s. 1)

E é exatamente a autoeducação moral das mulheres em todo o mundo 
que domina o discurso de ambas as autoras. As mulheres lutam pelo acesso 
ao mundo intelectual, pelo trabalho independente, mas também torna-se 
necessária uma atividade organizada das ativistas, que se reflete na cria-
ção de várias associações e soluções sistemáticas. Eliza Orzeszkowa, em List 
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otwarty do kobiet niemieckich, com o certo otimismo prevê o futuro duma 
nova geração das mulheres, que entrará no século XX:

Mas quem é esta figura maravilhosa que pisoteou a serpente i extinguiu 
o fogo infernal, derrubou o Baal da matéria e elevou o Messias das idéias 
ao altar? É preparada por uma mulher lutadora do século XIX, uma mulher 
apóstola e reformadora, uma mulher sábia e um anjo – do século XX!... 
[…]. 

(Orzeszkowa 1900, s. 13)11

5

Os nomes das mulheres ativistas feministas, incluindo, no caso da Polónia 
– Eliza Orzeszkowa e em Portugal – Maria Veleda, mas também muitas ou-
tras, constituem os marcos da nossa liberdade. Como mulheres educadas, 
não tiveram medo de falar sobre os assuntos cruciais, como os seus direitos, 
a importância do acesso à educação igual, a luta com os preconceitos e es-
tereótipos, visando o futuro melhor para as futuras gerações. Relevante tor-
nou-se a atividade jornalística das mulheres, que publicaram os seus textos 
em várias revistas – uma ferramenta importante na divulgação das ideias 
do movimento feminista e sensibilização das mulheres sobre o seu valor. 
É bem visível a transição temática dos conteúdos publicados nas revistas, 
dum discurso concernente uma boa dona de casa e esposa obediente, para 
a luta pelos direitos e liberdades adequados. Assim, tanto no caso polaco 
como português, podem ser enumerados muitos títulos de revistas, cujos 
redatoras ou colaboradoras eram as mulheres. Ainda hoje, os seus artigos 
despertam a admiração dos leitores, encantando com os tratados filosóficos 
fascinantes sobre a condição social da mulher, a sua participação na vida 
pública, sensibilidade à exclusão e à escravidão. O objetivo era garantir o 
direito à educação e ao trabalho, o direito a criar as associações, ao voto e a 
abolição dos padrões morais duplos para mulheres e homens. 

11 “Lecz kimże jest ta postać cudowna, która zdeptała węża i zgasiła ogień piekielny, obaliła 
Baala materii i wzniosła na ołtarz Mesjasza idei? Jest to przygotowana przez walczącą ko-
bietę XIX wieku kobieta apostołka i reformatorka, kobieta mędrzec i anioł - wieku dwu-
dziestego!... [...]”.
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Streszczenie
Poniższy esej jest poświęcony motywowi wędrówki w  utworach Lunatyczna kraina Mii 
Couto, Droga Cormaca Mccarthyego oraz Zwierzenia jeżozwierza Alaina Mabanckou. 
Autorka analizuje podobieństwa i różnice w przedstawieniu tego motywu, który od wieków 
zajmuje kluczowe miejsce w sztuce i  literaturze. Problemy poruszane w eseju to: charak-
terystyka bohaterów i  przestrzeni, relacja człowieka z  naturą oraz styl autorów. Esej jest 
również próbą przyjrzenia się mniej znanym powieściom najnowszych literatur romań-
skich autorstwa afrykańskich pisarzy tworzących w  języku portugalskim i  francuskim. 
Skonfrontowanie ich z jedną z najpopularniejszych współczesnych powieści z zachodniego 
kręgu kulturowego oraz przytoczone interteksty udowadniają, że potrzeba wędrówki jest 
doświadczeniem uniwersalnym dla człowieka, choć przybiera różne formy.

Słowa kluczowe: wędrówka, droga, intertekstualność, najnowsze literatury romańskie, lite-
ratura portugalskojęzyczna

Motyw podróży albo szeroko pojętej wędrówki jest jednym z najpopular-
niejszych tematów wykorzystywanych przez twórców w różnych dziełach 
kultury, jednak często zaskakuje odbiorcę swoją wielopostaciowością. W li-
teraturach romańskich wszystko, co związane z tematyką drogi, podróży czy 
wędrówki bohaterów zajmuje szczególne miejsce, o czym świadczą między 
innymi najbardziej kanoniczne utwory do nich należące, jak średniowiecz-
ne i renesansowe eposy wzorowane na Iliadzie, Odysei oraz Eneidzie. Boska 
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komedia Dantego Alighieri, którego Włosi nazywają il sommo poeta – naj-
większym z poetów, wykorzystuje topos katabazy, ukazując podróż auto-
ra po zaświatach. W innym arcydziele literatury włoskiej, zakorzenionym 
w kulturze rycerskiej eposie Orlando Furioso autorstwa Ludovica Ariosta, 
bohaterowie cały czas są „w drodze”, a pokonywanie przestrzeni wydaje się 
być znacznie ważniejsze niż cel podróży. Motywem wędrówki posługuje się 
również Miguel de Cervantes w niekwestionowanym arcydziele literatury 
światowej, powieści krytykującej kulturę rycerską, Don Kichote. Także naj-
ważniejszy portugalski epos narodowy autorstwa Luísa Vaz de Camõesa pt. 
Luzjady wykorzystuje motyw wędrówki, gdyż poeta opisuje podróż Vasco 
da Gamy w poszukiwaniu morskiej drogi do Indii. Podróże te czasem mają 
jasno sprecyzowany cel, a czasem ich celem jest podróżowanie samo w so-
bie. Oczywiście, nie sposób byłoby wymienić nawet części tych najbardziej 
kanonicznych utworów z  długiej historii literatury. Przytoczone powyżej 
przykłady z pewnością są hipotekstami1 dla wielu tekstów kultury i wciąż 
mają ogromny wpływ na każdą dziedzinę sztuki. Natomiast temat wędrów-
ki zdecydowanie zmieniał się w  literaturze i  sztuce na przestrzeni epok, 
gdyż wraz z rozwojem ludzkości zmieniały się realia i sposoby wędrowa-
nia. Omawianym poniżej powieściom autorstwa Couto, Mccarthy’ego 
i Mabanckou jest jednak znacznie bliżej do romantycznej ballady Król olch 
Goethego niż do modernistycznych powieści o dalekich podróżach, jeśli 
chodzi o sposób ukazania motywu wędrówki.

Dzieła Lunatyczna kraina, Droga oraz Zwierzenia jeżozwierza łączy 
motyw wędrówki, jednak zostaje on ukazany przez twórców na różne spo-
soby, co jest związane między innymi z różnicami kulturowymi między pi-
sarzami. Pochodzą oni nie tylko z różnych kręgów kulturowych, ale rów-
nież kontynentów i narodowości, piszą w różnych językach. Mia Couto jest 
jednym z najbardziej znanych pisarzy pochodzących z Mozambiku. Tworzy 
w języku portugalskim, a w swoich dziełach przybliża czytelnikowi wpływ 
kolonialnej przeszłości na swoją ojczyznę. Alain Mabanckou jest natomiast 
kongijskim autorem, który tworzy w  języku francuskim. Również jego 
twórczość jest silnie związana z rodzimą kulturą. Nie inaczej jest w przy-
padku Cormaca Mccarthy’ego. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych pi-
sarz dzięki utworom w języku angielskim o różnych aspektach amerykań-
skiej rzeczywistości zdobył uznanie na całym świecie.

1 Hipotekst – termin wymyślony przez Gérarda Genette’a, oznaczający tekst wcześniej-
szy, który pozostaje w  relacji transtekstualnej z  tekstem późniejszym (hipertekstem) 
(Głowiński 1986, s. 80). 
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Utwory różnią się także, jeśli chodzi o charakterystykę bohaterów, for-
mę czy język. Jak mówi teoria intertekstualności, każdy tekst kultury jest 
utkany z  innych tekstów, które powstały przed nim, wszystko już kiedyś 
było i wszystko się powtarza (Głowiński 1986, s. 75). Czasem to, co sprawia, 
że oprócz wspólnych motywów, formy literackiej czy języka dane dzieła łą-
czy wspólna nić, to emocje i przemyślenia, które wywołują one u odbiorcy. 
Zdarza się, że czasem towarzyszy nam uporczywie jakaś myśl, zdanie, zbi-
tek słów, który powraca do naszego umysłu w obcowaniu z danymi teksta-
mi kultury. Omawiane dzieła łączy według mnie fraza: „Ranny, który może 
chodzić”, towarzysząca mi nieustannie w trakcie czytania powieści. „Ranny, 
który może chodzić” jest konstatacją, która mogłaby być podsumowaniem 
analizowanych utworów. 

W rzeczywistości jest to tytuł wystawy duetu Markusa Munteana i Adi 
Rosenblum, która gościła w 2018 roku w murach krakowskiego muzeum 
sztuki współczesnej MOCAK. Prace tych artystów to monumentalne dzie-
ła łączące popkulturę z tzw. literaturą wysoką. Każda praca plastyczna jest 
opatrzona cytatem, który jednak nie ma ścisłego związku z obrazem, co ma 
skłaniać widza do szukania własnej interpretacji2. Wystawa porusza mię-
dzy innymi problem samotności i  braku komunikacji we współczesnym 
świecie, szczególnie wśród młodych ludzi, a także inne bolączki, z którymi 
zmagają się w obecnych czasach.

Jedna z  monumentalnych ilustracji przedstawia abstrakcyjny obraz, 
złożony z pulsujących kształtów w kolorach bieli, czerni i czerwieni. Jest 
ona opatrzona cytatem z wiersza Roberta Creeleya, zatytułowanego Sanine 
to Leda: „Beyond this road the blackness bends on warmth. Begin with 
that. The beautiful comes later”, co w  polskiej wersji językowej brzmi: 
„Gdzie kończy się ta droga, tam czerń ugina się w skwarze. Od tego zacznij. 
Piękno przyjdzie później”. Wers ten przywodzi na myśl jedno ze zdań z po-
czątku powieści Mccarthy’ego, brzmiące: „Noce ciemniejsze od ciemności, 
każdy nowy dzień bardziej szary od poprzedniego” (McCarthy 2008, s. 7). 
Prace składające się na wystawę emanują smutkiem, niepokojem, pewną 
melancholią, a nawet grozą,  podobnie jak  powieści Mii Couto i Cormaca 
Mccarthy’ego oraz Alaina Mabanckou.

Ryzykując stwierdzenie, że to jedno zdanie, stanowiące tytuł wystawy, 
łączy wymienione wyżej dzieła, trzeba zastanowić się, kto jest tym „ran-
nym mogącym chodzić”. Oczywiście odpowiedź na to pytanie nie będzie 

2 Katalog dotyczący wystawy można znaleźć pod adresem: https://mocak.pl/ranny-ktory-
-moze-chodzic.

https://mocak.pl/ranny-ktory-moze-chodzic
https://mocak.pl/ranny-ktory-moze-chodzic
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jednoznaczna, ale warto zacząć od kwestii, która jako pierwsza nasuwa się 
na myśl.

Rannymi są przede wszystkim bohaterowie powieści. Każdy z nich nosi 
jakieś rany w znaczeniu dosłownym i metaforycznym tego słowa. Dotyczy 
to zarówno głównych postaci, jak i  wszystkich spotkanych przez nich 
„w drodze”. Bohaterowie doświadczają smutku, bólu, głodu, zimna, wciąż 
znajdują się w wymagającej sytuacji. Mierzą się z rozdarciem i wewnętrz-
nymi dylematami, a także z traumą, wywołaną przez osobiste przeżycia, jak 
i kolektywne doświadczenia.

W powieści Lunatyczna kraina są to przede wszystkim starzec Tuahir, 
chłopiec Muidinga oraz bohater Kindzu. Powieść zaczyna się wędrówką 
starca i chłopca, którzy w ogarniętym przez wojnę kraju szukają schronie-
nia, niezbędnego do przeżycia pokarmu i wody. Wkrótce czytelnik dowia-
duje się, że Tuahir opuścił obóz dla uchodźców wraz z chłopcem, które-
mu uratował wcześniej życie, gdy ten z powodu głodu zatruł się niejadal-
nym maniokiem. Chłopiec jest zastygły i zakurzony, słaby po chorobie, ale 
Muidinga – imię, które Tuahir nadaje mu po zmarłym synu – oznacza „po-
krewny drodze” (Couto 2010, s. 67). Starzec nauczył go od nowa chodzić, 
ale chłopiec wciąż utyka. Tuahir, który stracił syna, i Muidinga, który nie 
pamięta rodziców, nie zna swojej tożsamości i  próbuje ją odzyskać, szu-
kając w sobie podobieństw do Tuahira, są dla siebie niczym ojciec i  syn. 
Przemierzają niestrudzenie jałową ziemię, aż w  spalonym, opuszczonym 
autobusie znajdują schronienie i dzienniki pisane przez chłopca imieniem 
Kindzu. Od tej pory ich ścieżki się splatają, a z każdym kolejnym zeszytem 
granica między jawą a snem, początkiem a końcem, zaciera się. Kindzu, po-
dobnie jak chłopiec i starzec, żyje w krainie ogarniętej wojną, jego rodzina 
cierpi z powodu głodu, a wyruszenie w podróż i znalezienie własnej drogi 
wydaje się być jedyną szansą na poprawę jego losu. Podróż Kindzu zaczyna 
się od drugiego dziennika, natomiast z pierwszego czytelnik dowiaduje się, 
że bohater stracił brata oraz przyjaciela, który wyruszył w drogę z powodu 
poczucia wyobcowania w afrykańskiej społeczności. Traumatycznym prze-
życiem jest dla niego śmierć ojca, którego duch nęka go w czasie podró-
ży. Wydaje się, że wszyscy trzej bohaterowie muszą zmagać się z duchami 
przodków, nieważne czy to na jawie, czy we śnie, a ich losy, niezależnie od 
nich samych, są splątane nierozerwalnie z ludźmi spotkanymi w czasie wę-
drówki.

W  powieści Droga Cormaca Mccarthy’ego mamy do czynienia z  po-
staciami analogicznymi do Tuahira i  Muidingi, są to: mężczyzna podró-
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żujący z chłopcem, ojciec i syn, których imiona nie są znane czytelnikowi. 
Podróżują oni po Ameryce, jednak jej obraz jest daleki od tego, jaki zazwy-
czaj pojawia się w dziełach literackich – jest to postapokaliptyczny świat 
ogarnięty ciemnością. Mężczyzna i chłopiec wędrują drogą w poszukiwa-
niu jedzenia, wody i benzyny. Zaopatrzeni w rewolwer, pchają przed sobą 
metalowy wózek z całym swoim skromnym dobytkiem. Podobnie jak bo-
haterowie Lunatycznej krainy cierpią z powodu głodu, pragnienia i wyczer-
pania, a na drodze, na której czyha wiele niebezpieczeństw, muszą być stale 
czujni. Mężczyzna pamięta świat sprzed apokalipsy i czasem go wspomina, 
częściej w  snach niż na jawie. W  tych reminiscencjach pojawia się żona 
mężczyzny i matka chłopca, która, nie mogąc pogodzić się z nową rzeczy-
wistością, głodem i niebezpieczeństwami, popełniła samobójstwo płatkiem 
obsydianu. Natomiast jego syn, urodzony już po apokalipsie, nigdy nie do-
świadczył innego życia i, podobnie jak Muidinga, nie zna życia sprzed woj-
ny. W swojej wędrówce są otoczeni przez śmierć i zniszczenie, a każda spo-
tkana przypadkowo osoba stanowi dla nich zagrożenie. Idą przez lasy, na-
brzeża, łąki, przeszukując po drodze domy i znajdując pożywienie, jednak 
w żadnym z nich nie mogą zatrzymać się na dłużej, aby nie stać się łatwym 
celem dla innych wędrowców. Chłopiec szuka u ojca zapewnienia, że są do-
brymi ludźmi, różniącymi się od tych, których muszą za wszelką cenę uni-
kać. Jednak niebezpieczeństwa i wola przeżycia stawiają ich w sytuacjach 
granicznych, w których ojciec musi zastrzelić człowieka, aby uratować ży-
cie syna. Jednocześnie są oni przygotowani na możliwość odebrania sobie 
życia, gdyby miał ich spotkać los gorszy niż śmierć lub gdyby jeden z nich 
zginął, co weryfikuje dalsza wędrówka. Mężczyzna i chłopiec, mimo odnie-
sionych ran i napawającej grozą rzeczywistości, nie poddają się i pokonują 
drogę, starając się przetrwać.

Bohaterami powieści Alaina Mabanckou są tytułowy jeżozwierz 
i enigmatyczna postać, która jest sobowtórem mężczyzny o imieniu Kibandi. 
Jeżozwierz towarzyszy Kibandiemu od najmłodszych lat jego życia aż do 
śmierci, dla niego opuszcza rodzinną wioskę i świat zwierząt, mimo że za-
leży mu na społeczności, do której należy. Sobowtór nazywa Kibandiego 
mistrzem, ale ich relacja w  niczym nie przypomina znanych czytelniko-
wi przedstawień literackich tego motywu. Również bohaterowie powieści 
kongijskiego pisarza muszą mierzyć się ze stratą i śmiercią. Jeżozwierz jako 
dziecko prawdopodobnie wpadł w pułapkę i chodzi, jak gdyby był ranny 
(Mabanckou 2015, s. 48). Jego rodzice zostali zabici, ale ponieważ ich nie 
znał, jak twierdzi, nie przejmuje się tym faktem. Opowieść o mężczyźnie, 
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czarnym charakterze – kanibalu, i  jego sobowtórze o zwierzęcej naturze, 
czerpiąca inspirację z  afrykańskiej legendy3, jest tak naprawdę opowie-
ścią o podwójnej naturze człowieka. Jeżozwierz opowiada o wędrówkach 
i wszystkich przygodach przeżytych u boku Kibandiego już po jego śmierci, 
siedząc spokojnie w cieniu baobabu. Motyw wędrówki, podróży czy uciecz-
ki przewija się w  powieści co jakiś czas. Jest przedstawiony jako reme-
dium na ból egzystencjalny, którego doświadczają bohaterowie. Narrator 
zauważa, że jeżozwierze zmieniają miejsce po śmierci członka stada, po-
nieważ tylko zmiana miejsca może uchronić je przed smutkiem i lękiem. 
(Mabanckou 2015, s. 59). Jeżozwierz opuszcza swoją wioskę, a Kibandi po 
śmierci ojca przenosi się z matką do innej wioski. Jeżozwierz ucieka z wio-
ski po śmierci swojego mistrza, bo, jak zauważa, „zawsze nam się zdaje, że 
obca ziemia jest lepsza od tej, która nas zrodziła, że gdzie indziej życie jest 
bardziej znośne” (Mabanckou 2015, s. 128). Jednocześnie status wędrowca 
łączy się w powieści z poczuciem wyobcowania, brakiem przynależności 
do wspólnoty, nostalgią, „tęsknotą za terytorium”, posługując się terminem 
użytym przez narratora. Historia stworzona przez Mabanckou to fascynu-
jąca opowieść na granicy legendy i opowiadania grozy, którą można od-
czytywać na wiele sposobów. Jest to powieść o przekraczaniu granic, nie 
tylko tych geograficznych, ale także społecznych, mentalnych, literackich 
i językowych.

Zarówno Couto, Mccarthy, jak i  Mabanckou poświęcają w  swoich 
opowieściach znaczną uwagę relacji bohaterów ze światem zewnętrznym. 
Przyroda, natura, droga są tak samo ważnym elementem, jak ci, którzy 
z  nimi obcują. Jednocześnie krajobraz nie jest czymś statycznym, prze-
mieszcza się i  zmienia. Podobnie jak bohaterowie, droga w  omawianych 
utworach ma swoje rany, głębokie blizny, często spowodowane działalno-
ścią człowieka, jednak jej obraz różni się w poszczególnych dziełach.

Motto książki Couto to podanie mieszkańców Matimati, według którego 
kraina wędrowała w czasie i przestrzeni, gdy jej mieszkańcy spali. Tytułowa 
Lunatyczna kraina jest ziemią pogrążoną w letargu, ogarniętą wojną, która 
nie została wywołana przez jej mieszkańców, a przyszła z zewnątrz, czym 
autor nawiązuje do historii Mozambiku, będącego niegdyś portugalską ko-
lonią. Jej niszczycielska moc zmieniła krainę w więdnący świat, wypełniony 
pyłem i popiołem. Po wynędzniałej sawannie wciąż snują się dzikie zwie-
rzęta, które z jednej strony stanowią zagrożenie dla człowieka, z drugiej zaś 
3 Według legendy każdy człowiek ma swojego zwierzęcego sobowtóra, por. Zwierzenia je

żozwierza [opis], (b.r.), Wydawnictwo Karakter, dostęp 15.03.2022, <https://www.karak-
ter.pl/ksiazki/zwierzenia-jezozwierza>. 

https://www.karakter.pl/ksiazki/zwierzenia-jezozwierza
https://www.karakter.pl/ksiazki/zwierzenia-jezozwierza
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świadczą o tym, że kraina nie została doszczętnie zniszczona. W miejscu 
wypełnionym bezsensowną przemocą i bólem, porzucenie go staje się ma-
rzeniem, jednak, jak mówi Kindzu, zawsze istnieje ryzyko zabrania drogi 
ze sobą. W tym świecie wszystko dzieje się na granicy jawy i snu, realizmu 
i baśni, bajki i horroru. To człowiek musi dostosować się do drogi, prze-
strzeni, w  której się znajduje, w  oceanie musi rybieć i  stać się oceanem. 
Droga jest wypełniona niebezpieczeństwami, podróżujący wpadają w pu-
łapkę, zataczając koła, odbywają fałszywą podróż, dlatego Tuahir twierdzi, 
iż lepiej by było, aby droga była martwa. W powieści Couto nawet spalony 
autobus może się przemieszczać wraz ze Starcem i Chłopcem, czytającymi 
zeszyty Kindzu. Oddalenie się o kilka metrów zdaje się być daleką wędrów-
ką, ponieważ to droga chodzi, cały kraj porusza się, lunatykując. Statyczny 
krajobraz jest tylko złudzeniem, to nie człowiek toruje sobie drogę, a droga 
człowieka. Lunatyczna kraina nie trwa w  bezruchu, czekając na podróż-
nych, lecz sama odbywa podróż.

Ameryka z  przysłowiowego snu w  powieści Mccarthy’ego staje się 
Ameryką z koszmaru. Szkielety spalonych miast, autostrad i banerów re-
klamowych straszą podróżnych w głębokiej ciemności. Żywopłoty są jak 
ciernie, wszystko w tym świecie obumiera, nie ma już ptaków ani zwierząt. 
Ziemia jest jałowa i zasuszona, podobnie jak lasy i ciała ludzi, którzy zgi-
nęli w czasie apokalipsy lub odebrali sobie życie. Niekończąca się ciemność 
i  śnieg utrudniają wędrówkę, a krajobraz otaczający podróżnych jest tak 
nieprawdopodobny, że wydaje się być nieprawdziwy, sztuczny, stworzony 
z „drutu i krepiny” (McCarthy 2008, s. 111). Podróż drogą jest snem na ja-
wie, z którego jednak nie ma przebudzenia. Stoi on w opozycji do prawdzi-
wych snów wypełnionych wizjami poprzedniego świata, które bywają trud-
niejsze niż rzeczywistość. Na drodze każdy dzień wygląda tak samo, czas 
stracił znaczenie, gdyż przyjście następnego świtu stoi pod znakiem zapy-
tania. Co jakiś czas wędrowcy spotykają na drodze elementy, które przy-
pominają im o utraconym życiu: opustoszałe domy, zwęglone samochody, 
pociągi i autobusy. Postapokaliptyczny krajobraz Ameryki jest pozbawio-
ny kolorów, lasy zlewają się z łąkami w szarą plamę, a ocean przypomina 
bulgoczącą kadź. Droga jest niczym wypatroszone, konające zwierzę, które 
jednak wciąż oddycha. W tym świecie, podobnie jak w powieści Couto, to 
człowiek musi dostosować się do drogi, nie droga do człowieka. Charakter 
krajobrazu, przestrzeń pozbawiona początku i  końca sprawia, że podróż 
również jest ich pozbawiona, a jedyne co można zrobić, to starać się ciągle 
iść do przodu.
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W powieści Zwierzenia jeżozwierza nie znajdziemy co prawda rozle-
głych opisów dróg, po których podróżowali bohaterowie, czy afrykańskiej 
fauny i flory, jednak cała historia jeżozwierza i innych zwierzęcych sobo-
wtórów obrazuje czytelnikowi relacje między światem przyrody a światem 
ludzi. Jeżozwierz opuszcza świat zwierząt i przenosi się do świata ludzi, ale 
jego stosunek do nich zawsze pozostaje ambiwalentny. Podkreśla, że nie 
mają oni monopolu na myślenie, mimo że uważają się za jedyne rozumne 
istoty, a jeżozwierze to najbardziej szlachetne zwierzęta w buszu. Jeżozwierz 
opisuje swoje przemyślenia i uczucia, nieraz dając do zrozumienia czytel-
nikowi, że jest bardziej ludzki niż jego mistrz Kibandi. Również zawarte 
w powieści refleksje, dotyczące nieustannie zmieniającego się krajobrazu, 
przypominają dzieło Couto. Narrator jest przekonany, że nawet stuletnie 
baobaby są w stanie wędrować, wyrwać swoje korzenie i zmienić miejsce, 
gdyż to niemożliwe, żeby trwały tak wiele lat w  jednym punkcie, w  nie-
korzystnych warunkach afrykańskiej pustyni. Jednocześnie zastanawia się, 
jaka jest genealogia baobabu, pod którym znalazł schronienie, skąd i  jak 
przybył tu, gdzie stoi, bo przecież nawet najbardziej statyczne elementy na-
szego świata ulegają rozmaitym zmianom.

Ważnym elementem determinującym obraz wędrówki w  analizowa-
nych utworach jest ich stylistyka, gdyż każdy z twórców wykorzystuje inne 
środki literackie, tworząc unikalny język opowieści.

Wyjątkowy i niezwykle intrygujący styl powieści Couto opiera się w du-
żej mierze na licznych neologizmach, grach słownych, metaforach i porów-
naniach. Po drodze można się więc śniwłóczyć, zapóznić, lub pośnisnuć. 
Noce mogą być wypełnione przerażękiem lub  księżycowymi tysiącblaska
mi. Oryginalność słownictwa to również liczne nazwy pospolite i własne 
związane z kulturą Mozambiku, takie jak: machibombo, machamba, mica
ia, naparama, xicuembo czy canhoeiro. Na stronach powieści styl poetycki 
przeplata się ze stylem potocznym. Z jednej strony cechuje go sentencjo-
nalność, bohaterowie często wypowiadają zdania w postaci aforyzmów, jak 
np. „to, co już spalone, nigdy więcej nie będzie się palić”. Z drugiej strony 
styl cechuje potoczność, gdyż Couto nie waha się użyć wulgaryzmów, opi-
sując okrucieństwa wojny lub tworząc język bohaterów. Specyficzne słow-
nictwo i sposób pisania mozambickiego twórcy sprawia, że historia, którą 
opowiada, jeszcze bardziej hipnotyzuje i zadziwia czytelnika.

W  powieści McCarthy’ego język stanowi o  emocjonalności opowia-
danej historii. Lakoniczne rozmowy ojca i syna przeplatają się z precyzyj-
nymi, lecz poetyckimi opisami tego, co widzą i czują podróżni. Jakby na 
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zasadzie kontrastu autor chciał ukazać to, co myśli i  przeżywa człowiek, 
w opozycji do tego, co wyraża na głos. Jednocześnie z dialogów zbudowa-
nych na zasadzie pytań zadawanych przez chłopca i odpowiedzi mężczyzny 
czytelnik dowiaduje się wiele na temat ich relacji i  zasad panujących na 
drodze. Liczne porównania obecnego wyglądu drogi do jej poprzedniego 
stanu pozwalają czytelnikowi uświadomić sobie skalę zniszczeń i trudno-
ści, z  jakimi muszą się zmagać wędrowcy. Jednocześnie język jest prosty, 
autor często posługuje się pojedynczymi zdaniami, pełnymi wyliczeń, co 
wręcz przypomina mechaniczne zapiski w dzienniku, mówiące o tym, co 
zjedli, zrobili czy znaleźli mężczyzna z chłopcem. Sugestywne przedstawie-
nie utraconego świata, który przecież jest współczesny czytelnikowi, silnie 
oddziałuje na wyobraźnię i  pozwala zaangażować się emocjonalnie w  tę 
tragiczną wędrówkę.

Praktycznie każdy element stylistyki Alaina Mabanckou jest fascynu-
jący dla odbiorcy. Przecinek to jedyny znak interpunkcyjny, jaki pojawia 
się w powieści, co sprawia, że tytułowe zwierzenia stają się prawdziwym 
strumieniem świadomości, który porywa czytelnika. Rezygnacja z kropek 
i wielkich liter decyduje o ciągłości tekstu i sprawia, że lekturę trudno prze-
rwać w jednym punkcie. Język, stylistyka powieści i  jej treść nawiązująca 
do afrykańskiej legendy sprawiają, że opowieść przypomina formą gawędę. 
Podobnie jak Couto, Mabanckou wplata w potoczny język powieści słow-
nictwo z rdzennych języków afrykańskich, np. mwenge, które określa ro-
dzaj palmowego wina, pochodzące z języka bembe używanego w ojczyźnie 
pisarza. Jeśli chcemy odczytywać dzieło Mabanckou jako utwór o przekra-
czaniu granic, to stylistyka i język powieści kongijskiego autora, wymykają-
ce się z wszelkich tradycyjnych ram, również za tym przemawiają.

Analizowane dzieła ukazują, na różne sposoby i przy użyciu różnych 
środków stylistycznych i  realizacyjnych, motyw wędrówki oraz wędrują-
cych bohaterów. Opowiadane przez nich historie, pochodzące z  różnych 
kręgów kulturowych, potwierdzają odwieczną, tkwiącą w  człowieku ko-
czowniczą naturę i  fakt, że również przyroda nie jest bytem statycznym. 
Według Couto, Mccarthy’ego i Mabanckou wędrówka może przynieść uko-
jenie, lecz zazwyczaj człowiekowi towarzyszą różne dylematy z nią związa-
ne. Kindzu, opowiadając o swoim ojcu, mówi: „Są dwa sposoby odejścia – 
jeden to ruszyć w drogę, drugi oszaleć. Mój ojciec wybrał obie drogi – jedną 
nogą tkwił w  obłędzie odejścia, drugą w  szaleństwie pozostania” (Couto 
2010, s. 40). W historii literatury znajdziemy wiele takich postaci. Są one 
ważne dla czytelników, gdyż przedstawiają ich własne obawy i pragnienia, 
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pozwalają lepiej zrozumieć uczucie rozdarcia, jakiego doświadcza czło-
wiek. Każdej omawianej opowieści towarzyszą refleksje dotyczące nie tylko 
kondycji człowieka i  jego relacji z  innymi, ale również jego relacji z  tym 
rannym światem, zmuszając odbiorcę do refleksji nad własnym postępo-
waniem. Można powiedzieć, że dzieła te stanowią także rodzaj przestrogi, 
aby nie spełniły się inne słowa Kindzu, który pod koniec powieści mówi: 
„My, którzy urodziliśmy się w tych czasach, jesteśmy ostatnimi żywymi. Po 
nas nie będzie już świata, który mógłby kogokolwiek przyjąć”  (Couto 2010, 
s. 230).
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Ngwenya, o Crocodilo

Streszczenie
Malangatana Valente Ngwenya to jeden z  najważniejszych mozambickich artystów XX 
i XXI wieku. Jego malarstwo, zaliczane do surrealizmu, jak i sama postać fascynują kolejne 
pokolenia. Z tej fascynacji powstaje m.in. film dokumentalny o malarzu zrealizowany przez 
Isabel Noronhę pt. Ngwenya, o Crocodilo. Dzięki niemu odbiorcy mogą przyjrzeć się nie 
tylko sztuce, lecz również codzienności Malangatany, którego obrazy przedstawiają sceny 
związane z jego własnym życiem, a także z burzliwą historią Mozambiku.

Słowa kluczowe: Malangatana, Ngwenya, o Crocodilo, realizm magiczny, Mozambik

Malutki pokój, a w nim przyciemnione światło, plakaty na ścianie, gramo-
fon, sterta winyli, szkicownik na stoliku, sztalugi, kawałki kreślarskiego wę-
gla i  ja, dosyć małe jeszcze wtedy dziecko, siedząca na łóżku i wchłania-
jąca dźwięki Milesa Davisa, zapach kadzidełek i każdy inny element tego 
miejsca. Pokój mojego kuzyna, miłośnika szeroko pojętej sztuki, a w tam-
tym czasie studenta architektury, był dla mnie miejscem fascynującym, 
które zawsze będzie mi się kojarzyć z pewną bezpieczną przystanią, gdzie 
można zapomnieć o całym zewnętrznym, często jakże brutalnym świecie. 
Wspomnienie dotyczące tego pomieszczenia powróciło do mnie bardzo 
wyraźnie w  momencie, w  którym zaczęłam oglądać film dokumentalny 
zrealizowany przez Isabel Noronhę pt. Ngwenya, o Crocodilo.

W jednej z pierwszych scen dwie małe dziewczynki skradają się do pra-
cowni malarza i z fascynacją, ale też z pewnym niepokojem, wpatrują się 
w jego prace, które zajmują każdą możliwą wolną przestrzeń. Dzieci są nie-
samowicie uważnymi obserwatorami świata. Jedna z dziewczynek zadaje 
artyście pytanie wprost, dlaczego rysuje potwory i krew. Malarz odpowia-
da, że to obrazki, które są w jego głowie i pojawiają się w jego snach, zapew-
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nia jednak, że nie należy się ich bać, ponieważ to jego przyjaciele, a które-
goś dnia, kiedy dziewczynka będzie większa, opowie jej o nich nieco więcej. 
I ja skorzystam z okazji, aby wyjaśnić, skąd wzięły się owe monstra i przyto-
czyć historię mozambickiego artysty, który poświęcił całe swoje życie, aby 
za pomocą sztuki oddać tradycję, historię i kulturę swojego państwa.

Malangatana Valente Ngwenya urodził się 6 czerwca 1936 roku w Mata-
lanie na południu Mozambiku. Dzieciństwo spędził głównie ze swoją mat-
ką, która cierpiała na zaburzenia psychiczne, co później wpłynęło na ma-
larstwo artysty. Jego ojciec często wyjeżdżał, aby pracować w kopalniach 
złota w Południowej Afryce. Malangatana, będąc młodym chłopakiem, wy-
jechał do Lourenço Marques, czyli obecnej stolicy Mozambiku – Maputo, 
gdzie znalazł pracę w klubie tenisowym jako chłopiec podający piłki. Tam 
poznał Portugalczyków: biologa i malarza-amatora Augusto Cabrala oraz 
architekta Mirandę Guedesa zwanego Pancho, którzy bardzo wpłynęli na 
chłopca, zachęcając go do rozwijania malarskiej pasji, a nawet organizu-
jąc mu własną pracownię. Szybko oczywistym stało się, że ma talent i już 
w 1961 roku odbyła się jego pierwsza wystawa. Co więcej, artysta nie był 
obojętny na ówczesne wydarzenia w  kraju, dlatego włączył się do ruchu 
antykolonialnego FRELIMO i walki o niepodległość.

Druga połowa XX wieku była bowiem dla Mozambiku okresem wyjąt-
kowo trudnym, co również stanowiło temat prac Malangatany. Od XVII 
wieku państwo to było kolonią portugalską i chociaż najeźdźcy do końca 
XIX wieku nie byli w stanie podbić go całkowicie, to od początku XX wieku 
zaczęli ograniczać prawa Mozambijczyków, a w 1930 roku Akt kolonialny 
przekształcił ten kraj w posiadłość zarządzaną przez metropolię. W 1951 
roku Mozambik stał się tzw. prowincją zamorską Portugalii, co dodatko-
wo zwiększyło napływ Portugalczyków, a to spowodowało głęboki sprze-
ciw rdzennej ludności i doprowadziło do ukształtowania się ruchu wyzwo-
leńczego. Utworzono wspomniany już wcześniej FRELIMO, czyli Frente 
de Libertação de Moçambique – Front Wyzwolenia Mozambiku. Niedługo 
później rozpoczęła się wojna partyzancka między afrykańskimi organiza-
cjami niepodległościowymi a portugalską armią. Sprzyjające okazały się tu-
taj przemiany zachodzące w samej Portugalii, m.in. rewolucja goździków. 
Po obaleniu dyktatury Salazara nowy rząd przyznał Mozambikowi niepod-
ległość w 1975 roku.

