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ANACHRONIZM I KONSTRUKCJA CZASU

(Z PROBLEMÓW POETYKI ŻEROMSKIEGO)

1

W acław Borowy zauważył w  jednym  ze swych szkiców o Żeromskim, 
że w  późniejszych powieściach autor Ludzi bezdomnych  nie tylko nie 
dba o konsekwentne prowadzenie akcji, nie dba także o realia. Owa 
niedbałość wyraża się m. in. w  tym, że pojawiają się one w  czasie, w któ
rym  pojawić się jeszcze nie mogły, są w ięc anachronizmem.

Nie trzeba szczególnej erudycji historycznej, żeby się zdumieć nad auto
mobilami, które w  I tomie Urody życia w latach osiemdziesiątych XIX wieku  
jeżdżą nie tylko po Paryżu, ale i pod Kielcami. Przykłady można by mnożyć. 
Byłyby to, naturalnie, drobiazgi bez większego znaczenia, gdyby wszystkie te 
powieści nie miały zasadniczo charakteru powieści realistycznych ł.

Sprawa wym aga bliższego zastanowienia: czy rzeczywiście automobile 
jeżdżą pod Kielcami w  latach osiemdziesiątych? Wymaga zastanowienia, 
czy w ystępujący w  powieściach Żeromskiego czas daje się odnieść do 
czasu historycznego w  sposób bezpośredni, choćby z dokładnością do jed
nego dziesięciolecia, czy czas przedstawianych wypadków harmonijnie 
w spółżyje — by użyć terminu Kazimierza Wyki — z czasem środowiska 2.

N iew ątpliw ie tego właśnie wym agali od książek Żeromskiego czytel
nicy — zarówno współcześni pisarzowi, jak w ielu dzisiejszych. I jedni, 
i drudzy bowiem wychowani zostali na tradycji klasycznej X IX -w iecz- 
nej powieści realistycznej, i jej wzorce przykładali do wszelkich powieści, 
zwłaszcza zaś tych, które nie rezygnowały z tak istotnych składników  
tego wzorca, jak bezosobowy narrator i fabuła. Oba te elem enty w utwo
rach powieściowych Żeromskiego występują — pozornie w  takiej postaci,

1 W. B o r o w y ,  O Żeromskim. Rozprawy i szkice. Warszawa 1960, s. 158.
2 Zob. K. W y k a ,  Czas jako element konstrukcyjny powieści. „Myśl Współ

czesna” 1946, nr 6/7, s. 220—245.



186 M ICHAŁ GŁO W IŃSK I

która decyduje o tym, że prozę pisarza można umieścić na przedłużeniu  
tradycji, o jakiej mowa. Że w  ten sposób w łaśnie twórczość Żeromskiego 
była ujmowana, świadczy recepcja jego dzieł —  nie tylko wśród współcze
snych pisarza, ale także wśród późniejszych historyków literatury. Ile bo
w iem  papieru i atramentu zużyto na rozważania o wadliw ej kompozycji 
jego utworów, o ich nieharmonijności, o dowolnościach w  prowadzeniu fa
buły. Rozważania te tow arzyszyły Żeromskiemu od pierwszych jego ksią
żek, stały się w  pracach jem u poświęconych refrenem  tak natrętnym, że 
po prostu w ydaw ał się nie do ominięcia (om inęli tylko nieliczni, ci, którzy 
nie chcieli twórczości pisarza sprowadzać do istniejących wzorców —  
zwłaszcza Brzozowski 3 i Irzykowski 4). Są zresztą żyw otne po dzień dzi
siejszy — o czym  świadczą now sze publikacje o pisarzu. Nie jest w  tei 
chw ili istotne, czy te tak często powracające rozważania są słuszne; 
ważniejsze jest co innego: powieści Żeromskiego są wciąż mierzone 
kryteriam i w ielk iego powieściopisarstwa ubiegłego wieku, są przyjmo
w ane w  tej sytuacji kulturalnej, jaką uform owała powieść realistyczna — 
przede wszystkim  w  kształcie nadanym jej przez kilku w ielkich Fran
cuzów. Pytanie jest w ięc takie: czy w  odniesieniu do Żeromskiego przy
jęcie tych kryteriów  jest uzasadnione? —  jeśli oczywiście kryteria trak
tuje się nie jako arbitralnie stosowane miary, ale jako czynniki, które 
w  jakiejś przynajm niej mierze odtwarzać mają tę sytuację historyczno
literacką, z jakiej się wywodzą analizowane dzieła.

Utwór literacki w  samej swej budowie, przez układ poszczególnych  
elem entów, zakłada określone zachowanie czytelnika, niejako projek
tuje je r\  Zakładając, apeluje jednocześnie do istniejących w tej ma
terii przyzwyczajeń i konwencji: bądź je neguje, kiedy usiłuje wprowa
dzić now y typ zachowania odbiorcy, bądź też je utrwala, kiedy jego 
zadania im presyw ne mieszczą się w  przyjętych i ustabilizowanych  
w świadomości społecznej regułach odbioru czytelniczego. Negacja 
i utrwalanie (aprobata) nie muszą w ystępow ać w  formie skrajnych prze
ciwstawień. Odwrotnie: w ydaje się, że utwór może ze względu na dany 
kom pleks spraw respektować i konserwować przyjęty w  określonym  
czasie zespół zachowań, ze w zględu na inny —  poddawać rewizji i za
kłócać. Czasem ow e czynniki aprobujące i negujące są ze sobą tak splą
tane, że utwór nie zakłada jednolitej postawy czytelniczej.

Tak w łaśnie się dzieje w  twórczości powieściowej Żeromskiego. 
Z jednej strony niew ątpliw ie w pisuje się ona w  tradycje prozy rea

3 Zob. S. B r z o z o w s k i ,  O Stefanie Żeromskim. Warszawa 1905.
Ą Zob. K. I r z y k o w s k i ,  Trylogia Żeromskiego. „Kurier Lwowski” 1920, nr 158.
5 Por. A. A. M e n d i 1 o w, Time and the Novel. London 1952, s. 35: „Powieść 

jak każda forma sztuki jest wytworem ścisłej współpracy między pisarzem i czy
telnikiem ”.
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listycznej, ale —  z drugiej — nieustannie zakłóca m ożliwości odczy
tywania w sposób, jaki ta proza zakładała. Nie przekształca defini
tyw nie owej tradycji, ale w łaśnie ją zakłóca. Zakłóca, bo pozornie 
respektuje zwyczajowe elem enty powieści, tak jak się one uform owały 
w  ciągu w. XIX, ale odbiera im ustalone znaczenie. W przypadku Że
romskiego m ożliwe jest zresztą spojrzenie także z owej dru'giej strony, 
tzn. z punktu widzenia elem entów, które od tych kanonizowanych zw y
czajów odchodzą — w tedy to wszystko, co odwołuje się do tej kultury  
czytelniczej, jaką ukształtowała powieść realistyczna, traktowane mo
głoby być jako zakłócenie. Oba te ujęcia wydają się w  równym stopniu 
usprawiedliwione: ich zespolenie pozwoli oddać swoistą dialektykę prozy 
Żeromskiego, w  której jedne elem enty zakłócają drugie, w której po
jawiają się nieustanne spięcia pomiędzy tendencjami, zmierzającymi 
w różne, czasem przeciwstawne strony 6.

Tendencje te w  całej okazałości ujawniają się w kształtowaniu czasu 
powieściowego. Pozornie nic się w  tej materii nie zmieniło w  stosunku  
do prozy realistycznej. Jednakże łatwo się przekonać nawet po niezbyt 
analitycznej lekturze, iż powieściami Żeromskiego nie można się bawić 
w  taki sposób, w  jaki Henryk Markiewicz bawił się Lalką, tzn. osadzać 
przedstawionych wydarzeń w  konkretnym czasie historycznym 7. Wtedy 
rzeczywiście by się okazało, że automobile w1 okolicach Kielc jeździły 
w  latach osiem dziesiątych ubiegłego stulecia czy że o Okrzei mówi się 
w  czasie, w  którym wydarzeń r. 1905 nikt sobie jeszcze nawet nie 
wyobrażał. Mimo to jednak Żeromski w żaden sposób nie sugeruje, że 
kształtuje czas inaczej, niż było to przyjęte u Balzaka, Flauberta czy 
Prusa. Przeciwnie, tworzy pozory, że jest to czas kształtowany obiek
tyw nie, tzn. naśladujący jego przepływ w  świecie historycznym. Jednym  
z istotniejszych elem entów  kultury czytelniczej uformowanej przez po
wieść realistyczną była dana odbiorcy możliwość sytuowania czasu przed
stawianych w  utworze zdarzeń w  określonym czasie historycznym  („cza
sie środowiska” —  w  termino’ogii Kazimierza Wyki), który w  przy
padku tzw. powieści współczesnej był często czasem wydarzeń znanym  
odbiorcy z bezpośredniego doświadczenia. Powieść apelowała w ięc do 
tych doświadczeń, podstawą właściwego zrozumienia jej fikcyjnego  
świata było odniesienie do czasu historycznego — w granicach tej 
poetyki anachronizm był sprawą istotną, kwestionował bowiem przyjętą

(i Zauważała to czasem krytyka i w różnych wyrażała terminach. Pisał np. 
A. G r z y m a ł a - S i e d l e c k i  ( Qui z ,  Książki.  „Museion” 1912, nr 8, s. 75): 
„[Żeromski] sumieniem poczyna swe dzieła, a instynktem kaprysu je wykonywa”.

7 Zob. H. M a r k i e w i c z ,  Inna zabawa  „Lalką”. W: Tradycje i rewizje. Kraków 
1957, s. 233—248.
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zasadę o fundam entalnym  znaczeniu. Czy ma ona jednak tak w ielkie 
znaczenie u Żeromskiego?

Pozornie w ydawałoby się, że tak, skoro pisarz w  żaden sposób nie 
zaznacza, iż porzuca tę obowiązującą w  powieści tradycję. W isto
cie jednak przy percepcji jego powieści czytelnik otrzym uje w  tym  
w zględzie sygnały przeciwstawne i niekiedy wzajem nie się znoszące. 
Jednakże aby opisać, w  jaki sposób to się dzieje, trzeba się wpierw  za
stanowić, jakie m ożliwości kształtowania czasu otwiera ogólnie poetyka 
powieści Żeromskiego. Form owanie czasu nie stanowi bowiem w  tym  
gatunku zjawiska samoistnego, jest raczej wypadkową takich podstawo
w ych dla konstrukcji powieści faktów, jak pozycja narratora, jego sto
sunek do świata przedstawionego, koncepcja fabularności względnie afa- 
bularności itp. Układ tych  elem entów  tworzy dopiero warunki dla ta
kiego czy innego formowania czasu 8.