Za swoją działalność Malangatana został skazany na osiemnaście mie-
sięcy więzienia, a po wyjściu na wolność angażował się społecznie, sprawu-
jąc, w wolnym już kraju, ważne funkcje rządowe i biorąc udział w akcji alfa-
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betyzacji społeczeństwa. Jednakże Mozambik nie zaznał spokoju na długo. 
W wyniku konfliktu między rządem a partyzanckimi siłami antyrządowy-
mi w 1981 roku wybuchła wojna domowa i, na domiar złego, kraj nawiedzi-
ły susze i inne klęski naturalne. Porozumienie pokojowe podpisano dopie-
ro w 1992 roku i tuż po tym wydarzeniu Malangatana otworzył Centrum 
Kultury w swoim rodzinnym mieście.

Jest coś wzruszającego w  kadrze przedstawiającym artystę siedzącego 
przed sztalugami, pod drzewem, pracującego nad swoim kolejnym obrazem. 
Czytając wiele opracowań jego sztuki często można natknąć się na stwierdze-
nie, że Malangatana jak nikt inny czerpie ze swojego pochodzenia i korzeni. 
I rzeczywiście, przyglądając mu się, jak maluje, nie w zamkniętej pracowni, 
ale dosłownie na swojej rdzennej afrykańskiej ziemi, mam poczucie, że wy-
starczy tylko popatrzeć na jego obrazy, aby poznać całą historię jego kraju. 
Choć zamiast nieśmiało spoglądać w ich stronę, warto raczej w pełni zagłębić 
się w te sceny, w niektórych usłyszeć krzyk i płacz, przy innych zatrzymać się 
na dłużej, bo opowiadane są szeptem, a z kolei przy innych uśmiechnąć się 
szeroko na myśl o dźwięku magicznych afrykańskich rytmów i głosów.

Prace artysty są zaliczane do surrealizmu, ciężko jednak nie zauważyć 
w nich nawiązań do realizmu magicznego, który przeplata ze sobą fikcję, 
marzenia i  sny z elementami realnymi. Nurt ten cechuje się oniryzmem, 
wykorzystywane są w nim lokalne wierzenia, legendy i duchowość, a także 
pewna bajkowość i klimat baśni. Aby zaprezentować ów nastrój jeszcze bar-
dziej wyraziście, pozwolę sobie przedstawić postacie pojawiające się w mo-
zambickich legendach:

Zwierzęta i  ludzie, xicuembos (duchy przodków) i shetanis (postacie ma-
giczne i upiorne), odrażające jaszczurki (lumpfany, które według legendy 
o mozambickich tradycjach, zapisanej przez Henriego Junoda, były odpo-
wiedzialne za przekształcanie ludzi w istoty skazane na śmierć i niepodlega-
jące zmartwychwstaniu) i ngwenhas (aligatory o ostrych zębach), hybrydy 
i mityczne ptaki, takie jak ndatli (znany jako podniebny kogut, ptak bły-
skawicy i grzmotu), przeplatają się w metamorfozach, czasem potwornych, 
ujawniając głębokie, zakorzenione w  duszy lęki ludu przytłoczonego tak 
wielką przemocą, zmaterializowaną w ostre i okrutne szpony.

(Secco 2003, s. 226)1

1 „Animais e homens, xicuembos (espíritos de antepassados) e shetanis (figuras mágicas 
e fantasmagóricas), lagartos repulsivos (os lumpfanas, que, segundo lenda das tradições 
moçambicanas registrada por Henri Junod, foram os responsáveis pela transformação 
dos homens em seres fadados à morte e não mais passíveis de ressurreição) e ngwenhas 
(jacarés com dentes afiados), seres híbridos e pássaros míticos como o ndatli (conhecido 
como o galo do céu, a ave do relâmpago e do trovão), se entrecruzam em metamorfoses, 
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Jednakże sam malarz przyznaje, że w swoich pracach ukazuje przede 
wszystkim to, co przychodzi mu do głowy, co nawiedza go w snach. W fil-
mie została przedstawiona jego rozmowa z jednym z najsłynniejszych mo-
zambickich pisarzy, Mią Couto, który w pewnym momencie stwierdza, że 
malarstwo Malangatany jest zaproszeniem do tego, aby marzyć. Spotkanie 
artystów nie jest przypadkowe, bowiem wspólnie stworzyli oni książkę 
O beijo de palavrinha, która opowiada historię opartą na tradycyjnych afry-
kańskich legendach i wchodzi w skład serii zatytułowanej Mama África. Jak 
można się domyślić, Couto jest autorem tekstu, a Malangatana – ilustracji.

Ukazana na początku filmu mała dziewczynka dopytująca artystę 
o jego obrazy nie pojawia się tam przypadkowo. Tak naprawdę jest nią au-
torka dokumentu, która, będąc dzieckiem, przyjaźniła się z córką malarza. 
Co więcej, nigdy nie zapomniała obietnicy mężczyzny i jako dorosła kobie-
ta powróciła do jego pracowni, by z boku przyglądać się jego codzienności. 
Bo Ngwenya, o Crocodilo nie ukazuje nam tylko i wyłącznie sztuki samej 
w sobie, ale przede wszystkim człowieka, który ją tworzy, a  jednocześnie 
podśpiewuje, zachęca dzieci do malarstwa, śmieje się z przyjaciółmi i orga-
nizuje swoją wystawę.

Dokument powstał w 2007 roku, na cztery lata przed śmiercią Malan-
gatany. Nie jest to film wybitny, jednak jest zapisem kilku momentów z życia 
wyjątkowego artysty. Oglądając go, poznałam dzieła malarza i zanurzyłam 
się całkowicie w ten nowy i nieznany mi artystyczny świat. Jednocześnie 
poczułam się bezpiecznie, jakbym znowu siedziała na łóżku we wspomnia-
nym wcześniej małym pokoju. Mam w sobie głębokie przekonanie, że sztu-
ka zawsze znajdzie dla nas ukojenie, nawet jeśli mówi o rzeczach trudnych. 
Dlatego choćby świat zewnętrzny przytłaczał nas do granic możliwości, 
warto znaleźć w nim swój malutki pokój z przygaszonym światłem.

algumas vezes monstruosas, desvelando temores profundos, enraizados na alma do povo 
apequenado por tantas violências sofridas, materializadas por afiadas e ferinas garras” 
(tłumaczenie autorki).
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Abstract
(Cultural Universe and Observable Culture)

The present essay is a brief meditation upon a unified intertextual model of the global 
culture and literature, and at the same time an attempt of conceptualizing them in terms of 
a mechanical metaphor based on the current cosmological theories, an approach Bachtin 
considers to be unfit for those disciplines of knowledge. Throughout the text, I sketch an 
outline of what I believe could be a matrix for many theoretical approaches to intertextuality 
and global literature (Weltliteratur). I present how the “cultural particles” can be distributed 
in one macrostructure, how they interact with one another and how their perception can 
change in time.
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El hombre es la medida de toda la cultura y esta se sujeta a un movimiento 
constante, determinado y comprobado por él. Toda materia cultural puede 
existir de dos modos: uno físico, cognoscible a través de manifestaciones 
tangibles; el otro, psíquico, que condiciona el conocimiento particular de la 
cultura y matiza la importancia que tiene para el perceptor. La materia físi-
ca se produce y se aniquila según las leyes del mundo de los objetos: son los 
significantes de consistencia relativamente estable; la materia psíquica, el 
significado que constituye la cultura sensu stricto, forma el universo de los 
conceptos, un espacio medido por el peso y relacionamientos que tienen 
los textos culturales. Estas son las dos premisas que adapto para efectuar 
la presente aproximación. Como punto de partida escogí los textos litera-
rios al ser unos de los exponentes más complejos de la cultura, que tanto 
la expresan como la crean (Burszta 2005, s. 46), y los conceptos de la inter-
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textualidad y Weltliteratur, por su utilidad a la hora de construir modelos 
globales, tal y como lo demuestran los textos publicados en “Teksty Drugie” 
nº 2014/4, en los que en gran parte me baso.

Ya Bajtín concluyó que los enunciados no existen en el vacío: “el enun-
ciado solo representa un eslabón en la cadena y no puede ser estudiado 
fuera de esta cadena” (Bajtín 1999, s. 358). Es una visión dialógica, pero to-
davía temporal o secuencial, ya que una cadena solo tiene una dimensión. 
Los textos no se sustituyen, sino que coexisten de manera simultánea, se 
influencian en todas las direcciones, remodelando cada vez la estructura de 
la red de alusiones y convergencias. Esta mutualidad ya la sospechamos en 
Kristeva: “todo texto es absorción y transformación de otro texto” (Kristeva 
1997, s. 3). Luego, si la manera justa de yuxtaponer los textos es más bien 
sincrónica, la red de relaciones entre ellos, el entretexto, se refleja mejor en 
una perspectiva espacial. En la misma página Bajtín (1999, s. 358) advierte 
que es imposible buscar analogías mecanicistas y que esas no nos propor-
cionan las medidas adecuadas. Sin embargo, tanto el metalenguaje literario 
como cultural buscan nuevos modos de conceptualizar los objetos de su 
estudio, y lo mismo busco proponer en este ensayo. 

Un espacio lleno de textos

Aunque no sea una regla, las creaciones culturales, y sobre todo literarias, 
suelen revolverse alrededor de algún centro de gran carga simbólica, como 
lo es por ejemplo la Biblia para la cultura judeocristiana; forma lazos di-
rectos con innumerables obras religiosas y laicas, e incluso enlaces más la-
tentes con otros textos, influenciando el concepto del mundo que reflejan. 
Los textos centrales se perciben como cuerpos pesados e inamovibles, de-
bido a que muchas veces son exponentes explícitos y completos de los va-
lores principales de la cultura que fundamentan. De este modo, podemos 
concebir la cultura judeocristiana como un macrosistema de textos, con-
centrados alrededor del símbolo masivo que es la Escritura Sagrada. Del 
mismo modo, las epopeyas homéricas probablemente constituyen dos de 
los puntos centrales respecto a la antigua cultura griega, entre otros. Sería 
un ejemplo de doble centro, como lo son las estrellas binarias, orbitándose 
mutuamente.

Dentro de estas culturas, definidas como macrosistemas (o polisiste
mas en términos de Even-Zohar), advertiremos múltiples microsistemas 
de textos o tópicos que operan con símbolos de menor transcendencia, 
por ejemplo, el tópico del Fausto y todas sus manifestaciones. El centro 
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no necesariamente es el más antiguo, por ejemplo la original Historia von 
D. Johann Fausten no tiene más relevancia que el famoso Fausto de Goethe; 
así pues, el centro lo ocupa el texto de más peso cultural o más prototipi-
cidad. Siguen otros textos, más y menos cercanos al centro de gravedad: el 
Fausto de Marlowe, el de Mann, el de Valéry, luego las alusiones del tipo 
El mágico prodigioso de Calderón: 

Figura 1. El motivo de Fausto presentado como un sistema planetario  
(la selección de textos es subjetiva)

Este panorama se asemeja cada vez más a una analogía del universo. Un 
espacio indefinido con objetos heterogéneos aunque materialmente monis-
tas, que se organizan en sistemas y subsistemas según el peso que tienen, 
formando enlaces que podríamos llamar gravitacionales: los textos de más 
peso atraen más alusiones y, a la inversa, su peso está determinado por la 
cantidad de alusiones que provocan. La fuerza gravitacional funciona de la 
misma manera: el Sol está atraído por la Tierra con igual fuerza que al con-
trario, pero su posición central se debe a su peso y al número de cuerpos 
que se revuelven alrededor de él, y se percibe lo mismo en la influencia y el 
número de vínculos intertextuales directos que exhibe un texto cultural. 
De ahí que podamos proyectar los dominios culturales existentes sobre una 
misma matriz espacial, aunque tampoco necesariamente geográfica: el es-
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pacio también se define según la contigüidad cultural y no cartográfica, si 
bien las dos se correlacionan bastante.

Textos-planetas, textos-estrellas

No es posible una sistematización categórica y absoluta de los textos cul-
turales. Por más meticulosos que queramos ser en establecer estructuras 
cerradas de tales dimensiones del universo cultural como motivos, citas, 
lenguas o épocas, no cabe duda de que a un macronivel, exactamente como 
los objetos del universo físico, todos los textos se atraen mutuamente y fun-
cionan dentro de una estructura global. A la cultura japonesa le importa 
tanto la influencia que ejerce La montaña mágica de Mann como la que no 
ejerce un autor epígono renacentista, dejando un lugar vacío a las creacio-
nes propias y a la expansión del sistema local; al mismo tiempo, ese tex-
to epígono influye en la galaxia materna, sobrecargando el microsistema 
originario y contribuyendo a su colapso definitivo, lo que provocará que 
pierda peso y expulse la materia conceptual, que quedará accesible para la 
creación de nuevos textos culturales. 

No obstante, será posible aplicar los nombres de galaxias y sistemas 
solares a cada determinada estructura de textos. De modo contrario al 
mundo físico, en el que las estrellas se componen de hidrógeno y helio, los 
gigantes gaseosos, de fluidos, y los planetas rocosos, de silicatos, analiza-
ríamos los textos como cuerpos formados de una sola sustancia – la “ma-
teria” conceptual. La distinción entre estrellas, planetas, lunas y asteroides 
sería de índole funcional. Por ejemplo, una serie de memes de Internet, 
siendo textos culturales relativamente cortos y poco complejos, sería vista 
como un anillo de rocas enanas, piedras quizás, revolviéndose alrededor 
de un cuerpo más masivo que sea su referente, como lo hacen los anillos 
de Saturno o el cinturón de Kuiper. Siempre y cuando el meme adquiera 
importancia y peso cultural, podrá empezar a actuar como una luna del 
planeta-referente, ejerciendo mayor fuerza gravitacional sobre sus demás 
satélites. Las manifestaciones de gravedad, como el Quijote para la novela 
moderna, serán estrellas o soles que forman lazos locales y regionales más 
fuertes y atraerán cuerpos culturales a gran alcance. Finalmente, los textos 
centrales y “cuasi-universales” dentro de un dominio cultural podrán ocu-
par el puesto de los agujeros negros masivos, formaciones astrofísicas que 
suelen operar como centros de gravedad de las galaxias (véase la figura 2). 
El uso efectivo de estas categorías necesariamente sería intuitivo y relati-
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vo, ya que la importancia definitiva de estas entidades se mediría según su 
masa y su visibilidad, cuestión que comentaré más adelante.

Figura 2. La cultura judeocristiana representada como galaxia

Hacia un modelo cósmico de la cultura

¿Cómo interactúan los diferentes dominios culturales y cuáles son? Debido 
al carácter preliminar del presente esbozo, me limitaré a trazar sus líneas 
sumarias. La literatura (y, por extensión, cultura) occidental efectivamente 
ocupa el lugar central en la Weltliteratur o literatura global, a pesar de las 
premisas cosmopolitas idealistas de Goethe y Marx. Lo confirma Franco 
Moretti (2014a, s. 136), entre otros, postulando que esta literatura de facto 
así se comporta: influye en las literaturas periféricas y al mismo tiempo 
recibe todo impacto que generen aquellas con relativa indiferencia. De he-
cho, la cultura occidental posee el capital político y cultural que propulsan 
su desarrollo; esto significa que la mayor parte de la materia suelta también 
gravita hacia el centro, abasteciéndolo de recursos para crear más cultura 
y marginando los demás dominios. 
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Figura 3. Modelo esférico del universo cultural

Si nos imaginamos este universo como una esfera, la cultura occi-
dental estaría en su núcleo. Las periferias son lo que a menudo percibi-
mos en términos de exotismo e incluirán sobre todo las culturas fuera del 
Occidente económico, pero también las diversas culturas regionales y lo-
cales. Podemos localizarlas en la superficie, donde los recursos son más 
escasos y la integración horizontal es mínima (o sea, el grado de localidad 
y aislamiento es el máximo posible), en una distribución más o menos pa-
ralela a su distribución geográfica, porque lo esperable es que las culturas 
colindantes se influencien más. Las culturas “semiperiféricas”, como la ma-
yoría de las europeas y algunas fuera de Europa, están inmersas en la es-
fera, quedando fuera del núcleo pero ejerciendo más fuerza gravitacional 
que las periferias. Este modelo tridimensional esférico tiene dos ventajas: 
al mismo tiempo mantiene la apariencia de nuestro planeta, permitiendo 
reflejar la estructura espacial de las culturas antrópicas, y demuestra mejor 
la asimetría de los posibles movimientos de las formas literarias postulada 
por Moretti (2014b, s. 151): lo más probable es el movimiento desde el cen-
tro hacia las periferias –en este caso, la gravitación de las periferias hacia el 
centro– rara vez, en la dirección opuesta y, por último, visualiza bien por 
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qué las periferias tienden a interactuar entre sí sin tener que pasar por el 
centro sobre todo en una misma región.

Cultura in motu

Igual que en las teorías cosmológicas, el universo cultural no es estático. 
Una de las fuerzas es la fuerza gravitacional –el impacto que tienen los tex-
tos y las formas. Es la fuerza centralizadora del universo cultural. Gracias 
a esta se pudieron crear los primeros microsistemas, que, con el paso del 
tiempo, operaron de modo que se entrelazaron y consolidaron las prime-
ras regiones culturales1. Desde aquel momento se fue reforzando la mutua 
atracción a nivel regional y, partiendo de la modernidad, también global. 
La fuerza extensora, por otro lado, es la innovación que expulsa la materia 
fuera de las estructuras existentes, buscando autonomía, y “construye” tex-
tos fuera de estas. Aquí entra la cuestión del devenir de la materia concep-
tual. En función de si nos concentramos en la ontología del texto cultural 
o las relaciones internas del macrosistema, podemos diseñar dos modelos 
teóricos: en el primero, la materia se produce según el ritmo de la expan-
sión del universo cultural2; el segundo siempre opera en una misma canti-
dad de materia, que en cada momento se reparte entre todas las creaciones 
y se calcula en términos relativos y no absolutos3.

En relación a estos dos modelos se definiría también la manera de la 
desaparición de los textos culturales, que en el mundo real se da a dos es-
tadios: en el primero, desaparecen todos los portadores físicos y copias o la 
práctica (si es un evento) del objeto de importancia cultural; en el segundo, 
el objeto desaparece completamente de la consciencia colectiva. En el mo-
delo cósmico de la cultura, la desaparición de los textos podría explicarse 
bien como una aniquilación, bien como una disolución de la materia con-

1 Contrario a las leyes físicas, que no necesitan una explicación externa, este proceso se veía 
acelerado y ralentizado cada vez que cambiaban los factores sociopolíticos y tecnológicos 
de las comunidades humanas.

2 Según la teoría del estado estacionario, la densidad de la materia se mantiene relativa-
mente constante en todo momento y en cada región del universo: “The idea was that as 
the galaxies moved away from each other, new galaxies were continually forming in the 
gaps in between, from new matter that was being continually created. The universe would 
therefore look roughly the same at all times as well as at all points of space.” (Hawking 
2005, s. 28).

3 Este modelo emularía la clásica teoría de la relatividad de Einstein, según la cual la singu-
laridad inicial contiene toda la materia disponible del universo y en el proceso (etapa) de 
la expansión esta se somete a una particularización continua (Hawking 2005, s. 85).
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ceptual, que entonces queda accesible para creaciones posteriores, sin alte-
rar la masa absoluta del universo.

La cultura y su óptica

Este modelo teórico destaca sobre todo las relaciones intertextuales e inter-
culturales. Sin embargo, estas no se miden solamente a través de las citas, 
formas y motivos. Se deberían tomar en cuenta también las relaciones del 
poder, el capital cultural y político, la lengua y la hegemonía cultural. El 
universo cultural es más que tridimensional y sus concretizaciones proba-
blemente se valdrían de alguna “teoría de cuerdas culturales”4. No obstante, 
el papel de la categoría del autor sería secundario si no nulo en esta aproxi-
mación. El autor ya dejó de ser garante de una comprensión única5 y cada 
lectura crea un nuevo texto o, mejor dicho, una nueva interpretación del 
texto. Por eso la categoría del autor es tal vez innecesaria, pero no la del 
lector. El texto puede permanecer sin su autor, pero necesita a quien lo siga 
percibiendo para existir. 

En el universo cultural, cada cultura es una galaxia porque a macroni-
vel forma un conjunto de referencias inmediatamente accesibles para su co-
munidad y generalmente ajenas fuera de sí. Nadie es capaz de conocer to-
da(s) la(s) cultura(s) existente(s), de ahí que el concepto que complete este 
modelo sea la cultura observable. Recepción es observación. Las lecturas 
son observaciones. Llamamos universo observable u horizonte cosmológi-
co6 la parte del universo visible desde la Tierra. Ahora podemos imaginar-
nos que cada participante de una cultura dada es un pequeño telescopio. 
El telescopio puede focalizar en cada punto del firmamento y así poner en 
la consciencia del observador elementos de diversas culturas, si bien los 
objetos de su región local siempre serían los más accesibles, o tal vez más 
luminosos, ya que el hecho de observar no es el mismo que el de gravitar, 
4 El postulado más acusado de la teoría de cuerdas es la existencia de dimensiones físicas 

adicionales.
5 Claro está, existen textos que necesitan el autor para que los podamos interpretar de una 

manera determinada, siendo la poesía confesional estadounidense (de Robert Lowell, de 
Sylvia Plath, de Anne Sexton, de John Berryman, etc.) un buen ejemplo. Sin embargo, 
el modelo cósmico no se adentra más de lo necesario en los contenidos del texto, sino 
para poder localizarlo dentro de sistemas de textos, géneros y referencias culturales más 
amplios. En este, y solo en este sentido, el autor del texto está muerto. Expreso mi agrade-
cimiento por esta sugerencia a mi profesor de literatura, Xavier Farré Vidal.

6 La cultura observable no debe confundirse con horizonte cultural, un término arqueológi-
co cuyo significado es más limitado, ya que solo designa a un periodo en el que domina 
un mismo estilo cultural. 
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por lo cual otro parámetro importante de los textos culturales es su visibi-
lidad o luminosidad. 

A nivel colectivo, por otra parte, una cultura no puede focalizarse en 
elementos precisos, la visión colectiva siempre se ve promediada y, por eso, 
aunque ciertos individuos (y más probablemente académicos) de algu-
na región asiática conozcan bien la mitología maya, los elementos de esta 
cultura por lo general permanecen fuera de la cultura observable desde 
esa región, salvo algunos monumentos arquitectónicos destacados a nivel 
mundial, como el complejo de Chichén Itzá. La cultura observable en los 
estudios culturales y antropología funcionaría entonces de la misma ma-
nera que el universo observable en cosmología. Los objetos de la misma 
región del universo se distinguirán mejor y su impacto o fuerza gravitacio-
nal también será mayor que la de los objetos, sistemas o incluso galaxias 
enteras que se encuentren en una región remota. A un observador local le 
parecerán unas meras constelaciones, y exactamente como las constelacio-
nes son una visión simplificada del cielo nocturno, eso mismo serán los 
textos lejanos para el observador: un exotismo, un esquema estereotipado 
trazado entre los elementos que brillen con más intensidad pero que no 
necesariamente formen un sistema, una generalización producida desde el 
Umwelt de la cultura local.

Cada texto, cada lectura se determina desde la cultura observable en 
el lugar y momento dados. Diferente será la recepción de un objeto en su 
cultura origen, fuera de esta y desde los puntos de vista intermedios. Es una 
visualización de la muerte del autor de Barthes por excelencia. También los 
experimentos recientes con el principio de identidad de los indiscernibles 
de Leibniz, el plagio artístico, o el arte antiguo publicado bajo nueva “au-
toría”7 tendrían una explicación perfectamente coherente con el modelo 
cósmico. Debido al estatus dinámico del universo cultural, la materia que 
entra y sale del alcance de la cultura observable, pero también las fluctua-
ciones de masa y luminosidad, condicionarían este tipo de emprendimien-
tos al estilo Pierre Menard8.

7 Para este propósito, véase por ejemplo el artículo de Anna Bednarczyk (2014) Co jest 
oryginałem i czym jest tłumaczenie? (“¿Qué es el original y qué es la traducción?”), que 
comenta sobre todo el movimiento artístico reciente de Rusia, conocido como plagiART. 
La idea central de este movimiento es publicar como propios los textos de los autores 
canónicos.

8 Serían interesantes las implicaciones de este modelo, ya que en estas circunstancias el au-
tor del plagio artístico actúa como observador-telescopio, y su papel en vez de crear sería 
popularizar una nueva visión de configuraciones de caracteres ya existentes.
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Finalmente, algunos textos simplemente van extinguiéndose. El Poema 
de Gilgamesh, probablemente uno de los puntos importantes y bien lumi-
nosos de la antigua cultura acadia, es una narración basada en poemas 
sumerios incluso más antiguos, que en el momento de crear la epopeya 
(aprox. siglo XVIII a. C.) todavía quedaban dentro del alcance de la cultura 
observable de la sociedad acadia. La última copia del poema data del siglo 
I a.C., mucho tiempo después de extinguirse el imperio acadio. A pesar de 
eso, Gilgamesh permanece dentro del alcance de la cultura observable de 
Oriente Próximo y Europa durante algún tiempo, como demuestran algu-
nas menciones, por ejemplo: el nombre glgmyš en el Libro de los Gigantes 
del siglo I a. C., descubierto entre los manuscritos de Qumran; el  rey 
Gilgamos en De Natura Animalium de Eliano del siglo II d. C.; y, tal vez, 
una última reminiscencia del mítico rey en el nombre de Ganmagos, men-
cionado por un exégeta siriaco, Teodoro Bar Qoni, en el siglo VII (Kovacs 
1989: XXXII–XXXIV). Después de esa fecha, toda referencia al personaje 
desaparece y el poema de facto pierde tanta luminosidad que queda oculto 
a la cultura observable occidental y probablemente también a otras hasta 
su redescubrimiento a principios de la década de 1850 por Austen Henry 
Layard, y, aun así, actualmente es un punto más bien remoto y por lo gene-
ral, poco conocido. Cabría preguntarse si de verdad ha vuelto a brillar en la 
cultura observable.

A modo de invitación

El modelo cósmico de la cultura ciertamente propone una visión universa-
lista y tiende a pulir lo áspero de la diversidad cultural. Lo pertinente sería 
someterlo a un proceso decididamente más crítico. Todavía queda abierta 
la cuestión de cómo concretar las varias dimensiones de las manifestacio-
nes culturales, cómo medir con más precisión su gravedad y luminosidad, 
cómo y qué culturas delimitar, así como qué papel juegan las lenguas en 
la literatura global y cómo clasificar por ejemplo las traducciones. No obs-
tante, si este modelo llega a utilizarse, la visión del universo cultural, y so-
bre todo la de la cultura observable que propone, podrían ser de utilidad 
teórica.
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Nostalgia czy syndrom sztokholmski? –  
kazus komunizmu w Rumunii

Streszczenie
Kazus komunizmu przewija się nieustannie w dyskursie publicznym państw postkomuni-
stycznych, jednak ocena tego ustroju przybiera zróżnicowaną formę – od kategorycznej kry-
tyki po tęsknotę za czasami reżimu. Za przykład może posłużyć Rumunia, w której, pomimo 
wyjątkowo krwawej rewolucji z 1989 roku, komunizm wspominany jest z nostalgią. W po-
niższym tekście autorka, analizując uwarunkowania kulturowe i historyczne społeczeństwa 
rumuńskiego, stara się odpowiedzieć na pytanie o przyczyny tego zjawiska.

Słowa kluczowe: Rumunia, komunizm, nostalgia, syndrom sztokholmski, Ceaușescu

Wspomnienie, nostalgia, zapomnienie to swoiste ‘przedmioty’ o zmiennej 
geometrii, ‘przedmioty’ fraktalne w rodzaju – powiedzmy – dymu z papie-
rosa: zmieniają konfigurację wolno, lecz nieprzewidywalnie, z  przyczyn 
mniej lub bardziej obiektywnych, mniej lub bardziej niewypowiedzianych. 
[…] A co dopiero, kiedy mamy do czynienia z pamięcią zbiorową.

(Popescu 2002, s. 93).

Fakty historyczne przegrywają w  starciu z  mitami narodowymi. 
Symboliczne wydarzenia czy postacie, trwając w  zbiorowej świadomości 
i umysłach ludzkich, są w stanie przyćmić rzeczywistość, która niejedno-
krotnie jawi się skrajnie inna niż wyobrażenia. Złudne mniemania, mity, 
stereotypy raz zakorzenione są trwałe i  mają wpływ na życie codzienne. 
Perspektywa czasowa, w  większości przypadków, daje możliwość doko-
nania obiektywnej oceny odległych wydarzeń historycznych; z dużą dozą 
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prawdopodobieństwa można stwierdzić, że tworzenie opracowania na te-
mat bitwy pod Zamą będzie pozbawione składnika emocjonalnego, a bio-
grafia króla Zhuangxiang z  państwa Qin nie rozgorączkuje europejskiej 
opinii publicznej. Sytuacja wygląda zgoła inaczej w przypadku, gdy rozwa-
żania dotyczą historii naszego narodu lub wydarzeń, które mają bezpośred-
ni wpływ na teraźniejszość. Kazus komunizmu wydaje się najlepszym tego 
przykładem, gdyż przewija się nieustannie w dyskursie publicznym państw 
postkomunistycznych. Jednak i tutaj brak wspólnego frontu. Stosunek do 
komunistycznej przeszłości Europy różni się w zależności od kraju. Jedni 
decydują się na rozpatrywanie tego okresu historycznego w czarno-białych 
kategoriach, co porządkuje sposób myślenia. Inni z kolei zdają się poruszać 
w obszarach mniej zdefiniowanej szarości, co otwiera drzwi wszelkim dy-
wagacjom, które są silnie naznaczone emocjami. W Polsce czy na Węgrzech 
o komunizmie myśli się raczej w kategoriach negatywnych, choć pojawiają 
się również przychylniejsze głosy. Niejedna babcia będzie przekonywać, że 
za PRL-u wieś tętniła życiem, w czym będzie jej wtórował dziadek, dorzu-
cając, że za Gomułki wszyscy mieli pracę, a życie było prostsze. W Rumunii 
sytuacja przedstawia się nieco odmiennie. Mimo że proces wyrwania się 
spod jarzma dyktatorskich rządów Ceaușescu przybrał u Rumunów szcze-
gólnie krwawą formę, w dzisiejszej debacie komunizm często wspominany 
bywa z nostalgią graniczącą z  rozczuleniem. Na przestrzeni ostatnich lat 
powstało wiele prac oraz artykułów badających zjawisko nostalgii za ko-
munizmem, w których wyróżnia się wiele przyczyn składających się na ten 
problem1. Najczęściej pojawiającymi się są: rozczarowanie demokratyczny-
mi rządami, trudna sytuacja współczesnego społeczeństwa rumuńskiego, 
która naznaczona jest niepewnością i  nierównością społeczną oraz brak 
rozprawienia się z komunizmem, co zbiegało się z pragnieniem zapomnie-
nia o przeszłości.

Odłóżmy na chwilę Rumunię na bok i przenieśmy się na północ, do 
Szwecji. W 1973 r. w Sztokholmie ma miejsce napad na bank, w którym 
napastnicy przez sześć dni przetrzymują zakładników. Postawa ofiar po 
uwolnieniu zaskakuje opinię publiczną. Odmowa współpracy z  policją 
oraz obrona oprawców są nieoczekiwanym zwrotem w rozwoju wydarzeń. 
Zamiast traumy i  strachu pojawia się sympatia i  solidarność; silna więź, 
która wytworzyła się pomiędzy ofiarami i  sprawcami jest niezrozumiała 

1 Zob. m.in. Gallagher, T. (2005), Theft of a nation: Romania since communism, C. Hurst & 
Co Publishers Ltd, London; Lungu, D. (2013), „Paradoksalna nostalgia za komunizmem”, 
w Herito, nr 12 (3/2013) lub Modrzejewski, F., Sznajderman, M. (red.) (2002), Nostalgia. 
Eseje o tęsknocie za komunizmem, Wołowiec: Czarne.
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i jawi się jako paradoks. To zjawisko zostało opisane przez psychologię jako 
syndrom sztokholmski2, który diagnozuje się na podstawie występowania 
toksycznej więzi emocjonalnej ofiary przemocy z  agresorem połączonej 
z sympatyzowaniem z nim i bronieniem go. Współcześnie termin ten trak-
towany jest w szerszej perspektywie i można próbować rozciągać tę defini-
cję na relację pomiędzy narodem a opresyjnym systemem: „ten typ relacji 
można odnaleźć w reżimach totalitarnych czy innych patologicznych ukła-
dach, gdzie jedna ze stron jest całkowicie zależna od drugiej i żyje w poczu-
ciu realnego i permanentnego zagrożenia” (Czerniak 2014, s. 56).

Pochylając się więc nad zjawiskiem tęsknoty za komunizmem, warto 
zadać sobie pytanie – czy to nostalgia, czy może syndrom sztokholmski, 
który naznaczył wiele pokoleń? Aby móc podjąć się próby odpowiedzi 
na to pytanie, najpierw należy się skupić na wydarzeniach historycznych 
z  okresu komunizmu ze szczególnym uwzględnieniem rządów Nicolae 
Ceaușescu.

Nicolae Ceaușescu był komunistycznym dyktatorem, który rządził 
Rumunią od 1965 do 1989 roku. Przez wielu znienawidzony i przez równie 
wielu kochany – Ceaușescu jest symbolem terroru i uciemiężenia, ale także 
dobrobytu i stabilnego życia. Z perspektywy czasu można mu zarzucić wie-
le, można mu przypiąć łatkę Drakuli, ale trzeba przyznać, że nie brakowało 
mu zwolenników. XX wiek w historii powszechnej jest pełen osobników 
pokroju Ceaușescu – okrutników, którzy pokrzykując na wiecach pociągali 
za sobą tłumy i zasiewali w ludzkich umysłach własne wizje utopijnego spo-
łeczeństwa. Ceaușescu doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że aby wcielić 
w życie wszystkie swoje plany, musi otoczyć się osobami zaufanymi. Frakcje, 
które dzieliły partię na obozy, musiały zniknąć. Dlatego pierwsze momen-
ty rządów Słońca Karpat mijają pod znakiem przetasowań na najwyższych 
szczeblach władzy. Wszyscy współpracownicy poprzedniej głowy państwa 
rumuńskiego, Gheorghe Gheorghiu-Deja, zostają odsunięci na drugi plan, 
a na ich miejsce powoływani są poplecznicy Ceaușescu, który w ten sposób 
obejmuje pełną kontrolę nad Komitetem Centralnym (Georgescu 1991, s. 
238–242). Zaprawiony w bojach i przebiegły polityk zyskuje uznanie wśród 
Rumunów, co daje mu szerokie pole do manewru. Przez pierwsze lata rzą-
dów Geniusza Karpat, rumuńska gospodarka kwitnie. Szereg dobrze pod-
jętych decyzji oraz pozorna wolność poprawiają jakość życia przeciętnego 
Rumuna. Sytuacja państwa rumuńskiego na arenie międzynarodowej zdaje 
2 Termin stworzył Nils Bejerot, psychiatra zaangażowany w negocjacje podczas akcji uwal-

niania zakładników zatrzymanych podczas opisywanego tutaj napadu rabunkowego 
(Czerniak 2014, s. 56).



130 Anna Gawłowska

się stabilna. W  latach 60. Władze rezygnują z  czynnego partycypowania 
w działaniach Układu Warszawskiego, odmawia brania udziału w ataku na 
Czechosłowację (1968 r.), a później, podpisując układ o przyjaźni i pomocy 
wzajemnej w Pradze, otwarcie potępia to posunięcie. Oczywiście nie naj-
lepsze relacje z ZSRR oznaczają ciągłe zagrożenie ze strony mocarstwa, lecz 
Ceaușescu zyskuje poparcie ze strony Zachodu, gdy w 1968 roku wzywa 
Rumunów do obrony przed sowiecką inwazją. Neutralna polityka zagra-
niczna i utrzymywanie poprawnych stosunków z zachodnimi państwami 
działa na korzyść przywódcy Rumunii – zyskuje on miano oświeconego, 
reformowanego komunisty.

Podróż do Chin i Korei Północnej w 1971 roku można uznać za punkt 
zwrotny w  rządach Ceaușescu. Zafascynowany wariantem ideologii ko-
munistycznej, który rozwinął się na tamtych terenach, Nicolae zapragnął 
tego samego w swojej ojczyźnie i ochoczo zabrał się do wcielania w życie 
idei narodowego komunizmu. Jest to również moment, w którym zaczyna 
się wykształcać wokół Ceaușescu kult jednostki, który z czasem przyjmu-
je groteskowe rozmiary (Tion 2019, s. 277). Ceaușescu porównywany jest 
do największych bohaterów rumuńskich, takich jak Decebal3 czy Michał 
Waleczny4. Zaimek osobowy, odnoszący się do prezydenta Rumunii, pisa-
ny jest wielką literą. Historycy, czy też szerzej, akademicy, którzy sprzy-
jają rumuńskiemu reżimowi komunistycznemu, usilnie starają się wpisać 
w historię Rumunii descendencję dacką, legitymizując tym samym ciągłość 
historyczną państwa rumuńskiego, co ma utrwalać w społeczeństwie silne 
poczucie tożsamości narodowej. Treści podawane przez środki masowe-
go przekazu są przesiąknięte do cna propagandą, a demagogia i półprawdy 
stają się chlebem powszednim.

Wizyta w Azji ma jednak znacząco większy wpływ na przyszły wygląd 
państwa rumuńskiego. Jej skutki nie ograniczają się jedynie do powstania 
kultu jednostki i towarzyszącego temu wieszania portretów Słońca Karpat 
w każdej instytucji państwowej. Ceaușescu jest zafascynowany totalitary-
zmem Korei Północnej i Chińskiej Republiki Ludowej. Imponuje mu bez-
kompromisowość, ułuda sprawnie działającej machiny oraz idea odrodze

3 Decebal był ostatnim królem Daków, panującym w latach 87–106 n.e. Jego postać została 
wykorzystana przez kulturowy nacjonalizm Ceaușescu (tzw. protochronizm) jako symbol 
wielkiej cywilizacji Daków, dowodzącej wyższości kultury rumuńskiej nad innymi kultu-
rami narodowymi.

4 Michał Waleczny – XVI-wieczny hospodar Wołoszczyzny i  Mołdawii, książę 
Siedmiogrodu. Uznawany za symbol jedności Rumunii. Jako pierwszy władca zjednoczył 
trzy główne regiony dzisiejszej Rumunii.
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nia narodowego. Pragnąc tego samego, 6 lipca 1971 roku przedstawia tezy 
lipcowe – siedemnaście punktów, które bezpowrotnie zmienią oblicze 
Rumunii i Rumunów. Mała rewolucja kulturalna5 ma ogromny wpływ na 
rumuńskie życie artystyczne – ogranicza wolność twórczą, a kreatywność 
i  liberalne idee nie są już dłużej mile widziane. Jak w  wielu innych kra-
jach komunistycznych, tak i  w  Rumunii, nadrzędną funkcją sztuki mia-
ła być użytkowość; znika jej metafizyczny wymiar, a w jego miejsce poja-
wia się kicz i propaganda, czego przykładem mogą być filmy w reżyserii 
Sergiu Nicolaescu, którego twórczość skupiała się na opiewaniu rumuń-
skich bohaterów narodowych, wszechobecnych w  politycznej propagan-
dzie6. Wszystkie zmiany, które zachodziły na skutek wprowadzenia w ży-
cie tez lipcowych, nazywano „podniesieniem świadomości ideologicznej 
we wszechstronnie rozwiniętym socjalistycznym społeczeństwie” (Kunze 
2016, s. 175), co w sposób dobitny podkreśla tendencje antyintelektualne 
tego zjawiska. Historię pisano na nowo, a prawda nie miała żadnej wartości 
ani znaczenia. Jeśli propaganda stoi w sprzeczności z faktami – tym gorzej 
dla faktów. Aura familiarności, którą na początku swoich rządów rozto-
czył wokół siebie Ceaușescu, znika. Zastępują ją indoktrynacja, propagan-
da, żądza władzy oraz rozbudowany aparat represji. Oprócz zmian kultu-
rowych, lata 70. naznaczone są również dużymi zmianami gospodarczymi. 
Znaczące dochody, pochodzące z wydobycia surowców naturalnych, stają 
się pieśnią przeszłości, gdy w kraju pojawia się ich deficyt, połączony z nie-
urodzajem. Lekarstwem na gwałtowne pogorszenie sytuacji ekonomicz-
nej i  głęboki kryzys ma być centralizacja (Georgescu 1991, s. 249–253). 
Jednakże kolejne lata sieją w Rumunii spustoszenie. Gospodarka – nie wie-
dząc zapewne o zbawiennym wpływie centralizacji – konsekwentnie chyli 
się ku upadkowi, urażony ZSRR odmawia pomocy, kolejne pożyczki zacią-
gane przez Ceaușescu obciążają dług publiczny, a społeczeństwo ubożeje. 
Poziom życia przeciętnego Rumuna jest niewyobrażalnie niski, w kontra-

5 Tak jak Rewolucja kulturalna (pełna nazwa: Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna), 
zainicjowana w  1966 roku przez Mao Zedonga, wprowadziła w  Chińskiej Republice 
Ludowej szereg zmian w funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa chińskiego, tak i tezy 
lipcowe zmieniły bezpowrotnie oblicze komunistycznej Rumunii. Jednym z ich skutków 
była swego rodzaju mała rewolucja kulturalna, która sprowadzała się m.in. do ogranicze-
nia swobody artystycznej czy wolności słowa.

6 Sergiu Nicolaescu (1930–2013) kolejno w latach 1967 oraz 1970 nakręcił filmy Waleczni 
przeciw rzymskim legionom (rum. Dacii) oraz Michał Waleczny (rum. Mihai Viteazul), 
które w sposób bezpośredni wpisywały się w tendencję wspomnianego już wyżej proto-
chronizmu, a więc idealizowania i nawiązywania do przeszłości narodu i państwa rumuń-
skiego w celu ukazania jego wielkości.
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ście do luksusu, w jakim żyje Ceaușescu ze swoją rodziną. Rumunia staje się 
„sierotą” na arenie międzynarodowej – początkowa przychylność Zachodu 
znika wraz z postępującymi w latach 70. zmianami, a izolacja międzynaro-
dowa zaczyna dawać się rumuńskiemu państwu we znaki. Geniusz Karpat 
traci poparcie Rumunów. Kolejnym highlightem rządów Ceaușescu jest za-
ostrzenie zakazu aborcji i  stosowania środków antykoncepcyjnych (które 
zresztą od 1948 roku były na zmianę znoszone i wprowadzane7). Widmo 
terroru, które zawisło nad kobietami i ich rodzinami jest niewyobrażalne. 
Kary i represje (w tym dwanaście lat więzienia i utrata prawa wykonywania 
zawodu lekarza) przyczyniają się do gwałtownego wzrostu zabiegów wy-
konywanych nielegalnie i tym samym także odsetka śmiertelności kobiet, 
na skutek powikłań po aborcjach przeprowadzanych w nieodpowiednich 
warunkach.

Gdy Gorbaczow rozpoczyna głęboką reformę ZSRR, Ceaușescu w dal-
szym ciągu trzyma się stalinowskiej wizji państwa. Konflikt między pre-
zydentem Rumunii a jego przeciwnikami pogłębia się, do czego zapewne 
przyczynia się również jego zamiłowanie do obsadzania stanowisk swoimi 
krewniakami i megalomania. Wkrótce Ceaușescu staje się obiektem otwar-
tej krytyki, z którą radzi sobie w wypróbowany przez wielu sposób, miano-
wicie aresztując swych politycznych przeciwników. Społeczeństwo nękane 
jest drakońskimi systemami spłat pożyczek, które zamiast na podratowa-
nie gospodarki są zaciągane na budowę Domu Ludowego w Bukareszcie. 
Czara goryczy przelewa się, gdy Nicolae Ceaușescu w listopadzie 1989 roku 
zostaje ponownie wybrany na przewodniczącego Partii. Istnieje wiele prze-
słanek, by obrać inny kurs polityczny, wprowadzać tak potrzebne Rumunii 
reformy, ale zaślepiony władzą Geniusz Karpat je ignoruje, nie spodziewa-
jąc się, że jego żywot dobiegnie końca w ciągu następnych kilku tygodni.

„Każdy ma taką rewolucję, na jaką go stać” (Porumboiu 2006), 
a Rumunów było stać na wiele, czego efektem jest krwawa Rewolucja ru-
muńska. Rok 1989 jest naznaczony obalaniem reżimu komunistycznego 
w  krajach Europy. Upadek muru berlińskiego, wydarzenia w  Polsce i  na 
Węgrzech dają nadzieję innym narodom zniewolonym przez system ko-
munistyczny. Ceaușescu, w końcu przytomniejąc, próbuje ratować swoją 
sytuację i szuka porozumienia w Moskwie. Na nic zdają się jednak ostat-
nie, desperackie próby Słońca Karpat, gdyż w grudniu 1989 roku Rumuni 
bezpowrotnie rozprawiają się z  jego reżimem. „Rewolucja zapala się jak 
7 Zob. m.in. Kligman, G. (2010), Polityka obłudy. Kontrola rozrodczości w Rumunii pod rzą

dami Ceaușescu, przeł. P. Art, Kraków: Universitas lub Rejmer, M. (2013), Bukareszt. Kurz 
i krew, Wołowiec: Czarne.
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latarnie. Najpierw świecą te w centrum, dopiero później rozświetla się resz-
ta” (Porumboiu 2006). Punktem zapalnym w  Rumunii jest niewątpliwie 
Timișoara i postać Laszlo Tökésa – węgierskiego pastora, który w swych 
kazaniach nawoływał do protestu. Całkowicie izolowany przez Securitate 
i  milicję, wskutek procesu zostaje wyrzucony ze swojego służbowego 
mieszkania i zmuszony do przeniesienia się. Początkowy wiec z 15 grudnia, 
który miał być wyrazem poparcia dla Tökésa, następnego dnia przekształca 
się w manifestację o charakterze społeczno-politycznym, skierowaną prze-
ciwko rządom Ceaușescu. Wprowadzono stan wyjątkowy, a służby dostały 
nakaz rozpędzenia demonstrantów. Nie udaje im się jednak wykonać roz-
kazu. 19 grudnia tysiące Rumunów wylega na ulice Timișoary, by prote-
stować. Tym razem służby używają siły przeciwko demonstrantom, a  na 
ulicach ginie ponad sześćdziesiąt osób. Ceaușescu potępia te wydarzenia, 
a demonstrantów nazywa wrogami rewolucji socjalistycznej. 21 grudnia, 
Ceaușescu przemawia z balkonu Komitetu Centralnego do narodu rumuń-
skiego. Pełne niepewności przemówienie naszpikowane jest pustymi ha-
słami, które mają na celu uspokojenie rozjuszonego tłumu. Ceaușescu, sta-
rając się załagodzić sytuację, obiecuje Rumunom pieniądze, lecz tłum jest 
obojętny na jego słowa. Przybierające na sile buczenie i gwizdy zagłuszają 
przemówienie. 22 grudnia Nicolae wraz ze swoją żoną Eleną w popłochu 
uciekają z Bukaresztu, a tłum skanduje: ole, ole, ole, ole Ceaușescu nu mai 
e!8 Tego samego dnia w Bukareszcie wybucha powstanie, w wyniku którego 
ginie wielu ludzi (Georgescu 1991, s. 279–284).

Nicolae i Elena Ceaușescu zostają pojmani w Târgoviște. 25 grudnia, 
po trwającym dwie godziny procesie, zostają skazani na śmierć i  jeszcze 
tego samego dnia rozstrzelani przez pluton egzekucyjny – co Rumuni mogą 
obejrzeć dwa dni później w telewizji. Wielu historyków uważa nagłe znik-
nięcie Ceaușescu za kluczowe dla dalszych dziejów Rumunii. Egzekucja 
pary Ceaușescu nasuwa skojarzenia z  ubojem rytualnym, symboliczną 
śmiercią, która daje odrodzenie9. Jednak w przypadku Rumunii trzeba było 
na nie poczekać jeszcze kilka lat.

Ole, ole, ole, ole! Ceaușescu nu mai e! – ale czy każdy Rumun podpisał-
by się pod tymi słowami? Prawdopodobnie nie. Komunizm jest systemem, 
który mami utopijną wizją pięknego i sprawiedliwego państwa. Jednak dla 

8  Ole, ole, ole, ole, Ceaușescu już nie ma!” (tłumaczenie własne).
9 Kolektywny mord założycielski jest jednym z  kluczowych pojęć koncepcji francu-

skiego badacza René Girarda, zob. m.in. Girard, R. (1993), Sacrum i  przemoc, przeł. 
M. Cieplińska, Poznań: Brama; Girard, R. (1991), Kozioł ofiarny, przeł. M. Goszczyńska, 
Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
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wielu ludzi sama idea, nie do końca uchwytna i zrozumiała, to za mało. Aby 
móc zaistnieć w  umysłach, komunizm potrzebował personifikacji i  taką, 
wręcz modelową, personifikację stanowił Ceaușescu – syn chłopa, który 
posiadał skrawek ziemi i kilka owiec; człowiek, który skończył jedynie czte-
ry klasy szkoły podstawowej; parias, który stał się mężem stanu, darzonym 
uwielbieniem i opływającym w luksusy. Czy może istnieć lepsze, bardziej 
przemawiające do wyobraźni uosobienie komunizmu? Równość (choćby 
pozorna) dla każdego, niezależnie od pochodzenia, wykształcenia, wyko-
nywanego zawodu? Czy wizja takiego państwa nie jest czasem warta po-
rzucenia takich wartości jak chociażby wolność? Filozof zapewne powie-
działby, że wolność jest wartością nadrzędną, ale z perspektywy prostego 
człowieka przecież nie da się nią nakarmić dzieci. Stąd wizja godnego życia, 
która przynajmniej na początku była w zasięgu ręki, sprawiała, że stracony 
zdrajca dla wielu był uosobieniem nadziei. Tu pojawia się właśnie ta szara 
strefa wydarzeń – niemożność przeprowadzenia jasnej linii demarkacyjnej 
pomiędzy tym, co czarne i białe, dobre i złe. I to daje narodziny nostalgii.

Rewolucja i  transformacja postkomunistyczna znajdują się na dwóch 
krańcach osi, formując swego rodzaju dychotomię. Pierwszy jej element 
dawał nadzieję na lepsze jutro. Jak pisze Popescu w  All that Nostalgia: 
„Tuż po roku 1989 w Rumunii nie było miejsca na nostalgię i wspomnie-
nia” (Popescu 2002, s. 94). Rumunów ogarnęła zbiorowa histeria, której 
towarzyszyła wszechobecna euforia. Społeczeństwo wybawione od stra-
chu przed Securitate otworzyło się na dyskusję, swobodną wymianę zdań, 
a wolność towarzyszyła każdemu aspektowi życia. Kultura rodziła się na 
nowo, czego dowodem jest chociażby rumuńska Nowa Fala w kinemato-
grafii. Twórcy kina zaczęli produkować filmy, w  których konfrontowali 
się z rzeczywistością komunistyczną i wszystkimi jej twarzami bez obawy 
przed cenzurą czy potencjalnymi konsekwencjami, z  którymi spotkaliby 
się po krytyce władzy. Do kraju zaczęła docierać kultura Zachodu, a sama 
Rumunia powoli zaczęła otwierać się na cały świat. Śmierć pary Ceaușescu 
dawała „nadzieję na nowy świat, czysty i sprawiedliwy, zrodzony w jedną 
noc” (Lungu 2013, s. 61). Początkowe stadne szczęście nie zostawiało miej-
sca nostalgii, ponieważ Rumuni spoglądali w przyszłość, która rysowała się 
w różowych barwach. Z czasem zaczęły się jednak pojawiać pierwsze wąt-
pliwości. Tuż po upadku komunizmu rumuńska gospodarka oraz struk-
tura państwa były w rozsypce. Całe państwo należało budować na nowo 
z uwzględnieniem demokratycznych zasad, które królowały na Zachodzie. 
Transformacja w  Rumunii okazała się procesem trudnym, który zebrał 
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swoje żniwo. Nagły skok bezrobocia miał bezpośredni wpływ na poziom 
życia przeciętnego Rumuna. U kresu rządów Ceaușescu w 1989 roku spo-
śród siły roboczej czynnej zawodowo 73,5% była zatrudniona, podczas gdy 
w 1996 roku odsetek ten spadł do 61,7% (INSSE 2018, s. 59–62). Zmiany 
gospodarcze zaowocowały również strachem przed egzotyzmem w  po-
staci kapitalizmu, którego reminiscencji nie było w  umysłach ani życiu 
Rumunów. Z  obawy przed skutkami, jakie mogłyby przynieść rządy de-
mokratów, wybory z pierwszej połowy lat 90. dawały wygraną lewicy, która 
w większości składała się z ekskomunistów. Skuteczna kampania lewicow-
ców, których twarzą był Ion Iliescu (notabene obecnie postawiony w stan 
oskarżenia za zbrodnię przeciwko ludzkości10), zniechęcała Rumunów do 
zwrócenia się w stronę demokratów, tym samym przeciągając okres rządów 
zreformowanych quasi-komunistów na kolejne lata.

Po przejściu do demokracji w  1990 roku przeszłość komunistyczną 
badano w kategoriach instytucjonalnych i przywódczych, a przedmiotem 
badań była polityka represji i organizacja społeczeństwa. Podobnie zmia-
nie reżimu towarzyszyło pojawienie się studiów poświęconych procesom 
transformacji społecznej, z opracowaniami na temat sprawiedliwości przej-
ściowej, podejściami socjologicznymi czy politologicznymi (Preda 2016, s. 
269). Jednostka rzucona w  wir wszystkich zmian nie była przedmiotem 
rozważań, naukowcy nie zajmowali się oceną jakości jej życia, bo nie miało 
to aż tak wielkiego znaczenia w  skali całego procesu. Zdaje się, że prze-
gapiono moment, w którym jednostka, nie mogąc odnaleźć się w świecie 
wielkiej demokracji, zaczęła z rozrzewnieniem wspominać nie tak odległe 
czasy komunizmu. W miejsce początkowej euforii pojawiła się fantasmago-
ryczna nostalgia, która w społeczeństwie rumuńskim przybiera różne for-
my. Popescu pisze: „Większość spośród Rumunów tęskniących za minioną 
epoką wydaje się opłakiwać drobne przywileje z nią związane albo cierpieć 
na ‘nostalgię brzucha’” (Popescu 2002, s. 98). Skonfrontowani z nową rze-
czywistością zwykli obywatele nie rozpatrywali komunizmu w kategoriach 
ideologicznych; ich uwaga skupiała się na podstawowych aspektach życia 

10 Ion Iliescu – jedna z głównych postaci Rewolucji rumuńskiej z 1989 roku. Lider Frontu 
Odrodzenia Narodowego, tymczasowa głowa państwa w  latach 1989-1990, prezydent 
Rumunii w latach 1990–1996 oraz 2000–2004. W wyniku dochodzenia przeprowadzone-
go przez prokuraturę wojskową Iliescu w 2019 roku został oskarżony o celowe wprowa-
dzanie chaosu dezinformacyjnego, w następstwie którego zginęło ponad 800 osób w cza-
sie rewolucji z 1989 roku. Ponadto, od 2017 roku toczy się przeciwko niemu postępowanie 
w sprawie brutalnego stłumienia manifestacji w Bukareszcie z 1990 roku (tzw. mineria
da – rum. mineriadă, od miner – górnik – gdyż to właśnie górnicy mieli zostać wezwani 
przez Iliescu do stłumienia wystąpień).
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codziennego. Nostalgia nie była wywołana tęsknotą za aparatem władzy 
czy systemem gospodarczym, a za prozaicznymi rzeczami. Jednak należy 
podkreślić, że lata 80. w Rumunii naznaczone były skrajną nędzą i ubó-
stwem. Relatywny dobrobyt panował w  latach 60. i  początku 70., zanim 
machina reżimu rozkręciła się na dobre – „w  takich wypadkach często 
mamy do czynienia z retoryczną nostalgią ludzi dotkniętych częściową am-
nezją. […] Ludzie ci tęsknią za jednym dziesięcioleciem, a nie za komuni-
zmem” (Popescu 2002, s. 98). Wielkim rozczarowaniem Rumunów okazała 
się demokracja, która nie zapewniała dobrobytu, a jedynie (w teorii) równe 
szanse w pogoni za nim. W czasach komunizmu oraz biedy poczucie rów-
ności oraz braterstwa dawało podwaliny pod stworzenie wspólnego frontu. 
Pod koniec lat 80., gdy wróg miał swoje uosobienie w postaci Ceaușescu, 
Rumuni mieli wspólny cel: obalenie jego dyktatury. W 1990 roku, gdy roz-
począł się demokratyczny wyścig po lepszą przyszłość, stało się jasne, że 
nierówność jest nieunikniona. Zaczęto tęsknić za ubóstwem, w świetle któ-
rego wszyscy byli równi.

Dan Lungu zwraca uwagę na figury nostalgii emocjonalnej: „Być może 
najpowszechniejsze i najczęściej przywoływane ‘wyjaśnienie’ tego zjawiska 
odnosi się do nostalgii za latami własnej młodości” (Lungu 2013, s. 62). 
W kodzie kulturowym młodość nieodzownie utożsamiana jest z życiem, 
pięknem, radością, wolnością. Jak w takim razie nie wspominać jej z roz-
czuleniem? Wielu obecnie żyjących Rumunów lata swojej młodości prze-
żyło w czasach komunizmu, co już na zawsze będzie ze sobą nierozerwalnie 
sprzężone. Również i w tym przypadku nostalgia za komunizmem nie jest 
przejawem tęsknoty za systemem, a za rajską dziedziną ułudy, o której pisał 
Mickiewicz. Społeczeństwo, żyjąc w codzienności totalitarnej, po upadku 
reżimu wkraczało w nowy świat pełen niewiadomych. Poczucie familiar-
ności zniknęło na rzecz niepewności, obok której narodziła się nostalgia. 

Badania opinii publicznej z 2010 roku pokazują, że aż 63% społeczeń-
stwa uważa, że w czasach komunizmu ludziom wiodło się lepiej. 68% twier-
dzi, że reżim komunistyczny był dobrą ideą, ale źle zastosowaną, a  41% 
Rumunów zagłosowałoby na Nicolae Ceaușescu, gdyby kandydował w wy-
borach prezydenckich, co może wynikać z  tego, że 49% ankietowanych 
uważa, że był dobrym przywódcą (IRES 2010, s. 10–20).

Doświadczenie reżimu Ceaușescu jest indywidualne i  intymne, co 
sprawia, że wręcz niemożliwym jest mówić o „jednym komunizmie”. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że po upływie czasu wspomnienia przeobrażają 
się w odbicie w krzywym zwierciadle i ukazują obraz zdeformowanej przez 
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subiektywizm przeszłości. W  szerszej perspektywie, idealizowanie nie-
których aspektów życia komunistycznego w konfrontacji z danymi histo-
rycznymi przegrywa wojnę, na którą składa się wiele bitew. Do Rewolucji 
(zapisywanej przez Rumunów wielką literą) doszło na skutek niezliczo-
nych zaniedbań ze strony władzy, opresji, reżimu i niemożności funkcjo-
nowania w dziwnym tworze, jakim był system uformowany przez Nicolae 
Ceaușescu. I choć była ona wzniosłym momentem w historii Rumunii, po 
jej zakończeniu trzeba było przejść do szarej codzienności.

W  rozważaniach na temat nostalgii za komunizmem nie sposób po-
minąć dziwnego rodzaju więzi, który powstał między społeczeństwem ru-
muńskim a Ceaușescu. I choć rzecz działa się w położonej na wschodzie 
Rumunii, a nie w mroźnej Szwecji, i choć nikt nie napadł Rumunów z bro-
nią w ręku, a zaatakował z każdej strony utopijną wizją sprawnie działającej 
machiny państwowej, i choć nikt nie żądał okupu, a wręcz oferował nie-
przebrany dobrobyt, to nie zmienia to faktu, że jest agresor i ofiara, a ich 
relacja zdaje się odtwarzać mechanizmy syndromu sztokholmskiego.

Podobno nieuchronność zmian jest uniwersalną stałą. Jedną z  takich 
zmian była rumuńska Rewolucja. Jednakże nasuwa się pytanie: czy rewo-
lucja pożarła swoje dzieci, czy to dzieci rewolucji przestały w nią wierzyć?
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Wprowadzenie

Polityka dziewiętnastowiecznej Francji w Algierii – jej najcenniejszej kolo-
nii – była wielopłaszczyznowa. Ze względu na złożoność sytuacji społecz-
nej, politycznej i gospodarczej należało ostrożnie zaprojektować wzajemne 
stosunki pomiędzy zamieszkującymi to terytorium od wieków muzułma-
nami oraz żydami, a ściągającymi masowo do Algierii Europejczykami (co
lons), przede wszystkim Francuzami. Jednym z narzędzi, za pomocą któ-
rych Francuzi zarządzali Algierią, była oświata. W zależności od momentu 
dziejowego system edukacji służył odseparowaniu od siebie muzułmanów 
i  chrześcijan z  Europy bądź zmuszał do integracji czy wręcz asymilacji 
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arabskiej części społeczeństwa. Budowano szkoły publiczne i  prywatne, 
muzułmańskie i świeckie, podstawowe, wyższe i zawodowe. Nie wszystkie 
co prawda cieszyły się popularnością, a  algierscy studenci częściej wole-
li podróż do Kairu lub do Tunisu niż pozostanie w Algierze. Nie oznacza 
to jednak, że pod kolonialną okupacją w Algierii zaprzestano kształcenia 
arabskiej młodzieży i nie podejmowano prób włączenia ich w świecki sys-
tem oświaty.

Początki okupacji francuskiej – rys historyczny

W przededniu najazdu francuskiego ziemie określane dzisiaj jako Algieria 
należały do Imperium Osmańskiego. Była to jednak przynależność symbo-
liczna, bowiem niepodzielną i suwerenną władzę sprawował dey wybierany 
przez zgromadzenie zwane Dywanem, w którego skład wchodzili najważ-
niejsi algierscy urzędnicy, dowódcy, muzułmańscy uczeni (ulamā) i star-
szyzna plemion (Hitti 1970, 710–711).

Francuski najazd na Algierię nie był bezpośrednio połączony z  poli-
tyką kolonialną okresu Restauracji Burbonów. Wiązał się raczej z bieżącą 
polityczną potrzebą – niepopularny rząd skorzystałby na zwycięskiej woj-
nie, tymczasem długi zaciągane przez francuskich kupców u żydowsko-al-
gierskich handlarzy dostarczały pretekstu i dodatkowej motywacji, by kon-
flikt rozwiązać zbrojnie. Początkowo Francuzi nie myśleli o  inkorporacji 
afrykańskiego wybrzeża, zamierzając użyć Algierii jako karty przetargowej 
w negocjacjach z Turkami (Ageron 1991, s. 7–8).

Ze względu jednak na niechęć do porzucenia algierskich zdobyczy i na-
wiązywanie kontaktów handlowych do Algierii zaczęli przybywać osadni-
cy z Europy, przede wszystkim z Francji (w 1839 roku europejska popula-
cja w Algierii wynosiła już 25 tys. osób, w tym 11 tys. Francuzów [Ageron 
1991, s. 35]). W 1845 roku Algieria oficjalnie została włączona do admini-
stracji rządowej Francji i podporządkowana jej systemowi prawnemu, co 
w roku 1848 zostało potwierdzone we francuskiej ustawie zasadniczej. Nie 
oznaczało to jednak, że obywatele francuscy przybywający do Algierii oraz 
zamieszkujący te tereny Arabowie i Berberowie byli w takiej samej sytuacji 
prawnej jak Francuzi na starym kontynencie (Ageron 1991, s. 27). Każda 
z tych grup podporządkowana była bowiem innemu porządkowi prawne-
mu – colons podlegali prawu powszechnemu, ograniczonemu zasięgiem te-
rytorialnym do kolonii, muzułmanie skodyfikowanemu prawu muzułmań-
skiemu, a żydzi – prawu opartemu na judaizmie (Shepard 2013, s. 450).
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Wkrótce powołane zostało Ministerstwo Algierii i Kolonii, które od-
powiedzialne było za zarządzanie zamorskimi terytoriami Francji. Kwestie 
religii i szkolnictwa nie podlegały jednak temu organowi, ale odpowiednim 
urzędom w Paryżu (Ageron 1991, s. 34). Bieżącymi sprawami na miejscu 
zarządzało biuro arabskie (fr. bureau arabe), podporządkowane armii.

Edukacja francusko-arabska w połowie XIX w.

Przed inwazją francuską Algieria osmańska posiadała dobrze zorganizo-
wany system szkolnictwa. Obejmował on trzy stopnie: dzieci najmłodsze, 
do 10 roku życia, uczono czytać, pisać i liczyć (na obszarach wiejskich lek-
cje często odbywały się pod gołym niebem); na kolejnym etapie edukacji 
wprowadzano bardziej zaawansowaną arytmetykę oraz podstawy teologii 
i  prawa. Uczniowie mający środki na kontynuowanie nauki uczęszczali 
do szkół wyższych nazywanych medresami lub wyjeżdżali na uniwersytet  
Az-Zaytūna do Tunezji lub Al-Azhar do Egiptu (Brooks 2016, s. 4).

Długoletnia wojna zniszczyła jednak arabski system oświaty. 
Konfiskata majątków – w  tym tych należących do meczetów – przyczy-
niła się do zubożenia szkółek koranicznych, które służyły jako miejsca 
przygotowujące uczniów do dalszej nauki w obszarze prawa muzułmań-
skiego i teologii muzułmańskiej, aby mogli otrzymać tytuł ulamā. Wielu 
nauczycieli zostało zmuszonych do emigracji w  wyniku działań wojen-
nych oraz zmian administracyjnych wprowadzanych przez zarządzające 
Algierią w pierwszych latach okupacji wojsko. Stan ten zmieniał się w ko-
lejnych dziesięcioleciach, nieoczekiwanie jednak w 1850 roku nadzór nad 
edukacją muzułmańskich Algierczyków stał się wyłączną kompetencją 
Ministerstwa Wojny (a dokładniej – bureaux arabes), podczas gdy eduka-
cją pozostałych mieszkańców kolonii zarządzało Ministerstwo Edukacji 
Publicznej (Brooks 2016, s. 49–50).

Próby wprowadzenia modelu francuskiego

W połowie XIX wieku Francja podjęła próbę odnowienia muzułmańskie-
go systemu edukacji. Poczyniono starania, aby na nowo otworzyć kora-
niczne szkoły podstawowe na obszarach niezurbanizowanych, w miastach 
zaś wprowadzono francusko-arabskie placówki dla najmłodszych dzieci. 
Nauczycieli w nich zatrudnianych kształcono w założonej w Algierze szko-
le zawodowej. Większość jej absolwentów była jednak pochodzenia fran-
cuskiego (Ageron 1991, s. 42), co być może było jednym z powodów, dla 
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których francusko-muzułmańska oświata nie została ciepło przyjęta przez 
rdzennych mieszkańców skolonizowanych terenów. Wbrew oczekiwaniom 
szkoły typu mieszanego nie były popularne wśród społeczności muzuł-
mańskiej.

Ze względu na fiasko nowej edukacji podstawowej administracja francu-
ska zdecydowała się zastosować inną taktykę. W 1857 roku otwarto pierw-
szy francusko-arabski collège (gimnazjum) – w zamyśle miało to zachęcić 
klasę wyższą do edukacji publicznej na wyższych poziomach, liczono też, że 
trend ten upowszechni się stopniowo również wśród klas niższych. W ko-
lejnych latach podobne ośrodki powstały w  Oranie, Constantine, a  także 
w Kabylii (tamtejszy collège specjalizował się w sztukach i rzemiośle).

Pozostawała jednak nadal niezaspokojona potrzeba, by kształcić praw-
ników i  profesorów biegłych w  zakresie prawa muzułmańskiego, którzy 
jeszcze w  połowie XIX wieku byli dopuszczani do orzekania w  sądach 
muzułmańskich1. W 1850 roku przywrócono więc do pracy trzy medresy 
(Tolan 2017, s. 43), w których można było zdobyć zawód notariusza, adwo-
kata, cadi (nazwa francuska; arab. qāḍī) – sędziego, oraz muftiego i wykła-
dowcy uniwersyteckiego (Ageron 1991, s. 43).

Francuzi budowali również szkoły dla dziewcząt, tych ostatnich jed-
nak nie obejmował obowiązek szkolny. Miały one inny zakres obowiązków 
niż chłopcy, a program nauczania zawierał wiele praktycznych przedmio-
tów mających przygotowywać kobiety do wykonywania prac domowych, 
powszechnie wtedy utożsamianych z pracami przeznaczonymi dla kobiet. 
Niektórzy autorzy (Segalla 2012, s. 12–13) wskazują, że ośrodki te powsta-
wały z dwóch powodów: po pierwsze jako szkoły zawodowe dla arabskiej 
pomocy domowej zatrudnianej później w  domach colons, po drugie zaś 
w celu szerzenia znajomości języka i kultury francuskiej. Edukacja algier-
skich dziewcząt uważana jest za przykład kolonialnej asymilacji kobiet do 
tradycyjnych francuskich ról społecznych (Segalla 2012, s. 13).

Postępująca laicyzacja we Francji i nastroje nacjonalistyczne  
w Algierii

Po nieudanym powstaniu algierskim w 1871 roku Francuzi – szczególnie 
colons – zmienili swoją politykę w  stosunku do kolonii. Przestali liczyć 
1 Między 1870 a 1890 rokiem zintensyfikowano wysiłki prowadzące do likwidacji sądow-

nictwa muzułmańskiego, przekazując coraz więcej kompetencji orzeczniczych sądom 
francuskim – zaczęły one orzekać zarówno na podstawie prawa świeckiego, jak i muzuł-
mańskiego (Ageron 1991, s. 70).
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się ze zwyczajami i potrzebami społeczności muzułmańskiej, zarządzając 
Algierią jedynie podług własnych interesów. Rozszerzono terytorialnie ju-
rysdykcję administracji francuskiej (na części terenów nadal obowiązywało 
prawo plemienne) i  wprowadzono prawo obowiązujące tylko rdzennych 
mieszkańców Algierii – indigénat (Ageron 1991, s. 53).

Ostra polityka laicyzacji, wprowadzona we Francji kontynentalnej 
w 1905 roku, dotarła również do Algierii. Restrykcyjny rozdział Kościoła od 
państwa nie był jednak wprowadzony wprost w formie bezwzględnie obo-
wiązującego prawa. Chociaż ustawa metropolii teoretycznie obowiązywała 
również jej zamorskie terytoria, prowadzona tam działalność duchownych 
muzułmańskich była tolerowana „w drodze wyjątku” (biorąc jednak pod 
uwagę skalę – dość powszechnego). Uczynienie z muftich i imamów fran-
cuskich funkcjonariuszy publicznych było o wiele bardziej korzystne dla 
Francji. Polityka antyreligijna musiała mieć więc charakter bardziej subtel-
ny: gdyby pozwolono im działać i utrzymywać się niezależnie od kolonial-
nej administracji, ich meczety mogłyby stać się ośrodkami ruchu oporu. 
Szacuje się, że w 1905 roku w Algierii było około 400 uczonych muzułmań-
skich utrzymywanych przez administrację francuską (Tolan 2017, s. 43).