2

Z pozoru powieść Żerom skiego ma te same dane do ujmowania 
czasu, co proza realistyczna w. XIX: w ystępuje w  niej narrator or
ganizujący całość w ypow iedzi . i  —  zewnętrznie przynajmniej —  po
dobny do narratora wszechwiedzącego; elem entem  niezw ykle ważnym  
jest konstrukcja fabularna. Jednakże zmiany, wprowadzone przez pisa
rza w  tym  zakresie, tworzą zupełnie inne warunki do kształtowania czasu, 
niż to się działo w  utworach klasycznego realizmu. Opowiadanie jest bo
w iem  prowadzone przez narratora, który w  pewnych tylko momentach  
znajduje się ponad światem  przedstawionym, a w  większości w ypad
ków patrzy nań z perspektyw y któregoś z bohaterów; fabuła zaś jest 
pojmowana jako zespół epizodów (scen), pomiędzy którym i nie musi 
istnieć przyczynowo-skutkow y związek w yn ikan ia9. Pociągnęło to za

8 O stosunku tych faktów do ukształtowania czasowego zob. np. J. P o u i l l o n ,  
Temps et roman. Paris 1946. — M e n d i l o w ,  op. cit. — E. L ä m m e r  t, Bauformen 
des Erzählens. Stuttgart 1955.

9 Ten właśnie epizodyczny charakter powieści Żeromskiego był niezwykle często 
sygnalizowany przez jego krytyków, od pierwszych recenzji Syzyfowych prac po
cząwszy. Jest charakterystyczne, że podkreślono go o wiele mocniej niż pozycję 
opowiadającego, do której wówczas także odbiorca nie był przyzwyczajony. Cha
rakterystyczne dlatego, że ujawnia istotną właściwość kultury czytelniczej uformo
wanej przez powieść realistyczną: utwór powieściowy był traktowany w  większym  
stopniu jako przebieg fabularny niż jako sposób opowiadania. Zmiany wniesione 
przez Żeromskiego do sposobów opowiadania w  stosunku do tradycji realizmu i na
turalizmu ukazuje H. Ch. S o r e n s e n  w pracy Technika narracji w  „Ludziach 
bezdomnych” Stefana Żeromskiego  („Scando-Slavica” t. 7, (Copenhagen) 1961, 
s. 70—91). Autor analizuje impresjonistyczną technikę Żeromskiego, polegającą 
m. in. na wprowadzeniu postaci-reflektorów, w których niejako odbija się świat 
powieściowy. Na pracę Sorensena zwrócił mi uwagę prof. Henryk M a r k i e w i c z .
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sobą bardzo ważne konsekwencje: po pierwsze — czas powieściowy nie 
m ógł być traktowany jako czas obiektywny, jak się to działo u klasyków  
realizmu; po drugie — czas powieściowy nie mógł być traktowany jako 
ciągły przebieg, gdyż rwał się nieustannie, rozwijał od epizodu do 
epizodu.

Tworzyło to warunki do wyraźnego odejścia od tradycji X IX-wiecznej 
prozy realistycznej. W niej bowiem obecność narratora wszechwiedzącego  
sprzyjała zachowaniu jednolitej perspektywy czasowej i pozwalała na 
złudzenie, że jest to czas obiektywny, płynący niezależnie od świadomo
ści bohaterów. Czas znajdował się poza bohaterami — Cazamian w  stu
dium o czasie powieściowym  nazywał go czasem abstrakcyjnym, w  prze
ciwstawieniu do czasu konkretnego, tzn. przeżytego w  doświadczeniu  
w ew nętrznym  przez bohaterów 10. W szechwiedzący narrator miał w szel
kie dane do takiego operowania czasem, by nie tylko powstało złudzenie 
jego ciągłości, ale także by powstała swoista harmonia i równowaga po
m iędzy zbliżeniami czasowymi a tym i segm entami czasu, które dla prze
biegu powieści m iały w ielkie znaczenie, prezentowane były  jednak z pew 
nego oddalenia. Istniały w ięc warunki w łaśnie dla ukształtowania jedno
litej perspektywy czasowej powieści, w  której owe zbliżenia nie były  
dysonansem w  przebiegu czasowym, lecz m ieściły się w  jego ramach, 
i choć stanowiły zatrzymanie, zwolnienie tempa, nie przekreślały ani 
złudzenia harmonii, ani złudzenia ciągłości. W arunkiem zbliżenia, w  któ
rym rozgrywały się sprawy dla świata powieściowego zasadnicze, było 
istnienie owej jednolitej perspektywy czasowej. Działo się tak dlatego, 
że istniał zawsze równomierny dystans pomiędzy czasem narracji a cza
sem świata przedstawionego. Z punktu widzenia narratora — to, co 
przedstawione w  zbliżeniu, i to, co przedstawione w  oddaleniu, stanowi 
taką samą przeszłość. Przechodzenie od zbliżeń do oddaleń, a więc 
kształtowanie swoistej perspektywy czasowej, organizowanie równowagi 
pomiędzy tym, co przedstawione w  scenie, a tym, co pokazane jedynie  
w  streszczającej, syntetycznej narracji — dotyczy jedynie przeszłości. 
D zieje się tak zarówno w  powieści pojmowanej jako dramatyczna pro
gresja, jak i w  powieści mającej być ciągiem obrazów 1A.

Pozycja, jaką Żeromski wyznacza narratorowi, nie tylko nie sprzyja, 
ale po prostu uniem ożliwia takie formowanie czasu. Narrator, mimo że 
pozornie zachowuje swą bezosobowość i wszechwiedzę, nie panuje już

10 Zob. L. C a z a m i a n ,  Le Temps dans le roman anglais contemporain. „Études 
Anglaises”, 4, 1939, s. 338. W swych rozważaniach Cazamian przyjmuje za punkt 
wyjścia filozofię Bergsona.

11 Pierwsze z tych określeń odnosi się do Balzaka, drugie — do Flauberta. Zob. 
M. Ż u r o w s k i ,  „Pani Bovary” i rozwój powieści nowoczesnej. „Przegląd Humani
styczny” 1958, nr 4, s. 21.
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nad światem  powieściowym , tak jak to się działo u Balzaka, Tołstoja czy 
Prusa. Jego swoboda jest ograniczona, patrzy na św iat poprzez bohatera 
prow adzącego12, choć pozycja, jaką zajmuje, nie zrównuje się nigdy 
w  pełni z jego perspektywą. Narrator nie może już w ięc tworzyć złudzenia 
harmonii i ciągłego przebiegu. Zmienia się jego stosunek do przeszłości: 
niknie ów równom ierny dystans. U Żeromskiego nie wszystko, co się 
dzieje w  św iecie powieściowym , jest w  równym  stopniu tą samą prze
szłością. „Teraźniejszość akcji” 13 nie stanowi teraźniejszości tylko dla bo
hatera, którego losy narrator relacjonuje, lecz staje się w  jakiś spo
sób teraźniejszością także dla narratora, pomimo iż —  rzecz jasna 
pewna odległość pomiędzy czasem narracji a czasem opowiadania została 
nadal zachowana, nie można jej było zlikwidować. Tendencję tę, która 
w  jakiejś postaci występow ała w  powieści tradycyjnego realizmu, Że
romski potęguje. Narrator — .ukazując rzecz tak, jak ją widzi bohater 
prowadzący, jednocześnie aktor określonych działań —  niejako schodzi 
do teraźniejszości bohatera, która w  m om encie opowiadania jest już prze
szłością. Prezentując dane wydarzenia z punktu widzenia bohatera, gubi 
tę perspektywę, jaką mu zapewniało położenie wszechwiedzącego demiur
ga, gubi nawet wtedy, gdy zasady punktu widzenia m e przestrzega kon
sekwentnie, a to jest u Żeromskiego niem al regułą. Ma to niezw ykle  
ważne konsekwencje.

Albowiem  Żeromski, mimo ustanowienia bohatera prowadzącego 
i zbliżenia narratora do niego, postępuje tak, jakby się w  jego pow ieś
ciach nic nie zm ieniło w  stosunku do zw yczajów ustalonych przez prozę 
klasycznego realizmu. Sugeruje mianowicie, że jest to czas obiektywny, 
znajdujący się poza bohaterami. Jego utwory nie są „powieściami trwa
nia intym nego” 14. Gdyby nimi były, atomizacja czasu byłaby um oty
wowana: stanowiłaby funkcję subiektyw nego przeżywania bohatera. Że
rom ski traktuje jednak czas tak, jakby on nie zależał od świadomości

12 S. A d a m c z e w s k i  (Sztuka pisarska Żeromskiego. Kraków 1949, s. 351) 
podzielił postaci Żeromskiego na sobowtórów, media i partnerów. Rozróżnienie to, 
pomimo że umożliwiło przeprowadzenie momentami bardzo trafnych analiz, wydaje 
się teoretycznie uzasadnione wtedy tylko, jeśli się przyjmie psychologiczny punkt 
widzenia. Proponowane tu wydzielenie b o h a t e r a  p r o w a d z ą c e g o  jest tych 
psychologicznych odniesień pozbawione. Bohater prowadzący to nie tyle, co główna 
postać powieści, postać, wokół której koncentruje się akcja, której losy stanowią 
zasadniczy przedmiot relacji. Bohater prowadzący to postać, z perspektywy której 
prowadzona jest narracja (a więc Judym, Ewa, Rozłucki, Nienaski). Można przeto 
powiedzieć, że jest on zaangażowany nie tylko w  akcję, ale także — pośrednio — 
•w narrację.

13 Termin L ä m m e r t a ,  op. cit. Książka ta wnosi wiele do problemu stosunków  
czasu narracji i czasu świata przedstawionego.

14 Termin J. O n i m u s a, L'Expression du temps dans le roman contemporain. 
„Revue de la Littérature Comparée” 1954, nr 3, s. 310—311.
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postaci, i w  ten sposób wprowadza swą powieść w tradycje prozy rea
listycznej, które w  jego epoce m iały wartość kanonu. Prowadzi to jednak 
do sprzeczności: atomizacja —  rozproszenie każe m yśleć o wewnętrznym  
czasie postaci — traktowana jest jednak jako przejaw czasu obiektyw 
nego, płynącego niezależnie od świadomości tej postaci. Sprzeczność ta, 
od dawna zresztą zauważana przez krytykę, choć wyrażana w  innej ter
minologii 15, poprowadziła do tego, że czas w  powieści Żeromskiego nie 
stanowi procesu ciągłego, lecz jest sekwencją luźnych momentów.