Zamiast otwartego zwalczania islamu zaczęto ograniczać autonomię 
szkół koranicznych, a nawet je zamykać. Dotyczyło to zarówno tych dzia-
łających przy meczetach, jak i  tych prowadzonych przez tariqi sufickie. 
Rezultaty tych działań były widoczne na dwóch płaszczyznach: po pierw-
sze spadła liczba wykształconych prawników i teologów muzułmańskich, 
po drugie zaś wśród społeczeństwa muzułmańskiego pogorszyła się zna-
jomość klasycznego języka arabskiego ze względu na to, że nauczano go 
właśnie w ramach edukacji religijnej, przede wszystkim poprzez recytację 
i uczenie się Koranu na pamięć (Ageron 1991, s. 71).

Tymczasem wśród populacji arabskiej zainteresowanie świeckimi szko-
łami podstawowymi (zarówno publicznymi, jak i  prywatnymi) utrzymy-
wało się na bardzo niskim poziomie (na początku XX wieku Arabowie po-
syłali do tych szkół mniej niż 2% swoich dzieci [Ageron 1991, s. 75]), mimo 
podejmowania działań wymierzonych przeciwko jedynej alternatywie, jaką 
były szkoły religijne. W 1917 roku wprowadzono obowiązek szkolny dla 
chłopców, obejmował on jednak tylko tych Algierczyków, którzy mieszkali 
w określonej odległości od francusko-arabskiej szkoły publicznej (Heggoy 
1973, s. 185–186) – a więc w istocie dotyczył jedynie populacji miejskiej.

Projekty zmierzające do upowszechnienia edukacji wśród społeczności 
muzułmańskiej były przyjmowane bez entuzjazmu również przez środo-
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wiska colons, które, obawiając się nasilenia nastrojów nacjonalistycznych 
wśród Algierczyków, sprzeciwiały się ułatwianiu im dostępu do wykształ-
cenia.

Nieznacznie zmieniła się sytuacja w szkolnictwie wyższym – wraz z roz-
wojem modernizmu muzułmańskiego młodzi Algierczycy zaczęli chętniej 
uczęszczać na uniwersytety, postrzegając je jako szansę na zdobycie wy-
kształcenia w duchu kształtującego się nowoczesnego islamu. Część z nich 
wybierała muzułmańskie uczelnie w Tunezji i w Egipcie, jedynie skromny 
odsetek uczęszczał do francuskich szkół wyższych w  Algierii2. Studenci-
imigranci chętnie organizowali się najpierw w nieformalne grupy, a następ-
nie w oficjalne stowarzyszenia (jak np. Ğāmi‘at aṭ-Ṭalaba al-Ğazā’iriyyīn 
az-Zaytūniyyīn) skupiające się nie tylko na wzajemnym wsparciu, ale rów-
nież na zachęcaniu do kultywowania tradycji i aktywności publicystycznej 
oraz literackiej (McDougall 2011, s. 254).

Ostatnie dziesięciolecia przed rewolucją

Wraz z  nasilającymi się tendencjami nacjonalistycznymi, w  latach 30. 
XX zaczęto otwierać prywatne medresy, w  których nauczali członko-
wie Stowarzyszenia Algierskich Uczonych Muzułmańskich (Ğāmiʿat  
al-ʿUlamāʾ al-Muslimīn al-Ğazāʾiriyyīn, zał. 1931 r.). Ośrodki te, nazywa-
ne „wolnymi szkołami”, kształciły patriotyczne postawy „życia dla islamu 
i  Algierii”. Chociaż założyciel Stowarzyszenia, Abd el-Hamid Ben Badis 
(ʽAbd al-Ḥamīd Ibn Bādīs), unikał angażowania się w  otwarte konflikty 
z Francuzami (Heggoy 1973, s. 185–186), sposób kształcenia wolnych szkół 
sprzyjał rozwojom nastrojów nacjonalistycznych, kształtując pokolenie sta-
jące w otwartej opozycji do kolonialnej koncepcji asymilacji (Ageron 1991, 
s. 95). Podstawą kształcenia był Koran – skupiano się na nauce klasyczne-
go języka arabskiego i kultury arabsko-muzułmańskiej, tworząc podwali-
ny pod nową elitę intelektualną Algierii, zajmującą pozycję konkurencyjną 
wobec zeświecczonej i europejskiej dotychczasowej elity frankofońskiej czy 
wprost francuskiej.

Ostatnim rozdziałem w historii edukacji Algierii francuskiej było po-
łączenie w  1949 roku publicznych szkół muzułmańskich i  francuskich, 
w których zarówno francuski, jak i arabski, miał status języka oficjalnego 

2 Dostęp do wiarygodnych źródeł, szczególnie z II poł. XIX wieku, jest bardzo ograniczony, 
szacuje się jednak, że w latach 40. XX wieku w Algierze studiowało zaledwie 200 lub 300 
Algierczyków (McDougall 2011, s. 255).
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(Heggoy 1973, s. 190). Wkrótce jednak wybuchła wojna algiersko-francu-
ska, która zepchnęła problem oświaty na dalszy plan.

Podsumowanie

Problematyka edukacji na terenach będących koloniami, znacząco róż-
nymi kulturowo, religijnie i  językowo od swojej metropolii, jest złożona 
i wymaga wieloaspektowej analizy. Poruszone w niniejszej pracy kwestie 
ściśle historyczne to jedynie jedna z wielu płaszczyzn składających się na 
pełen obraz polityki oświatowej, praktyki edukacyjnej i wpływu kulturowe-
go zmian, którym ulegało szkolnictwo w Algierii od lat 30. XIX wieku do 
wybuchu wojny w roku 1954. Należy jednak pamiętać o trwającej do dzisiaj 
dyskusji o kontekstach postkolonialnych, w których również rozpatrywane 
są poruszane powyżej kwestie, a na które zabrakło miejsca w tej pracy.
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Cykl Konferencji Młodych Brazylianistów Polskich – 
podsumowanie i zaproszenie

10 i 11 czerwca 2021 roku odbyła się po raz pierwszy zorganizowana przez 
Pracownię Studiów Brazylijskich Uniwersytetu Jagiellońskiego Konferencja 
Młodych Brazylianistów Polskich. Wydarzenie miało miejsce online 
i zgromadziło 22 osoby kształcące się na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 
Warszawskim. 

Opisywana inicjatywa narodziła się w gronie osób współtworzących 
Pracownię Studiów Brazylijskich – jednostkę nową, ale niewątpliwie po-
trzebną, biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie tematami brazylijski-
mi. Badania nad Brazylią, jej społeczeństwem, kulturą i polityką prowa-
dzone są od lat w wielu rozrzuconych po uniwersyteckiej mapie jednost-
kach. Reprezentując Instytut Filologii Romańskiej, jak również Instytut 
Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, postanowiliśmy zacieśnić nasze 
szeregi i umożliwić kształconym przez nas grupom studenckim wzajemne 
poznanie się.

Celem wydarzenia stało się zatem z jednej strony promowanie inter-
dyscyplinarnego podejścia w refleksjach związanych z zagadnieniami 
społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, kulturowymi i literackimi 
dotyczącymi Brazylii, a z drugiej konsolidacja polskojęzycznego środo-
wiska studenckiego poruszającego się w wyżej wymienionych obszarach. 
Większość prezentacji pojawiła się jako wynik prowadzonych badań do 
prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, a także owoc zajęć ofero-
wanych przez Instytut Filologii Romańskiej oraz Instytut Amerykanistyki 
i Studiów Polonijnych.
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Osób uczestniczących nie zniechęciła ani pandemia, ani skomplikowa-
na sytuacja, w jakiej już od pewnego czasu znajduje się Brazylia. Z przy-
jemnością słuchałam wygłaszanych po polsku i po portugalsku referatów, 
świadczących o niesłabnącym zainteresowaniu obszarem świata, któ-
ry i mnie wiele lat temu do siebie nierozerwalnie przykuł. Wdzięczna je-
stem też wszystkim osobom moderującym, szczególnie mgr. Marcinowi 
Raimanowi, którego śmiało można nazwać krakowskim łącznikiem 
z Kurytybą, dzięki jego wieloletniej współpracy z Universidade Federal do 
Paraná, jak również dr Aleksandrze Plucie, autorce licznych książek traktu-
jących o związkach polsko-brazylijskich.

Mam nadzieję, że druga edycja tego spotkania również da okazję do 
dyskusji i wymiany doświadczeń. Serdecznie zapraszam na II Konferencję 
Młodych Polskich Brazylianistów, która odbędzie się w trybie zdalnym 
w dniach 9 i 10 czerwca 2022 roku. Jestem również przekonana, że będzie-
my się w tym gronie spotykać co roku.

W imieniu Organizatorów
dr Anna Wolny
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O problema de identidade e a intertextualidade  
bíblica no romance de Moacyr Scliar  

A majestade do Xingu

Streszczenie
W poniższym artykule analizie poddana zostanie powieść A majestade do Xingu autorstwa 
jednego z najbardziej znanych współczesnych pisarzy brazylijskich — Moacyra Scliara. 
Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, kto jest głównym bohaterem powieści, 
i czym się charakteryzuje. Jedna z interpretacji zostanie zaproponowana na podstawie ana-
lizy intertekstualnych wątków biblijnych obecnych w powieści. Zaczynając od krótkiej notki 
biograficznej, która ma na celu pomóc czytelnikowi wejść w krąg literatury tworzonej przez 
Moacyra Scliara i zrozumieć poruszane przez niego zagadnienia następuje część teoretyczna 
wyjaśniająca zjawisko intertekstualności i nakreślająca znaczenie i rolę Biblii w literaturze. 
Na końcu pojawia się część interpretacyjna, która zawiera fragmenty powieści Scliara z od-
powiednio dopasowanymi cytatami z Biblii.

Słowa kluczowe: intertekstualność, Moacyr Scliar, Biblia, powieść, tożsamość

Introdução

A literatura constitui um elemento indispensável da cultura e identida-
de dos grupos e indivíduos. Através dela conhecemos tendências, gostos, 
crenças e preconceitos. Há quem pense que tudo já foi escrito e cada obra 
que nasce retrabalha de alguma forma o que já existe. Segundo este ponto 
de vista podíamos chegar à conclusão que não avançamos ou o avanço está 
preso e não consegue sair além do alcance do núcleo. Será verdadeira esta 
triste constatação? Será que desde faz séculos a humanidade continua no 
mesmo lugar? Estaremos a circular ao redor de um núcleo que fica imóvel, 
majestuoso e impiedoso? O artigo que queremos apresentar, entre outros 
objetivos, tentará mostrar que a visão acima mencionada não é verdadeira. 
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Ainda que na maioria das obras um receptor atento consiga encontrar re-
ferências a outras obras, isso não faz com que o livro, o filme, ou a música 
seja menos interessante. A intertextualidade dá a possibilidade de adicionar 
novos sentidos, de se expressar de uma forma que pode parecer conhecida, 
mas às vezes é retrabalhada e utilizada noutro contexto, noutro ambiente 
etc. Podemos observar que o universo da arte se desenvolve continuamen-
te, temos cada vez mais ideias e realizações. A Bíblia representa uma fonte 
enorme de pensamentos, motivos, histórias. Parece que já foi interpretada 
e descrita de todas as maneiras possíveis. Moacyr Scliar mostra que ainda 
existem vários detalhes, personagens, episódios que vale a pena examinar. 
O escritor invita-nos para que entremos mais profundamente, compreen-
damos mais e reflitamos sobre os temas propostos por ele.

Nota biográfica sobre o autor e alguns comentários sobre 
a presença dos judeus no Brasil

Moacyr Scliar, filho de imigrantes judeus da Rússia (José e Sara), nasce a 
23 de março de 1937 em Porto Alegre e morre na mesma cidade a 27 de 
fevereiro de 2011. No século XX chegam ao Brasil muitos imigrantes (entre 
eles também os judeus) que fogem das perseguições na Europa. Os judeus 
formam um grupo característico, sem terra própria, sem um lugar no qual 
pudessem se reunir e criar algumas estruturas estatais. Durante os conflitos 
entre vários países (a Rússia, a Polónia e a Ucrânia que na segunda déca-
da do século XX começa a existir como um país independente) os judeus 
lutam juntando-se a diversos exércitos e partes conflituadas (muitas vezes 
dependendo do domicílio deles, são incorporados nas forças militares pe-
los governos). Os judeus são culpados de traições, deserções e podem estar 
sujeitos a execução sem serem julgados; só alguns anos depois a verdade 
sobre a inocência deles é revelada. Reina a convicção que este grupo é res-
ponsável pelas doenças, maldições e todas as desgraças, assim como  am-
biciona tomar o poder no mundo inteiro, querendo chegar a controlá-lo. 
Quando a Ucrânia, no ano 1918, proclama a sua independência e a vontade 
de se separar definitivamente da Rússia, um dos maiores partidos políticos 
judaicos (Bund) opõe-se a essa ideia, causando o ódio dirigido contra os 
judeus. As perseguições são cada vez mais fortes e os judeus optam por 
emigrar para preservarem a sua vida e não morrerem num dos pogroms, 
ações dirigidas pelo exército oficial ou os grupos que não querem entrar 
na ordem civil (referimo-nos por exemplo aos cossacos que, sendo como 
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um organismo independente dentro das sociedades (Républica das Duas 
Nações1 e Rússia), não querem submeter-se e procuram maneiras de for-
mar um povo autónomo — eles também são responsáveis pela morte de 
muitos judeus). Os aspetos mencionados não esgotam o tema, é apenas 
um esboço superfícial que nos permitirá compreender um pouco melhor 
o conteúdo de A majestade do Xingu.

Moacyr Scliar estuda medicina na Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, terminando o curso em 1962. No mesmo ano é lançado o primeiro 
livro do autor: Histórias de um médico em formação. Podemos constatar 
que toda a vida do artista é marcada pelo compromisso entre a medicina 
e a literatura, pois as duas correntes desenvolvem-se e acontecem simulta-
neamente, até parece que se complementam.

O autor brasileiro escreve para dois jornais: Zero Hora e Folha de São 
Paulo. No ano 2003 é eleito para a Academia Brasileira de Letras. Durante 
a sua vida, Scliar recebe uns vinte prêmios literários, entre os quais se en-
contram quatro prêmios Jabuti. Entre mais de setenta livros escritos por 
Moacyr Scliar, podemos destacar coletâneas de contos (por exemplo A ba
lada do falso Messias lançada em 1976 ou O olho enigmático de 1986), no-
velas, romances, ensaios (por exemplo A condição judaica do ano 1987 
e A linguagem médica de 2002).

O escritor morre em fevereiro de 2011, depois de ter sofrido em janeiro 
um acidente vascular cerebral isquêmico.

A intertextualidade

“Nihil dictum est, quod non dictum sit prius”  
(Terêncio, prólogo da comedia Eunuco)

A intertextualidade é um fenómeno conhecido e trabalhado desde o ano 
1967, quando uma pesquisadora, escritora, filósofa e crítica literária búl-
garo-francesa – Julia Kristeva – referiu e analisou os trabalhos de Mikhail 
Bakhtin, um pensador russo, segundo o qual nenhuma palavra nem frase 
podia existir independentemente, sendo inscrita numa rede de dependên-
cias, tradições e alusões. Segundo esta ideia, cada texto absorve e retraba-
lha outros textos (Markiewicz 1988, p. 215). Claro que a consciência desse 
fenómeno existia antes, como bem mostra a citação colocada no princípio 
deste capítulo; no entanto, o ano 1967 é significante, pois marca o início do 
1 Comunidade Polaco-Lituana, um dos mais populosos e maiores países da Europa no sé-

culo XVII.
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surgimento de trabalhos teóricos neste novo campo de investigação. Para 
dar uma definição essencial do termo, podemos servir-nos das palavras de 
Gérard Genette: 

Quanto a mim, defino-o de maneira sem dúvia restritiva, como uma rela-
ção de co-presença entre dois ou vários textos, isto é essencialmente, e o 
mais frequentemente, como presença efetiva de um texto em outro. Sua 
forma mais explícita e mais literal é a prática tradicional da citação (com 
aspas, com ou sem referência precisa); sua forma menos explícita e menos 
canônica é a do plágio (...) que é um empréstimo não declarado, mas ainda 
literal; sua forma ainda menos explícita e menos literal é a alusão, isto é, um 
enunciado cuja compreensão plena supõe a percepção de uma relação entre 
ele e um outro, ao qual necessariamente uma de suas inflexões remete.

(Genette 2006, p. 8)

Génette fala sobre cinco tipos de transtextualidade, entre os quais apa-
rece definida, em cima de tudo, a intertextualidade. Vários estudiosos, entre 
eles, por exemplo Ryszard Nycz, sublinham que no termo “intertextualida-
de” cabe um vasto leque de variantes possíveis: “As pesquisas contemporâ-
neas interdisciplinares (…) demonstram que a intertextualidade não é uma 
característica exclusiva da literatura, mas constitui de forma latente ou ma-
nifesta cada tipo de criação”2 (Nycz 1990, p. 97, tradução nossa). Partindo 
dessas palavras, chegamos à conclusão, confirmada em vários textos cientí-
ficos, que dentro da própria literatura existe certamente a possibilidade de 
que diversas formas de expressão se entrelacem e mutuamente influenciem, 
quer isto dizer, é possível que um livro traga influências provenientes da 
cultura, tradição oral, música, cinema, etc.

Na escrita de Moacyr Scliar a intertextualidade é uma componente 
muito presente que, com a intensidade diferente, aparece na maioria dos 
seus livros, sempre sendo uma operação intencional do autor. Scliar utiliza 
inúmeras alusões e faz referências a diversas obras, acontecimentos histó-
ricos, míticos ou lendários contudo, neste trabalho, vamos concentrar-nos 
especialmente na intertextualidade proveniente da Biblía.

Moacyr Scliar gosta de entrar num tipo de jogo com a Bíblia e utiliza 
esses motivos com muita frequência. As reminiscências abrem um mundo 
praticamente infinito de conotações, histórias, significados, símbolos etc.

2 “Współczesne badania interdyscyplinarne (...) dowiodły, iż intertekstualność nie jest wy-
łączną własnością literatury, lecz stanowi stłumiony bądź jawny wymiar każdego typu 
wypowiedzi”.
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A obra de Moacyr Scliar muitas vezes é construida de tal forma que 
possibilita, a quem leia os livros, uma decisão livre e autónoma sobre a via 
interpretativa. Nós podemos decidir onde é que queremos parar, em que 
detalhes entramos mais profundamente, se deixamos guiar-nos a uma re-
flexão que vai muito mais além do que salta à primeira vista.

A importância da Bíblia na literatura

A Bíblia é um dos livros mais populares no mundo inteiro. Foi traduzida 
para centenas de idiomas, em diversos cantos da terra e reeditada inúme-
ras vezes. Sem dúvida, a Bíblia constitui um dos fundamentos básicos da 
cultura europeia o que, obviamente, através do processo da colonização foi 
transferido aos povos da África e da América Latina, então também para o 
Brasil (é apenas uma menção geral de um tema vasto e que abrange múlti-
plos problemas, questões e aspetos). Num artigo sobre essa questão, Hans 
Rost escreve:

The ideas and precepts of the Bible have penetrated into all domains of cul-
tural life, have influenced all avenues of life, and later were strikingly vindi-
cated with advancement of civilization. (…) It is no exaggeration to say that 
the Bible Truths have infiltrated, like ever dripping water, into all strata of 
cultural development, everywhere giving direction and leading ideas. 

(Rost 1949, p. 126)

A Bíblia tem um valor inestimável no processo de criação da identidade 
e interpretação da realidade. As histórias contadas na Bíblia, embora às ve-
zes sejam contraditórias, desenham um vasto universo e representam uma 
fonte inesgotável de inspirações. Também, a Bíblia é muito preciosa como 
obra literária, visto que contém diferentes géneros literários, muitas formas 
de expressão e uma linguagem característica e particular. A literatura da 
Europa e, em consequência, a literatura do Brasil, numa grande parte, tem 
a sua base na Bíblia. Vejamos um comentário interessante de Regina Mara 
Schwartz:

The Bible, if it is not to be an idol, partakes of this rich understanding of 
signs. It points beyond itself, not just to an inexpressible God and an inef-
fable eternity, but also to the social, political worlds we create and inhabit. 
Like Literature, the Bible is both world-making and world-interpreting. The 
Bible is Literature. 

(Schwartz 2015, p. 216)
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Estamos habituados às interpretações religiosas da Bíblia, porém, ob-
serva-se que esta tendência já não é tão forte e que a Bíblia passou a ser ana-
lisada não apenas no ambiente religioso, mas se tornou um objeto da crítica 
literária livre, o que trouxe inúmeras observações. A ideia descrita em cima 
é expressada por Norman Karol Gottwald no livro Introdução socioliterária 
à Bíblia Hebraica:

Nos séculos anteriores, quando a Bíblia era usada quase exclusivamente 
para proporcionar sustentáculo às comunidades religiosas judaicas e cris-
tãs, existiam limites determinados sobre os métodos pelos quais era estu-
dado o texto. Nos séculos recentes, devido à Renascença, à Reforma, ao 
Iluminismo, a mudanças sociais importantes e à constante expansão do mé-
todo científico sobre a maioria das áreas da experiência humana, a Bíblia 
libertou-se da aproximação religiosa exclusivamente doutrina (confessio-
nal) e centralizada na igreja (eclesiástica). Ela tornou-se agora acessível em 
métodos científicos às muitas possibilidades de pesquisa que as diversas 
ciências abriram. 

(Gottwald 1988, p. 23)

Esta transformação no tratamento da Sagrada Escritura conduz, entre 
outras consequências, à intertextualidade utilizada livremente pelos artis-
tas em vários campos da arte. A Bíblia pode ser e, sem dúvida, é lida, relida, 
interpretada e reinterpretada de múltiplas maneiras e sob diferentes pontos 
de vista.

Em face do anteriormente exposto, conseguimos colocar a escrita de 
Moacyr Scliar na corrente pós-modernista da literatura. O escritor reinter-
preta as histórias bíblicas, reflete, tira as suas próprias conclusões e entra 
num  diálogo atrevido com dois Testamentos. Propõe um ponto de vista 
individual, livre de preconceitos e formas tradicionais, concentrado-se no 
homem que tem direito a exprimir-se e discutir com o que é considerado 
sacrum ou até tabu.

Análise do romance A majestade do Xingu

O livro sobre o qual tratamos foi publicado no ano 1997 pela editora 
Companhia das Letras e é um dos romances mais conhecidos do autor. 
Podemos destacar três temas principais abordados no livro:

a. a presença dos judeus no Brasil;
b. a situação política no Brasil naquele período;
c. a história do narrador e de Noel Nutels.
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Os judeus aparecem no Brasil já no século XV. Lá encontram asilo, já 
que nos países europeus são perseguidos e muitas vezes obrigados a se ba-
tizarem (assim acontecia, por exemplo, na Espanha ou em Portugal; conhe-
cemos o termo cristãosnovos que se refere aos judeus convertidos ao cris-
tianismo, muitas vezes involuntariamente). O século XX é dramático para 
milhões de pessoas e os judeus encontram-se entre os mais perseguidos, es-
pecialmente no ambiente de nazistas e fascistas. Isto faz com que esse grupo 
tente escapar, emigrar, na maioria dos casos para os países da América do 
Sul que lhes parecia um paraíso. O Brasil tenta criar uma imagem positi-
va, de um lugar seguro, aberto e acolhedor, ainda que, durante a ditadura 
de Getúlio Vargas, sejam impostas restrições que dificultam a entrada no 
país. São negados dos vistos, há provas de deportações. A ditadura traz li-
mitações de liberdade em vários níveis da vida social. A oposição para as 
autoridades nacionais é representada pelos grupos com as convicções co-
munistas que tentam propagar a dotrina socialista e ganhar fama e apoio da 
sociedade (muitos judeus juntam-se a esse tipo de grupos). A história mos-
tra que os comunistas criticam as decisões e ações das autoridades mas ao 
mesmo tempo ignoram ou tentam explicar logicamente o que se passa nos 
países comunistas da Europa (países que são modelos para os brasileiros, 
por exemplo podiam servir-se dos tempos de Stalin, quando aconteceram 
vários abusos. Apenas chamamos atenção ao fénomeno, não temos possibi-
lidade de desenvolver e comentar mais amplamente o assunto). O narrador 
reconhece esses fenómenos e parece distanciar-se — comenta tudo com 
uma certa ironia.

A questão do narrador e de Noel Nutels será apresentada na seguinte 
parte do artigo, dado que este assunto é o tema principal e merece ser de-
senvoldido com mais espaço e cuidado. Por enquanto, vamos deixar esse 
tema e esboçar o enredo do romance.

A história é narrada na primeira pessoa do singular (às vezes o nar-
rador fala de si mesmo na terceira pessoa — „ele” — como se conseguisse 
enxergar tudo de uma distância, ou saísse de si mesmo). O narrador relata 
a sua vida mas, na verdade, o núcleo dessa vida é Noel Nutels.

Nutels é uma figura histórica que viveu nos anos 1913–1973. Foi um 
médico judeu, que nasceu na atual Ucrânia e trabalhou com os índios, tra-
tando as doenças que não podiam ser curadas com os métodos tradicionais 
de pajés. Conhecemos a história dele, cheia de heroismo, especialmente 
em comparação com a do narrador que, embora tivesse os planos e desejos 
(quer estudar medicina), não consegiu realizá-los (por um lado por culpa 
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de não tomar as decisões corajosas e, por outro lado, por causa da morte 
do pai, que obrigou o jovem judeu a fazer-se responsável pela manutenção 
da família. Algumas coisas não dependiam do próprio narrador ou da sua 
falta de atividade).

A história contada no romance começa no ano 1921, quando o nar-
rador, ainda muito jovem, junto com a sua família emigra da Rússia para 
o Brasil num barco que se chama Madeira. Durante a viagem nasce a ami-
zade do narrador com Noel Nutels, que também foge da Europa. O menino 
mostra-se tímido e com medo perante a nova, exótica realidade, na verdade 
ficará preso na vida anterior para sempre. Noel Nutels mostra uma atitude 
totalmente diferente: está fascinado e muito interessado pelos brasileiros, 
desde o primeiro momento no Brasil tenta criar as relações, esquece-se do 
novo amigo da vida prévia e submerge totalmente na nova. Algum tempo 
depois o narrador casa-se com uma mulher de nome Paulina, com a qual 
tem um filho. A vida familiar dele não dá certo. O filho decide viver longe 
de casa, Paulina deixa o marido e vai viver num kibutz3.

Outro aspeto que merece ser mencionado é o papel da imaginação. Este 
traço é muito presente na escrita de Moacyr Scliar. No romance A majesta
de do Xingu é manifestado através da maneira da qual é narrada a história. 
O narrador adiciona vários elementos e acontecimentos inventados por ele 
e, sendo consciente disso, quer fazer com que a figura de Nutels seja ainda 
mais heróica e lendária.

Uma das dificuldades ao interpretar o romance A majestade do Xingu 
aparece quando tentamos responder a uma das perguntas fundamentais, 
ou seja, quem é o protagonista? Noel Nutels ou o narrador? Enquanto te-
mos muitas informações sobre Noel (nem sempre verdadeiras, como já 
sabemos), sobre o narrador só temos alguns factos contados sem muita 
autorreflexão ou autocrítica. O homem que conta a história é passivo, não 
toma decisões radicais, fala muito mas age pouco, parece ser uma pessoa 
sem caráter. O narrador relata tudo a um médico ao qual veio depois de se 
ter sentido mal. É significativo que não conheçamos o nome do narrador. 
O nome, segundo a cultura e tradição judaica, pode atribuir à pessoa traços 
especias, pode comemorar uma festa ou um acontecimento solene (como 
no caso do nome de Moisés – Êx. 2,10). Um dos primeiros trabalhos de ho-
mem consiste em dar nome a todas as criaturas. Ter nome significa então 
existir plenamente (Gn. 2, 19–20). Lendo a Bíblia, sabemos que às vezes 

3  Uma comunidade judaica baseada na agricultura, onde as pessoas vivem e trabalham 
juntos de forma democrática e voluntária.
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aconteciam alterações de nomes, o que sublinhava uma nova missão ou 
um momento em que as pessoas se tornavam diferentes (podemos exem-
plificá-lo através de personagens como Abrão, Jacó, Sarai). Tomando em 
consideração os aspetos enumerados em cima, compreendemos que o facto 
de não conhecermos o nome do narrador é para nós uma dica, uma men-
sagem: o narrador não tem caráter, não tem identidade, história original, 
a sua própria missão etc. Ao ler e interpretar o livro podemos observar as 
tentativas do narrador de autoconstrução, constituição da identidade atra-
vés da intertextualidade bíblica.

A intertextualidade bíblica é um dos elementos mais fortes na escrita 
de Moacyr Scliar. O próprio autor disse numa entrevista que na Bíblia lhe 
fascinava a capacidade dos autores, que sabiam contar as histórias sinteti-
zadas ao máximo, retratando ao mesmo tempo os grandes dramas da con-
dição humana. Adivinhamos várias razões e objetivos do autor, ou melhor 
dizendo, várias intenções com as quais Scliar aplica os motivos bíblicos, 
mas no caso de A majestade do Xingu podemos constatar que isto serve 
para mostrar fortemente a fraqueza do caráter e falta da própria identidade 
ou, porventura, trata-se da falta da consciência dessa identidade. Passemos 
à comparação de alguns fragmentos do romance com as citações adequa-
das da Bíblia:

O que eu tinha era uma ferida interior que nunca cicatrizaria: a lembrança 
do meu irmão. Cada vez que papai e mamãe falavam dele, e falavam a toda 
hora, queimava-me como fogo a ferida, doía me a acusação que tal lem-
brança representava. (...) Em algum momento eu — ainda no útero mater-
no — desejei fervorosamente que morresse; (...) Mas o pecado tem seu pre-
ço. Jeová marca o invejoso para sempre. Como Caim descobriu, se há coisa 
indelével é a marca de Jeová. (...) Eu não tinha marca alguma, mas se tivesse 
passaria o dia inteiro a olhá-la, embevecido. Como Caim, queria libertarme 
da lembrança do irmão morto; mas, diferente de Caim, não me incomoda-
ria de ter uma marca na face, desde que tal marca fosse uma cicatriz como 
a de Noel, se possível maior que a de Noel. 

(Scliar 1997, p. 34)

“Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: «Vamos para o campo». Quando 
estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou” (Gn. 4,8); e também: 
“Mas o Senhor lhe respondeu: «Não será assim; se alguém matar Caim, so-
frerá sete vezes a vingança». E o Senhor colocou em Caim um sinal, para 
que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse” (Gn. 4,15).
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O irmão do narrador morreu de tuberculose antes do nascimento do 
jovem. O narrador sente remorsos, a culpa dele não é lógica, mas é real, 
forte, domina a sua juventude. É um dos elementos típicos, presentes na es-
crita de Scliar — a culpa que os judeus sentem. A culpa por ter sobrevivido 
o holocausto, a culpa por ter agido de uma certa maneira ou a culpa por se 
ter abstido de agir. O narrador encontra na sua história e sentimentos em 
Caim que, sentindo a inveja (porque Deus não aceitou a oferenda de Caim, 
aceitou apenas a oferenda de Abel, o irmão dele), mata Abel e, como conse-
quência, é designado por Deus com uma marca. Nutels também tem uma 
marca (uma cicatriz nos lábios; a mãe dele fez-lhe uma ferida profunda 
com uma unha durante uma situação extremamente perigosa na Europa, 
quando estavam a ponto de morrer de medo). O narrador quer libertar-se 
da memória, mas ao mesmo tempo deseja ter um sinal especial, como Noel 
ou Caim. Quer ser de alguma maneira especial, único e, ao mesmo tempo, 
como os outros. Vejamos outro exemplo da intertextualidade:

(...) o que eu olhava, com crescente terror, era o cesto, feito de fibra vege-
tal. (...) Que os adultos tivessem descido sem problema não me convencia: 
a trama poderia ter sido feita de maneira a ceder não aos maiores pesos, 
mas a um peso bem determinado, o peso do meu corpo. É um certo judeu-
zinho que eu quero, teria pensado o desconhecido e malévolo artesão, um 
judeuzinho que um dia virá da Rússia no Madeira, esse judeuzinho terá de 
cair no mar para ser devorado, como Jonas, por um grande peixe. 

(Scliar 1997, p. 39)

E a citação adequada da Bíblia: “O Senhor fez com que um grande pei-
xe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites” (JN. 
1,17). O narrador compara-se com uma personagem bíblica, desta vez é um 
profeta do Antigo testamento — Jonas, que tenta fugir à vontade de Deus 
para não salvar com as profissões e advertências o povo inimigo. O profeta 
é tirado do barco no qual viaja e é devorado por um grande peixe, estando 
dentro dele durante três dias e três noites. O narrador, ao chegar ao Brasil, 
tem medo de descer do Madeira, faz deste simples acontecimento algo mui-
to grande e, como sempre explica, tudo através de outras figuras. 

Passemos à seguinte citação:

Não era um cesto que eu tinha diante de mim, era o prato de uma balan-
ça, aquela balança na qual, diz a Bíblia, foi colocado o rei Baltasar para ser 
avaliado por Deus. Eu não temia os desígnios do Senhor; as poucas traves-
suras que havia cometido sem dúvida me seriam perdoadas no Juízo Final. 
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(…) O que eu temia era o artífice misterioso, o meu desconhecido inimigo. 
O que eu temia era cair n’água e ser engolido pelo grande peixe. 

(Scliar 1997, p. 40)

Para comparar, vejamos um fragmento proveniente da Bíblia: “E este 
é o significado dessas palavras: / Mene: Deus contou os dias do teu reina-
do e determinou o seu fim. / Tequel: Foste pesado na balança e achado em 
falta” (DN. 5, 26–27). Aqui vemos uma referência a outra figura da Bíblia, 
o rei Baltazar (filho de Nabucodonosor) que, por falta da fé e humildade, 
morreu, tendo visto antes, durante uma festa,  uma mão a escrever pala-
vras na parede. Segundo essas palavras Deus pesou Baltasar numa balança 
e o resultado foi trágico para ele. O narrador do romance A majestade do 
Xingu não teve medo de ser pesado, teve medo do peixe. Não viveu a sua 
própria vida, antes revivendo o que já aconteceu. Podemos encontrar mais 
exemplos:

Anchieta não sei, mas eu, naquela época — estava com dez anos — só pen-
sava em peitinhos. Os peitinhos das meninas do Bom Retiro, das meninas 
da escola: nisso eu não fazia discriminação. Seios góim ou judaicos, tudo 
era o mesmo. “Teus seios são como gazelas...” — se o rei Salomão podia es-
crever um Cântico dos Cânticos pensando em bustos, por que não podia eu 
correr atrás daquelas metafóricas gazelas? O mundo estava cheio de belos 
seios; fora do meu alcance, claro, ao menos durante o dia. 

(Scliar 1997, p. 60)

“Seus seios são como dois filhotes de corça, gêmeos de uma gazela” (Ct. 
7,3). O interesse por corpos das mulheres, algo normal e natural, o narra-
dor explica escondendo-se atrás do bíblico rei Salomão a quem a tradição 
atribui a autoria dos Cânticos da Bíblia. Para fecharmos esta parte, vejamos 
um fragmento mais:

Eu tinha de continuar a obra de Noel Nutels. Onde tu foste, Noel, eu irei; 
onde tu moraste, eu morarei, a tua casa será a minha casa, a tua gente a minha 
gente. Eu iria para o Xingu, trabalhar com os índios. E, trabalhando com os 
índios, eu recuperaria aquilo que, eu descobria agora, era na verdade o meu 
sonho. Uma loja. A Majestade do Xingu. 

(Scliar 1997, p. 168)

Em seguida observemos um fragmento do Antigo Testamento: “Rute, 
porém, respondeu: «Não insistas comigo que te deixe e que não mais te 
acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei! O teu povo será o meu 
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povo e o teu Deus será o meu Deus!»” (RT 1, 16). O narrador é como Rute 
do Antigo Testamento. Uma viuva pobre, que não tem nem boas perspe-
tivas, nem uma esperança, já que o marido dela morreu (como sabemos, 
a história de Rute passa-se numa sociedade patriarcal, onde as mulheres 
quase não têm direitos e são totalmente dependentes dos homens, primei-
ramente dos pais e depois dos maridos ou filhos. Não podem trabalhar, 
herdar, etc.). Rute, depois da morte do marido, pronuncia essas palavras 
à sua sogra, não a deixa numa situação precária, embora possa procurar 
um novo marido, dado que não é velha. O narrador é como uma mulher 
inofensiva e aparentemente fraca.

Ao pensar sobre o romance, pode nascer uma tentação de procurar um 
nome para o narrador. Os que vamos propor aqui parecem ser os dois prin-
cipais sugeridos pela história do livro. Inveja ou o invejoso, porque o narra-
dor não deixa de falar de Nutels e comparar-se com ele, sublinhando a sua 
própria inferioridade. A culpa ou o culpável, visto que o narrador sente re-
morsos o tempo todo: por ter causado a morte do irmão, por não ser como 
Noel, por não cumprir com as expectativas do amigo, por não ganhar o in-
teresse e a atenção dele. Na verdade, o narrador não reconhece que a vida se 
lhe escapou, evaporou, que perdeu inúmeras possibilidades, principalmen-
te a possibilidade de criar uma família, uma vida simples e feliz.

Para concluirmos esta reflexão, pensemos um pouco no próprio título 
do livro, já que pode despertar dúvidas e criar ambiguidades. O que é a ma-
jestade? Será que se refere a Noel Nutels que foi como um rei, um messias, 
um herói entre os índios? Esta alternativa põe Nutels no lugar do protago-
nista do livro. Ou será a mencionada majestade o nome da loja que planeia 
abrir o narrador? A segunda opção daria mais espaço ao narrador, ao pro-
jeto dele e po-lo-ia no centro do interesse, como um protagonista (embora, 
obviamente, sempre com uma menção de Nutels, pois a ideia de abrir uma 
loja no Xingu tem a origem na personagem de Nutels). Decerto a decisão 
deve ser tomada por cada leitor independentemente, já que cada via inter-
pretativa altera um pouco o sentido geral da obra.

Conclusões

Segundo a teoria do professor Markiewicz, existem dois tipos de intertex-
tualidade: a intertextualidade obrigatória e a intertextulidade facultativa 
(Markiewicz 1998, p. 225). O primeiro termo aplica-se às obras que não 
podem ser interpretadas corretamente, sem que as referências a outra obra 
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sejam tomadas em conta. O significado básico desses livros é fortemente 
ligado com o elemento-fonte. A intertextualidade facultativa adiciona um 
sentido mais profundo à parte do sentido literal. O texto pode ser inter-
pretado e entendido sem entrarmos na intertextualidade. No entanto, para 
chegar à plena compreensão, temos de nos adentrar no universo de alusões 
e referências. É um tipo de decisão que deve ser tomada pelo leitor que es-
colhe como quer interpretar o livro ou, sem uma decisão consciente, para 
na interpretação literária por causa da falta de conhecimento da obra, da 
qual provém a intertextualidade. 

Ao analisar o romance A majestade do Xingu, comparando o prota-
gonista com as personagens da Bíblia, vemos que Moacyr Scliar conse-
guiu apresentar lucidamente o problema da falta de identidade do narra-
dor. Mostrou-o através das pessoas fortes, carismáticas, pessoas-modelos. 
O processo de autoconstrução do narrador desenvolve-se ao longo do ro-
mance e parece não acabar. O narrador é uma mistura de várias identidades 
que não formam uma unidade lógica e coerente.
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Studencka Sesja Naukowa  
Podteksty – drugie dna – pęknięcia

Rok temu, w dniu 23 kwietnia 2021 r. odbyło się już czwarte z rzędu zorga-
nizowane przez Czasopismo Studenckie „Roman” spotkanie naukowe pod 
hasłem Podteksty – drugie dna – pęknięcia. Wystąpiło na nim łącznie 8 osób 
z 4 uczelni w Polsce. Wydarzenie miało miejsce online. 

Sesja była skromniejsza niż zazwyczaj i z tego powodu nie udało się 
zarejestrować jej jako konferencji, a jako sesję naukową. Mimo to zaprezen-
towane referaty z dziedziny literatury i przekładoznawstwa zdołały przycią-
gnąć niejakie zainteresowanie. Ze względu na bezstronność nie wymienię 
swoich faworytów, jednak wszystkich odczytów słuchałem z dużym zacie-
kawieniem. Chciałbym również wyrazić wdzięczność dwóm moderator-
kom spotkania, dr Karolinie Czerskiej oraz dr Annie Wolny.

Jak pokazał bieżący rok, nie była to ostatnia konferencja organizowana 
przez nasze czasopismo. Co prawda, ze względu na tryb pracy oraz częste 
zmiany w składzie redakcyjnym nie jesteśmy w stanie określić „romano-
wych” konferencji jako cykliczne, niemniej mam nadzieję, że tradycja stu-
denckich spotkań naukowych nie zatraci się.

W imieniu Organizatorów
Michał Koźmiński
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Iliryjska gęśl nie jedną ma… strunę.  
Z korespondencji Jules’a Micheleta z Adamem 

Mickiewiczem aż po deski paryskiej Opéra-Comique

Streszczenie
Wraz z przełomem romantycznym europejskie kręgi literackie rozwinęły zainteresowanie 
Słowiańszczyzną, czego jednym z  przejawów było utworzenie Katedry języka i  literatury 
słowiańskiej w Collège de France w 1840 roku. Niniejszy artykuł przyjmuje za punkt wyj-
ścia korespondencję Jules’a Micheleta z Adamem Mickiewiczem, którzy wykładali tam obaj 
w latach 1840–1844. Wymianę listów między dwoma uczonymi otwiera uwaga Micheleta 
na temat francuskiego określenia guzla (gęśl, gęśle), użytego przez Mickiewicza podczas 
inauguracyjnego wykładu. Historyk zakwestionował w  nim prawidłowość tego terminu, 
podając tym samym w wątpliwość istnienie ludowego instrumentu. Pierwsza część artykułu 
poświęcona jest obecności guzli w literaturze XIX wieku, zarówno francuskiej, jak i polskiej. 
Wykreowana wizja iliryjskiego instrumentu została skonfrontowana w drugiej części tekstu 
z przedstawieniami, jakich doczekał się on we francuskiej sztuce operowej z lat 1860–1870, 
a mianowicie w trzech nietłumaczonych do tej pory na język polski dziełach: LallaRoukh, 
La guzla de l’Émir, Le Docteur Ox.

Słowa kluczowe: Adam Mickiewicz, Jules Michelet, gęśl, guzla, Collège de France, 
Słowiańszczyzna

Nowo założona przez Victora Cousina, francuskiego ministra oświaty, 
Katedra języka i literatury słowiańskiej w Collège de France została oddana, 
choć nie bez wahania (Wodzyńska 1976, s. 6) i w trybie nadzwyczajnym1, 

1 Mickiewicz został mianowany w trybie nadzwyczajnym, dosłownie tymczasowym (fr. à ti
tre provisoire), gdyż do tytułu profesora zwyczajnego niezbędna była naturalizacja, której 
ten nie posiadał. Znamienna jest w tym względzie wymiana zdań odbyta na łamach Le co
urriel français i Moniteur Universel między Léonem Faucherem, wielbicielem Mickiewicza, 
i Jean-Antoinem Letronnem, profesorem w Collège de France, na temat znaczenia epitetu 
provisoire, jakim określano cykl wykładów Mickiewicza (Montfort 1929, s. 293).
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w ręce Adama Mickiewicza w 1840 roku. Prelekcje paryskie, znane dzisiaj 
pod nazwą Literatura słowiańska2, spisane i wydane jeszcze za życia poety3, 
obejmują cztery roczne cykle. Odpowiadając na utrwalony w romantyzmie 
mit słowiański, miały przyczynić się do „zaznajomienia elit Francji z cywi-
lizacją egzotycznego Wschodu, jakim była dla Francuzów Słowiańszczyzna” 
(Kuziak 2019, s. 39). Poeta-profesor traktował je zaś w kategoriach etycz-
nych i  ideowych. Pierwszy z  wykładów, wygłoszony 22  grudnia 1840 
roku, spotkał się z dużym zainteresowaniem (Montfort 1929, s. 295)4. Jak 
wskazuje Damian Kubik, już to pierwsze wystąpienie ukazuje stanowisko 
Mickiewicza „w  kwestii cywilizacji i  kultury, wzajemnych relacji między 
Europą Zachodnią a Słowiańszczyzną” (Kubik 2012, s. 66).

Mniej znaczący dla dalszego toku prelekcji, ale ciekawy ze względu na 
sposób konstruowania w nich słowiańskości element, a mianowicie przy-
toczona przez polskiego wieszcza gęśl, prymitywny instrument ludowy, bę-
dzie punktem wyjścia artykułu. W pierwszej części przyjrzymy się kore-
spondencji Adama Mickiewicza z Jules’em Micheletem, która nawiązuje do 
inauguracyjnego wykładu polskiego wieszcza. Następnie odniesiemy się do 
wspomnianej przez francuskiego historyka mistyfikacji literackiej Prospera 
Mériméego pt. La Guzla („Gęśl”) i do konsekwencji związanych z jej publi-
kacją. Ostatnia część będzie dotyczyć wykorzystania motywu gęśli w trzech 
francuskich operach z drugiej połowy XIX wieku: La guzla de l’Émir (libret-
to: Jules Barbier, Michel Carré; muzyka: Théodore Dubois), LallaRoukh 
(libretto: Michel Carré, Hippolyte Lucas; muzyka: Félicien David) i Docteur 
Ox (libretto: Arnold Mortier, Philippe Gille; muzyka: Jacques Offenbach).

2 Jak podkreśla Damian Kubik, „kwestia tytułu nadawanego wykładom była przyczyną 
sporu między Mickiewiczem a Victorem Cousinem” (Kubik 2012, s. 64). Sam Mickiewicz 
różnie je nazywał, często posługując się przy tym liczbą mnogą (Historia literatury ludów 
słowiańskich), wbrew nakazom władz uniwersytetu podyktowanych obawą przed prote-
stami Rosjan. Miałoby to wyrażać sprzeciw Mickiewicza wobec upraszczającego modelu 
holistycznego w ujęciu kultur i  literatur słowiańskich. Warto wspomnieć, że francuskie 
wydanie prelekcji opatrzono tytułem uwzględniającym liczbę mnogą (Les Slaves).

3 Na temat problemu redakcji i  edycji wykładów w  Collège de France zob. Prussak, M. 
(2019), „Problemy edytorskie wykładów Adama Mickiewicza w  Collège de France”, 
w:  M. Kalinowska, J. Ławski, M. Bizior-Dombrowska (red.), Prelekcje paryskie Adama 
Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i  europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego.

4 Należy przy tym dodać, że „Collège de France to uczelnia o charakterze wszechnicy, ma-
jąca nie tyle studentów, ile właśnie publiczność. W  przypadku wykładów Mickiewicza 
należała do niej paryska elita kulturalna, a  także przebywający w Paryżu cudzoziemcy. 
Profesora-poetę często przychodzono zobaczyć, gdyż należało to do dobrego tonu, a do-
piero w następnej kolejności, aby posłuchać. Niektórzy uczestnicy wykładów zjawiali się 
raz na jakiś czas; stopniowo ilość zainteresowanych malała” (Kuziak 2019, s. 37).
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Inauguracyjna gęśl

Podczas swego inauguracyjnego wystąpienia Mickiewicz zaprezentował 
publiczności Collège de France „porywającą wizję kontynentu słowiańskie-
go” (Ławski 2011, s. 191), powołując się między innymi na jedność w róż-
norodności Słowiańszczyzny. Doskonale miałyby ją ilustrować wzajemnie 
naświetlające się języki słowiańskie, które poeta traktował – zgodnie z du-
chem czasów – jako dialekty jednego, wspólnego, języka5. By podkreślić 
ich emocjonalne nacechowanie, Mickiewicz przywołał w  pewnym mo-
mencie ludową poezję w następujący sposób: „Przy tem wszystkiem po-
stawmy iliryjskiego albo serbskiego poetę, starca ślepego, przy swej gęśli 
[fr. la guzla] śpiewającego rapsody, nad któremi unosili się krytycy tacy jak 
Grimm i Ekstein, których tłumaczeniem zajmować się nie gardzili Herder 
i Goethe” (Mickiewicz 1865, s. 5–6)6. Przywołany przez polskiego wieszcza 
instrument nie uszedł uwadze Jules’a Micheleta, obecnego podczas inaugu-
racji. Jeszcze tego samego dnia francuski historyk posłał na rue d’Amster
dam pospieszny list:

Czuję się w obowiązku, mój czcigodny Kolego, wyrazić Panu podziw dla 
tego pięknego i  szlachetnego wykładu; następnie zaś przedstawić pewną 
wątpliwość. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Czy Pan mówił o g u z l i 
jako o instrumencie iliryjskim? Zapewniano mnie, że słowo g u z l a  ukuł 
autor Klary Gazul jako jej anagram; ta drobnostka była zresztą przedmio-
tem artykułu w „J o u r n a l  d e s  s a v a n t s ”. Jeśli Pan będzie publikować 
ten wykład niech Pan zwróci na to uwagę.

(Michelet 1840/2014a, s. 676)

Powyższy list jest emblematyczny dla przysyłanych Mickiewiczowi 
uwag w  odpowiedzi na jego pierwsze wykłady w  paryskim kolegium 

5 „Język tak mnogiego rodu [Słowian], musi dzielić się na wiele dyalektów; ale te dyalekty, 
pomimo różnic zachowują charakter jedności. Jest to jedna mowa, ukazująca się w roz-
maitych kształtach i  stopniach swego rozwinięcia. Widzimy ją jako język umarły, reli-
gijny, w starosłowiańskim; jako język prawodawstwa i administracyi w rosyjskim; jako 
język literatury i rozmowy potocznej w polskim; jako język umiejętności w czeskim; po-
została w stanie pierwotnym, w stanie języka poezyi i muzyki u Illirów, Czarnogórców 
i Bośniaków” (Mickiewicz 1865, s. 5).

6 Cytat według przekładu Felixa Wrotnowskiego, o  którym tak pisze Maria Prussak: 
„Pierwodrukami wykładów, z wyjątkiem kursu czwartego, są tłumaczenia polskie ogła-
szane w latach 1841–1845. Już one stanowiły inną redakcję tekstu mówionego. […] Takiej 
funkcji [dokumentu pracy nad tekstem, której towarzyszył Mickiewicz i niekiedy odcho-
dził od tekstu francuskiego, dyktując na nowo po polsku] nie może już pełnić ostatnie 
wydanie 1865 roku i po raz pierwszy podpisane nazwiskiem tłumacza.” (M. Prussak, op. 
cit., s. 19).
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(Makowiecka 1968, s. 45). Michelet odnosi się w nim do „najsłynniejszej 
mistyfikacji z pogranicza literatury i folkloru” (Świerczyńska 1989, s. 159), 
a mianowicie do zbioru pieśni iliryjskich Prospera Mériméego z 1827 roku 
pt. La Guzla, ou Choix de poésies illyriques, recueillies dans la Dalmatie, la 
Bosnie, La Croatie et l’Herzégovine, czyli dosłownie: „Gęśl, zbiór iliryjskich 
poezji, zebranych w Dalmacji, Bośni, Chorwacji i Hercegowinie”. Francuski 
pisarz nie tylko podał własne utwory za przekłady bałkańskich ballad, ale 
również powołał się na wymienionego z  imienia i nazwiska informatora, 
zmyślonego gęślarza Hyacinthe’a Maglanovicha, którego portret znalazł się 
na jednej z pierwszych stron książki.

Nie była to pierwsza literacka zabawa Mériméego. Również jako od-
krywca i rzekomy tłumacz opublikował dwa lata wcześniej, pod nieznanym 
nikomu nazwiskiem, zbiór dramatów pióra hiszpańskiej aktorki pt. Teatr 
Klary Gazul. Stąd też wspomniana przez Micheleta zbieżność w tytułach – 
słowo guzla można traktować jako anagram do nazwiska Gazul, co miało 
notabene ułatwić Goethemu odkrycie tego literackiego fałszerstwa.

Na ten pełen troski list Micheleta odpowiedział następnego dnia, nie 
bez złośliwości, Mickiewicz:

Jesteś Pan bardzo dobry, Amice magne et Patrone, że tak interesujesz się tym, 
co mówię, i tym, co powinienem powiedzieć. To zainteresowanie z Pańskiej 
strony przynosi mi zaszczyt i dodaje odwagi. Dziękuję Panu serdecznie. Co 
do guzli, istnieje ona na przekór sceptycyzmowi wieku, istnieje tak dalece, 
że liczę na to, iż za mą sprawą Pan usłyszysz ją kiedyś lub raczej zobaczysz, 
gdyż ten instrument słowiański nie jest bardziej dźwięczny niż mój wykład 
wczorajszy, co nie dowodzi jeszcze, abyśmy nie mieli istnieć. Znam dziełko 
Mériméego. Przetłumaczył on bardzo pomysłowo pieśni słowiańskie, które 
nie istnieją, ale tytuł jego dzieła La Guzla jest słowiański i oznacza rzecz 
istniejącą, namacalną, którą wszyscy u nas znają i której jeden okaz istnieje 
w Paryżu na przekór Journal des Savants.

(Mickiewicz 1955, s. 377)

Warto zastanowić się nad mickiewiczowską asercją powszechnej zna-
jomości gęśli przez Słowian. Co kryje się właściwie za francuską guzlą 
i za – na ogół przyjmowaną jako odpowiednik tego słowa – polską gęślą? 
Ciekawe w  tym względzie okazują się spostrzeżenia Rigelsa Halili, który 
zwraca uwagę na problematyczność polskiego terminu gęśl lub gęśle w od-
niesieniu do właściwego ludowej pieśni serbskiej określenia gusle: „Utarło 
się w piśmiennictwie polskim utożsamiać ten instrument z podhalański-
mi gęślami. Są to jednak różne instrumenty, gęśle są dwustrunowe, gu-
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Levrault, F.G., (1827), „Hyacinthe Maglanovic”, w: P. Mérimée, La Guzla.  
Źródło: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Merimee_Hyacinthe_

Maglanovich_la_Guzla.jpg>.

sle zaś jednostrunowe, choć udokumentowano przypadki z dwoma stru-
nami” (Halili 2012, s. 16). Z późniejszych wykładów Mickiewicza można 
niemniej wnioskować, że francuskiego słowa guzla używał, mając na myśli 
jednostrunowe gusle. W taki właśnie sposób przywołuje instrument pod-
czas wystąpienia 19 lutego 1841 r. (lekcja XVI), odnosząc się do prac Vuka 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Merimee_Hyacinthe_Maglanovich_la_Guzla.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Merimee_Hyacinthe_Maglanovich_la_Guzla.jpg
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S. Karadžicia: „Najwięcej wybornych rzeczy można usłyszeć od tych, co bez 
śpiewu powtarzają opowiadania przy brzęku swojej gęśli o  jednej strunie 
[…]” (Mickiewicz 1865, s. 141).

Warto pochylić się również nad wątpliwością Micheleta, wyrażoną 
w pierwszym liście do Mickiewicza, co do istnienia tego ludowego instru-
mentu. Czy jest możliwe, by francuski historyk nie spotkał się nigdy wcze-
śniej z terminem guzla w kontekście ludowej poezji? Jak twierdzi w odpo-
wiedzi na list Mickiewicza, to osobiste zapewnienia samego wydawcy Guzli 
nie pozwoliły mu rozważać znaczenia słowa guzla w oderwaniu od literac-
kich mistyfikacji Mériméego:

Trzeba, by mi Pan wybaczył, że prosiłem o to wyjaśnienie. Sam Pan widzi, 
że nie mogłem postąpić inaczej. Wydawca Meriméego stanowczo mi po-
wiedział, że g u z l a  jest niczym innym, jak anagramem G a z u l . – Miło mi 
dowiedzieć się, że się mylił. Proszę przyjąć zapewnienie o moim oddaniu 
i podziwie.

(Michelet 1840/2014b, s. 677)

Tak usprawiedliwiał się Michelet w korespondencji z 24 grudnia 1840 
roku. Co ciekawe, francuski historyk był zaznajomiony z  twórczością 
Charles’a  Nodiera, prekursora francuskiego romantyzmu, któremu guzla 
nie była z pewnością obca. Pojawia się ona zarówno w wydanej przez niego 
w 1818 roku powieści Jean Sbogar7, o której Michelet wspomina w  swo-
im dzienniku (Michelet 1959, s. 276), jak i w opowiadaniu Smarra z 1821 
roku, a  właściwie w  jednym z  dołączonych do niego utworów mających 
być przekładami z ludowej poezji iliryjskiej. Nodier, zupełnie jak Mérimée, 
przedstawił pierwsze wydanie tego tekstu jako tłumaczenie ludowych pie-
śni. By zdystansować się od zawartej w nich treści i uwiarygodnić swoją 
rolę tłumacza-komentatora, opatrzył go przypisami krytycznymi, objaśnia-
jącymi niektóre z egzotyzmów. W ten sposób czytelnik może dowiedzieć 
się więcej o gęśli, która pojawia się w wierszu Le Bey Spalatin jako melo-
dyjny instrument, atrybut sztuki poetyckiej, zawieszony na szyi głównego 
bohatera, któremu ma posłużyć przy akompaniamencie pieśni8. Nodier za-
mieszcza w przypisie następującą definicję: gęśl to „instrument na kształt 
dawnej gitary, tj. instrument półowalny z gryfem, posiadający tylko jedną 

7  Oryg. fr.: „Il ne s’accompagnait plus de la guzla, mais il accentuait ses vers avec bien plus 
de véhémence, et rassemblait tout ce qu’il avait de forces, comme un homme dont la rai-
son est dérangée par l’ivresse ou par une passion violente […]” (Nodier 1818, s. 43).

8 „Là il détache la guzla mélodieuse, instrument majestueux du poëte”, „La guzla pend à son 
écharpe” (Nodier 1822, s. 153–154).
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strunę wykonaną z końskiego włosia [tłum. – A.D.]”9 (Nodier 1822, s. 153). 
O ile jednak opowiadanie Nodiera nie zyskało dużego rozgłosu, co uspra-
wiedliwiałoby w  jakiś sposób ignorancję Micheleta, o  tyle wydana przez 
Mériméego Guzla odbiła się szerokim echem.

Echa fałszywej gęśli

Przytoczona korespondencja z grudnia 1840 roku nie tylko pozwala przy-
bliżyć początki relacji polskiego wieszcza z  francuskim historykiem10. 
Odnaleziony i  opublikowany dopiero w  1926 roku przez Zygmunta 
Lubicza-Zaleskiego list Mickiewicza okazuje się ważny także z innego po-
wodu. Mickiewicz bowiem, podobnie jak Aleksander Puszkin, padł ofiarą 
literackiej mistyfikacji Mériméego. Wierząc w autentyczność opublikowa-
nego przez niego zbioru, poeta przełożył jeden z utworów w nim zawartych 
i zamieścił w opublikowanych w 1829 roku Poezjach jako przekład z serb-
skiego. Pomimo wyjścia na jaw mistyfikacji francuskiego pisarza wiersz pt. 
Morlach z Wenecji, o którym mowa, znalazł się w późniejszych wydaniach 
dzieł Mickiewicza bez odpowiedniego komentarza informującego o  tym, 
że oryginalny utwór pochodzi z języka francuskiego. Co więcej, wspomnia-
ny Morlach doczekał się ponownego tłumaczenia na francuski, przy okazji 
przekładu poezji Mickiewicza przez Krystyna Ostrowskiego. Miejsce, ja-
kie zajął ten wiersz w dorobku wieszcza, zwróciło szczególną uwagę Louisa 
Légera, następcy Mickiewicza w Collège de France. Léger twierdził, że pol-
ski poeta nie był świadomy literackiego żartu Mériméego (Batowski 1934, 
s. 39). Tymczasem jest bardzo prawdopodobne, że ten dowiedział się o fał-
szerstwie już rok po publikacji Guzli za sprawą Goethego, czy też później 
od Sergiusza Sobolewskiego, który w 1835 roku prosił listownie Mériméego 
– w imieniu Puszkina – o wyjaśnienie kwestii autorstwa zbioru iliryjskich 
pieśni (Zgorzelski 1972, s. 276). Nie zachowały się jednak żadne dokumen-
ty, które jednoznacznie potwierdzałyby tę wersję. List z 23 grudnia 1840 
roku stanowi więc pierwszy oficjalny zapisek pozwalający odeprzeć zarzut 
Legera. Jego osąd podważył już Vojslav Jovanović, autor najbardziej wy-
czerpującej dotychczas monografii na temat Guzli, który jednak nie dyspo-
nował przytaczaną przez nas korespondencją. Słusznie odwołał się on do 

9 „Instrument de la forme de la guitare ancienne, c’est-a-dire en demi-ovoide avec un 
manche. Il n’a qu’une corde composée de crins de cheval” (Nodier 1822, s. 153–154).

10 Co prawda inauguracyjny wykład nie był pierwszym spotkaniem Mickiewicza 
z Micheletem (Wodzyńska 1976, s. 230), jednak to okres działalności w Collège de Fance 
był znaczący dla relacji obu pisarzy.
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prelekcji paryskich Mickiewicza, a konkretnie do wykładu XXII z 19 marca 
1841 roku, podczas którego poeta-profesor wspomina o literackim fałszer-
stwie Mériméego, mimo że nie wymienia jego nazwiska.

Nie sposób zgodzić się jednak z twierdzeniem Jovanovicia na temat sa-
mej adaptacji Morlacha w Wenecji Adama Mickiewicza11. Już we wstępie 
rozdziału poświęconego tej kwestii, badacz podkreśla swoją niewystarcza-
jącą znajomość języka polskiego, potrzebną do dokonania wnikliwej anali-
zy utworu12. Niemniej podejmuje się jego interpretacji na podstawie prze-
kładu Ostrowskiego13, stwierdzając, że „[…] Mickiewicz bardzo ściśle trzy-
ma się oryginału; tłumaczy skrupulatnie, jak na prawdziwą poezję ludową 
przystało; o ile się nie mylimy, jego wersja jest wierna oryginałowi, a zatem 
tak bezosobowa, jak to tylko możliwe14 [tłum. – A.D.]” (Jovanović 1914, s. 
514). W innym świetle ukazują przedsięwzięcie poety polscy badacze, sku-
piając się nie tyle na analizie samego przekładu, co na kwestii doboru tłu-
maczonych utworów. Jak powtarza za Czesławem Zgorzelskim, Krystyna 
Poklewska, dobór ten podyktowany był zbieżnością treści Morlacha z do-
znaniami psychicznymi samego wieszcza: „W Morlachu w Wenecji wyzna-
nia smutnego górala kryją bliskie Mickiewiczowi treści wewnętrzne: po-
czucie obcości w kraju lodów (jak nazywał Rosję) i tęsknota do kraju ro-
dzinnego” (Poklewska 2016, s. 14). Podobnie rozważał tę kwestię Henryk 
Batowski: „Morlach w Wenecji, pociągnął Mickiewicza, tęskniącego za oj-
czyzną wygnańca, swym nastrojem odpowiadającym temu, co było w du-
szy poety” (Batowski 1934, s. 36).

Warto przy tym zaznaczyć, że Batowski odnosi się jednocześnie do 
przekładu Puszkina, upatrując u  dwóch poetów wspólnego „poczucia 
rzeczywistości słowiańskiej”, które miało sprawić, że przełożyli ze zbioru 
Mériméego „te ballady jedynie, które najmniej stosunkowo [od tego poczu-
cia] odbiegały” (Batowski 1934, s. 36). Paradoksalnie, wspomniany wcze-
11 Czyżby to ten element leżał u podstaw oceny monografii Jovanovicia przez Batowskiego 

jako „doskonałej i  właśnie tylko w  polskim swym rozdziale szwankującej” (Batowski 
1934, s. 37)?

12 „Malheureusement, notre connaissance imparfaite du polonais ne nous permet pas de 
nous étendre longuement. Le vers nous paraît être très harmonieux, mais l’ensemble offre-
t-il quelque chose de remarquable ? nous ne le savons pas.” (Jovanović 1911, s. 514).

13 „Il est facile de s’en rendre compte en comparant la prose de Mérimée à celle de Christian 
Ostrowski, qui a RETRADUIT en français le Morlaque à Venise, dans sa traduction des 
Œuvres poétiques de son grand compatriote” (Jovanović 1911, s. 514).

14  „Toutefois, il est visible qu’à l’inverse de Pouchkine, Mickiewicz suit de très près son mo-
dèle ; il traduit scrupuleusement, comme on doit traduire la véritable poésie populaire; à 
moins d’erreur de notre part, sa version est fidèle et, par conséquent, aussi impersonnelle 
que possible.” (Jovanović 1911, s. 514).
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śniej osąd na temat wierności mickiewiczowskiej wersji wobec oryginału 
Jovanović oparł nie tylko na podstawie ponownego przekładu Morlacha na 
francuski przez Ostrowskiego, ale również sytuując ją w opozycji do wersji 
Puszkina. Kontrując więc te konstatacje, choć nie podejmując się analizy 
całego utworu, przyjrzymy się zmianom dokonanym w jednej z jego strof.

Najbardziej zauważalną modyfikacją jest zastąpienie przez Mickiewicza 
prozy jedenastozgłoskową sekstyną, czego nie uwzględnia później Ostrow-
ski, dokonując ponownego przekładu Morlacha na francuski15. W kontek-
ście motywu gęśli niezwykle ciekawa okazuje się trzecia zwrotka tego utwo-
ru i jej mickiewiczowska adaptacja:

Et alors, ô Dmitri ! quelle jeune fille 
ne s’empressera pas de t’appeler de 
sa fenêtre et de te jeter son bouquet 
quand tu auras accordé ta guzla ? 
Monte sur mer, crois-moi, et viens à 
la grande ville, tu y deviendras riche 
assurément.

(Mérimée 1827, s. 44)

«Gdy wnidziesz do wsi, kędy się obrócisz,  
Do okien będą cisnąć się kobiety, 
A gdy przed oknem staniesz i zanucisz, 
Będą ci sypać do czapki bukiety, 
Pójdźmy, Dymitry, do okrętu wsiędziem, 
Pojedziem w miasto i bogaci będziem».

(Mickiewicz 1972, s. 63)

Mérimée wykorzystał w niej motyw gęśli w dość karykaturalny sposób. 
Czarujące dźwięki instrumentu miałyby zapewnić przebywającemu na ob-
czyźnie bohaterowi niebywałe powodzenie u kobiet. Wyróżnienie graficzne 
egzotyzmów – za jaki miała uchodzić m. in. guzla – poprzez zapis kursywą 
pojawiający się również w pozostałych utworach zbioru, wydaje się ude-
rzać w charakterystyczną dla romantyków zasadę kolorytu lokalnego. Jak 
wynika z powyższego zestawienia, Mickiewicz pominął natomiast w swo-
jej adaptacji tak starannie wyeksponowany przez Mériméego motyw. Poeta 
nie przedstawia w swojej wersji gęśli akompaniującej bohaterowi – wręcz 
przeciwnie, zupełnie ją pomija i zastępuje ją zwyczajnym nuceniem. 

Nie oznacza to, że polscy romantycy nie sięgali równie chętnie po ten 
wspomniany muzyczno-literacki motyw. Przeczą temu utwory, które wy-

15 Dla przykładu trzecia zwrotka Morlacha w przekładzie Ostrowskiego brzmi następująco: 
„Quand tu paraitras dans le hameau, les femmes, sur ton passage, se presseront aux fe-
nêtres ; et, quand tu t’arrèteras en chantant sous les fenêtres, elles te jetteront des bouquets 
dans le tchapka. Viens, viens, Dimitri, nous monterons sur le vaisseau de pierre, nous 
nous ferons citadins et nous serons riches” (A. Mickiewicz (1859), „Le Morlaque à Venise 
(Imité du serbe.)”, w: Œuvres poétiques complètes de Adam Mickiewicz, traduction du 
polonais d’après l’édition posthume de 1858 par Ch. Ostrowski, t. 1, Paryż: Libraire de 
Firmin Didot Frères, s. 50–51).
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korzystują postać poety-gęślarza16. Znamienna w  kontekście wymiany 
francusko-polskiej jest ballada Konstantego Daszyńskiego Złe oko napisa-
na w 1830 roku. Już dwie pierwsze zwrotki pozwalają się o tym przekonać:

Gdy słońce się w wieczór ukryje za góry, 
A sen i ciemności dom cały otoczą, 
Wnet słodki brzęk g u z l i  zadźwięczy uroczo 
Pod oknem Heleny, Jellawicza córy.  
 
I szybko Helena z posłania się zrywa –  
I okno otwier a rękoma drżącemi, 
A młodzian tam siedzi oparty na ziemi 
I dźwięczy na g u z l i  i miłość swą śpiewa.
     (Daszyński 1868, s. 200)

Autor wykorzystał nie tylko analogiczny do przedstawionego w Mor
lachu z  Wenecji obraz młodzieńcza dźwięczącego na gęśli pod oknem 
kobiety, ale i  samo francuskie słowo określające ten instrument, pisząc 
o „słodkim brzęku g u z 1 i” (Daszyński 1868, s. 200), a nie, jak można by 
się spodziewać, gęśli.

Gęśl nową harfą Osjana

Próbując przewidzieć dalsze losy motywu gęśli po wydaniu Guzli przez 
Mériméego, anonimowy krytyk literacki porównał na łamach Le Globe sło-
wiański instrument do harfy znanej z  Pieśni Osjana: „Wygląda na to, że 
słowiańska gęśl będzie niedługo tak sławna jak harfa Osjana”17 (Le Globe 
29.07.1827, s. 410). Z  dzisiejszej perspektywy powyższa prognoza wyda-
je się nieco chybiona, niemniej motyw gęśli nie został całkiem zapomnia-
ny w drugiej połowie XIX wieku. Upodobało go sobie kilku francuskich 
librecistów na fali produkcji oper o egzotycznym tle w  latach 1862–1898 
(Wenderoth 2014, s. 107).

Można zaliczyć do nich z pewnością Michela Carré, współtwórcę za-
równo jednoaktowej opery La guzla de l’Émir („Gęśl Émira”), jak i dwu-
aktowej LallaRoukh, w których został wykorzystany motyw prymitywne-
16 Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o postaci guślarza z II części Dziadów Mickiewicza, 

która nie pozostaje bez związku z gęślarzem. Jak pisze Mickiewicz: „Uroczystość ta [dzia-
dy] początkiem swoim zasięga czasów pogańskich i zwała się niegdyś ucztą kozła, na której 
przewodniczył Koźlarz, Huślar, Guślarz, razem kapłan i poeta (gęślarz)”.

17  „Il semble que la guzla des Slaves sera bientôt célèbre que la harpe d’Ossian”. Cytat ten 
przytacza również Jovanović, podając jednak w przypisie – zapewne omyłkowo – błędną 
datę (21 września) wydania numeru Le Globe (Jovanović 1911, s. 61).
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go instrumentu ludowego. Muzykę do pierwszej z nich miał skompono-
wać Georges Bizet; skomponował ją nawet, jednak ostatecznie, na skutek 
propozycji otrzymanej od Léona Carvalho, ówczesnego dyrektora Théâtre 
Lyrique, przerwał nad nią pracę i  zniszczył partyturę (Macdonald 2014, 
s. 203). Libretto zostało następnie zaproponowane innemu francuskiemu 
kompozytorowi, Théodore’owi Dubois, który wystawił operę w 1873 roku 
w Théâtre de l’Athénée. Nie zmienia to faktu, że Bizet wykorzystał najpraw-
dopodobniej znaczną część partytury w  innych swoich kompozycjach, 
a zwłaszcza w operze Les Pêcheurs de perles („Poławiacze pereł”), na rzecz 
której kompozytor zrezygnował z pierwotnego projektu. Tak też znaną dzi-
siaj arię Nadira poprzedza słyszany z  oddali instrument określony w  di-
daskaliach jako guzla18, zwykle zastępowany jednak – jeśli można to tak 
określić – przez harfę (Wenderoth 2004, s. 113).