To już prowadzi do nowego kręgu spraw. Konstrukcja fabularna 
utworów Żeromskiego jest inna niż tradycyjnej powieści XIX-wiecznej. 
Stanowią one pewien zespół scen czy epizodów 16. Jak wiadomo, w  li
teraturze europejskiej tendencja budowania powieści przede wszystkim  
'ze scen datuje się od Flauberta, a potem stanie się jednym  z wyróżników  
poetyki naturalistycznej. Tę samą tendencję — niezależnie od pisarzy 
francuskich —  przejawiała proza Dostojewskiego. Jednakże — zwłaszcza 
w przypadku beletrystyki francuskiej — dążność ta nie zachwiała kom
pozycją powieści jako zespołem elem entów powiązanych spoiście i tw o
rzących pewien zam knięty system. W ydaje się, że u Żeromskiego tenden
cja do epizodyczności jest dużo bardziej zaawansowana —  jak w ielokrot
nie stwierdzono, wystarczającym  powiązaniem pomiędzy poszczególnymi 
epizodami jest tylko obecność tego samego bohatera, niezależnie nawet 
od roli, jaką w  nich odgrywa.

15 Zob. np. T. R a k o w i e c k i ,  Szkice knjtyczne o twórczości Żeromskiego. 
Warszawa 1910, s. 16: „Autor doskonale uświadamia sobie względność zjawisk 
świata, zależną od przeżywającej go duszy indywidualnej, ale odczuwa zarazem jego 
samoistność. Mamy tu jakąś przedziwną s y n t e z ę  s u b i e k t y w i z m u  z o b i e k 
t y  w  i z m e m ”.

16 Pisali o tym wielokrotnie krytycy współcześni Żeromskiemu. Często łączono 
to ze sprawą liryczności jego prozy. Tak np. A. P o t o c k i  (O „czującym wiedzeniu” 
Żeromskiego. W: Szkice i wrażenia literackie. Lwów 1903, s. 246) określił Ludzi 
bezdomnych  jako „improwizację obrazów przeplataną wezbraniami duszy”. Wska
zywano, że owa budowa epizodyczna stanowi wyraz nowej szkoły w powieści. 
S t r u g  (T. G a ł e c k i ,  „Popioły” Stefana Żeromskiego. „Ogniwo” 1904, nr 5, s. 104) 
pisał: „istnieje inna metoda kompozycji. Jest ona nowością w  naszej literaturze, 
choć dzięki Promieniowi i Ludziom, bezdomnym  i dzięki ostatniemu dziełu Berenta 
[Próchno] zdobyła już u nas prawo obywatelstwa i na pewno w najbliższych 
czasach wytworzy całą szkołę. Metoda ta daje autorowi zupełną swobodę ruchów, 
pozwala mu pomijać w iele momentów rozwojowych akcji, pozwala przeskakiwać 
przez całe ich szeregi, a podawać tylko poszczególne wycinki z życia swoich boha
terów”. Zjawisko epizodyczności jako właściwość prozy epoki omawiał w  nie
zwykle ciekawym artykule T. D ą b r o w s k i  (Na marginesach Daniłowskiego 
,,Jaskółki”. „Krytyka” 1908, z 1—2; zob. zwłaszcza z. 1, s. 51—54). Problem nowego 
kształtu powieści Żeromskiego do dzisiaj frapuje jego badaczy. Ostatnio zajął się 
nim H. M a r k i e w i c z  w pracy O twórczości Żeromskiego — rozważania roczni
cowe  („Nowe Drogi” 1964, nr 10, s. 67—76), wskazując na innowacje, jakie pisarz 
wniósł do tej dziedziny.



192 M ICHAŁ G ŁO W IŃSK I

Epizodyczność owa staje się tym  bardziej wyrazista, że Żerom
ski faworyzuje ten typ  powieści, który nazwać można quasi-biograficz- 
nym. Pow ieści nie koncentrują się wokół jednego wydarzenia, jed
nej sprawy, jednej intrygi, lecz są dziejam i życia bohatera, rozciąga
jącym i się na okres w ielu  lat —  dotyczy to zwłaszcza takich utworów, jak 
Dzieje grzechu, Uroda życia  i Walka z  szatanem  (będzie o nich mowa 
niżej). W tak biograficznie pojętej powieści interw ały pomiędzy po
szczególnym i epizodami stają się silnie odczuwalne. Quasi-biogra- 
ficzna koncepcja utworu im plikuje linearność (czy nawet: unilinear- 
ność) rozwoju fabularnego, w  tej dziedzinie następstwo chronologiczne 
jest czymś niem al nieodw ołalnym , naw et w tedy, gdy —  tak jak u Że
romskiego — narracja daje przyw ileje bohaterowi prowadzącemu i jego 
punktowi w id zen ia 17. Następstwo takie nie jest jednak —  zwłaszcza 
jeśli ma się w  pamięci tradycje prozy realistycznej (a zarówno Żeromski, 
jak jego odbiorcy m ieli je w  pamięci) —  prostym  następstw em  jednego 
faktu po drugim, jednego epizodu po drugim, itp. Następstwo takie 
było pew nym  system em , z którego w ynikała określona koncepcja losu 
bohatera, z którego w ynikała określona koncepcja ideologiczna — działo 
się tak również w  prozie naturalistycznej, naw et wtedy, gdy chciała rea
lizować zasadę ,,scen z życia”. Żeromski bynajmniej nie rezygnował 
z takiego w łaśnie kierunkowego charakteru tego następstwa, nie rezygno
w ał tym  bardziej, że każdy utwór miał przypisaną rolę ideową; po
w ieść — jak wiadomo —  nie była nigdy dla tego pisarza bezinteresownym  
opowiadaniem  historii czy bezinteresowną relacją o obserwowanych  
faktach.

Powstawała w ięc n iezw ykle istotna sprzeczność pomiędzy następstwem  
faktów, traktowanym  w  sposób system ow y i rozciągniętym  na w ieloletni 
okres życia bohatera (był to z reguły bohater prowadzący), a epizodycz
nością jako zasadniczą metodą budowy. Sprzeczność, jakiej uniknęli inni 
pisarze, którzy również ze scen budowali powieść i dalej niż Że
romski odeszli od klasycznych wzorców powieści dobrze napisanej. Chodzi

17 Zresztą w  tej poetyce powieści obecność bohatera prowadzącego także sprzyja 
linearnemu traktowaniu przebiegów fabularno-czasowych. D. H o p e n s z t a n d  
(Mowa pozornie zależna w  kontekście „Czarnych skrzydeł". W: Stylistyka teoretycz
na w  Polsce. Pod redakcją K. B u d z y k a .  Warszawa 1946, s. 314—319) na przy
kładzie powieści Kadena pokazał, jak mowa pozornie zależna, traktowana jako 
zasadnicze ujęcie narracyjne, wpływa na kształtowanie czasu, zmierzające do ujmo- 
■wania go jako jednego przebiegu. — U Żeromskiego obecność bohatera prowadzą
cego wyraża się w  zakresie stylistyki właśnie w mowie pozornie zależnej. Między 
nim a Kadenem istnieją wszakże istotne różnice, jeśli chodzi o jej konsekwencje 
dla kształtowania czasu. Żeromski nie interesuje się w ogóle lukami czasowymi, 
niekiedy tylko zapełnia je wstawkami narracyjnymi o charakterze informacji; 
Kaden usiłuje uniknąć owych luk, tak zresztą, jak tego sposobu ich zapełnienia.
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tu  przede w szystkim  o Dostojewskiego —  u niego budowanie powieści 
ze scen w spółistnieje z tendencją akurat odwrotną niż u Żeromskiego. 
Dąży on bowiem  nie do rozciągnięcia czasu przedstawionego w  po
w ieści na całe życie bohatera, ale —  przeciwnie —  do ograniczenia 
ow ego czasu do bardzo niew ielkich rozmiarów. Jego ideałem  była jedność 
czasu w  sensie, w  jakim się o tym  mówi w  odniesieniu do klasycznej 
traged iił8. Wśród rówieśników literackich Żeromskiego sprzeczności tej 
uniknął Berent —  również przez wprowadzenie jedności czasu 19.

U autora R óży  sprzeczność ta w ystępuje tym  dobitniej, że rozciągając 
czas powieściowy na duży okres życia bohatera, przedstawia z niego tylko  
wybrane mom enty, często nawet oddalone od siebie.

Żeromski — powiada Brzozowski — posiada niepospolity, u nikogo w tej
mierze nie napotykany dar przywracania j e d y n o ś c i  m omentom 2C.

usiłuje każdą chwilę przeżyć, jak gdyby była zamkniętą w sobie wiecznością,
ukochać ją dla niej samej, jak gdyby nic nie było już poza n ią 21.

Ta w łaśnie w ielka rola przypisana wyodrębnionej chwili jest jedną 
z podstawowych tez, wielokrotnie zresztą powtarzanych, w  znakomitej 
rozprawie Brzozowskiego. Zarazem jest ona dowodem, jak bardzo ta 
właściwość pisarstwa Żeromskiego uderzała jego współczesnych; Brzo
zowski sform ułował swoje twierdzenie w  r. 1905, a w ięc wtedy, kiedy  
nie istniały jeszcze te powieści, w  których właściwość owa zostanie znacz
nie spotęgowana tak w  stosunku do Ludzi bezdomnych,  jak Popiołów. 
Tej momentalności w  kształtowaniu świata powieściowego nie uzasadnia 
zjawisko nazwane przez Spitzera —  z okazji analizy zjawisk prozy fran
cuskiej współczesnej Żeromskiemu —  „motywacją pseudoobiektywną” 22.

18 Nie darmo więc Wiaczesław I w a n o  w {Достоевский и роман-трагедия. W: Бороз
ды и межи. Москва 1916, s. 3—72) nazwał powieści Dostojewskiego powieściami-tra- 
gediami. O ukształtowaniach czasowych w  powieściach Dostojewskiego zob. М. Б а 
х т ин,  Проблемы поэтик Достоевского. Москва 1963, s. 38—40. V a n  d e r  En g ,  
Dostojevskij-romancier. Rapports entre sa vision du monde et ses procédés lit té
raires. S—Gravenhage 1957, s. 61—62.

19 Sprawa paraleli Berent—Żeromski jest o tyle skomplikowana, że Próchno 
i Ozimina w  istocie wyprzedzają rozwój prozy powieściowej co najmniej o ćwierć
wiecze. Proza młodopolska (w tym także Żeromski) prawie w całości odchodziła od 
wzorców powieściopisarstwa balzakowsko-prusowskiego, ale — nawet gdy wprowa
dzała radykalne poprawki — nie mogła się od owych wzorców wyzwolić. Raczej je 
rozbijała, niż wprowadzała na ich miejsce nowe propozycje: nie zerwała przecież 
z fabularnością, nie zrezygnowała w pełni z wszechwiedzącego narratora. Natomiast 
Berent przemodelował powieść całkowicie, odrzucając to, co jeszcze w pierwszych 
dziesiątkach wieku wydawało się istotą powieści, conditio sine qua non jej istnienia.