Powracając do opery La guzla de l’Émir, należy zauważyć że, jak wska-
zuje sam tytuł dzieła, gęśl odgrywa tam ważniejszą, wręcz kluczową rolę. 
Zarówno w  pierwotnej wersji, w  której główną bohaterką jest Margiane 
(Macdonald 2014, s. 68), jak i  wymienionej przez Théodore’a  Dubois, 
gdzie analogiczną rolę odgrywa Fatmé (Barbier i Carré 1873), gęśl – i  jej 
dźwięki zasłyszane niegdyś – pozostaje w  pamięci postaci i  nie pozwa-
la o  sobie zapomnieć. W  pierwszej wersji libretta sprowadzenie gęślarza 
staje się ostatecznie nieodzowne, by przywrócić jej życiowy spokój, by ją 
uzdrowić (Macdonald 2014, s. 68). Podobnie w operze LallaRoukh, która 
miała wprowadzić w 1862 roku „wyrafinowany egzotyzm” na deski Opéra 
Comique (Wenderoth 2004, s. 102), intryga opiera się na oczarowaniu 
głównej bohaterki przez gęślarza19 (Carré i Lucas 1862, s. 41) o nieoczywi-
stej tożsamości. Ten okazuje się być ostatecznie królem Samarkandy, któ-
remu od samego początku była przeznaczona tytułowa Lalla-Roukh, mon-
golska księżniczka. Mimo obecności motywu gęśli w obu tych dziełach sam 
instrument nie doczekał się bardziej szczegółowej charakterystyki w dida-
skaliach.

Motyw gęśli został wykorzystany w odmienny sposób w operze Doktor 
Ox z 1877 roku. Muzykę do libretta, napisanego przez Arnolda Mortiera 
i Philippe’a Gille’a na podstawie opowiadania Jules’a Verne’a, skomponował 
Jacques Offenbach. Ludowy instrument pojawia się już w pierwszym ak-
cie opery. Związana z nim opowiastka stanowi karykaturalną przeciwwagę 
do scjentystycznej postawy burmistrza, pana von Tricasse. Ten ostatni jest 

18  „Le son d’une guzla se fait entendre dans la coulisse”.
19  „Notre homme à la guzla !”.
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zmuszony wysłuchać pieśni dwóch przedstawicieli cyganerii przybyłych 
do miasta. Przybysze objaśniają burmistrzowi, że gęśl, którą wykorzystu-
ją do akompaniamentu, jest nie tylko instrumentem, ale przede wszyst-
kim symbolem; stan gęśli jest wskaźnikiem moralności samej właściciel-
ki. Instrument zaczyna tracić struny wraz z pierwszym „przewinieniem”20 
dziewczyny. Zgodnie z  mechanizmem ubywania strun skonstruowano 
arietę La légende de la guzla następującą po dialogu z burmistrzem. Takie 
wykorzystanie motywu gęśli w nieoczekiwany sposób odsyła do kwestii po-
ruszonej wcześniej: jakim instrumentem jest gęśl, a szczególnie francuska 
guzla? Czy są to jednostrunowe skrzypki? Z pewnością nie w przypadku 
opery Doktor Ox, choć, jak poprzednio, nie sposób szukać szerzej opisanej 
specyfiki instrumentu, z pomocą w rozstrzygnięciu tej kwestii przychodzi 
aria Prascovii. Jak można się z niej dowiedzieć, dziewczyna ma do wyko-
rzystania aż trzy struny21.

Podsumowując, zmiana scenerii z  iliryjskiej na orientalną, tj. właści-
wą kulturom Azji i północno-wschodniej Afryki, w operach La guzla de 
l’Émir i LallaRoukh może wydawać się, z perspektywy prelekcji paryskich 
Mickiewicza przedstawionych na początku artykułu, przejawem rozpły-
nięcia się tożsamości słowiańskiej w  orientalności. Czy mickiewiczow-
ska obrona gęśli nie jest jednak przede wszystkim częścią konstruowanej 
dyskursywnie słowiańskości? Czy, z  drugiej strony, wspomniana zmiana 
scenerii nie wpisuje się w  niejednoznaczny charakter „kategorii orienta-
lizmu” (Janion 2006, s. 226) i związane z nim zawiłości „kulturalnego sta-
tusu wschodniej (środkowej) Europy w świadomości tak wschodnich, jak 
zachodnich Europejczyków” (Waldstein 2003, cyt. za: Janion 2006, s. 232)? 
Dodatkowo, o ile francuski muzykolog Hervé Lacombe odsyła w rozdziale 
poświęconym twórczości Bizeta do Guzli Mériméego i definiuje gęśl w przy-
pisach jako instrument jednostrunowy (Lacombe 1997, s. 367), o tyle Hugh 
Macdonald w swojej monografii na temat kompozytora przytacza gęśl jako 
rodzaj arabskiej cytry22 (Macdonald 2014, s. 201). Ta rozbieżność ma być 
może swoje uzasadnienie w niejednoznacznym rodowodzie gęśli. Według 
niektórych przekazów instrument ten, choć powszechny pośród Słowian, 
wywodzi się od arabskiego instrumentu smyczkowego (Duev 2011, s. 51). 
Niezależnie od swojej proweniencji, gęśl okazuje się w  przedstawionych 

20 „au premier faux-pas”.
21 Historia związana z  „biedną”, tracącą struny, guzlą nie trąci jednak patetyzmem – 

Prascovia oznajmia następnie burmistrzowi, że nie brakuje strun na wymianę, a ten, że 
„naturalnie artyści zawsze mieli ich wsparcie”.

22 Oryg. ang.: „[…] accompanied by the guzla (a kind of Arabian zither)”.
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utworach instrumentem w  pierwszej kolejności literackim, a  w  mniej-
szym stopniu muzycznym. Przekonuje o tym ostatecznie opera Doktor Ox 
Offenbacha, w której to gęśl staje się niezwykle plastycznym, a jednocze-
śnie nieodłącznym od tekstu, rekwizytem.
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Babilon pod Paryżem w hotelu N*** –  
dekonstrukcja mitu o Pyramie i Tysbe  

w opowiadaniu La Chambre bleue (1871)  
Prospera Mériméego

Streszczenie
Artykuł prezentuje wybrane problemy twórczości Prospera Mériméego, niegdyś krytycznie 
ocenianej ze względu na zwięzły styl i oszczędną konstrukcję narracji. Tymczasem kluczo-
wy dla koncepcji estetycznej pisarza detal pozwala na budowę oryginalnej, wielowarstwowej 
narracji, która skłania do poszukiwania interpretacji poza znaczeniem semantycznym dzieła. 
W przypadku La chambre bleue (1872) rozwinięcie wątku wprowadza możliwość intertek-
stualnej interpretacji relacji głównych bohaterów w odniesieniu do mitu o Pyramie i Tysbe. 
Operując ciągiem obrazów na dwóch poziomach – symbolicznym/wewnętrznym oraz do-
słownym/powierzchniowym, dzieło wpisuje się w  koncepcję mitologiczną, wykorzystując 
dodatkowo potencjał metaforyczny tradycji osjańskiej. Artykuł ma na celu przybliżenie 
sylwetki Mériméego oraz analizę opowiadania La chambre bleue w kontekście dekonstruk-
cji mitu o Pyramie i Tysbe, z uwzględnieniem strategii pisarskiej, zgodnie z którą czytelnik 
otrzymuje wskazówki do poszukiwania tego, co ukryte pod warstwą eliptycznej narracji.

Słowa kluczowe: Prosper Mérimée, literatura francuska XIX wieku, mit, dekonstrukcja, 
Pyram i Tysbe

Detal zawiera w  sobie pewien paradoks. Sam stanowi drobny element, 
ale potrafi być niezbędnym kluczem interpretacyjnym większej cało-
ści. Intrygujący szczegół uruchamia w wyobraźni odbiorcy ciąg skojarzeń 
dążących do odnalezienia właściwego mu kontekstu. Detal prowadzi do nie-
go w sposób niebezpośredni, ponieważ pozostaje ukryty między głównymi 
wątkami widocznymi na powierzchni dzieła. Co miałby wspólnego Pejzaż 
z Upadkiem Ikara Petera Breugla z samym Ikarem, gdyby nie noga wysta-
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jąca z morza na drugim planie obrazu? Szczegóły, nawiązania intertekstual-
ne, konteksty: wszystkie te elementy obudowują treść dzieła, umożliwiając 
w ten sposób jego pogłębiony odbiór. Podobnie jak podczas interpretacji ob-
razu Bruegla, detal okazał się być kluczowym tropem dla odczytania utwo-
rów literackich XIX-wiecznego pisarza Prospera Mériméego. W przypadku 
opowiadania La Chambre bleue (1871) rozwinięcie kolejnego wątku, z po-
zoru tylko marginalnego, wprowadza możliwość analizy relacji głównych 
bohaterów w kontekście mitu o Pyramie i Tysbe, w którym kochankowie 
muszą zmierzyć się z barierą nie tyle materialną, co symboliczną. Motywy 
z  tego mitu żywo funkcjonują w  literaturze XIX wieku, która proponuje 
nowe możliwości przedstawienia losów Pyrama i  Tysbe1 (Anfray 2013, s. 
89). Motyw zaczerpnięty z Owidiusza znajduje swoją nieoczywistą aktuali-
zację także w La Chambre bleue, co pozwala na zestawienie obydwu historii 
pod kątem reinterpretacji motywów mitycznych. W jaki sposób ściany pro-
wincjonalnego hotelu w mieście N***, w którym spędzą noc bohaterowie 
XIX-wiecznego opowiadania, przypominają starożytne mury Babilonu? 

Autor za pomocą zwięzłego stylu świadomie buduje eliptyczną narra-
cję, aby zaangażować czytelnika w  poszukiwanie odpowiedzi na pytania 
poza złudnie powierzchownym tekstem wyjściowym. Detale stają się w tej 
strategii pisarskiej wskazówkami kierującymi interpretacją, a bezpośrednie 
znaczenie fabuły pierwszą warstwą znaczeniową. Tym samym Mérimée 
przedstawia koncepcję estetyczną, zgodnie z którą: „powierzchniowa pro-
stota tekstu ma na celu ukryć złożoność motywu” (Hiller 1982, s. 19). 
Posługując się ciągiem obrazów o podwójnym znaczeniu – symbolicznym 
oraz dosłownym, autor reinterpretuje mit Owidiusza, wykorzystując do-
datkowo potencjał mistyfikacyjny tradycji osjańskiej, popularnej w litera-
turze europejskiej XIX wieku (Hiller 1982, s. 16–19).

Zagubiony klasycysta w epoce romantyzmu?  
Proces formowania się estetyki

Jak zauważa Scott Carpenter, Mérimée „od swojego wejścia na scenę dał 
się poznać jako Proteusz”2 (Carpenter 2002, s. 50). Początkowo podaje się 
on za kobietę, chętnie zmienia styl pisania, a także realizuje się w różnych 
gatunkach. Zakwalifikowanie jego twórczości do konkretnego nurtu staje 
1 Motywy zaczerpnięte z mitu o Pyramie i Tysbe można odnaleźć m.in. w: Comte de Monte 

Cristo, Alexandre Dumas (ojciec); Madelaine Férat i La Fortune des Rougons, Émile Zola; 
Une vie, Guy de Maupassant; Pyrame et Thisbé, Jean Édouard Bruneaux.

2 O ile nie podano inaczej, cytaty tekstów krytycznych w moim tłumaczeniu (Z.R.).
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się problematyczne ze względu na mnogość tendencji, które przyczyniły się 
do ukształtowania właściwej mu stylistyki. Początkowo z  romantycznym 
zapałem tłumaczy w  1820 roku poematy Osjana, a  raczej Macphersona, 
ponieważ „wiedziano już, że ten ostatni zręcznie zainspirował się szkocką 
tradycją, a owe utwory były jedynie mistyfikacją” (Avni 1985, s. 29–30). Ta 
strategia pozostanie w centrum zainteresowania Mériméego, czego przy-
kładem są jego pierwsze dzieła: Le théâtre de Clara Gazul (1825), zbiór 
krótkich komedii hiszpańskich rzekomo napisanych przez tytułową Clarę 
i przetłumaczonych na język francuski przez Josepha L’Estrange’a oraz La 
Guzla (1827), czyli przekład sfabrykowanych ballad iliryjskich (Carpenter 
2002, s. 50). Choć debiutuje jako romantyk, to już przy drugim dziele za-
czyna oddalać się od tego kierunku na rzecz zakorzenionego w koncepcji 
mitycznej klasycyzmu. Mérimée zarzuci romantykom „przesadną ekspresję 
uczuć i sztuczność” (Pillet 2011, s. 30), a jednocześnie szeroko eksploato-
wany koloryt lokalny pozwoli mu na wypracowanie sztuki tworzenia świata 
przedstawionego za pomocą wiarygodnych detali (Hiller 1982, s. 33).

Zainteresowanie materią mityczną pozostaje w związku z nurtem ide-
owym epoki, a także z pozaliteracką działalnością pisarza, który był jedno-
cześnie archeologiem i historykiem. Anne Hiller zauważa, że wraz z roz-
przestrzenianiem się myśli niemieckiej w XIX wieku, teorie dotyczące mi-
tów docierają również do środowisk intelektualnych Francji (Hiller 1982, 
s. 16). Padają na podatny grunt i prowokują bujny rozkwit twórczości na-
wiązującej do antycznych bohaterów i toposów takich jak Orfeusz czy raj 
utracony. Rozważania na temat początków ludzkości prowadzą do pojawie-
nia się nowych dyscyplin naukowych, w tym archeologii pradziejowej, ale 
i naznaczają już istniejącą lingwistykę. Mérimée, który „obracał się w krę-
gu Jean-Jacques Ampèra, badacza zarówno historii, jak i językoznawstwa, 
a także Alberta Stapfera, który przetłumaczył Fausta Goethego, brał udział 
w częstych dyskusjach na temat funkcjonowania mitu” (Hiller 1982, s. 16).

Według Mériméego za powierzchniową strukturą mitologiczną stoi 
głęboka symbolika, specyficzna dla danego systemu myślenia. Interpretuje 
on mit antyczny przede wszystkim jako: „zbiór symboli mających ukryć 
system religijny lub filozoficzny oraz wypływające z  nich konsekwencje, 
zbyt subtelne dla bezpośredniego wyrażenia” (Hiller 1982, s. 18). W efekcie 
mianem mitu można określić opowiadanie bazujące na metaforze, która 
dąży do przekazania abstrakcyjnych idei, łatwiejszych do zrozumienia pod 
postacią oddalonego od nich kadru. Oznacza to, że komunikacja za pomo-
cą mitu jest „z natury implicytna i generuje dwa nierozerwalne znaczenia 
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semantyczne: dosłowne i metaforyczne” (Hiller 1982, s. 19). Wprowadzając 
koncepcję mityczną do swojej estetyki „Mérimée wprost wyraża swoje 
przekonanie o  roli artysty, który jest według niego twórcą iluzji” (Hiller 
1982, s. 18). Narzędziem, jakim posłuży się do jej budowy, będzie „retory-
ka niedopowiedzeń”3 (Pillet 2011, s. 170). Redukcja środków języka zmie-
rzająca do elipsy i  litoty odwołuje się do aktywnego udziału czytającego, 
którego rolą jest uzupełnianie sugestywnych braków w tekście (Pillet 2011, 
s. 170–171). W  ten sposób stylistyka Mériméego „ucieleśnia klasycyzm 
w tym co jest możliwie ścisłe i wyraźne” (Bordas 2004, s. 8).

Powyższe elementy scalały się ze sobą na przestrzeni czasu, by osta-
tecznie stworzyć oryginalny styl, który w swojej definicji wydaje się niejed-
noznaczny, ponieważ „przywiązuje uwagę do szczegółów, bardziej niż do 
jedności całości” (Trahard 1923, s. 7). Przejście pomiędzy enigmatyczną 
warstwą narracji a  jej abstrakcyjnym sensem zapewniają detale. Poprzez 
połączenie dwóch znaczeń pod postacią analogicznych zestawień czytelnik 
zostaje zaangażowany w odtworzenie symbolicznej interpretacji.

Drobnostka

Optyka mityczna, którą chętnie posługuje się Mérimée, znajduje swo-
je odzwierciedlenie w  opowiadaniu La Chambre bleue. Dzieło napisane 
w 1866 roku kończy dwudziestoletnią przerwę od ostatniej publikacji li-
terackiej pisarza, który poświęcił się wówczas działalności historiogra-
ficznej. Bezpośrednią inspirację opowiadania miał stanowić, jak podaje 
Autin, wspomniany w rozmowie wątek „tragicznych losów par będących 
w ciągłym strachu przed odkryciem ich nielegalnego związku” (Autin 1983, 
s. 309). Mérimée w pośpiechu tworzy nowe opowiadanie i dedykuje je cesa-
rzowej Eugenii, ostatniej monarchini francuskiej, ale i swojej bliskiej przy-
jaciółce. Utwór pierwotnie nieprzeznaczony do publikacji zostaje wydany 
pośmiertnie na łamach L’independance belge w  1871 roku. La Chambre 
bleue nie zostało początkowo uznane za dzieło autorstwa Mériméego, a za 
oszustwo nieznanego pisarza. Tymczasem w przypadku tego tekstu „mi-
styfikacja przechodzi z poziomu twórcy na poziom narratora” (Carpenter 
2002, s. 55). Jego aktywna obecność z pozycji wszechwiedzącego pozwala 
mu kierować narracją tak, by „wprowadzić w błąd bohaterów opowiadania, 
jak i podążających ich krokami czytelników” (Carpenter 2002, s. 55).

3 W oryginalnym brzmieniu: „une rhétorique de l’ineffable”.



187
Babilon pod Paryżem w hotelu N***…

Une petite chose, „drobnostka”, jak miał przedstawić swój utwór 
Mérimée, relacjonuje ucieczkę dwojga kochanków, którzy muszą ukryć się 
przed niechcianymi spojrzeniami innych, aby móc w pełni cieszyć się swoją 
zakazaną miłością (Frédérix 1872, s. 6). Przebrani i zabezpieczeni swoimi 
alibi, pod fałszywym nazwiskiem wyjeżdżają pociągiem z Paryża do pro-
wincjonalnego hotelu w mieście N***. Niemniej ich usilne starania pozo-
stania incognito szybko zostają wystawione na próbę. Zaledwie chwilę po 
radosnym wykrzyknięciu: „Jesteśmy sami!”4 (Mérimée 1872, s. 8) w prze-
dziale pociągu pojawia się tajemniczy Anglik z  torbą wypełnioną bank-
notami. Nie dość, że demaskuje ich wzbudzającą podejrzenia próbę poro-
zumiewania się w języku angielskim, to jeszcze okazuje się, że spędzi noc 
w sąsiednim pokoju hotelowym. Przed dotarciem na miejsce kochankowie 
są świadkami nieprzyjemnego spotkania pomiędzy angielskim Milordem 
a  jego zdesperowanym bratankiem potrzebującym pieniędzy. To pierw-
sze naruszenie bezpiecznego odosobnienia, tak pożądanego przez Léona 
i jego kochankę, zapowiada nieszczęśliwy splot wydarzeń, którego staną się 
ofiarami. Romantyczna przygoda dwojga młodych ludzi zostaje uwikłana 
w bardziej mroczną historię: domniemanego morderstwa Milorda, którego 
spotkali w pociągu.

Pomiędzy Rajem a Piekłem

Akcja utworu rozgrywa się głównie  w  tytułowym La Chambre bleue  – 
Błękitnym Pokoju. Konotacje epitetu niebieski łączą kolor „z  ostoją nie-
biańskiego spokoju, bezpieczeństwa i  rajskiego, niezmąconego szczęścia. 
Zatem zewnętrzne otoczenie pokoju nie może być niczym innym, jak pie-
kłem i źródłem niebezpieczeństwa dla dwojga kochanków” (Bellemin-Noël 
1996, s. 227). Jednak te dwie przestrzenie nie pozostają szczelnie oddzielo-
ne. Świat zewnętrzny sukcesywnie ingeruje w pozornie zamknięte schro-
nienie kochanków, aby uniemożliwić spełnienie ich marzenia o osiągnię-
ciu intymnego szczęścia w związku pozamałżeńskim. Błękitny Pokój jest 
ulokowany pomiędzy pokojem Anglika i  główną salą jadalną, w  której 
ma miejsce hałaśliwe zgromadzenie wojskowych. Jego ściany nie zapew-
niają prywatności, ponieważ pokój bezpośrednio łączy się z pozostałymi 
pomieszczeniami. Chociaż drzwi łączące są zablokowane, niestety „we 
Francji drzwi nie zamykają się szczelnie” („En France, les portes ferment 
mal”; Mérimée 1872, s. 16); żołnierskie piosenki rozbrzmiewają donośnie 
4 Treść opowiadania dostępna w: Mérimée (1872). Wszystkie cytowane fragmenty w moim 

tłumaczeniu (Z.R.).
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zza ściany pokoju zajmowanego przez kochanków, podczas gdy za drugą 
rozlega się głuchy odgłos upadającego ciała.

W obu przypadkach ingerencja świata zewnętrznego narusza roman-
tyczną wizję miłości kochanków. Jest to widoczne zwłaszcza podczas mono-
logu wewnętrznego Léona, kiedy (nad)interpretuje on dźwięki dochodzą-
ce z pokoju Milorda (Carpenter 1989, s. 306). Związek pomiędzy dwoma 
zbrodniami – zakazaną miłością i  domniemanym morderstwem, zostaje 
ucieleśniony przez strużkę „krwi”, która przepływa przez drzwi i wpada na 
błękitny pantofelek należący do kochanki Léona (Carpenter 1989, s. 306). 
Pachnący wanilią pantofelek żartobliwie wskazuje na akt seksualny, który 
został dokonany przez młodą parę (Carpenter 1989, s. 306). Słowo wani-
lia, jak podaje Scott Carpenter, „pochodzi od łacińskiego vagina, a kwiat, 
który wydziela ten waniliowy aromat, należy do rodziny storczykowatych, 
którego z kolei etymologia orkhis oznacza jądro” (Carpenter 1989, s. 306). 
Mérimée jako filolog, a  zarazem zwolennik stylistycznego minimalizmu, 
z pewnością świadomie dobierał słowa (Carpenter 1989, s. 306).

Zakrwawiony pantofelek zdaje się reprezentować związek między miło-
ścią i śmiercią. (Carpenter 1989, s. 306). Niemniej enigmatyczna stylistyka 
Mériméego nie przedstawia tej zależności w sposób bezpośredni, a raczej 
dąży do jej ukrycia, pozostając w konwencji iluzji. Tym samym dla Léona 
i jego kochanki „problematyczna sytuacja wynika jedynie z niefortunnego 
zaangażowania w historię brytyjskiego Milorda” (Carpenter 1989, s. 306). 
Przyczyna strachu kochanków zostaje sprowadzona do obawy przed by-
ciem powołanymi na świadków morderstwa i tym samym odkryciem ich 
nielegalnego związku. Jednakże w ostatnim momencie przed ich ucieczką 
z miejsca zbrodni rzekome ciało zostaje odkryte przez pokojówkę skarżącą 
się na rozlane przez Anglika wino. Odkrycie tego nieporozumienia unie-
ważnia symboliczną relację śmierci i miłości, która zaszłaby, gdyby odkryto 
martwe ciało Milorda. Scott Carpenter podsumowuje zakończenie opowia-
dania za pomocą prostego związku logicznego: „Do żadnego morderstwa 
nie doszło; związek między miłością a śmiercią nie mógł zaistnieć, ponie-
waż żadna śmierć nie miała miejsca” (Carpenter 1989, s. 307).

Sam Mérimée tłumaczy potrzebę zwrotu akcji w dénouement jako nie-
zbędną do utrzymania przyjętego tonu narracji: „Pierwotnie zamierzałem 
nadać swojemu opowiadaniu tragiczne zakończenie i naturalnie opowie-
działem historię w  przyjemnym tonie; potem zmieniłem zdanie i  zde-
cydowałem się na przyjemne zakończenie” (Chabot 1983, s. 252, cyt. za: 
Carpenter 1989, s. 307). W ten sposób pierwszy poziom znaczeniowy opo-
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wiadania zostaje obrócony w mistyfikację. Charakter jego intrygi w kary-
katuralny sposób nawiązuje do motywów roman policier, w którym autor 
także utrzymuje suspens do końca utworu i ma tylko jedną szansę na za-
skoczenie czytelnika (Hiller 1982, s. 24). Kryminalny potencjał opowiada-
nia kontrastuje z prześmiewczym tonem narracji, przez co tragiczny koniec 
utworu wydaje się nieprawdopodobny. Tym samym szczęśliwe zakończenie 
opowiadania podkreśla niesłuszne obawy bohaterów, te zaś są chętnie ko-
mentowane przez narratora. Konstrukcja narracji zniekształca rolę suspen-
su, który myli czytelnika. Jednak drugi punkt kulminacyjny historii znaj-
duje się poza powierzchniowym poziomem tekstu. Choć w  zewnętrznej 
warstwie fabuły do morderstwa nie dochodzi: „śmierć ma miejsce na mar-
ginesie całej historii, zakamuflowanej przez owy ton plaisant” (Carpenter 
1989, s. 307). 

„Nie znoszę zbędnych detali”

Obecna w tekście ironiczna uwaga narratora dotycząca „zbędnych detali” 
(Mérimée 1872, s. 15) nadaje im szczególną wartość interpretacyjną, której 
istota pozwala na odtworzenie właściwych losów pary zakochanych ludzi. 
Drobiazgowy opis wystroju pokoju, w którym gości para kochanków, nie 
tylko w pewien sposób anonsuje tragiczność ich relacji, ale także pozwala 
na reinterpretację ich historii.

Zaniedbana sceneria łączy przestrzeń tytułowego pokoju z fabułą opo-
wiadania. Wytarty aksamit niebieskich niegdyś foteli, od których pokój 
miał wziąć swoją nazwę, jest ukryty pod pokrowcami. Ściany pokryte tapetą 
przedstawiającą Neapol wraz z licznymi postaciami, którym domalowano 
wąsy i fajki, nawiązują do przebrań kochanków na początku opowiadania. 
Całości dopełniają tanie ryciny, które „obrazują romantyczne motywy lite-
rackie: Première Entrevue de Julie et de SaintPreux, odnosząca się do aspek-
tu tragicznej miłości oraz L’Attente du bonheur i  Les Regrets: zestawienie 
wskazujące na nieuchronne nieszczęście, które wywołuje zakazana lub nie-
szczęśliwa miłość” (Bellemin-Noël 1996, s. 230). Wśród kulturowych na-
wiązań odnaleźć można także firanki łóżka, na których wydrukowana była 
„tragiczna historia Pyrama i Tysbe” (Mérimée 1872, s. 11). Przedmiotowe 
odwołanie do antycznego mitu znanego z IV pieśni Metamorfoz Owidiusza 
jest szczególnie ważne, ponieważ „tak jak La Chambre bleue, zestawia on ze 
sobą miłość i śmierć” (Carpenter 1989, s. 307).
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W micie Owidiusza Pyram i Tysbe to sąsiedzi zza ściany. Para młodych 
Babilończyków jest zakochana w sobie mimo wrogości swoich rodziców, 
którzy starają się ich rozdzielić. Jedyną ucieczką od zakazów rodzinnych 
stanowią dla nich rozmowy przez szczelinę znajdującą się w ścianie łączą-
cej ich domy. Dzięki niej udaje im się umówić na spotkanie poza miastem 
przy grobie Ninosa. Tysbe, która przychodzi na miejsce pierwsza, zostaje 
przestraszona przez lwicę i ucieka, upuszczając swój welon. Zwierzę, od-
chodząc, rozdziera welon i brudzi go krwią ociekającą z pyska po ostatnich 
łowach. Pyram po przyjściu na miejsce zastaje tylko zakrwawiony welon 
i przekonany o śmierci swojej ukochanej popełnia samobójstwo. Gdy Tysbe 
wraca, znajduje jego ciało i również odbiera sobie życie.

Patrząc na opowiadanie Mériméego przez pryzmat starożytnej histo-
rii, można zauważyć znaczące podobieństwa między dwoma utworami. 
Paralelnymi do zakazu rozdzielającego babilońską parę są zewnętrze prze-
szkody uniemożliwiające związek kochanków, sugestywnie wspomniane 
przez narratora: „nie byli małżeństwem i istniały powody, dla których nie 
powinni nim być” (Mérimée 1872, s. 10). Spotkanie Pyrama i Tysbe przy 
grobie Ninosa odpowiada spotkaniu kochanków na dworcu kolejowym: 
obydwie pary muszą spotkać się w  ukryciu, więc uciekają poza miasto. 
Kochanka Léona, podobnie jak Tysbe, nosi woalkę, by nie zostać rozpozna-
ną. W kulminacyjnym momencie La Chambre bleue Léon i jego ukochana 
w strachu przyrzekają sobie wspólną śmierć podobnie jak ich antyczni od-
powiednicy.

Reinterpretacja mitu przez Mériméego odbiega od swojego wzorca pod 
względem tragicznego zakończenia, w którym miłość prowadzi do śmier-
ci. Niemniej jednak liczne elementy „sugerują ten związek w symbolicznej 
i zniekształconej formie” (Carpenter 1989, s. 308). To nie welon młodej ko-
chanki zostaje zaplamiony krwią, a jej pantofelek, który nawiązuje do rela-
cji seksualnej młodych ludzi. Z kolei agresja kojarzona z krwią według mitu 
przypisywana jest lwicy, której postać przywołuje imię Léon, oznaczające 
właśnie lwa. Według Scotta Carpentera: „główną osią obydwu historii jest 
związek zakazanego czynu i komunikacji, które ogranicza ta sama bariera: 
ściany” (Carpenter 1989, s. 307). W micie o Pyramie i Tysbe ściany domu 
zamykające kochanków mają za zadanie powstrzymywać ich spotkania 
i rozmowy. Jednakże bariera ta posiada szczeliny i w ten sposób „zarówno 
oddziela, jak i łączy ze sobą dwoje zakochanych” (Carpenter 1989, s. 307). 
Ściana i szczelina znajdują swoje materialne odpowiedniki w pokoju hote-
lowym Léona i jego ukochanej oraz metaforycznie przypominają o naturze 
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tej bariery ustanowionej w  micie Owidiusza. Przylegające do Błękitnego 
Pokoju ściany także charakteryzują się możliwością komunikacji poprzez 
drzwi i szczelinę: „We Francji drzwi nie zamykają się szczelnie. Pomiędzy 
nimi a  podłogą była co najmniej dwucentymetrowa szpara” (Mérimée 
1872, s. 16). Poprzez tę drobną przerwę między drzwiami a podłogą prze-
pływa czerwona strużka, którą Léon uznaje za krew i tym samym, mylnie 
interpretując splot wydarzeń, łączy zbrodnię ze swoją zakazaną miłością 
(Carpenter 1989, s. 309). W przeciwieństwie do Pyrama i Tysbe los Léona 
i jego kochanki zostaje oszczędzony poprzez końcowy volteface narracji.

Volte-face

Koncepcja Mériméego przewiduje zaskoczenie czytelnika przez niespodzie-
wane zakończenie utworu. Utrzymywany na początku opowiadania ton pla
isant narracji miałby wtedy kontrastować z ton tragique zakończenia historii 
(Lapp 1951, s. 95). Jednak w tekście La Chambre bleue „komiczny ton zo-
staje utrzymany do końca intrygi” (Lapp 1951, s. 95). Narrator nieustannie 
przedstawia działania kochanków w  karykaturalny sposób, począwszy od 
momentu ich spotkania na peronie, gdy wskazuje na naiwne ukrywanie się 
Léona: „Miał niebieskie okulary, a  chociaż nie był zakatarzony, co chwilę 
przytykał chusteczkę do swojego nosa” (Mérimée 1872, s. 7). Lapp podkre-
śla, że mimo romantycznego potencjału spotkania, Léon i  jego ukochana 
„witają się, machinalnie krzycząc: «Jakie szczęście!», nadając tej scenie prze-
sadną banalność; podobnie, gdy przejęci strachem, padają sobie w ramiona, 
mówiąc: «Wybacz mi!»” (Lapp 1951, s. 96). Konwencjonalność przejawia się 
także w ironicznych komentarzach narratora, który uwypukla przyjęte ste-
reotypy na temat kochanki Léona: „Zapomniałem powiedzieć, że była mło-
da i ładna”, lub w zdawkowym opisie ich związku: „Być może nie zaskoczę 
moich czytelników, mówiąc im, że byli kochankami w pełnym tego słowa 
znaczeniu, a godne pożałowania było to, że nie byli małżeństwem i istniały 
powody, dla których nie powinni nim być” (Mérimée 1872, s. 10).

Ze względu na swój charakter relacja kochanków jest bliska parodii ro-
mantycznej miłości (Lapp 1951, s. 97). Przypadkowe uwikłanie ich losów 
w domniemane morderstwo Milorda mogłoby nadać tragiczny charakter 
zakończeniu historii. Tymczasem humorystyczne zakończenie rozładowu-
je mylące napięcie, budowane przez monolog spanikowanego Léona, i po-
zornie bliskie zagrożenie dla kochanków (Lapp 1951, s. 96–97). Zamiast 
kontrastu widoczna jest spójność komicznego zakończenia wraz z  iro-
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nicznym tonem narracji opowiadania (Lapp 1951, s. 97). W  ten sposób 
Mérimée odchodzi od własnej koncepcji na rzecz tradycyjnej, co uznaje za 
powód do samokrytyki:

Jest jednak wielka wada, która polega na tym, że zmieniłem zakończenie; 
pierwotnie zamierzałem nadać swojemu opowiadaniu tragiczne zakończe-
nie i naturalnie opowiedziałem historię w przyjemnym tonie; potem zmie-
niłem zdanie i zdecydowałem się na przyjemne zakończenie. Powinienem 
był zacząć od nowa i  opowiedzieć tę historię w  tragicznym tonie; ale to 
mnie znudziło i zostawiłem ją taką. 

(Revue de DM, XXXIV 1879, s. 771, cyt. za: Lapp 1951, s. 94).

Krzywe zwierciadło

Mérimée celowo konstruuje intrygę dążącą do utrzymania czytelni-
ka w  niepewności w  stosunku do biegu wydarzeń w  utworze. Mimo że 
w  opowiadaniu La Chambre bleue ciąg narracji wprowadza wątpliwości 
interpretacyjne, koniec historii przynosi rozwiązanie zagadki domniema-
nego morderstwa. Nawiązanie do mitu o Pyramie i Tysbe oraz obecność 
romantycznych klisz w karykaturalny sposób naznacza relację Léona i jego 
kochanki. Świat przedstawiony funkcjonuje w tej konwencji na kształt ima
ge d’Épinal5, wzmacniając ironiczny wydźwięk narracji. Jednocześnie, dzię-
ki dekonstrukcji mitu, możliwe jest odnalezienie alternatywnego zakończe-
nia historii. Wyróżnienie osobnych warstw narracji pozwala na pogłębioną 
interpretację nawiązań intertekstualnych wyrażonych enigmatycznym sty-
lem autora, który przedstawił związek miłości i śmierci w krzywym zwier-
ciadle.