20 B r z o z o w s k i ,  op. cit., s. 16.
21 Ibidem, s. 25.
22 Zob. L. S p i t z e r ,  Pseudoobiektive Motivierung bei Charles-Louis Philippe. 

W: Stilstudien. II: Stilsprachen. München 1928, s. 166—207.

Pam iętn ik  Literacki 1965, z. 1 13
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W yjaśnienie przyczynowe pozornie w skazuje na obiektyw ny bieg spraw, 
w  istocie jednak odnosi się do posiadanego przez bohatera system u inter
pretacyjnego, jest subiektyw ną w izją rzeczy i procesów ukształtowa
ną w  świadomości postaci. Fakt ten w ystępuje u Żeromskiego bardzo 
często, w  skali całej powieści sprzyja zachwianiu struktury przyczy
nowej 23, nie stanowi jednak w łaściw ego uzasadnienia rozbicia czasu 
na zespół mom entów. M otywacje tego typu występują bowiem w  obrę
bie sceny, w  obrębie epizodu, a w ięc ujawniają się już w  wyodręb
nionym  segm encie czasu, są przez ów  wyodrębniony segm ent uwarun
kowane, ale nie odnoszą się do samego podziału toku czasowego powieści 
na mniej lub bardziej samodzielne fragm enty. Tok ten jest od owej 
pseudoobiektywnej m otyw acji niezależny: bohater prowadzący znaj
duje się bowiem  tylko w  scenie, to zaś, co się dzieje m iędzy scenami, 
nie podlega już jego kom petencji. Przejścia czasowe pomiędzy epizo
dami, te tak częste u Żeromskiego luki pom iędzy nimi, należą w  powieści 
do innego porządku.

K iedy mowa o tych sprawach, powstaje problem stosunku tego, co 
nazwać można makrochronologią powieści (ogólny przebieg czasowy 
przedstawiony w  utworze), do jej mikrochronologii, czyli w łaściwości 
czasowych poszczególnych epizodów. Oba te porządki czasowe są wzajem  
od siebie uzależnione, w zajem nie na siebie oddziaływają. Już Brzozowski 
zauważył, że dla utworów  Żeromskiego charakterystyczny jest konflikt 
pomiędzy koncepcją pow ieści jako szeregu widzeń (a w ięc momentów) 
i powieścią pojętą jako ciągłe opow iadanie24.

K onflikt ten wyraża się w  całkowicie różnym traktowaniu owych  
dwu stron budowy czasowej powieści. W zakresie makrochronologii sto
suje Żeromski z zasady niedookreślenia, unika ich konsekw entnie w  za
kresie mikrochronologii. Makrochronologia zakłada istnienie pauz, o któ
rych się wspom ina albo się je przemilcza, mikrochronologia, czyli budowa 
czasowa poszczególnej sceny, zakłada jedność czasu, nigdy bodaj przez 
Żerom skiego nie naruszaną.

N astępstw o scen —  była już o tym  mow'a —  nie może tworzyć suge
stii przepływu czasu. Toteż w  zakresie makrochronologii ucieka się 
Żeromski do tak prostego ujęcia, jak informowanie, że upłynęło tyle  
a ty le  czasu od zdarzenia relacjonowanego poprzednio. Dużo jest w  jego

23 Zob. I. D r o z d o w i c z - J u r g i e l e w i c z o w a ,  Technika powieści Żerom
skiego. Warszawa 1929, s. 37: ,,W ogóle autor nasz podaje same czyny, bez pobudek, 
które je zrodziły. [...] Za najważniejsze m otywy akcji, czyli to, co posuwa akcję 
naprzód, co jest jej motorem, należy uznać: uczucie, wolę i los; przy tym wyraź
niejszymi, bardziej rzucającymi się w  oczy motywami są dwa pierwsze”.

24 B r z o z o w s k i ,  op. cit., s. 92—94.
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powieściach formuł tego rodzaju, występujących prawie z reguły na po
czątku rozdziału:

Dnie, tygodnie, miesiące... [Dzieje grzechu, t. 1, s. 114] 25
Upływały dnie, tygodnie, miesiące [...]. [Nawracanie Judasza, s. 229]

Są to swoiste łączniki pomiędzy poszczególnymi scenami, występujące 
w tedy zwłaszcza, gdy dzielący je interwał czasowy jest duży. Spełniają  
one w  trybie ściśle inform acyjnym  rolę wskaźnika, przynoszącego infor
m acje o przepływ ie czasu, niekiedy konieczne dla w łaściwego zrozumienia 
tego, co jest przedstawione w  scenie. Nie tworzą one jednak tej sugestii 
ciągłości czasowej, która jest tak ważna dla powieści klasycznego reali
zmu, raczej przeciwnie: uwydatniają jeszcze bardziej fragmentaryczność 
kształtowania czasu.

„Minął dzień”, „minął rok”, „minęła wieczność” — słowa Kazimierza Wyki — 
powiedzenia takie ze stanowiska ich funkcji porozumiewawczej są do pewnego 
stopnia identyczne. Nie oznaczamy innym „minął” wieczności, innym „minął” 
dnia. Powieść nie może niekiedy obejść się bez podobnego postępowania, musi 
je zapożyczać wprost z języka przedartystycznego. Wszelako konieczność ta nie 
posiada wagi, jeżeli oceniamy ją z punktu widzenia świadomie artystycznej 
konstrukcji czasowej M.

Niedookreślenia w  zakresie makrochronologii ujawniają się jeszcze 
w  czym innym: brak w  jej obrębie dat rocznych (nie dotyczy to, oczy
w iście, utworów historycznych —  tam są one pośrednio lub bezpośrednio 
zaznaczane, odnoszą się do zdarzeń, które odbiorca nie tylko może, ale 
naw et musi sytuować w  czasie w ym iernym  historycznie) 27. Żadna po
w ieść Żeromskiego nie zaczyna się w  ten sposób: „Około roku 1870 naj
znakomitszą szkołą żeńską w  W arszawie była pensja pani Latter”. W szel
kiego precyzowania dat unika pisarz z wyjątkową wprost konsekwencją  
(będzie o tym  mowa jeszcze w  dalszych partiach artykułu). Oczywiście,

26 Wszystkie cytaty z utworów Żeromskiego podaje się według wydania: 
S. Ż e r o m s k i ,  Dzieła. Pod redakcją S. P i g o n i a .  [Dział] II. Warszawa 1956.

26 W y k a ,  op. cit., s. 228.
27 Osobnym problemem jest, jak charakteryzowana tu poetyka w  zakresie for

mowania czasu wpływa u Żeromskiego na kształtowanie epiki historycznej, której 
zobowiązania czasowe są dużo większe niż w powieściach innego typu. W Popio
łach autor stosuje również kompozycję epizodyczną, ale w zakresie makrochrono
logii unika zasadniczo przemilczania tych wielkich wątków historycznych, których 
czytelnik mógłby się w  powieści o czasach napoleońskich spodziewać, a w  których 
nie biorą udziału jej główni bohaterowie. Żeby więc tę lukę zlikwidować, wpro
wadza pisarz narratora-żołnierza, który relacjonuje swe przygody dotyczące w ła
śnie pominiętych wydarzeń historycznych. Obecność tej relacji motywuje się jedynie 
dążeniem do uniknięcia luk i stworzenia sugestii pełni. Zob. rozdział Na wojence  
dalekiej w  t. 2 Popiołów. Sprawy te zresztą wychodzą poza zakres niniejszego arty
kułu, który jest poświęcony tylko powieściom współczesnym Żeromskiego.
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konkretne daty nie w ystępow ały w e wszystkich dziełach klasycznego  
realizmu, w  jego obrębie jednak ich nieobecność nie wiązała się z za
kłóceniam i w  kształtowaniu czasu.

Żeromski z reguły określa czasowo każdą scenę. Stało się to u niego 
niem al obowiązującym  zwyczajem , że now y rozdział-epizod zaczyna się 
od informacji o czasie, w  jakim przebiega dane zdarzenie (dotyczy to 
zwłaszcza utworów ze środkowego okresu twórczości, mniej w ięcej od 
D ziejów  grzechu).

W kilka dni później Piotr przybył do miasta Siedlce. [Uroda życia,  s. 216] 
Nazajutrz rano pan Granowski przechadzał się wzdłuż drogi dzielącej

Błonia podmiejskie, zatopiony w  rozmyślania i roztrząsania szczegółowe swych
spraw majątkowych. [Charitas, s. 137]

Przykłady można cytować w  nieskończoność. Zjawisko to ważne jest 
o tyle, że ma sugerować konkretność czasową sceny, ma ją sytuować 
w  pew nym  czasie obiektyw nym . Jednakże czas ten nie jest rzutowany 
na żaden konkretny czas historyczny —  nie może być rzutowany, skoro
nie jest on z zasady bliżej precyzowany. Owe tak liczne u Żeromskiego
„nazajutrz”, „po trzech m iesiącach”, „w tydzień później” itp. odnoszą się 
w yłącznie do im m anentnego czasu powieści, nie dają się przełożyć na 
żadne inne stosunki czasowe. Dokładność tych określeń bywa różna, 
zależnie od tego, jak w ielk ie zbliżenie autor w  danym rozdziale-epizodzie 
stosuje, zależnie od rozmiarów interw ału w  stosunku do poprzedniego 
epizodu, itp.

Dokładność ta byw a jednak często ty lko zewnętrzna, momentami 
naw et pozorna. Szczegółowe oznaczenie chw ili, w  jakiej rozgrywa się 
scena, w nosi elem ent precyzji ty lko ze w zględu na nią samą, a nie na 
epizody sąsiadujące (tak poprzedzające, jak następujące), nie na cały
przebieg czasowy utworu. Jeśli się na nią spojrzy z punktu widzenia tego
w łaśnie przebiegu, okaże się, że w nosi ona w łaśnie nieporządek, że jest 
najistotniejszym  objaw em  atomizacji czasu powieściowego. Każda spośród 
tych z pozoru tak dokładnie określonych czasowo scen wprowadza ele
m ent zakłócenia, jeśli się je ujm ie jako człony jednego linearnie określo
nego przebiegu. Jednakże ów  linearnie ujęty przebieg składa się z samych  
punktów —  każdy z nich może być uplasowany w  innej odległości w  sto
sunku do pozostałych. W ięcej: każdy z nich może wnosić sugestie, które 
się kłócą z sugestiam i w ynikającym i z innych punktów. N aw et w  tej 
materii powstają sprzeczne sy g n a ły 28. Jest to tym  dziwniejsze, że czas

28 Zob. np. relację o poprzednich momentach dziejów Snicy (tzn. przed jego 
bezpośrednim zjawieniem się w  epizodzie spotkania z Granowskim, a po zjawieniu  
się w  epizodach wcześniejszych, w  poprzednim tomie cyklu). Relacja ta sugeruje, 
że pomiędzy tymi dwoma punktami minął spory okres czasu, niewątpliwie dłuższy 
niż rok. Tymczasem inne relacje wskazują, że pomiędzy zdarzeniami równoległymi 
tamtym — minął właśnie rok, nie więcej.



Z PROBLEM ÓW  PO ETYK I ŻEROM SKIEGO 197

w powieściach Żeromskiego —  zgodnie z tradycją prozy realistycznej — 
ma być określony, ustabilizowany, raz na zawsze d a n y  czytelnikowi. 
Zadaniem odbiorcy jest tylko ów czas przyjąć takim, jakim on jest, a nie 
rekonstruować z poszczególnych elem entów i ułam kowych przebiegów —  
tak jak się dzieje w  powieści późniejszej. W tedy nie byłoby sprzeczności, 
która u Żeromskiego niew ątpliw ie w ystępuje. Sprzeczności dla historyka 
literatury n iezw ykle wprost interesującej: pokazuje ona bowiem, jak 
dla pisarza pierwszej ćw ierci w ieku (występuje ona nie tylko u Żerom
skiego, choć u niego najwyraziściej) 29 załamuje się norma kształtowania  
czasu w łaściw a prozie realistycznej w. XIX, i że nie może jej zastąpić 
żadna inna norma, a w ięc że działa tutaj norma, która utraciła już moc 
organizującą, na ty le  jednak silna, że nie można się w yzw olić spod jej 
działania 30.

3

Powracam y do postawionego już pytania: jakie ujęcie czasu historycz
nego przynosić mogą powieści zbudowane w  sposób w yżej scharaktery
zowany, w  których czas świata przedstawionego kształtowany jest tak  
swoiście? Albo inaczej: czy rzeczywiście automobile jeździły pod K iel
cami w  tym  czasie historycznym, w  którym jeszcze ich nie konstruowano? 
Warunkiem w stępnym  właściwej odpowiedzi na to pytanie jest zdanie 
sobie sprawy, że problem czasu utworu literackiego nie był dla Żerom
skiego tym, czym  jest dla współczesnego pisarza, a także dla współczesnego 
czytelnika świadomego spraw literatury3i. N ie był nim  także dla kla
syków  powieści X IX -w iecznej, ale w  ich dziele odnosił się do określonej,

29 Przykładem równie wyrazistym są powieści G. Daniłowskiego: Z minionych 
dni i Jaskółka  — a więc pisarza należącego niewątpliwie do szkoły Żeromskiego. 
Ale u niego wiąże się to z jeszcze dalej posuniętą niż u autora Wiernej rzeki dez
integracją kompozycji powieściowej: nawet te więzy, które jeszcze uwidoczniają 
się u Żeromskiego, zostały wydatnie osłabione. W przypadku pierwszej z tych 
powieści można się domyślać, że jej niezwykły wprost bałagan w  konstrukcji ma
teriału spowodowany został ingerencjami cenzury.

30 Kto wie zresztą, czy nie bardziej utrwalona w świadomości odbiorcy, do 
którego pisarz swe dzieło adresował, niż jego samego.

31 Teoretycy powieści wskazują, że problem czasu w  literaturze zarysował się 
niedawno. W y k a  (op. cit., s. 221) powiada, że nie pojawia się on w  klasycznych teo
riach powieści ani w  wypowiedziach takich pisarzy, jak Flaubert i Zola; pio
nierską rolę odegrały w tej dziedzinie poglądy R. Ingardena. Kwestie te rozważa 
R. A l e w y n  (Brentanos „Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen 
Annerl”. w  tomie zbiorowym: Gestaltprobleme der Dichtung. Herausgegeben von 
R. A l e w y n ,  H.-E. H a s s ,  C. H e s e 1 h a u s. Bonn 1957, s. 159). Jego zdaniem 
uświadomienie tej sprawy nie jest zasługą filozofów (takich jak Bergson i Heideg
ger), ale powieściopisarzy, w  dziełach których czas stał się czynnikiem podstawowym, 
Prousta, Conrada, Joyce'a, V. Woolf, Faulknera, późnego Manna.
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istniejącej intersubiektyw nie koncepcji czasu, charakteryzowanej przez 
Georgesa P oulet następująco:

czas w  XIX wieku ujawnia się z istoty jako ruch ciągły, który daje się ująć, gdy 
się wychodzi od jego pierwotnej przyczyny: jest stawaniem się, które jest 
zawsze przyszłe. Rzeczywistość nie jest już, jak w  stawaniu się arystotelesow- 
skim, rzeczą zamkniętą, ale samym procesem genetycznym, poprzez który 
przyczyna pociąga za sobą sk utek 32

Z całego poprzedniego w yw odu wynika, że w łaściwości czasowych  
powieści Żerom skiego nie można do takiej koncepcji odnosić. A le —  
i w  tym  ujawnia się tak waga, jak swoistość zjawiska —  czasu owego 
nie można odnosić do żadnej sprecyzowanej koncepcji. N ie można nie 
tylko dlatego, że pisarz tego kręgu spraw po prostu sobie nie uświada
miał; nie uświadam iali go sobie przecież i w ielcy  klasycy powieściopisar- 
stw a ubiegłego wieku, co w cale takiem u odniesieniu nie przeszkadza. 
Form owanie czasu, pojętego teraz jako literacka w izja czasu historycz
nego, stanowi wypadkową w ielu  elem entów  —  jednym  z nich są tradycje 
powieści realistycznej.

N ajlepszym  określeniem  dla w łaściw ego Żeromskiemu kształtowania  
czasu będzie epitet: i d e o l o g i c z n y .  Struktura czasowa jego powieści 
jest bowiem  pom yślana nie jako odpow iednik określonych przebiegów  
historycznych, ale jako ich interpretacja. Interpretacja dokonywana ze 
w zględu na te cele im presyw ne, jakie pisarz każdorazowo stawia swem u  
utworowi. K ształtuje on zjawisko, które nazwać można w i e l k ą  
w s p ó ł c z e s n o ś c i ą :  wszystko, co się w  niej pojawia, ma dla pisarza 
aktualną wartość ideową i moralną, wartość ujmowaną n ie w  rozwoju, 
ale —  w  istocie —  poza czasem. Punktem  inicjalnym  tej w ielkiej w spół
czesności jest pow stanie styczniow e 33, punktem  końcowym  —  aktualny 
m om ent pisania utworu. Twierdzenie to dotyczyć może twórczości pisarza 
jako całości, a le także poszczególnych jego utworów —  zwłaszcza Urody  
życia  i  W alki z  szatanem  (one w łaśn ie —  łącznie z D ziejam i grzechu  —  
stanowią zasadniczy przedm iot analizy w  niniejszej części artykułu). 
Obydwie te powieści doprowadzone są do momentu, w  którym zostały  
napisane (jak zobaczymy, naw et m om ent ten przekraczają), są w ięc w  in
tencji pisarza nie tylko „powieściam i w spółczesnym i”, ale wręcz „po

32 G. P o u l e t ,  Études sur le temps humain. Paris b. r., s. XL.
33 Na rolę powstania styczniowego w  świecie powieściowym Żeromskiego wska

zywano wielokrotnie. J. K l e i n e r  (Żeromski jako poeta powstania styczniowego. 
W: Sztychy.  Wyd. 2. Lwów 1933, s. 69—85; artykuł pochodzi z r. 1913) nazwał go 
nawet „poetą powstania styczniowego”. R. Z i m a n d zwrócił mi uwagę, że w  twór
czości Żeromskiego powstanie styczniowe odgrywa taką rolę, jak w  twórczości 
P’aulknera wojna secesyjna. I w  jednym, i w  drugim przypadku mamy do czynienia 
z tym, co dla obydwu pisarzy stanowi początek ich współczesnego świata, stanowi 
to wydarzenie dziejowe, w  którym stało się owo coś, co określiło wszystkie wyda
rzenia następne, a także sprzyjało uformowaniu się pewnych obsesji moralnych.



Z PROBLEM ÓW  PO ETYK I ŻEROM SKIEGO 199

wieściam i aktualnym i”. Obydwie są usytuowane wobec powstania stycz
niowego: Uroda życia  bezpośrednio, zwłaszcza jeśli się ją czyta w  powią
zaniu z Echami leśnymi; Walka z szatanem  — pośrednio, poprzez 
wzmianki o powstańczej biografii ojca bohatera (co zaważyło na jego 
losach) oraz opis Spotkania w  górach z sędziw ym  zakonnikiem, byłym  
powstańcem. I w  jednym, i w  drugim wypadku powstanie waży  
na świadomości bohaterów, waży nie tylko jako składnik tra
dycji rodzinnej, jest także wyznacznikiem  ich losów. Owa w spół
czesność, której mom entem początkowym jest wydarzenie z r. 1863, 
stanowi bardzo obszerny w ycinek czasu, jeśli się chce ją doprowadzić do 
chwili, w  której aktualność ma być chwytana na gorąco. W przypadku 
Urody życia  obejm uje lat bez mała pięćdziesiąt, w  przypadku W alki 
z szatanem  —  ponad pięćdziesiąt. A  to, co się dzieje w  momencie pisania, 
było dla Żeromskiego tak samo ważne, albo nawet ważniejsze niż punkt 
w yjściow y jego współczesności. Stanął w ięc przed pisarzem problem  
skonstruowania łącznika pomiędzy tym i dwiema krańcowymi datami.

Dla tw órcy w  pełni respektującego zasady poetyki realistycznej ist
niałoby jedno tylko rozwiązanie tej sytuacji: pisać w ielkie kroniki histo
ryczne, których ambicją byłoby w  m niejszym  lub w iększym  zakresie 
objęcie całości wydarzeń, całości procesu dziejowego z ow ych lat. Innymi 
słcw y: gdyby Żeromski, pozostając przy swoim rozumieniu w ielkiej 
współczesności, zasady te rzeczywiście respektował, byłby skazany na 
pisanie dzieła, które stanowiłoby polski odpowiednik W ojny i pokoju. 
Takie rozwiązanie było jednak dla niego niemożliwością, było niem ożli
wością przede w szystkim  dlatego, że —  zostawiamy obecnie na boku 
sprawę dezintegracji schematu powieści klasycznej — powieść miała dla 
niego znaczenie bardziej jako środek doraźnego oddziaływania społecz
nego niż jako zobiektywizowany obraz dziejów. Żeromski stawiał impre- 
syw ne (a czasem także ekspresywne) zdolności prozy powieściowej nad 
poznawczymi.