5 Image d’Épinal: Grafiki w żywych kolorach, przedstawiające m.in. wydarzenia historycz-
ne, religijne, popularne dzieła literackie, czasem zawierające zgadywanki, popularne 
w XIX w. Używam znaczenia przenośnego image d’Épinal, które stało się w języku francu-
skim synonimem dla kliszy i uproszczonego, naiwnego oraz tradycyjnego przedstawienia 
sytuacji.
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Łukasz Kraj

Al Berto, Lizbona, Mapa –  
notka od tłumacza

Pozycja, jaką w historii literatury portugalskiej zajmuje Al Berto (właści-
wie Alberto Raposo Pidwell Tavares, 1948–1997), wydaje się dość niejed-
noznaczna. Z jednej bowiem strony był to artysta – poeta, grafik i animator 
kultury – dość mocno oddalony od spraw bieżących, autor, którego dykcja 
poetycka, jakkolwiek oryginalna i trudna do jednoznacznej klasyfikacji, nie 
zaowocowała żadnym przewrotem, nie wyznaczyła procesowi historyczno-
literackiemu nowych torów, po których ten mógłby dalej się toczyć. Z dru-
giej strony mowa o  autorze szeroko czytanym (i  coraz szerzej komento-
wanym, także w kręgach akademickich), stale obecnym w zbiorowej świa-
domości młodych Portugalczyków i Portugalek, co i rusz odczytywanym 
w nowych kontekstach; o popularności tej świadczy choćby fakt, że zadanie 
reedycji dzieł poety, w tym dzieła życia, czyli monumentalnego, wielokrot-
nie przepisywanego Medo, wzięło na siebie niedawno najważniejsze portu-
galskie wydawnictwo publikujące poezję, Assírio & Alvim.

Wiersze, których przekłady zaprezentowano poniżej, pochodzą z ostat-
niego tomu, jaki Al Berto napisał przed śmiercią – Horto de Incêndio. Noszą 
wyraźne ślady choroby – pisała je ręka człowieka cierpiącego na zaawan-
sowany nowotwór, prawdopodobnie świadomego, że jego dni dobiegają 
kresu. Ale schyłkowość, jaką da się wyczytać z tego tomu, należałoby też 
rozpatrywać w szerszym kontekście: książkę opublikowano w 1997 roku, 
a  zatem pod koniec XX stulecia, które literaturze – w  szczególności po-
ezji – portugalskiej przyniosło nieznane od wieków ożywienie, wyrażające 
się w  kilku zjawiskach o  znaczeniu niebagatelnym w  skali lokalnej – jak 
powstanie saudosismo, pierwszego rdzennie portugalskiego prądu literac-
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kiego, albo zróżnicowana i bardzo bogata recepcja surrealizmu – oraz glo-
balnej – jak eksplozja geniuszu Fernando Pessoi, odnowienie języka po-
etyckiego dokonane przez Herberto Héldera czy wreszcie literacki Nobel 
dla José Saramago (przyjęty przecież jako wyczekany dowód uznania dla 
literatury portugalskiej czy luzofońskiej en bloc). W  tym świetle propo-
nowałbym czytać Horto de Incêndio – tom tak intymistyczny i wyznanio-
wy – także w szerszej perspektywie, to znaczy w kategoriach punktu dojścia 
różnych dróg, jakie wydeptali portugalscy (i  nie tylko) poeci XX wieku, 
a może i jako podsumowanie ich dokonań. Ślady ich obecności w poezji Al 
Berto odnajdziemy przecież na każdym kroku: uprzywilejowanie poetyc-
kiego obrazu, przeradzającego się miejscami w pejzaż somatyczny, stano-
wi dziedzictwo nadrealizmu (lub też jego portugalskiej odmiany – mrocz-
nego abiekcjonizmu) i poetów z nim związanych; niejednoznaczny status 
pozostającego w stanie permanentnego rozkładu poetyckiego, „ja” stanowi 
odległe pokłosie Pessoańskiego (anty)projektu tożsamościowego; obecny 
w  tych tekstach namysł nad tym, co kolektywne, w ujęciu bądź społecz-
nym, bądź narodowym, kontynuuje linię wyznaczoną, odpowiednio, przez 
neorealistów i Teixeirę de Pascoaesa; z kolei silny homoerotyczny kontekst, 
obecny w całym tomie (choć może słabo dostrzegalny w prezentowanym 
cyklu o Lizbonie i w Mapie), każe wpisać twórczość Al Berto w krąg poezji 
queerowej, tuż obok nazwisk takich jak António Botto czy Mário Cesariny.

Wraz z gaśnięciem chorego ciała, którego doświadczenie zapisało się 
na kartach tej poezji, zamyka się również pewna literacka epoka i odno-
szę wrażenie, że czytając Horto de Incêndio, czyta się swego rodzaju testa-
ment portugalskich modernistów. Lata 90., jak przekonuje na przykład Luís 
Carmelo, to przecież moment, w którym w Portugalii zagościł (relatywny) 
dobrobyt, w portugalskiej poezji – postmoderna, w społeczeństwie – prze-
świadczenie o końcu historii, a w sercach pisarzy – ta sama współczesna 
melancholia, która dziś tak mocno dochodzi do głosu w  produkcji lite-
rackiej tego kraju (myślę między innymi o  Śródziemnomorzu João Luísa 
Guimarãesa albo o wierszach Vasco Gato). Czy w takiej optyce Al Berto, 
jako zwrócony ku przeszłości zwiastun kresu, mógłby, paradoksalnie, oka-
zać się jednym z patronów współczesnej poezji portugalskiej, a nawet wy-
razicielem pewnych zbiorowych nastrojów czy intuicji portugalskiego spo-
łeczeństwa w XXI wieku? Być może; niewykluczone też, że właśnie tu tkwi 
tajemnica jego popularności. Tego jednak, jak zawsze w przypadku poezji, 
nie można być pewnym. Pewne jest tylko jedno – że poezja Al Berto mówi 
nam o czymś, coś skończyło się na zawsze.
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lizbona (1)

w murach miasto ma 
serce w głębinach opoki 
gliny sejsmiczne źródła – rośnie tam głos 
co krokiem kruszy potulne gmachy  
 
pism ludów nieprzeliczonych niemal 
już nie ma – opadły z sił na ostrzu światła 
nie wiesz nawet że toczy cię tag wykreśla 
ze wszystkich wieków europy 
 
i dalej – u boków ciała – wciąż trwa 
kaszel promów przewrót oczu 
żebraków – sklepienie gdzie okręt 
odpiera próżnię jej żyły syte 
 
bielą i światłem odznacza się platan we wzroku 
co na nas pada a dalej jest niebo i nie ma nadziei – w ogrodzie 
irysy lilie palmy pod rosą i most wiodący na południowe pola – lizbona 
 
tu zapóźniony śmiech 
już cię nie wybawi od cmentarza przyjemności 
 
więc umierasz 
ciężki od smutku i pytań – umierasz 
byle gdzie 
przysiadłszy na jednym z pobliskich placów – twój wzrok 
utkwiony w morskim piekle ptaków
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lizbona (2)

chciałeś kraju ciszy 
słonych deszczów – ni ścieżek ni snów 
 
dostałeś kraj cieni 
w nim ciepło stężałe od świata 
i wyludnienie – kraj nocnych zawodzeń 
bo ciało jest samo – pytasz siebie 
 
jaki to płomień którym pluje oset? 
czy w twoim braku pomieści się morze? a łodyga 
analgetyków czernieje nad głową… jakie miasto 
się ukaże ziarno po ziarnie wzniesione z piasku? 
ile pogrzebanych lizbon? ile zatopionych? 
 
wiatr niesie ci zapach tropików 
tamaryndowca kwitnącej alei i źdźbeł siana 
wiosennych pól – wiatr 
chroni cię – unosi cię skrzydła ma cierpkie 
ze szronu i z niepewności 
 
zaczniesz mówić rzeczy obłąkane – dusze 
rząd róż i z mgły uwalnia się 
słodkawa woń śmierci
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lizbona (3)

wyobraziłeś sobie kraj bez ruchu na pastwie słońca 
i śpiew rozlał się dreszczem po bruku 
czas płynie powoli i biało zmierzając 
w czas inny jednaki  
 
w głębi baru wbija w ciebie oczy 
handlarka tytoniem – kawiarnia flor do mundo 
rozdroże snu twarzą do europy 
złowionej wzrokiem jak cień grzęznący 
w żyłach stróży parkingowych  
 
wyobraziłeś sobie że przetrwa w tobie 
ten metaliczny brzęk pustych lądów 
koniec końców 
jeszcze wczoraj 
zdołałeś się obuć – i na tej wojnie 
zaleczyłeś w głowie 
korytarz krwawego aksamitu
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lizbona (4)

przybyłeś z dalekich pustyni afryki gdzie 
rozsiałeś ból i czarne potomstwo  
 
plączesz się teraz w spopielałe płótno czasu 
lizbony – drzesz sen na wstęgi 
silisz się na żeglugę po morskich terasach 
 
jednak brak ci tych co ruszyli i teraz 
wabi ich ten tutaj głos – przybywają 
imperium pustych okrętów 
 
a ty 
pod podłym słońcem – ze wzroku na wzrok gubiony 
w grze życiem przeciw brudnym skorupom promów 
płyniesz z prądem 
zaułków szukasz twarzy która przypomni 
ci głos stracony szczęśliwy – lub dowolnego ciała 
by przy twoim udawało sen 
 
jednak lizbonę stworzyły strużki krwi 
prowincje 
oczekiwanie przed kawiarniami 
pustka pod ołowiem nieba co rzuca cień 
na ogrody spękanych posągów 
 
czuć sen bez końca 
chronisz się w wynajętym pokoju przesypiasz 
cały dzień – niech lizbona zapomni o tobie



203
Al Berto, Lizbona, Mapa…

mapa

rozkładasz mapę europy 
znaczysz zgubione miejsce przy morzu – słońce 
gromi kszyki i mądre mleko matek 
skrzepło w smaku w plankton w próchnicę 
 
w donicy przy oknie z widokiem na morze 
zaschły żagle lewkonii w nich żółty oset 
rozrósł się prężnie kosmato – czas leje się 
deszczem po uliczkach wkrada do duszy 
piana nabrzmiała bryzą – europa odchodzi 
zabiera swe klęski przy dźwięku wodnych bębnów 
 
tak wraca do ciebie noc przebyta u wrót wielkich chłodów 
zwęglone ciało żadnej narodowości 
bezimienne miasta wypadek autostrada 
wiadomość w kawiarni rozlane piwo 
nocą alarm ucieczka 
ziemia wiecznych lodów podróż bez końca nóż 
tuż przy szyi i pociągi i most łączący 
zmrok z mrokiem 
kraj z innym krajem – mówiliśmy tam słowa które zabijają 
i szlakiem stali znaczą powieki 
 
lecz 
w znużeniu powrotną podróżą w zniechęceniu 
mapa europy pozostała otwarta w miejscu 
twojego zniknięcia 
 
słyszę jak atlantyk wyje porzucony 
a palce słabną krok po kroku 
powoli pisząc pamiętnik – potem 
składam mapę i idę 
przez okrucieństwo tej dekady bez pasji 
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Notka bibliograficzna:
Pidwell Tavares, A.R. (Al Berto) (2019), O Medo, Lisboa: Assírio&Alvim, s. 41–55.
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Aleksander Podgórny

Contos para Inês

Duarte Nuno de Figueiredo (1939–2006) – lizbończyk, autor sztuk te-
atralnych i opowiadań dla dzieci oraz dorosłych czytelników. Publikował 
pod własnym nazwiskiem, jak również pod pseudonimami José Manuel 
Coimbra oraz João Oldfield. 

Bajki pochodzą ze zbioru Contos para Inês, wydanego już po śmierci 
autora. Ta niewielka książeczka zawiera pięć opowiadań, które pisarz prze-
lał na papier z myślą o swojej wnuczce Inês. Teksty zostały opublikowane 
w 2008 r. zgodnie z obowiązującą wówczas normą ortograficzną (sprzed 
reformy Acordo Ortográfico de 1990).
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A Senhora Gorda e a Raposa

Era uma senhora gorda.
Tinha um enorme espelho no quarto e não se cansava de ver nele re-

flectida a  sua gorda figura enfiada num vestido verde. Tinha o  pescoço 
apertado por um colar de pérolas muito redondas, e os ombros – maravilha 
das maravilhas – estavam cobertos por uma estola feita da pele de uma ra-
posa. Fora uma prenda de aniversário do marido. 

Punha-se muito direita de lado, a cabeça erguida, e olhava-se no espel-
ho. Ou de frente, a cabeça inclinada sobre a pele macia da raposa e os lábios 
franzidos. Sentia-se feliz. Sonhara possuir aquela estola durante quase toda 
a vida. 

O marido entrou no quarto e disse-lhe: “Não vais dormir com a estola 
posta, pois não?”. Ela então tirou-a, fez-lhe uma carícia como se fosse um 
bicho vivo e guardou-a com muito cuidado dentro da caixa, sobre uma ca-
deira, bem à vista. 

Deitou-se com um sorriso nos lábios, a olhar para a caixa, e adormeceu 
com a consciência tranquila.

Acordou noite alta sem saber porquê. O marido dormia e soltava bre-
ves roncos como um músico que tentasse desentupir um trombone. Ficou 
quieta, com a respiração suspensa, a adivinhar o que a acordara. Não sen-
tia medo mas assaltou-a uma leve inquietação e descobriu que o silêncio 
também emite um som próprio. Só se assustou quando viu a estola sair da 
caixa sem ajuda alheia, como se flutuasse. A estola atravessou lentamente 
o quarto.

Deslizava como um pássaro esquisito com as asas fechadas.
A senhora gorda sentou-se na cama e tentou calçar os chinelos de quar-

to. Atrapalhou-se. Viu, com surpresa, abrir-se a porta do roupeiro e que 
uma luz vibrante como a do sol entrava no quarto. A estola passou a porta 
e desapareceu no interior do roupeiro. A senhora gorda desistiu de calçar 
os chinelos e correu atrás da “estola voadora”. Entrou no roupeiro e encon-
trou-se, não no meio de roupa, mas no meio de um imenso campo semea-
do de lentilhas e iluminado pelo sol. Um vento muito ligeiro soprava e as 
lentilhas ondulavam. Fazia calor. À sua frente, já um pouco longe, um ani-
mal ágil e de pêlo dourado caminhava por entre as hastes verdes. A cauda 



207
Contos para Inês

Gruba dama i lisica

Była sobie raz gruba dama. 
Miała w sypialni ogromne lustro, w którym uwielbiała się przeglądać. 

Podziwiała korpulentną figurę odzianą w zieloną sukienkę, szyję przyozdo-
bioną sznurem pereł i ramiona, na których spoczywało prawdziwe cudeń-
ko – etola z lisiego futra. Dostała ją w prezencie od męża na rocznicę ślubu.

Kobieta wyprostowała się, stanęła bokiem do lustra i wyciągnęła szyję. 
Zerknęła na swój profil, a później obróciła się tak, by widzieć się od frontu. 
Ściągnęła usta w dzióbek i przechyliła głowę, wtulając policzek w miękkie 
futro. Była szczęśliwa. Przez całe życie marzyła o takiej etoli.

— Chyba nie będziesz w niej spać? — zapytał mąż, wchodząc do po-
koju.

Ociągając się, zdjęła ją, pogłaskała pieszczotliwie, jakby to było żywe 
stworzenie, po czym ostrożnie odłożyła do pudełka na krześle – tak, by 
mieć ją cały czas na widoku. Położyła się spać z uśmiechem na ustach i czy-
stym sumieniem.

W środku nocy dama nagle się przebudziła nie wiedząc dlaczego. Śpiący 
obok mąż pochrapywał, wydając z siebie dźwięki brzmiące, jakby ktoś pró-
bował odetkać stary puzon. Wstrzymała oddech, zastanawiając się, co wy-
rwało ją ze snu. Nie czuła strachu, ale dręczył ją lekki niepokój. Odkryła, 
że cisza emituje swój własny dźwięk. Przestraszyła się dopiero wtedy, gdy 
zobaczyła, jak etola samoczynnie opuszcza pudełko, unosząc się w powie-
trzu, po czym powoli przelatuje przez pokój.

Szybowała nieśpiesznie, niczym dziwaczny ptak ze złożonymi skrzy-
dłami. 

Dama usiadła na łóżku i próbowała założyć kapcie. Była zdezoriento-
wana. Jakby tego było mało, szafa na ubrania nagle otworzyła się na oścież, 
a  sypialnię zalały fale oślepiającego światła. Etola popłynęła w powietrzu 
ku drzwiom szafy i zniknęła w jej wnętrzu. Kobieta przestała mocować się 
z kapciami i rzuciła się w pogoń za latającą etolą, jednak kiedy wpadła do 
szafy, zamiast pośród ubrań, znalazła się na ogromnym, skąpanym w słoń-
cu polu. Całe było usiane krzaczkami soczewicy, które falowały, poruszane 
podmuchami łagodnego wiatru. Było gorąco. Przed nią, w pewnym odda-
leniu kroczyło smukłe, złotowłose stworzenie, zgrabnie lawirując pomiędzy 
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cheia e felpuda ondulava. Lembrou-se da sua estola. Correu ofegante até 
alcançar o animal. Este parou, virou-se para ela e deixou ver um lindo fo-
cinho pontiagudo onde luziam dois olhos maliciosos.

— Não te canses — disse-lhe o bicho — eu sou a raposa que tu usaste, 
transformada em estola.

— Quero-te de volta. Que ideia estúpida foi essa, de me fugires? Tu 
pertences-me. Quem consentiu que tu me abandonasses, assim, sem mais 
nem menos?

— Eu não te pertenço. Sou livre. Eu sou uma raposa.
Sentiu-se ridícula, no meio daquele campo, descalça, a  discutir com 

uma raposa.
— Quero que venhas comigo — disse a raposa. E recomeçou a andar.
Impelida por uma vontade estranha, ela seguiu a raposa. Uma nuvem 

pequena e branca atravessava o céu. Entraram num bosque de castanheiros 
e caminharam em silêncio. O ar cheirava a folhas frescas. Chegaram à mar-
gem dum ribeiro. A  raposa saltou ligeira de pedra em pedra até chegar 
à margem oposta. Ela ficou parada, receosa, a olhar para a água. 

— Salta! — disse-lhe a raposa.
— Tenho medo.
— O medo vence-se. Anda, salta!
Ela pôs então o  pé direito na primeira pedra, depois o  esquerdo na 

pedra seguinte e ficou parada, receosa de continuar. A água era como o es-
pelho e passava-lhe por entre as pernas. Sentiu-se como uma ponte e de-
cidiu vencer o medo: avançou o pé direito para a pedra seguinte e depois 
o esquerdo para a outra e assim até chegar à outra margem onde a raposa 
a esperava.

— Quero que conheças a minha família — disse a raposa.
Depois de alguns minutos de caminhada abeiraram-se de uma cla-

reira. Iluminados pela luz radiante do sol, três raposinhos brincavam. 
Mordiscavam-se e rebolavam-se pelo chão. Junto a um grande castanheiro 
o pai-raposo parecia dormitar. Mas vigiava. A raposa falou:

— Esta é a minha família. É aqui que vivemos. 
A Senhora gorda sentia-se cansada. Sentou-se no chão, à sombra, des-

calça e vestida com a sua ridícula camisa de dormir.
— És então uma raposa. — Falou como se pensasse em voz alta. — 

Nunca tinha visto uma raposa assim. Quero dizer: nunca estive tão perto 
de uma raposa.

Ouviam-se pássaros.
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zielonymi krzewami. Ujrzawszy jego puszysty ogon, dama przypomniała 
sobie o etoli. Rzuciła się biegiem, aż dogoniła zwierzę, które zatrzymało się 
i odwróciło ku niej. Oczom damy ukazał się smukły pysk i para szczwanych 
lśniących ślepi.

— Spokojnie — rzekło zwierzę — jestem lisicą, która służyła ci za etolę.
— Chcę cię z  powrotem! Cóż to za głupi pomysł, by mi uciekać? 

Należysz do mnie. Co to za maniery, żeby tak mnie opuszczać bez słowa?
— Nie jestem twoją własnością. Jestem wolna. Jestem lisicą!
 Dama poczuła się głupio, stojąc boso na środku pola i rozmawiając ze 

zwierzęciem. 
— Chodź za mną — powiedziała lisica i odwróciła się, by kontynuować 

wędrówkę.
 Kierując się niezrozumiałym impulsem, dama podążyła za nią.  

Niewielka, biała chmurka snuła się po niebie. Dama i lisica szły w milcze-
niu, minęły zagajnik kasztanowców, wdychając unoszącą się w powietrzu 
woń świeżych liści, aż dotarły do miejsca, gdzie drogę przecinał im leśny 
strumień. Lisica prędko przeprawiła się na drugi brzeg, przeskakując po 
wystających nad powierzchnię wody kamieniach. Dama zatrzymała się, pa-
trząc z niepokojem na wodę.

— Skacz! — rozkazała lisica.
— Boję się.
— Strach można pokonać. Skacz!
Postawiła prawą stopę na pierwszym kamieniu, potem lewą na dru-

gim i zatrzymała się, zbyt wystraszona, by iść dalej. Spojrzała w dół. Woda 
przepływała swobodnie, obmywając kamienie, na których stała kobieta. 
Widziała swoje odbicie w drgającej tafli – przysadzista sylwetka przypomi-
nała most górujący nad płynącą wodą i ta myśl w przedziwny sposób doda-
ła jej odwagi. Przesunęła prawą stopę na kolejny kamień, później lewą, i tak 
– krok po kroku – znalazła się na drugim brzegu, gdzie czekała na nią lisica.

— Chcę, żebyś poznała moją rodzinę — powiedziała i  ruszyła przed 
siebie.

Po kilku minutach spaceru dotarły do polany. Bawiły się na niej trzy 
lisiątka. Dokazywały w promieniach słońca, podgryzając się i  turlając po 
trawie w udawanej walce. Pod wielkim kasztanowcem odpoczywał lisi tata, 
z pozoru pogrążony w drzemce, lecz cały czas czujny.

— To moja rodzina — wyjaśniła lisica. — Tutaj mieszkamy.
Gruba dama z ulgą opadła na trawę. W przyjemnym cieniu nareszcie 

mogła odpocząć. Bosa i ubrana w swoją niedorzeczną koszulę nocną.
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Pensou no marido a dormir e no que ele pensaria se acordasse e não 
a visse na cama. Quando regressasse contar-lhe-ia tudo. Ele não ia acredi-
tar. De súbito soaram dois disparos de uma arma de fogo. O som assusta-
dor ecoou na clareira e por entre as árvores. Os pássaros fugiram e a raposa 
correu direita à sua família. 

— São os caçadores! — gritou-lhe a raposa enquanto corria. — Foge!
Todos juntos, mãe, filhos e pai desapareceram na espessura do bosque. 

Ela levantou-se e ficou parada e com medo. Ouviram-se mais dois tiros. 
Mesmo ali ao pé. Quis fugir mas sem saber para onde. Do outro lado da 
clareira apareceram dois homens. Assustadores. Calçavam botas, vestiam 
roupa de cor verde envergonhada, usavam chapeuzinhos ridículos e segu-
ravam as espingardas ameaçadoras. Os canos brilhavam ao sol. Um deles 
transportava ao ombro uma raposa morta. Como uma estola. Eles desco-
briram-na e pararam. Teve medo. Falaram entre si. E começaram a  an-
dar na sua direcção. Então ela desatou a correr por entre os castanheiros. 
Desejava encontrar a porta do roupeiro, entrar no quarto e fechar a por-
ta com segurança. Corria e tropeçava nos troncos caídos no chão. Até os 
pés lhe doíam. Ouviram-se mais tiros e sentiu que lhe faltavam as forças. 
Queria correr mas as pernas não lhe obedeciam. Desejou ser uma raposa. 
Veloz como uma raposa. Mas logo pensou que não queria ser apanhada 
e morta como uma raposa. Transformada em estola. Com voz desmaiada 
deu um grito: Socorro!

— Estás a ter um pesadelo, querida. — disse-lhe o marido ao mesmo 
tempo que a abanava. Ela estava sentada na cama e o coração batia-lhe for-
te. Suava.

— Vou buscar-te um copo com água. — disse ele e saiu da cama.
Ela olhou a porta do roupeiro. Fechada, banal, depois deslizou o olhar 

para a caixa sobre a cadeira. Soergueu-se um pouco e viu a estola. Suspirou...
Durante aquele inverno e nos que se lhe seguiram usou muito poucas 

vezes a estola. O marido dizia-lhe que pagara um dinheirão para nada.
Ela, sempre que punha a estola sobre os ombros sentia um frio terrível. 

Lembrava-se dos caçadores e ouvia a voz da raposa: “Eu não te pertenço. 
Sou livre.”



211
Contos para Inês

— Więc jesteś lisicą — myślała głośno. — Nigdy nie widziałam takiej 
lisicy. Znaczy się, nigdy z tak bliska.

Rozległy się głosy ptaków. 
Pomyślała o swoim śpiącym mężu – co zrobi, gdy się obudzi, a jej nie 

będzie obok? Będzie musiała opowiedzieć mu o tym wszystkim, gdy wró-
ci… a on i tak jej nie uwierzy.

Wtem, ni stąd ni zowąd padły dwa wystrzały, przetaczając się po le-
sie złowrogim echem. Ptaki, spłoszone, poderwały się do lotu, a lisica po-
mknęła w stronę swojej rodziny.

— To myśliwi! — krzyknęła w biegu. — Uciekaj!
Wszyscy razem – mama, dzieci i  ojciec – zniknęli w  gęstwinie lasu. 

Dama zerwała się na równe nogi, ale gdy usłyszała kolejne dwa strzały, 
tym razem tuż obok, przerażona zamarła w bezruchu. Chciała uciec, nie-
ważne dokąd, byle daleko. Na przeciwległym końcu polany pojawiło się 
dwóch przerażających mężczyzn. Mieli na sobie wysokie, myśliwskie buty, 
zgniłozielone kamizelki i groteskowe kapelusiki. W rękach trzymali strzel-
by, a słońce odbijało się w ich budzących grozę lufach. Jeden z nich niósł 
na ramionach, niczym etolę, martwego lisa. Nagle zauważyli damę i zatrzy-
mali się. Oblał ją zimny pot. Myśliwi zamienili ze sobą kilka słów i ruszyli 
w jej kierunku. Nie czekając dłużej, kobieta zerwała się biegiem w stronę 
zagajnika. Miała nadzieję, że trafi na drzwi szafy i znajdzie się z powrotem 
w swojej bezpiecznej sypialni. Biegła, przedzierając się przez gęstwinę i po-
tykając o przewrócone pnie, aż rozbolały ją stopy. Usłyszała kolejne strzały 
i poczuła, że opada z sił. Chciała biec, lecz nogi odmawiały jej posłuszeń-
stwa. Zapragnęła stać się lisicą. Chciała być szybka jak lisica. Lecz zaraz do-
tarło do niej, że nie chciałaby, aby na nią polowano. By ją dopadnięto i zabi-
to. A później noszono jako etolę. Słabnącym głosem zawołała: Pomocy!…

— Obudź się, kochanie, masz zły sen — usłyszała głos męża i poczuła, 
jak nią potrząsa. Siedziała na łóżku, a jej serce biło jak oszalałe. Oblał ją pot. 

— Przyniosę ci szklankę wody — dodał, wstając z łóżka.
Spojrzała na drzwi szafy – rzecz jasna, były zamknięte. Jej wzrok skiero-

wał się w stronę leżącego na krześle pudełka. Wyciągnęła lekko szyję i do-
strzegła w środku etolę. Westchnęła ciężko.

Tej zimy dama bardzo rzadko nosiła etolę. Mąż zrzędził, że wydał tyle 
pieniędzy na marne, jednak za każdym razem, gdy zakładała ją na ramio-
na, czuła przejmujący chłód. Przypominała sobie myśliwych i słowa lisicy: 
„Nie jestem twoją własnością. Jestem wolna”.
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A Joaninha Voa, Voa

A Joaninha, sempre que se olhava ao espelho feito de água quieta e muito 
límpida do lago que havia à porta de sua casa pensava: “Não gosto nada das 
pintas pretas que sarapintam o meu vestido encarnado”. E com desgosto: 
“Porque há-de ser assim?”, “quem me dera mudar de roupa. Se eu pudes-
se…”. E dava pequenos voos até encontrar alguma coisa que lhe pudesse 
servir de almoço. 

Até que um dia, em que se aventurara a ir mais longe, descobriu uma 
casa já velha rodeada por um jardim meio abandonado. As janelas esta-
vam abertas e por elas saía o som de música que alguém fazia num pia-
no. Curiosa a Joaninha resolveu entrar por uma das janelas. Pousou numa 
mesa suja cheia de frascos, latas, bisnagas. Num boião alto, de vidro, havia 
um grupo de pincéis de todos os tamanhos e feitios, virados para cima, 
como se espreitassem o que se passava à sua volta. Na mesa havia também 
um pano manchado de muitas cores.

A música vinha de uma telefonia que estava sobre a mesa.
A  Joaninha olhou melhor e viu um homem alto, magro e de cabelo 

branco que, de costas para a janela, segurava numa das mãos um pincel e na 
outra uma engraçada tabuinha de forma oval cheia de tintas de várias cores 
que se misturavam como arco-íris desmanchado. A mão com o pincel ia até 
uma grande tela onde espalhava azul ao lado de verde claro e de um outro 
verde mais escuro. O azul era lindo, como o céu muito azul. A mão ia e vin-
ha. Da tabuinha para a tela, da tela para a tabuinha. Às vezes ficava parada 
como se olhasse para a tela. E a dada altura o homem prendeu o pincel nos 
dentes e passou o dedo indicador, ao de leve, no azul muito azul.

A Joaninha descobriu: “É um pintor”. E ficou por ali, maravilhada, a ol-
há-lo e a escutar a música. “Tanta cor” – pensou. E de repente uma ideia 
louca assaltou-lhe a cabeça: “Já sei!” — disse de si para si. “Vou escolher 
uma destas cores e pintá-la sobre as pintas pretas do meu vestido encarna-
do”. “Assim me livrarei delas”. Sentiu-se muito feliz porque o seu sonho ia 
realizar-se. Mas logo de seguida pensou que ela, sozinha não seria capaz de 
pintar. Teria de encontrar alguém que a ajudasse. E lembrou-se do Louva-
a-Deus que vivia perto de si. Com aquelas patinhas tão compridas era ele 
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Leć, leć, Biedroneczko!

Nad spokojnym, czystym jeziorem mieszkała sobie Biedronka. Bardzo lu-
biła przeglądać się w gładkiej tafli wody. Myślała wtedy: „Jakże nie lubię 
tych czarnych kropek, które szpecą moją czerwoną sukienkę!…”. I doda-
wała z żalem: „Dlaczego musi tak być? Ach, gdybym tylko mogła się prze-
brać…”. Następnie wzbijała się do lotu i wyruszała na poszukiwania czegoś 
do jedzenia.

Pewnego dnia, gdy odważyła się polecieć znacznie dalej, niż zwykle, 
odkryła stary dom otoczony na wpół zdziczałym ogrodem. Przez otwar-
te okna niósł się dźwięk melodii granej na pianinie. Zaciekawiona, zde-
cydowała się wlecieć do środka. Przysiadła na zagraconym stole pełnym 
butelek, puszek i tubek. W wysokim szklanym słoju znajdowały się pędzle 
wszelakich rozmiarów i kształtów, ustawione włosiem do góry i sprawiają-
ce wrażenie, jakby rozglądały się na boki. Nieopodal leżała również szmat-
ka upstrzona wielobarwnymi plamami z farby.

Muzyka dobiegała z leżącego na stole telefonu.
Biedronka rozejrzała się uważniej i  spostrzegła wysokiego, szczupłe-

go mężczyznę o siwych włosach, który stał odwrócony plecami do okna. 
W jednej z rąk miał pędzel, a w drugiej zabawną, owalną paletę pełną farbek 
w różnych kolorach, zlewających się w bezkształtną tęczę. Dłoń trzymająca 
pędzel podążyła w kierunku wielkiego płótna, na którym rozpościerał się 
błękit obok plam jasnej i ciemnej zieleni. Przypominał on Biedronce niebo 
o najbardziej nasyconym odcieniu i wydał jej się równie piękny.

Dłoń krążyła nieustannie – od palety w kierunku płótna, tam i z po-
wrotem. Czasami zamierała na moment w bezruchu, jak gdyby przygląda-
jąc się obrazowi. Innym razem mężczyzna przytrzymywał pędzel między 
zębami i wysuwał palec wskazujący do światła, w kierunku intensywnego 
błękitu nieba.

„To malarz!” — zdała sobie sprawę Biedronka. I siedziała tam, oczaro-
wana, podziwiając go i wsłuchując się w dźwięki muzyki. „Tyle kolorów!…” 
— pomyślała. Nagle w  jej głowie pojawił się szalony pomysł: „Już wiem! 
Wezmę jedną z tych farb i zamaluję nią czarne kropki na mojej czerwonej 
sukience. W ten sposób się od nich uwolnię!”. Na myśl o tym, że jej marze-
nie nareszcie się spełni, ogarnęła ją radość. Zaraz jednak uświadomiła so-
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o indicado para a ajudar na pintura. Saltou da mesa para o parapeito da 
janela e correu até casa. Chegou muito cansada.

“Senhor Louva-a-Deus! Senhor Louva-a-Deus!” — chamou o mais alto 
que pôde. O Louva-a-Deus apareceu por detrás de uma árvore. Esguio, ele-
gante. “O  que quer de mim, menina Joaninha?” — perguntou vagaroso. 
E ela, ofegante, disse-lhe o que queria. “Faça-me esse favor Senhor Louva-
a-Deus” — concluiu ansiosa. E ele concordou. Mas pelo caminho foi per-
guntando: “E o pintor não será perigoso?”, “E se ele dá por nós, e nos esbo-
rracha ali mesmo?”, “Não nos esborracha coisa nenhuma. Esteja descansa-
do.” E depois: “Eu sei que não há perigo”, dizia a Joaninha para o sossegar.

E lá chegaram. O pintor continuava a pintar e ao mesmo tempo asso-
biava, acompanhando a música que saía da telefonia. O azul do seu quadro 
brilhava. A  Joaninha escolheu a  cor para colorir as pintas pretas do seu 
vestido: um amarelo muito amarelo. “É a  cor dos girassóis” — disse ela. 
E o Louva-a-Deus mergulhou uma das patinhas na tinta amarela e tapou 
cuidadosamente todas as pintas pretas do vestido da Joaninha. Foi um tra-
balho demorado e difícil de realizar. O Louva-a-Deus não era pintor e as 
pintas amarelas não ficaram bem, bem redondas. Umas maiores do que 
outras, umas mais redondas, outras nem por isso. Mas a Joaninha deu-se 
por satisfeita e quis regressar a casa o mais depressa possível, para poder 
olhar-se no espelho das águas do lago. “Depressa senhor Louva-a-Deus, 
depressa”, dizia. E lá foram os dois: a Joaninha a correr e o Senhor Louva-
a-Deus em passadas argas. Entretanto uma nuvem negra e muito pouco 
simpática apareceu no céu. Coisa que acontece por vezes em pleno Verão, 
em dias quentes e que prometem ser sossegados e harmoniosos. 

A nuvem negra não era muito grande mas estava cheia de chuva e com 
uma vontade louca de deixar cair aquela água toda sobre os campos secos, 
as ervas desmaiadas, as árvores cobertas de pó, as flores que pediam há 
muito tempo um pouco de chuva para beberem e se lavarem. E a nuvem 
assim fez: deixou cair a chuva e a Joaninha e o senhor Louva-a-Deus nem 
tiveram tempo para se abrigarem. E como os chapéus-de-chuva não foram 
inventados para bichos… dum momento para o outro estavam os dois en-
charcados. Lá conseguiram, por fim, meter-se debaixo duma pedra. E ali 
ficaram a ver a água a correr. De repente o Senhor Louva-a-Deus começou 
a rir sem parar. Como só um Louva-a-Deus é capaz de rir. E a Joaninha, 
espantada, a olhá-lo. “Que lhe aconteceu, Senhor Louva-a-Deus?”, pergun-
tou ela. “Porque é que está a rir-se?”, insistiu. E o Senhor Louva-a-Deus, já 
com as lágrimas nos olhos de tanto rir, respondeu-lhe: “A mim nada me 
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bie, że nie da rady dokonać tego samodzielnie – będzie potrzebowała kogoś 
do pomocy. Przypomniała sobie o swoim sąsiedzie, panu Modliszce. Jego 
długie odnóża idealnie sprawdzą się przy malowaniu. Przefrunęła ze stołu 
na parapet i popędziła w stronę domu najszybciej jak tylko mogła. Dotarła 
tam bardzo zmęczona.