Skoro takie założenie okazało się niem ożliwe do realizacji —  choć 
Żeromski w  istocie sugeruje, że je w ypełnia (sugeruje przez pozorne 
traktowanie czasu jako zjawiska obiektywnego) — pozostało inne roz
wiązanie: sw oiste preparowanie wydarzeń i przebiegów historycznych. 
Polega ono na szczególnych zasadach wyboru, na pomijaniu zdarzeń, 
których czytelnik mógłby się w  powieści spodziewać, skoro została mu 
ona przedstawiona jako powieść współczesna (tzn. powieść o teraźniejszo
ści), itp. Polega na odhistorycznieniu przedstawionych zjawisk, które 
współistnieje ze szczególnie mocno uwydatnionym  faktem, że wszystko, 
co się w  powieści dzieje, należy do współczesności 34. Sięgnijm y po przy

34 Już K l e i n e r  (op . cit., s. 74) twierdził, że nawet powstaniu pisarz „odebrał, 
o ile to było możliwe, wszelką historyczność”.
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kłady. W trzech najobszerniejszych powieściach współczesnych Żerom
skiego: Dziejach g rzec h u 35, Urodzie życia  i Walce z szatanem,  pojawiają 
się tylko drobne aluzje do wydarzeń r. 1905, nie oddające ich wagi dla 
samego pisarza i jego w spółczesnych (mogła tu odegrać rolę obawa przed 
cenzurą). A luzje te występują zresztą w  zupełnie dowolnym  szyku chro
nologicznym  —  np. w  Nawracaniu Judasza  znajdują się one po wzm ian
kach o futurystach (a w ięc czyteln ik  swoiście musi je plasować w  toku 
czasowym). W powieściach tych  ogranicza się zatem pisarz do wzmianek  
(mogących ujść uwagi odbiorcy) —  rokowi 1905 poświęci osobne utwory. 
Szeroko traktowany, w  powieściach tych gm atwałby mu w izję jego w iel
kiej współczesności. Dokonywana przez Żeromskiego preparacja czasu 
historycznego opiera się w ięc na dwu przeciwstawnych posunięciach: 
zakładaniu, że wszystko, co się dzieje w  powieści, należy do bezpośredniej 
współczesności i ma sens jak najbardziej aktualny, oraz na uniem ożliw ie
niu jakiejkolw iek czasowej konkretyzacji zdarzeń —  współczesność sta
nowi tu wartość immanentną, niesprowadzalną do niczego, co się znaj
duje poza nią, nierozkładalną. Czytelnik powieści Żeromskiego —  zwłasz
cza trzech w ym ienionych w yżej 36 —  otrzym yw ał w ięc od autora sprzecz
ne sygnały: jedne zm uszały go do osadzania powieści w  jego w łasnym  
czasie historycznym , inne konsekw entnie mu to un iem ożliw ia ły31. To,

35 H. M a r k i e w i c z  (Spojrzenie na Żeromskiego. W: Tradycje i rewizje, 
s. 282) zwrócił uwagę, że chociaż losy Ewy Pobratyńskiej przebiegają w  próżni 
historycznej, potraktowano, je w  związku z wydarzeniami rewolucyjnymi. Z tego 
względu szczególnie interesująca jest praca W. M a k o w s k i e g o  Rok 1905 w  litera
turze polskiej  („Sfinks” 1912, z. 2, s. 236), w  której o Dziejach grzechu mówi się 
niemal jako o dalszym ciągu wydarzeń roku 1905. Zob. także H. M a r k i e w i c z .  
Prus i Żeromski. Rozprawy i szkice literackie. Warszawa 1954, s. 257—259. Jak 
dziwnie ten fakt historyczny plasowano w  chronologii powieści Żeromskiego, 
świadczy stwierdzenie A. L a n g e g o  (Stefan Żeromski. W: Pochodnie w  mroku. 
Warszawa b. r., s. 23), że „Piotr Rozłucki jako oficer rosyjski przybywa w r. 1905 
do Polski”.

36 Jedyną bodaj powieścią Żeromskiego (jeśli nie liczyć „małych powieści”, jak 
Wierna rzeka), w  której takie sprzeczne sygnały nie występują, jest Przedwiośnie. 
Wydaje się to zrozumiałe: w  momencie gdy było pisane, nie można już było kształ
tować wielkiej współczesności poza historią. Zresztą w  tej właśnie powieści chodziło 
o aktualność ściśle konkretną.

37 Owa sprzeczność sygnałów to — być może — tendencja ogólniejsza w prozie 
przełomu wieków. Przykładem jej działania jest książka pisarza, u którego jej 
obecności trudno było się spodziewać, a mianowicie ostatnia powieść Zoli, Vérité 
(1902). Jest to powieść z życia prowincjonalnego, powstała pod niewątpliwym w pły
wem  sprawy Dreyfusa. Jej świat jest całkowicie wyizolowany z wszelkich kon
kretów historycznych, ale pisarz nieustannie sugeruje, że to, o czym mówi, stanowi 
palącą aktualność. Jest to powieść nie tyle nawet ideologiczna, co po prostu publi
cystyczna, mimo że bezpośrednich traktatów publicystycznych w  niej mało. 
Oczyszczenie z wszelkich wypadków historycznych pozwala Zoli swobodnie prze
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że taki sposób pisania był w  ogóle m ożliwy oraz że powieści Żeromskiego 
m iały wśród jego współczesnych tak ogromny zasięg czytelniczy, wynika 
niew ątpliw ie z faktu, że w  owej epoce nad problemem czasu w  powieści 
jeszcze w  ogóle się nie zastanawiano — i sprowadzano w szystko do zw y
czajów ukształtowanych przez powieść realistyczną.

Taki stosunek do czasu historycznego musiał się, oczywiście, jakoś 
wyrażać w  samym czasie świata powieściowego. Konstrukcja fabularna 
zakładała posuwanie się w  czasie, zakładała pewną czasową progresję, 
przeczyła zaś temu idea jednej wielkiej współczesności, w  której czas, 
pozornie układający się w  diachroniczny przebieg, sprowadzony został 
do system u pojmowanego synchronicznie. Pisarz tak dalece nie liczy się 
z chronologią —  mimo iż pozornie w  pełni ją respektuje —  że niekiedy  
powstają wątpliwości, o jakim stuleciu w  danym momencie jest mowa. 
Sięgnijm y po przykłady. Stryj powiada do Piotra Rozłuckiego:

Gdyby ta konstytucja weszła była w życie, gdyby w  ciągu s t u l e c i a  
u b i e g ł e g o  była ulepszana i rozszerzana, to czy ten kraj tak by teraz w y
glądał, jak wygląda? [Uroda życia, s. 64; podkreślenie M. G.]

A oto inny passus z tejże samej powieści, dyskusja pomiędzy Piotrem  
a księdzem Wolskim:

— Och — sprawa chorowita, naładowana wzniosłymi czuciami, polska 
sprawa z e s z ł o w i e c z n a ,  a całowieczna, która odnawia się jak skryta dzie
dziczna choroba, [s. 271; podkreślenie M. G.]

Co tutaj jest owym  „stuleciem  ubiegłym ”? Wiek XVIII czy XIX? 
Na to proste pytanie bynajmniej prosto odpowiedzieć nie można. Jeśli 
czytać te wypowiedzi bohaterów na tle toku akcji, powinny one dotyczyć 
wieku XVIII, dziać się bowiem ma to wszystko kilkanaście lat po powsta
niu, a w ięc niew ątpliw ie w  w ieku XIX. Obydwie jednak dyskusje wska
zują nieodparcie, że dla interlokutorów stuleciem  ubiegłym  jest wiek XIX. 
A w ięc sprzeczność? Chyba jednak coś o w iele ważniejszego.

To m ianowicie, co Kazimierz Wyka pokazał na przykładzie Jana 
K rzysz to fa  R ollanda38: nieprzyleganie czasu świata przedstawionego 
do czasu, środowiska (czasu historycznego). Zjawisko to w ystępuje u Że
romskiego co najmniej w  trzech wyżej wym ienionych powieściach. N ie

suwać figury na powieściowej szachownicy zgodnie z wymaganiami postawionej 
tezy, a także pokazywać, jak by wyglądał świat, gdyby teza ta była realizowana. 
W tak skonstruowanym utworze były naturalista dawał więc pewien program 
przebudowy świata.

38 W y k a ,  op. cit., s. 235—239. Porównanie twórczości Żeromskiego z powie
ściami Rollanda, i to nie tylko pod tym kątem, mogłoby być frapujące. Na pewne 
podobieństwa, zwłaszcza w  Nawracaniu Judasza, zwrócił już uwagę J. K l e i n e r  
w recenzji Walki z  szatanem  („Sfinks” 1917 , z. 4, s. 104).
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trudno bowiem pokazać, że w  zasadzie ich czas wykracza poza datę 
napisania książki, czyli —  innym i słow y — wydarzenia traktowane jako 
w  pełni w spółczesne i dające się odnieść do wydarzeń, które zaszły 
w  mom encie pracy pisarza nad powieścią, muszą być rzutowane w  przy
szłość. Przykłady: już na pierwszych stu stronach Nawracania Judasza 
m ówi się o śm ierci N ietzschego (a w ięc r. 1900), partiach bolszewików  
i eserów (było to m ożliw e dopiero po r. 1903), Ryszard słucha w  paryskiej 
kawiarni rozmów o takich malarzach, jak Picasso i Matisse, m ówi się 
o wykładach publicznych Bergsona. Nieco dalej (s. 112) mówi się o fu tu 
rystach i ich piśm ie „Lacerba”, i to nie tylko we W łoszech, ale także 
w  prowincjonalnej Posusze, gdzie intelektualistka pani Lenta zapełnia 
sobie pustkę m ałom iasteczkowego żywota lekturą prac Papiniego i Soffi- 
ciego. Było to m ożliwe najwcześniej w  r. 1909, naw et jeśli się przyjmie, 
że w łoskie nowości literackie docierały m om entalnie do zapadłej m ie
ściny. Przyjm ijm y jednak, że ten moment akcji przypada rzeczywiście  
na rok 1909. Okaże się wówczas, że do w ybuchu I wojny, o której mowa 
dopiero pod koniec pierwszej części Charitas, m ija nie pięć lat, ale —  co 
najm niej —  dwa razy ty le. (W przypadku trylogii trzeba wziąć pod uw a
gę, że pisana była w  szczególnych warunkach: wybuch wojny w płynął 
w  sposób istotny na zm ianę koncepcji cyklu.) Tyle bowiem  czasu w y 
magają obficie nagromadzone wydarzenia, sam pisarz zresztą, mimo że 
w ystrzega się jakichkolw iek konkretyzacji, taki w łaśnie w ycinek czasowy 
sugeruje czytelnikow i (w  trzecim tom ie trylogii taka tendencja w  kształ
towaniu czasu jest tuszowana; nic dziwnego, jest to już powieść wojenna). 
Pod koniec powieści —  dotyczy to zwłaszcza Urody życia  — pisarz, mimo 
że już w  dużo w cześniejszych partiach tak prowadzi fabułę, by czytelnik  
osadzał ją w  czasie sobie współczesnym , niezw ykle przyśpiesza bieg  
czasu, m iędzy drugą a trzecią częścią powieści upływa lat kilkanaście 
(zob. bezpośrednie inform acje na s. 338) 39. Tu w łaśnie tendencja do 
takiego kształtowania czasu uzyskała punkt kulm inacyjny. Dzieje się 
podobnie do tego, co W yka pokazał w  swej analizie Jana K rzy s z to fa : 
czas fabularnie się rozwija, ale w  istocie stoi w  miejscu. Stoi w  miejscu, 
bo do reguł powieści fabularnej należało, by jej rozwój czasowy mógł 
zostać odniesiony do pew nego przebiegu czasu w  bieżących dziejach.