„Panie Modliszko! Panie Modliszko!” — zawołała ze wszystkich sił. 
Pan Modliszka, smukły i  elegancki, wychylił się zza drzewa. „Czegóż to 
chcesz ode mnie, Biedroneczko?” — zapytał leniwie, a ona, z  trudem ła-
piąc oddech, opowiedziała mu o  całej sprawie. „Pomoże mi pan, panie 
Modliszko?” — zapytała. Pan Modliszka się zgodził, jednak gdy wyruszyli 
w drogę, zapytał: „Czy malarz nie jest niebezpieczny? Nie rozgniecie nas, 
jeśli nas zauważy?”. „Proszę się nie martwić” — uspokajała — „jestem pew-
na, że nic nam nie grozi.”

Gdy przybyli na miejsce, mężczyzna wciąż malował, pogwizdując 
w takt muzyki płynącej z telefonu. Błękit lśnił na jego płótnie. Biedronka 
wybrała dla siebie kolor: był to najżółtszy odcień żółciutkiej żółci. „To ko-
lor słoneczników” — powiedziała. Pan Modliszka niezwłocznie przystąpił 
do dzieła. Zanurzył jedno ze swych odnóży w farbie i zabrał się za zamalo-
wywanie kropek na Biedronkowej sukience. Zadanie okazało się niełatwe 
i  czasochłonne – pan Modliszka nie był wszak malarzem. Nie wszystkie 
kropki wyszły idealnie: niektóre były większe, inne mniejsze; jedne okrągłe, 
a znowuż inne nie do końca. Biedronka była jednak zachwycona i zapra-
gnęła jak najszybciej wrócić do domu, by móc przejrzeć się w tafli jeziora. 
„Szybko, panie Modliszko, szybko!” — pokrzykiwała, gdy zbierali się do 
drogi.

Pokonywali dystans pośpiesznie – Biedronka biegiem a pan Modliszka 
długimi susami – gdy nagle na niebie pojawiła się ciemna i nie wróżąca ni-
czego dobrego chmura. Zdarza się to czasami w środku lata, podczas upal-
nych dni, które zapowiadają się na ciche i spokojne. Chmura nie była zbyt 
duża, ale za to ciężka od deszczu i gotowa wylać całą wodę na wysuszone 
pola, przywiędłe trawy, pokryte kurzem drzewa i  kwiaty, od dawna bła-
gające o  odrobinę dżdżu, którym mogłyby się obmyć i  napoić. I  tak też 
się stało. Nim Biedronka i  pan Modliszka zdążyli się schować, rozpętała 
się ulewa. Jak wiadomo, nie wynaleziono jeszcze parasoli dla owadów, dla-
tego też, gdy wreszcie znaleźli schronienie pod jednym z kamieni, oboje 
byli przemoczeni do suchej nitki. Wpatrywali się w  strumienie płynącej 
z nieba wody, aż nagle pan Modliszka wybuchnął niepohamowanym śmie-
chem. Biedronka spojrzała na niego zaskoczona: „Coś się panu stało, panie 
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aconteceu. Mas a si… Menina Joaninha, a si sim, aconteceu.” Foi então que 
a  Joaninha reparou que a  tinta amarela que o  Senhor Louva-a-Deus lhe 
pintara sobre as pintas pretas estava a desfazer-se e a escorrer para o chão. 
O chão à sua volta todo amarelo. Por culpa da chuva. Olhou para o céu 
e pareceu-lhe ver a nuvem que se afastava, a rir-se às gargalhadas. E a chuva 
parara. E a nuvem ria-se. Talvez, claro.

“Menina Joaninha, sabe uma coisa?” — falou o Senhor Louva-a-Deus, 
com voz de riso. “As pintas pretas ficam-lhe muito bem. E têm uma vanta-
gem: não há chuva que as desfaça”.

E a menina Joaninha pensou que ele tinha razão. E começou, logo, ali, 
a gostar mais de si mesma.

Vestido vermelho com pintinhas pretas. 
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Modliszko? — zapytała. — Z czego się pan tak śmieje?”. Ocierając łzy, pan 
Modliszka odpowiedział: „Mnie nie stało się nic, ale tobie… tobie, moja 
droga, a i owszem!”. W tym momencie Biedronka odkryła, jak bezlitośnie 
deszcz obszedł się z jej sukienką. Była kompletnie przemoczona, a smugi 
żółtej farby spływały na ziemię, odsłaniając ukryte pod nimi czarne kropki. 
Kałuża pod ich stopami nabierała coraz żółtszej barwy. Cały wysiłek wło-
żony w dzisiejszą eskapadę poszedł na marne. Wszystko przez ten deszcz! 
Biedronka spojrzała w niebo i odniosła wrażenie, że oddalająca się chmura 
śmieje się do rozpuku. Przestało padać. Chmura się śmiała. A przynajmniej 
tak się wydawało.

„Wiesz co, Biedroneczko?” — zaczął pan Modliszka, a  w  jego głosie 
wciąż pobrzmiewała nutka rozbawienia — „Czarne kropki pasują ci o wiele 
bardziej i mają jedną zaletę – nie zmyje ich żaden deszcz”.

Biedronka pomyślała chwilę i przyznała mu rację. I zaczęła lubić siebie 
taką, jaka była.

W czerwonej sukience w czarne kropki.
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Kaczka Dziwaczka – nota od tłumaczki

Wiersz został napisany przez polskiego poetę i  satyryka Jana Wiktora 
Lesmana, znanego jako Jan Brzechwa. Urodził się on 15 sierpnia 1898 r. 
w  Żmerynce, zmarł 2 lipca 1966 r. w  Warszawie. Pomimo że nie wiązał 
kariery z  poezją, został zapamiętany jako autor wierszy dla dzieci. Jego 
utwory są ponadczasowe. Pierwszy tomik, zatytułowany „Tańcowała igła 
z nitką” został wydany w 1938 r. Można tam znaleźć między innymi wier-
sze takie jak „Pomidor”, „Żuraw i  czapla” czy „Na straganie”. „Kaczka 
Dziwaczka” została natomiast wydana rok później, w drugim tomiku auto-
ra. Swoją twórczość zakończył w 1968 roku wraz z dwoma ostatnimi utwo-
rami „Opowiadania drastyczne” i „Liryka mego życia”. Otrzymał trzy na-
grody literackie: w 1954 roku otrzymał nagrodę miasta Stalinogród, w 1956 
roku – nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzie-
ży, a w 1965 roku nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki. Swój pseu-
donim autorski zawdzięcza kuzynowi – Bolesławowi Leśmianowi. Wyraz 
brzechwa oznacza „tylną część pocisku, zapewniającą mu stabilizację pod-
czas lotu w powietrzu” (PWN, s. v. brzechwa). 

Niniejszy tekst należy do poezji dziecięcej, dlatego też uznałam, że ce-
lem tłumaczenia będzie zachowanie metrum, a  dokładniej ośmiu sylab 
w każdym wersie, tak samo jak w oryginale. Cały wiersz opiera się na an-
tropomorfizacji, dzięki której Brzechwa pokazuje dziecku świat za pomocą 
kontrastów. Starałam się również oddać gry słowne autora, które nadają 
tekstowi komiczny wydźwięk. Warstwa brzmieniowa tekstu została oddana 
w nieco inny sposób niż w oryginale, gdyż „Kaczka Dziwaczka”, zwłaszcza 
w początkowych wersach, opiera się na dźwiękach cz i sz, które we włoskim 
praktycznie nie istnieją, więc zostały one zastąpione przez końcówki -ello 
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i  -ella. W  wierszu zostały zachowane rymy parzyste. Jest to tłumaczenie 
udomowione z uwagi na odbiorcę (dzieci). 

Tłumacząc ten wiersz, zawsze musiałam brać pod uwagę, czy również 
dla włoskiego dziecka pewne czynności, które wykonywała kaczka, będą 
z jednej strony absurdalne, a z drugiej zrozumiałe. Brzechwa w ostatnich 
wersach przytacza typowo polskie warzywo, a mianowicie buraczki, których 
we Włoszech praktycznie się nie jada, więc oczywistym było dla mnie, że 
nie będą one mogły pojawić się we włoskim przekładzie. Największy pro-
blem sprawił mi jednak sam tytuł, gdyż Brzechwa zwykł nadawać swoim 
bohaterom rymowane przydomki, co też musiało zostać zachowane w tłu-
maczeniu.
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Kaczka Dziwaczka

Nad rzeczką opodal krzaczka, 
Mieszkała kaczka-dziwaczka, 
 
Lecz zamiast trzymać się rzeczki, 
Robiła piesze wycieczki.   
 
Raz poszła więc do fryzjera: 
„Poproszę o kilo sera!” 
 
Tuż obok była apteka: 
„Poproszę mleka pięć deka” 
 
Z apteki poszła do praczki 
Kupować pocztowe znaczki. 
 
Gryzły się kaczki okropnie: 
„A niech tę kaczkę gęś kopnie!” 
 
Znosiła jaja na twardo 
I miała czubek z kokardą, 
 
A przy tym, na przekór kaczkom, 
Czesała się wykałaczką. 
 
Kupiła raz maczku paczkę, 
By pisać list drobnym maczkiem. 
 
Zjadając tasiemkę starą, 
Mówiła, że to makaron. 
 
A gdy połknęła dwa złote, 
Mówiła, że odda potem.

Paperella Bizzarella

Vicino al ruscello Fella 
Viveva una bizzarella, 
 
Ma anziché starci vicino, 
Gironzolava un pochino. 
 
Si recò dal parrucchiere: 
“Avrebbe un chilo di mele?” 
 
Più tardi andò dal dottore: 
“Dei Cornetti, per favore”.  
 
E poi corse dall’architetto: 
“Del pollo, me ne dia un etto”. 
 
E le papere a beccarsi: 
“Magari un’oca la calci!” 
 
Faceva tante uova sode, 
E anche ai capelli le code. 
 
E con lo stuzzicadenti  
Ornava abiti aderenti. 
 
Poi comprò del papavero  
Per farne un altro papero. 
 
Mangiando vecchie codette 
Diceva: “sono trenette”. 
 
E quando un soldo mangiò 
Si trasformò tutta in bordeaux. 
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Martwiły się inne kaczki: 
„Co będzie z takiej dziwaczki?” 
 
Aż wreszcie znalazł się kupiec: 
„Na obiad można ją upiec!” 
 
Pan kucharz kaczkę starannie 
Piekł, jak należy, w brytfannie. 
 
Lecz zdębiał, obiad podając, 
Bo z kaczki zrobił się zając. 
 
W dodatku cały w buraczkach, 
Taka to była dziwaczka!

E disse un papero scaltro  
“Si impapererà senz’altro!”  
 
Alla fine fu comprata: 
“Ne faccio una paperata” 
 
Il cuoco la fece cotta. 
Aggiunse anche la ricotta, 
 
Ma servendola si stupì 
Perché la papera sparì! 
 
Restò solo papavero. 
Mi sembrò strana, davvero!

Notka bibliograficzna:
Brzechwa, J. (1939), Kaczka Dziwaczka, Warszawa: J. Mortkowicz.



nr 22
2022

Michalina Smoleń

Wilcza zamieć – przekład

„Wilcza zamieć” jest piosenką stworzoną na potrzeby gry „Wiedźmin 3: 
Dziki Gon”, wydanej w  2015 roku przez polskie studio CD Projekt Red. 
Utwór został napisany przez scenarzystkę Aleksandrę Motykę. W grze bal-
ladę śpiewa piękna trubadurka Priscilla, zwana również Cyraneczką, przy-
grywając jednocześnie na lutni.

Tytuł utworu od razu przywołuje na myśl fragment elfiego proroc-
twa o  zagładzie świata: „Zaprawdę powiadam wam, oto nadchodzi wiek 
miecza i topora, wiek wilczej zamieci” – wieści Ithlinne (Sapkowski 2014, 
s. 5). Tymczasem ballada opowiada o skomplikowanym uczuciu łączącym 
wiedźmina Geralta i czarodziejkę Yennefer. Ich relację opartą na miłości, 
pasji i przywiązaniu przeplatają liczne rozczarowania i okresy gorzkiej roz-
łąki. Historia dwojga zakochanych w  dużej mierze pisana jest przez los. 
Przeznaczenie związało na wieki Geralta i  Yennefer po wypowiedzeniu 
przez wiedźmina tajemniczego życzenia (Sapkowski 2011, s. 272).

Dopracowany tekst Aleksandry Motyki nie uwzględniał faktu, że pio-
senka będzie tłumaczona na inne języki (Kosman 2015). Interpretacja za-
wiłej historii miłosnej dwojga ludzi kreuje konkretny obraz, ale przedsta-
wienie jej za pomocą bogatych figur stylistycznych stanowi wyzwanie dla 
tłumacza. W swoim przekładzie ballady skupiłam się zatem nie tylko na 
zachowaniu poetyckiej formy, ale także na jak najwierniejszym ukazaniu 
niezwykłej relacji łączącej wiedźmina i  czarodziejkę. Ich silną, nieroze-
rwalną więź tworzą miłość, tęsknota, poświęcenie, a czasami smak goryczy. 
Myślę, że warto również podkreślić rolę przeznaczenia, dzięki któremu – 
a może wbrew któremu? – drogi Geralta i Yennefer bezustannie się rozcho-
dzą i splatają ponownie.
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Wilcza zamieć

Na szlak moich blizn poprowadź palec 
By nasze drogi spleść gwiazdom na przekór 
Otwórz te rany, a potem zalecz 
Aż w zawiły losu ułożą się wzór  
 
Z moich snów uciekasz nad ranem 
Cierpka jak agrest, słodka jak bez 
Chcę śnić czarne loki splątane 
Fiołkowe oczy mokre od łez 
 
Za wilczym śladem podążę w zamieć 
I Twoje serce wytropię uparte 
Przez gniew i smutek stwardniałe w kamień 
Rozpalę usta smagane wiatrem 
 
Z moich snów… 
 
Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem 
Czy przez ślepy traf miłość nas związała 
Kiedy wyrzekłem moje życzenie 
Czyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała 
 
Z moich snów…
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Tempesta del lupo

Vigili i miei percorsi straziati 
A dispetto delle stelle nemiche 
Non riaprire vecchie ferite 
Infine ci siamo destinati  
 
All’alba fuggi dai sogni miei 
Aspra come uva, dolce come lillà 
Sognerei di quei riccioli neri 
Occhi violetti e una lacrima 
 
Seguo le tracce del lupo tormentate 
Dov’è il cuore come pietra duro 
Per ira e vuoto reso assiduo 
Risveglio le labbra dai venti sferzate 
 
All’alba… 
 
Forse il fato mi diede il tuo cuore 
O forse ci legano casi puri 
Quando pronunciai i miei auguri 
Contro te stessa sentisti l’amore 
 
All’alba …
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El verano

Una cálida sonrisa que por la ventana entra 
Un fresco abrazo desde la ribera 
Un suave suspiro en la madrugada 
Un impetuoso estrépito que la calma quebranta 
 
Un rapaz vendaval que alivio al montaraz concede 
Una planta curativa que alienta 
Un divino haz ilustre que despierta 
Una luna gatuna para el trébol de cuatro hojas
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Vasco Guterres 

Sem título [Eu perguntei os meus pais...]

Eu perguntei os meus pais, o que é Amor. 
A minha mãe disse-me que isto é emoção,  
E o meu pai disse que isto é sacrifício.  
Mas quando ouço a voz que vem do céu,  
Logo o Amor se torna devoção.   

Sem título [Ha’u husu ha’u-nian aman-inan…]

Ha’u husu ha’u-nian aman-inan, saida mak domin.  
Ha’u nia inan hatan katak ne’e emosaun,  
No ha’u nia aman hatan ne’e sakrifisiu  
Maibe bainhira ha’u rona lian husi leten a’as ba  
Ikus mai domin sai devosaun
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Destino

O Vento vem da montanha  
Leva todas as folhas  
e as poeiras  
Volta ao princípio   
 
Sopra lentamente, dia a dia  
O Vento, depois logo tufão  
Quando o vento segurar  
Ninguém pode ficar   
 
Os seres humanos têm habilidades para negociar,  
Curar a doença,  
e manipular  
Mas o Vento ninguém pode.   
 
Em frente do Vento todos são os mesmos  
Pobre e rico ou santo e pecador  
Quando o Vento vem  
Ninguém pode escapar. 

28/02/21 Traduzido: 25/02/2022 
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Poemas

Destinu

Anin mai husi foho  
lori ai-tahan  
no rai-rahun  
fila ba nia hun  
 
Hu’u neneik, husi loron ba loron  
Anin hafoin sai anin bo’ot  
bainhira Anin foti  
ema ida la bele hela  
 
Ema iha kibi’it atu negosia,  
kura moras  
no lohi  
Maibe ho Anin labele  
 
Iha Anin nia oin ita hotu hanesan  
kiak no riku eh sala-la’ek no sala-nain  
Bainhira Anin to’o mai  
La iha ema ida bele hases-an
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Kamila Kalawska

Me

Ponure latarnie oświetlają toksyczną jasność nocy 
Od powietrza klatka nie unosi się wysoko 
Zamiera wpół; 
Nie dając wytchnienia znużonym błagającym rozpaczliwie o słodki, 
niewinny, delikatny 
Oddech! 
Ból głowy, zmieszany z niedotlenieniem, szykuje w istotach ziem-
skich szaleństwo, doprawione 
Okrucieństwem 
Z jednej smoły w drugą, wszyscy w swoich klawiaturkach stukają 
Bezmyślnie 
Nie zwracając uwagi na załamanie światła czy 
Upadek 
świata

    (Me con Te stacje 2020)
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Con Te

Wszyscy, a przepraszam, zbytnia emfaza 
Tłoczą się pod przystankowym daszkiem w nadziei prowizoryczne-
go schronienia 
Przed jakże okrutnym dziś przebiegłym chłodnym deszczem 
Czy jesiennym? 
Quasi, gdyż styczniowym 
W oczekiwaniu na tramwaj widać jedynie małe kolorowe kopułki, 
słychać głośny klekot 
Cywilizacji 
Włosy przyjmują wodnistą koronę, jesteśmy laureowani przez naszą 
drogą naturę 
Jakże złowieszczą jednocześnie, 
Może ona kpi ze mnie?

    (Me con Te stacje 2020)
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Wiersze

Bocian

Stoisz samotnie na szmaragdowej łące pełen gracji, delikacji i fascy-
nacji 
Żabka raz dwa, plum-plak wszak to dobry przysmak 
O wodzu planszy! Gdzie uskoczysz nóżką, czy ona Cię nie zwodzi? 
Nad stawikiem polsko-ukraińskim, gdzie nie dotrze już nawigacja 
żadna czy inny satelita 
Wytchnienie od XXI-wiecznego życia 
Tu gdzie gwara chachłacka łączy się z prostotą dusz, gdzie bzyczą, 
tną, skrzeczą, szeleszczą bzzz, uderzają latające żyjątka oraz: koguci-
ki, krówki, kózki, gąski wyznaczają rytm życia razem z kościołem – 
tym jedynym na czele 
Coś tu w prawach piszczy, kopulując wręcz bezwstydnie 
Tu 
Nawet pszczółki mają inny kolor, żywszy taki 
Nie widać ani pół widma na horyzoncie 
Jedynie ja na jednośladzie 
Zatapiam się w zieleni tej ziemi

    (Me con Te stacje 2020)
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Zachód

Równie bliski, co odległy 
Purpura, złoto, czerwień w kontraście z białym kłąbczastym  
     obłokiem 
Szary piasek wyściela dno ziemi, biała piana pojawia się i znika 
Wraz z nastawaniem mroku, woda ciemnieje pozostawiając  
     w głowie azurowy posmak 
Tyle barw ciepłych i chłodnych zmieszanych razem ścieli  
     płótno artystom 
Impresja 
Piękno natury jest nieprzekładalne w żadnej kategorii sztuki

    (Me con Te stacje 2020)
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Magdalena Łagosz, Jakub Merdała

Wiersz wielce ambitny, acz treściwy i zacny, pełen 
epitetów i innych takich [a tak naprawdę to nie],  
bowiem nie jest zadaniem poezji, żeby nie mieć  

epitetów i innych takich, jako pisali już liczni  
przed nami, kiedy słońce było młode, a woda słodka  
i gołębie aktywujące leżały pod każdym drzewem;  

czyli:

„[…] Pero con cautela / Túa nai é meiga” 
Uxía

Intencjonalna  średniówka po piątej,
Costureiriña  gdy wtorek za oknem,
Pojmuje rosół   , a czwartku nie będzie, 
A Pastereczka  nadhermenizuje 
    sau[…] 
     i […]dade(s).

  Praktyczne Marii  Zastosowanie:
  Cóż, mam kotleta,  ale nie mam Maryi;
  Koło fuzji horyzontów   siedzą trzy alby,
  Zmykaj rycerzu,   Arachne skończyła…  
      (jeść obiad)
  Nie trzyma średniówki… Intencjonalnie
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*  -Dointerpretowywanie interpretacji interpretowalnych interpretuję 
jako nadinterpretację nadinterpretatorów-

**  [Nimborum]
*** Bawiliśmy się świetnie [wtorek].

~ M&M
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Jakub Merdała

Niezwykła Szewcowa

Dla Alfonso Álvareza Marcosa w dniu jego śmierci 19.10.2021 
Alfonso, como alcalde, tu alcalde, te ordeno que descanses

Aj, harmider, harmider, 
już, kończąc się, rozgardiasz 
zakończył strzelaninę.  
 
Tej nocy już nie ułożę 
wersów smutniejszych niż zieleń, 
piasek przesypał się w morze 
i zniknął gdzieś ranny jeleń; 
opadły, płacząc, kurtyny, 
Szewcowa z Szewcem zmęczonym 
niosą widowni nowiny: 
„zielonym jesteś, zielonym!” 
 
Na prologu kończysz nagle, 
lecz nie będzie nowej próby, 
rozwiną znów białe żagle 
sąsiadki, świadkowe zguby; 
gdy Dziecko zaniesie wieści, 
załka ponownie Szewcowa, 
Szewc głosem złamanym streści 
los rymarki, gubiąc słowa.  
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Kruki tańczą gdzieś nad kotłem, 
a Zły Pan się doń dosiada, 
ja zaś kądziel z czarem splotłem, 
a Dziecko, nucąc, opowiada, 
że Szewc gdzieś zostawił młotek, 
lecz wróci w stroju lalkarza, 
gdy tak zechce zmienny motek, 
echo opowieść powtarza! 
 
Tylko płonące teatry 
przyzwać cię mogą z powrotem, 
złudzeń pozbawią nas wiatry, 
przerwane ptaków odlotem; 
nim wrócą mroczne jaskółki, 
nim Kos poderwie się czarny, 
czy trafisz poprzez pagórki 
z powrotem do tej kawiarni? 
 
Dzisiaj wzniesiemy kurtynę, 
zieloną, piękną, zieloną, 
w kulisie śmiech nasz nie minie, 
scena będzie dokończoną; 
Dziecko zanuci w piosence, 
a Matka zna treść dialogu, 
Alkald usiądzie wraz z Szewcem 
i zaczniemy od prologu! 
 
Dzisiaj Szewc oraz Szewcowa, 
gdy znikasz, StojącywCieniach, 
otworzyli tę tawernę, 
dokąd przychodzą wspomnienia.
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Jagienka Szulc-Bagrowska

Un silence partagé

allez viens 
que je partage avec toi 
un silence 
un silence? 
tu comprendras  
 
et je t’ai suivi 
sur un chemin serpentant 
à travers les doutes 
et les pressentiments 
jusqu’au fond de ton regard 
où dormait 
une graine d’espoir  
 
en silence 
une promesse 
a réuni nos deux âmes
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Au cœur d’une journée d’automne

Au cœur du jour 
nos âmes se réchauffent 
au soleil 
serrées l’une contre l’autre 
une étreinte stimulante 
mais pas assez forte 
pour ressusciter les feuilles mortes 
de nos pensées 
portées par un fleuve 
d’angoisse automnale

En marge

je regarde 
mes notes d’autrefois 
avec le temps 
les lettres se dispersent 
mais je vois 
ton prénom en marge

depuis quand y habites-tu ? 
depuis quand tu te caches 
de l’autre côté de cette ligne ?

je retrouve 
au fond de ce vieux cahier 
le reflet du désordre 
qui tourmente l’humanité
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Emilia Antkiewicz – dyżurna graficzka „Romana”, studentka IV roku filologii 
francuskiej. Z czasopismem związana już trzeci rok. Jej naukowe zainteresowa-
nia obejmują przede wszystkim (frankofońską) literaturę drugiej połowy XIX 
wieku, z naciskiem na twórczość Guy de Maupassanta, oraz dziedzictwo an-
tyku. Jeśli nie ucieka w świat literatury, prawdopodobnie odkrywa zakamarki 
muzyki alternatywnej lub poświęca czas ukochanym zwierzętom.

Aleksandra Dera – studentka filologii romańskiej II stopnia na Wydziale 
Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zaintereso-
wania badawcze koncentrują się wokół literatury francuskiej XIX wieku.

Vasco Dos Santos Guterres – Chamo-me Vasco Dos Santos Guterres e  sou 
o único filho na minha família. Tenho três irmãs mais velhas. Os meus pais 
chamam-se Albino Guterres e Deolinda Correia Guterres. Nasci no dia 22 de 
abril do ano de 2001 na cidade que se chama Baucau, no Timor-Leste. Eu co-
mecei o meu percurso escolar no ano de 2005 e continuo-o até agora. Após 
o ensino obrigatório, eu decidi entrar na casa da formação dos candidatos je-
suítas. Estive lá entre 2019 e 2020. No ano de 2021 consegui uma bolsa graças à 
qual sou neste momento um estudante do primeiro ano do curso de português 
na Universidade de Coimbra em Portugal. Desde a minha infância no meu co-
ração crescia uma paixão pelo mundo da poesia. Quando estava na escola sem-
pre dava confiança apresentar uns poemas nas cerimónias importantes. Depois 
da secundária comecei a  escrever poemas em tétum (tetun) e no fim tentei 
traduzi-los também para português. Além de ter paixão de escrever poemas 
eu também quero promover e desenvolver a minha língua, tétum, e enriquecer 
a literatura timorense.

Timor das auroras 
Ilhas dos amores 
És botão de rosas 
Jardim de mil flores 
Colinas e montes outeiros em flor 
Timor esperança dum mundo melhor (Anónimo)
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Bartłomiej Dudek – czarodziej, mistyk, spirytysta, wizjoner, augur, onirysta 
i hipnotysta. Moralista, albatros, poeta i tłumacz poezji oraz filozof. Przyrodnik, 
wierny i całym sercem oddany przyjaciel zwierząt, rodentolog, animista, wita-
lista i druid. Bajronista z powołania, artysta precedensów, enfant terrible. Z wy-
kształcenia hispanista i przekładoznawca. Magistrant UJ na kierunku przekład 
literacki z językiem hiszpańskim. Prezes Koła Naukowego Iberystów UJ. Były 
redaktor naczelny Czasopisma Studentów UJ „Roman”. Hobbista nauki, uro-
dzony dydaktyk, łowca nieśmiałych talentów i  lekarz podciętych skrzydeł. 
Obrońca niewinnych i bezbronnych. Młot na złoczyńców, huragan na opary 
absurdu, wrzask na zmowy milczenia, błyskawica na ciemnotę, tęcza na sza-
rzyznę, burza na tumiwisizm. Adwersarz cyników, szyderców, anarchistów 
i nihilistów. Nieposkromiony rycerz Prawdy. Non omnis morietur. 

Sabina Fik – studentka filologii portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Miłośniczka zacisznych miejsc i analogowych klimatów. W wolnych chwilach 
dużo czyta, słucha jazzu i sadzi słoneczniki w przydomowym ogródku. 

Anna Gawłowska – studentka filologii francuskiej i  filologii rumuńskiej na 
Wydziale Filologicznym UJ. Interesuje się literaturą dwudziesto- i dwudziesto-
pierwszowieczną, kinem i polityką.

Kamila Kalawska – Charyzmatyczna osoba z  pogodą ducha, która przeku-
wa głębokie przemyślenia i emocje w pisanie. Na co dzień człowiek renesan-
su o  wielu nietuzinkowych zainteresowaniach. Najbardziej pasuje do mnie 
stwierdzenie obywatel świata, możesz mnie kojarzyć również przez olbrzymią 
dziurę w płaszczu, z którym nie potrafię się rozstać. Jeśli zainteresowała Cię 
moja twórczość, zawsze możesz zwrócić się do mnie w celu wymiany świato-
poglądów. Prowadzę często przeintelektualizowane rozmowy zarówno ze sobą 
jak z innymi, pozostaję otwarta na wrażliwość.

Izabela Kalinowska Rivas – absolwentka filologii hiszpańskiej na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk 
Humanistycznych na programie językoznawstwo. Miłośniczka języka hiszpań-
skiego oraz kultury Hiszpanii. Do jej zainteresowań naukowych należą: języ-
koznawstwo diachroniczne, dialekty języka hiszpańskiego oraz zagadnienie 
językowego obrazu świata.

Justyna Karaś – Absolwentka latynoamerykanistyki I  stopnia na Wydziale 
Studiów Międzynarodowych i  Politycznych. Obecnie jest studentką filolo-
gii portugalskiej. Ukończyła klasę dwujęzyczną z językiem hiszpańskim w VI 
Liceum Ogólnokształcącym w  Krakowie. Lubi uczyć się języków obcych. 
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Interesuje się Meksykiem, szczególnie zaś ruchem zapatystów. Uwielbia oglą-
dać filmy bollywoodzkie i seriale latynoskie.

Michał Koźmiński – redaktor naczelny „Romana”, student V roku filologii 
hiszpańskiej oraz II roku studiów magisterskich w  zakresie językoznawstwa 
ogólnego. Wie, że raz kozie śmierć, choć na dwoje babka wróżyła, a sztuka jest 
do razy trzech, dlatego też rozgląda się za trzecim kierunkiem studiów. Ostatnio 
dość nałogowo sprawdza etymologie wyrazów. Związany z  „Romanem” od 
2018 r. Publikował w „VariArcie”, „Tlenie Literackim”, „Reflections. Students’ 
Scientific Papers”, „Studiach Iberystycznych” i „Anuario de Letras. Lingüística 
y filología”. W  ramach pracy magisterskiej bada kategorię ewidencjalności 
w meksykańskiej odmianie języka hiszpańskiego.

Łukasz Kraj – absolwent polonistyki i  romanistyki, student portugalistyki. 
Laureat Diamentowego Grantu (2020), w ramach którego bada obecność ro-
ślin w  polskiej poezji XX i  XXI wieku. Sekretarz redakcji i  kierownik dzia-
łu przekładów kwartalnika literackiego „KONTENT”. Artykuły i tłumaczenia 
publikował m.in. w  „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku Literackim”, „Wizjach” 
i „Znaku”. 

Wiktoria Lisicka – studentka filologii hiszpańskiej i portugalskiej. Nie lubi na-
zywać siebie iberystką, bo jej zainteresowania wychodzą daleko poza Półwysep. 
Parę lat temu na egzaminach wstępnych do szkoły teatralnej jako etiudę zada-
no jej dać pokaz flamenco. Było to na tyle słabe, że obecnie jest studentką stu-
diów magisterskich na kierunku filologia hiszpańska, chyba tak na przekór.

Magdalena Łagosz – studentka III roku filologii hiszpańskiej, pasjonatka ję-
zyka galicyjskiego i portugalskiego, która balansuje na granicy morriña i sau
dade, zostawiając rzeczywistość gdzieś w  tyle. Osoba poetyzująca, czytająca 
poezję współczesną, a od niedawna wielka fanka Rosalíi de Castro. W wolnych 
chwilach uprawia bouldering z  pasją, acz nieprofesjonalnie, albo zastanawia 
się, czy „na ściance” można by zamieszkać.

Jakub Merdała – student III roku filologii hiszpańskiej. Pasjonat (a  według 
niektórych fanatyczny wyznawca) pieśni trubadurów, miłośnik średnich lotów 
humoru, wszelkiej maści książek, muzyki (od średniowiecznej po Taylor Swift) 
oraz okazjonalny wierszokleta. Stara się chwytać dzień, bo pamięta o śmierci. 

Aleksander Podgórny – absolwent instrumentalistyki jazzowej na Aka demii 
Muzycznej w Katowicach, obecnie student pierwszego roku filologii rumuń-
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skiej. Pasjonuje go językoznawstwo. Rumuńskiego uczy się z ciekawości, por-
tugalskiego – z miłości.

Zuzanna Rychter – studentka III roku filologii francuskiej, interesuje się litera-
turą, w szczególności powieścią XIX- i XX-wieczną. W wolnych chwilach, o ile 
akurat nie śpi, lubi oglądać filmy Quentina Tarantino, czytać i dyskutować na 
różne tematy. Chciałaby, żeby lato trwało cały rok, a w wielkim sporze między 
fanami kotów i psów staje po stronie tych drugich.

Wiktoria Skrzypczak – studentka italianistyki na Wydziale Filologicz nym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego o profilu tłumaczeniowym.

Michalina Smoleń – jestem studentką ostatniego roku filologii włoskiej na UJ. 
Interesuję się językami obcymi i literaturą współczesną. W wolnym czasie chęt-
nie zanurzam się w świat fantasy i science-fiction, poznaję nowe miejsca, fo-
tografuję i piszę. Moja twórczość została opublikowana m.in. w „Najnowszych 
literaturach romańskich” pod redakcją Jakuba Kornhausera oraz w „Roczniku 
Borów Niemodlińskich”.

Julia Sochacka – studentka prawa i arabistyki w ramach Międzydziedzi nowych 
Indywidualnych Studiów Humanistycznych i  Społecznych na Uni wersytecie 
Warszawskim.

Sylwia Stokłosa – studentka I  roku studiów magisterskich na Między-
wydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Absolwentka studiów licencjackich na kierunku polonistyka-
-komparatystyka na UJ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie 
na szeroko pojętej dziewiętnastowieczności oglądanej z perspektywy kompa-
ratystycznej, feministycznej i postkolonialnej/postzależnościowej. Szczególnie 
pasjonują ją herstoryczne śledztwa oparte na literaturze, sztuce i historii kultu-
rowej XIX i XX wieku.

Julita Szal – sou estudante da filologia portuguesa. Em junho de 2021 conse-
gui defender a minha tese de licenciatura sobre a intertextualiade bíblica nas 
obras de Moacyr Scliar. Interesso-me pela literatura e graças aos estudos, prin-
cipalmente pela literatura portuguesa e brasileira. Gosto de aprender novos 
idiomas: falo português, espanhol, inglês e estou a aprender o francês. No meu 
tempo livre leio os livros, o  mundo da literatura nunca me cansa. Uma das 
coisas mais importantes para mim é realizar-me e desenvolver-me tanto no 
campo da educação como no campo da minha vida social.
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Jagienka Szulc-Bagrowska – studentka kierunku lekarskiego, uczestniczka 
kursów Instytutu Francuskiego w  Warszawie i  Alliance Française w  Łodzi, 
związana ze Studenckim Kołem Romanistów Uniwersytetu Łódzkiego. Język 
francuski stał się dla niej językiem wyrazu artystycznego – jej wiersze można 
znaleźć w antologiach wieloautorskich takich jak „Même à distance” (Atelier 
Poème) czy „Respirer” (La Chouette Imprévue).

Marta Wojnowska – studentka filologii portugalskiej na Wydziale Filolo-
gicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się literaturą polską i zagra-
niczną, stara się być na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie, wytrwale zgłębia 
myśl feministyczną. Swoje serce oddaje nie tylko filologicznym rozważaniom, 
ale też wszelkim czworonożnym przyjaciołom.

Karina Wójcik – studentka II roku studiów magisterskich na kierunku filolo-
gia włoska oraz Studium Pedagogicznego UJ. Na Uniwersytecie Jagiellońskim 
ukończyła również studia licencjackie na kierunku filologia włoska. 
Wielbicielka wszystkiego, co związane z kulturą śródziemnomorską. Jej zain-
teresowania badawcze skupiają się głównie na związkach między współczesną 
literaturą polską i włoską, temu zagadnieniu poświęciła również prace dyplo-
mowe.
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