Takie kształtow anie czasu wyraża się w  ujęciu różnych elem entów  
powieści, wyraża się także w  konstrukcji bohaterów. W prozie realistycz
nej sam rozwój postaci był znakiem przepływania czasu, co niekiedy  
zwalniało po prostu pisarza z wprowadzania specjalnych informacji na 
ten temat. Bohater Żeromskiego, naw et jeśli autor powiadamia o jego

39 Na ów dziwny charakter i niedopracowanie ostatnich partii Urody życia  
zwracali uwagę już pierwsi krytycy tej powieści (np. A. Grzymała-Siedlecki). Zob. 
także A d a m c z e w s k i ,  op. cit., s. 411—412.
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posuwających się latach, w  istocie także stoi w  miejscu, w  każdym frag
m encie powieści jest tym  samym człowiekiem —  twórca zarówno odchodzi 
tu od konwencji psychologii postaci z powieści klasycznego realizmu, 
jak też nie wyzyskuje własnej konwencji powieściowej do celów  tzw. 
psychologii postaci. Jest to jeden z paradoksów prozy Żeromskiego: 
stosowana w  niej technika, polegająca na konstruowaniu bohatera pro
wadzącego i faworyzowaniu m owy pozornie zależnej, predestynowana 
do tego, by być środkiem tzw. analizy psychologicznej — użyta została 
jednak w  utworach o charakterze zdecydowanie anty psychologicznym  40. 
Ważne jest w  tej chw ili co innego: do wieku swych bohaterów Żeromski 
bardzo m ałe przywiązuje znaczenie. I w  tym  zakresie przekazuje od
biorcy sprzeczne sugestie. Biografie czołowych bohaterów Żeromskiego 
jakby nie przylegają do czasu, ich przebieg czasowy pełen jest sprzecz
nych sygnałów —  czytelnik nieustannie doznaje wrażenia, że coś się 
w  tej materii nie zgadza. N ie zgadza się tak w  zakresie chronologii życia 
bohatera, jak w  chronologii całego przebiegu fabularnego, odnoszonego 
do czasu historycznego.

To w łaśnie n i e z g a d z a n i e  s i ę  urasta do roli zasady. N ie zgadza 
się bowiem wszystko —  dotyczy to zwłaszcza Urody życia. Bohater po
w ieści urodził się jeszcze przed powstaniem styczniowym , jego losy są 
jednak tak kształtowane, że odnosi się wrażenie, jakby młodość przy
padała raczej na początek w. X X  niż lata osiemdziesiąte stulecia ubie
głego (pasja do lotnictwa, owa powracająca kilkakrotnie podróż auto
mobilem). W szystko tu bowiem znajduje się w  bezpośrednim sąsiedztwie 
chronologicznym: powstanie styczniowe, sprawa unitów, samoloty. Sam  
Rozłucki, pomimo że pod koniec autor informuje o kilkunastu latach 
spędzonych za oceanem i posiwiałych włosach (s. 338), jest w  całej po
w ieści przedstawiony jako człowiek konsekwentnie m łody —  prowadzą
cych bohaterów Żeromskiego starość się nie ima. Najwyrazistszym  
dowodem tego, jak mało interesowały pisarza sprawy w ieku postaci, 
świadczy przypadek ks. W olskiego. W Urodzie życia  rozstajemy się z nim  
jako człowiekiem  raczej jeszcze w  wieku średnim (choć i w  obrębie tej 
powieści można wykazać czasowe niekonsekwencje w  kształtowaniu jego 
biografii), w  Nawracaniu Judasza pojawia się już jako zgrzybiały starzec-

40 Sprawa tzw. psychologii postaci jest dla teorii powieści niezwykle trudna 
do rozwiązania. Zajęcie się tym problemem przekracza ramy tego artykułu. Tutaj 
używam tych terminów w  sensie potocznym — takim, do utrwalenia jakiego przy
czyniły się z jednej strony tradycje prozy realistycznej, z drugiej zaś — tradycje 
tzw. powieści psychologistycznej z okresu międzywojennego. Jedno jest tylko pewne: 
psychologia postaci, analiza psychologiczna, stanowi swoistą konwencję literacką, 
określaną w  dużym stopniu przez to, jakim językiem pisarz mówi o życiu w e
wnętrznym człowieka, z jakimi instrumentami do niego przychodzi.
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-zakonnik. N ie ma w ątpliw ości, że jest to ta sama postać: Żeromski robi 
aluzję do jego dziejów, relacjonowanych w  Urodzie życ ia  (zob. Nawracanie 
Judasza, s. 268). Nie ma także wątpliwości, że przez czytelnika sukcesyw 
nie poznającego dzieła Żeromskiego, w  miarę ich publikowania, ostatnie 
partie U rody życ ia  i epizod Nawracania Judasza, w  którym  pojawia się 
W olski, m usiały być odczute jako prawie równoczesne, odstęp czasowy 
m iędzy nimi m ógł być jedynie m inim alny —  tak zakończenie Urody  
życia, jak ten epizod z Walki z  szatanem  dzieją się w  aktualnej w spół
czesności. G dyby jednak spojrzeć na to poprzez inform acje o  wieku  
ow ego W olskiego, trzeba by przyjąć, że m inęło co najm niej lat kilka
naście. (Prawda, można założyć, że akcja Urody życia  kończy się u schył
ku w. X IX  —  w tedy ow o postarzenie ks. W olskiego byłoby usprawiedli
wione. W prowadziłoby to  jednak istotne komplikacje w  lekturę powieści: 
pojawiają się w  niej przecież aluzje do r. 1905, sam oloty itp. Wówczas 
trzeba by było się zgodzić, że rzeczyw iście autom obile jeździły pod K iel
cam i już w  latach osiem dziesiątych ubiegłego stulecia.)

N ie chodzi tu  o w ątpliw ą satysfakcję w ytykania błędów pisarzowi 
(choć z punktu w idzenia reguł gry, obowiązujących w  powieści, także 
w  powieści na przełom ie w ieków, są to błędy bezsporne). Istotne jest 
wykazanie, że powieści Żerom skiego nie można odnosić do czasu histo
rycznego, że jeśli się to robi, powstają ogrom ne sprzeczności —  w łaściw ie  
uniem ożliw iające odbiór utworów. W tym, co dla Żerom skiego stanowi 
w ielką współczesność, powstają bądź w ielk ie luki, bądź w ielk ie nagroma
dzenia. Makrochronologia powieści jest kształtowana dowolnie, czy wręcz 
fantazyjnie. Luki powstają zwłaszcza w  tych momentach, które dotyczyć 
mają pierwszych epizodów rzekomo linearnego rozwoju powieści (okres 
po powstaniu styczniow ym ), nagromadzenia —  w  epizodach, które mają 
się dziać aktualnie. Tu w ięc Żeromski przekracza granice czasu histo
rycznego dostępnego m u w  m om encie pisania p o w ieśc i41. Czas jego 
powieści pozwala się w ięc najogólniej tylko rzutować na ten okres histo
ryczny, który był odpowiednikiem  jego w ielk iej współczesności. W ielkiej 
współczesności pojętej synchronicznie: w szystko, co się w  niej pojawia, 
jest sobie współczesne. Pow stanie styczniow e i sam oloty, unici i futuryści, 
Okrzeja i utopijne falanstery. Św iat Żerom skiego zna jeden ty lko  wym iar

41 W у к a w  przywoływanym tu wielokrotnie studium wym ienia jako przykłady 
takiego kształtowania czasu powieści: Jana Krzysztofa  i Juliusza Ż u ł a w s k i e g o  
W yprawę o zmierzchu. W poczet tak formowanych powieści można więc wpisać 
również te trzy utwory Żeromskiego. A także Prawdę  Zoli. W niej bowiem zja
wisko to występuje w  całej pełni, ostentacyjnie, nie jest tuszowane jak u Żerom
skiego. Akcja tej opublikowanej w  r. 1902 powieści toczy się już po ustanowieniu 
republiki (a więc po r. 1871) i trwa około pięćdziesięciu lat. Przy tym zasadnicze 
wydarzenia powieści są niewątpliwą paralelą do faktów z historii Francji lat 
dziewięćdziesiątych.
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czasowy, określa go przysłówek t e r a z .  W szystko bowiem, co jest, jest 
t e r a z .  W szelkie następstwa czasowe są tylko daniną spłaconą konw encji 
powieściowej. W tak pojętym  św iecie teraźniejszym nie ma m iejsca na 
anachronizmy, skoro wszystko może wystąpić obok siebie. Autom obile 
nie jeżdżą w ięc pod K ielcam i już w  latach osiemdziesiątych ubiegłego  
wieku, jeżdżą w  czasie współczesnym, który nigdy nie da się w  pełni 
historycznie skonkretyzować.

Takie uform owanie czasu jest najradykalniejszym wyrazem  tego, co 
nazwaliśm y preparowaniem historii. Historia współczesna u Żeromskiego 
nie ma nigdy bytu samoistnego —  jest przedmiotem, z którym pisarz 
może postępować z pełną swobodą. Żeromski nie interesuje się nią jako 
obiektem  poznania, nie interesuje się nią jako obiektem obrazu epickiego. 
Zajmuje go ona jako ideologa, reformatora społecznego, narodowego 
wieszcza. Taka konstrukcja czasu jest dla powieściopisarza-ideologa szcze
gólnie korzystna z tej racji, że nie odrywa go nigdy w  pełni od empirii, 
a w ięc także od doświadczeń tych, którzy są przedmiotem jego działania 
jako ideologa, ale pozwala jednocześnie tę empirię kształtować bez żad
nych skrępowań w  m yśl przyjętych założeń. W ięcej, pozwala także 
przedstawić to, co jest postulatem, programem —  jako elem ent rzeczywi
stości, pozwala na to bez naruszania owego poczucia prawdopodobieństwa, 
które u czytelników  Żeromskiego ukształtowała powieść realistyczna. 
N ie przypadkiem też ta tendencja w  formowaniu czasu, która w  pełni 
była już wyraźna w  Dziejach grzechu, a punkt kulm inacyjny osiągnęła 
w  Urodzie życia  i pierwszych dwu tomach W alki z szatanem, jest zbieżna 
z narastaniem koncepcji utopijnych u p isarza42. Ideologa, a zwłaszcza 
ideologa prezentującego koncepcje utopijne, nie interesuje historyczne 
stawanie się faktów, interesuje to zaś, jak kształtują się one w  danym  
mom encie, mom encie formowania wypowiedzi i jej działania im presyw - 
nego na odbiorców. Św iat Żeromskiego jako ideologa musi być w ięc  
jednowym iarowy, zawsze teraźniejszy, mimo że składają się nań elem enty  
pochodzące z różnych pokładów historii.

4

Takie uform owanie czasu, jakie prezentują trzy powieści Żeromskiego, 
jest w ynikiem  kompromisu pomiędzy tradycyjnymi kształtam i gatunku  
a swoiście pojętym i funkcjami ideologicznymi i im presywnym i 43. Oczy
wiście, oddziaływanie ideologiczne, często wyrażające się po prostu

42 Zob. K. W y k a ,  Główne etapy twórczości Żeromskiego. W : Szkice literackie 
i artystyczne. T. 1. Kraków 1956, s. 193—194.

43 Jako jedną z przyczyn takiego formowania czasu można wskazać fakt, że 
Żeromski publikował najpierw swe książki w odcinkach gazetowych. Jeśli nawet



206 M ICH AŁ G Ł O W IŃSK I

w  stosunku dydaktycznym  do czytelnika, należało do zw ykłego wyposa
żenia polskiej powieści X IX  wieku. Pozornie w ięc wszystko, co robi 
Żeromski, m ieści się w  granicach tradycji. Jednakże tylko pozornie. 
Sposób oddziaływania pow ieści z tezą nie m ógł już Żeromskiemu odpo
wiadać, nie przylegał do tego kształtu, jaki on pow ieści nadał, kształtu, 
który nie był przypadkowy, w ynikał bowiem  konsekwentnie z tego sta
dium  rozwoju gatunku, w  jakim znalazł się on po eksperym entach  
naturalistycznych i m odernistycznych (nie były  one bynajm niej od siebie 
oddzielone czy —  tym  bardziej —  sprzeczne z sobą). Powieść, w  jakiej 
nie w ystępow ał autorytet narracyjny, posiadający w szelkie dane, by 
wszystko, o czym  jest mowa, arbitralnie ocenić — nie miała m ożliwości 
uprawiania dydaktyki, w  tej choćby postaci, w  jakiej pojawiała się ona 
w e wczesnej twórczości Orzeszkowej. Narrator, który opowiada w  zasa
dzie z perspektyw y bohatera prowadzącego, n ie ma już po temu danych, 
nie znajduje się w  stosunku do świata powieściow ego na olimpijskich  
wysokościach. K onsekw encją jest to, że w  powieściach Żeromskiego za
sadniczo nie w ystępuje publicystyka odnarratorska, mimo że autor nie 
zdobywa się na całkow ite jej w yrugowanie —  przenosi ją tylko na inną 
pozycję, pojawia się ona bowiem bądź w  m owie pozornie zależnej, bądź 
też w  przytaczanych w  m ow ie niezależnej w ypow iedziach i dyskusjach  
bohaterów. Często jest luźno związana z całokształtem  powieści. Owe 
epizody publicystyczne nie stanowią zresztą zasadniczego momentu, 
w  którym  wyraża się Żerom ski-ideolog. Zasadniczym sposobem jest taka 
konstrukcja pow ieści (omawiana tu organizacja czasu to jeden z jej e le
mentów), która by zm usiła odbiorcę do aprobowania w szystkich uznanych  
w  niej wartości: ów  odbiorca ma przyjąć punkt widzenia bohatera pro
wadzącego, niejako w ięc patrzeć ma na św iat z jego pozycji, z której 
w szystko, co w artościowe, w ydaje się jednoczesne 44.

oddziałał on w  jakiś sposób w  tej materii, to w  sposób pośredni i mało znaczący. Prze
cież wszyscy bodaj klasycy powieści drugiej poł. XIX w. ogłaszali swe utwory w  ten 
właśnie sposób, nie pociągało to jednak tego rodzaju konsekwencji w  zakresie 
konstrukcji czasu. Wydaje się bowiem, że powieść drukowana w  odcinkach zacho
wuje takie cechy gatunku, jak ciągłość, spoistość itp. Czytelnik gazety nie przyj
muje jej jako zespołu epizodów, w  którym rozwój czasowy jest nieistotny. Pod 
tym względem powieść w  odcinkach stanowi przeciwieństwo felietonów, nawet 
jeśli one układają się w  cykl i są fabularyzowane. Współcześnie klasycznym przy
kładem takiego cyklu felietonowego jest twórczość Wiecha. Każdy z felietonów  
odnosi się do sytuacji obyczajowej aktualnej w momencie publikacji; nie jest w aż
ne, jaki felieton go poprzedzał i jaki po nim nastąpi. Stali bohaterowie Wiecha 
prowadzą życie od felietonu do felietonu, tak więc Walery Wątróbka, Genia, szwa
gier Piekutoszczak są niezmiennie w  tym samym wieku. W powieści odcinkowej 
jest to w  zasadzie niemożliwe.

44 Jest to zjawisko obowiązujące zasadniczo we wszystkich powieściach Żerom
skiego. Wyjątek stanowią Dzieje grzechu — głównie ze względu na swoistą kon-
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Opisywane tu zjawiska nasuwają jeszcze dwa inne problemy. P ierw 
szy z nich ma charakter metodologiczny. Przekształcenia ujęć czasu 
w  powieściach Żeromskiego nie traktujem y jako skutku zmiany w ynikłej 
z nowego pojmowania funkcji impresywnej powieści. Bo też przekształce
nie to nie da się sprowadzić do stosunku przyczynowego. Mamy tu bo
w iem  do czynienia ze stosunkiem  funkcjonalnym  pomiędzy silnie za
kotwiczoną w  świadomości społecznej tradycją powieści, tak jak się ona 
uformowała w  ciągu w. XIX , a nowym i zadaniami im presywnym i, w  jakie 
pisarz ten gatunek wyposaża. Tradycja owa oddziałuje na kształtowanie 
zadań im presywnych, zadania im presywne z kolei oddziałują na modelo
wanie tej tradycji. Pow ieść Żeromskiego powstaje na przecięciu tych  
dwu działań.

Drugi problem ma charakter historyczny. W jakiej sytuacji historycz
noliterackiej m ożliwe jest kształtowanie powieści o takich właściwościach  
czasowych? Odpowiedź na to pytanie należy sformułować następująco: 
m ożliwe jest to w  sytuacji, w  której wchodzą w  stadium kryzysu zasady 
organizujące powieść klasycznego realizmu, na tyle są jednak jeszcze 
sprawne, że nie można ich po prostu zanegować. Z drugiej zaś strony, 
m ożliwe jest to w  sytuacji, w  jakiej nie ukształtow ały się jeszcze nowe 
zasady organizowania powieści, która rezygnowałaby całkowicie z fabuły  
i w  pełni ustanowiłaby subiektyw ny czas bohatera (wśród współczesnych  
Żeromskiego tylko Berent, jak była już o tym  mowa, w  jakiejś mierze 
zapowiadał te  rozwiązania). Żeromski działa w ięc w  obrębie system u  
utworzonego przez powieść realistyczną, wprowadza do niego istotne 
poprawki, które byłyby niem ożliwe przed mom entem kryzysu, ale są to 
poprawki typu reformatorskiego, n ie naruszające w  istocie całości tego 
system u. Sam charakter tych poprawek był w ynikiem  określonych ten 
dencji, w łaściw ych Młodej Polsce, która w  zakresie prozy powieścio
wej dokonała połączenia dążeń naturalistycznych i tendencji ukształ
towanych przede w szystkim  w  poezji modernistycznej. W tym  sensie 
m iały one charakter jednorazowy i niepowtarzalny, tak jak niepo
wtarzalne okazało się powiązanie dążeń naturalizmu z modernistyczną  
poetyckością 45. Także w ięc z tych racji doświadczenie Żeromskiego nie

strukcję bohatera prowadzącego. Formalnie rzecz biorąc, prawie cały świat powie
ściowy jest ukazywany z perspektywy Ewy. Jednakże nie jest ona tym nosicielem  
wartości, jakiego zwykle plasuje Żeromski w  swych powieściach na pierwszym  
miejscu. Tacy nosiciele wartości pojawiają się i tutaj, ale tylko epizodycznie. 
Perspektywa narracyjna nie nakłada się już na perspektywę moralną. To roz
łączenie obydwu perspektyw było zapewne przyczyną burzliwej recepcji powieści. 
Odbiorca był zdezorientowany (w tym wypadku już nie tylko w  dziedzinie czasu), 
nie wiedział, w  jaki sposób powieść przyjmować.

45 Osobnym problemem jest stosunek powieści Żeromskiego do ekspresjonizmu. 
I r z y k o w s k i  (op. cit.) zwrócił uwagę, że niedawne doświadczenia ekspresjonizmu
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było kontynuowane w  okresach następnych. W dw udziestoleciu m iędzy
w ojennym  w ięc (zwłaszcza w  drugiej jego dekadzie) albo zwracano 
się do now ych zasad organizujących prozę powieściową, albo sięgano 
po klasyczne już doświadczenia realizmu i naturalizmu, ale bez przy
m ieszki m odernistycznej.

pozwalają wyrzec się wielu przesądów, które w stosunku do twórczości autora 
Ludzi bezdomnych  obowiązywały, takich m. in., jak twierdzenia o wadliwej kom
pozycji. To bowiem, co dotąd wydawało się niedopuszczalne, jest z punktu w i
dzenia poetyki ekspresjonistycznej w  pełni umotywowane. Sądzę, że Irzykowski 
zwrócił uwagę na zjawisko niezwykle ważne. Żeromskiego należy wprowadzić w  ten 
krąg tendencji literackich, które pojawiały się już w  latach dziewięćdziesiątych 
w. XIX, a swój najwyższy stopień krystalizacji (a także nazwę) osiągnęły w  tym,
co było ekspresjonizmem właściwym. Ekspresjonizm niczego w łaściw ie nie zaczynał, 
był tylko kulminacją. Jednym z wyrazistszych przejawów tendencji ekspresjoni- 
stycznych w  prozie Żeromskiego jest możliwość wprowadzenia w  jej obręb tego 
wszystkiego, co się wydaje skutecznym środkiem oddziaływania na odbiorcę, pate
tycznej inwokacji i naturalistycznego opisu, anegdoty i lirycznego wyznania, itp. 
Na tę rozmaitość środków wskazywano wielokrotnie, ale nie wiązano jej z tenden
cjami ekspresjonistycznymi.


