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Nie zmienia się jedynie ogólna ilość energii, która — podobnie jak materia 
— posiada atrybut wiecznej egzystencji.

Dzięki odkryciom Faradaya wszechświat przestał być skupiskiem różnorod
nych sił. Związki między grawitacją i elektrycznością oraz siłami fizycznymi 
i chemicznymi pozwalały na domysł, iż w gruncie rzeczy istnieje tylko jedna siła 
sterująca prawami ciążenia, elektryczności, wywołująca reakcje chemiczne 
i fizjologiczne. Ujednolicony wszechświat, którego pierwszą i jedyną zasadą jest 
siła w nieustannym ruchu, opisał w swym wczesnym studium Julian Ochoro- 
wicz12. Posługiwał się tam terminologią Spencera, ale nie popełniłby błędu, 
nazywając tak rozumianą siłę — energią13.

Jakkolwiek ruch towarzyszył zawsze materii, pozytywistyczne uniwersum 
wydaje się nam niemal statyczne. Mechanizm Newtona funkcjonuje bez 
zakłóceń, ale w rytmie nieznośnie jednostajnym. Wyposażeni w wiedzę, możemy 
bez trudu przewidzieć kierunek przeobrażeń, poznać przyszłość i zbadać 
przeszłość. Najbardziej skomplikowaną reakcję chemiczną, dojrzewanie owo
ców, opadanie płatków róży, nawet śmierć człowieka pragną pozytywiści wyrazić 
w tym samym uniwersalnym języku nauki. Wierzą bowiem, że przemiany 
w naturze i świecie ludzkim są tylko różnymi postaciami ruchu:

Wszystkie zmiany zachodzące w pewnym ciele, zmiany fizyczne, chemiczne lub życiowe, 
sprowadzają się do ruchów jego cząsteczek; podobnie ciepło, światło, powinnowactwo 
chemiczne, elektryczność, a może i sama grawitacja, wszystkie siły wywołujące sam ruch, 
redukują się do ruchów. Stąd wynika, że w przyrodzie widzialnej są tylko ciała w ruchu, 
poruszające lub poruszane, kolejno poruszające i poruszane, poruszające wtedy, gdy ich ruch 
uprzedni jest warukiem ruchu innego ciała, poruszane, gdy ich ruch następniczy jest skutkiem  
ruchu innego cia ła14.

W drugiej połowie XIX stulecia uczeni mają często wrażenie, że wszechświat 
został opisany, skatalogowany, wytłumaczony. Pozostały jeszcze drobne prace 
porządkujące, żmudne sprawdzanie pewnych śmiałych hipotez, niezbędne 
korekty na marginesach. Skoro tak wyglądają opinie powściągliwych z natury 
badaczy, cóż dopiero mówić o popularyzatorach nauki i jej entuzjastach, którzy 
czerpią wiedzę z podręczników gimnazjalnych, a często wręcz z prasy codziennej? 
Nauka dostępna dla milionów nie może być zbyt trudna ani zbyt abstrakcyjna. 
Tygodnik „Przyroda i Przemysł” adresowany do szerszych kręgów publiczności 
omawia istotę praw fizyki na przykładzie funkcjonowania kotłów parowych, 
a zajmując się zagadkami geologii i astronomii, nie zapomina o temacie tak 
prozaicznym jak hodowla węgorzy. Spośród uczonych cenieni są wysoko 
wynalazcy-praktycy, tacy jak choćby Justus Liebig.

Skoro udało się objąć wszystkie przejawy istnienia jednym pojęciem, a także 
sprowadzić wszystkie siły przyrody do jednego terminu, całkiem naturalna 
wydaje się teraz potrzeba sformułowania jednego prawa obowiązującego na 
wszystkich szczeblach bytu. W wersji zaproponowanej przez mistrza polskich 
pozytywistów, Herberta Spencera, brzmi ono następująco:

Prawo rozwoju organicznego wynalezione przez fizjologów niemieckich jest prawem

12 Zob. J. O c h o r o w ic z ,  Siła jako ruch. Warszawa 1879. J. S k a r b e k  (Koncepcja nauki 
w pozytywizm ie polskim. Wrocław 1968, s. 127) wskazuje, że źródłem inspiracji dla polskich 
pozytywistów był francuski przekład pracy A. S e c c h  ie g o  (L'Unité des forces physiques. Paris 1874).

13 В. S k a rg a , Julian Ochorowicz. Pozytywizm  i okultyzm. W zbiorze: Polska myśl filozoficzna 
i społeczna. T. 2. Warszawa 1975, s. 110.

14 T a i ne, op. cit., s. 713.
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wszelkiego rodzaju. Przejście od jednorodności do różnorodności przez stopniowe zmiany 
widoczne jest zarówno w pierwszych zmianach wszechświata, o ile rozumowanie jest w stanie 
nam je wykazać, jak w ewolucji geologicznej i tworzeniu się klimatów, jak dalej w rozwoju 
każdego pojedynczego organizmu, znajdującego się na powierzchni ziemi, w ewolucji 
ludzkości, czy to branej w całości swojej co do ras, czy w pojedynczych jednostkach, w ewo
lucji każdego społeczeństwa, w organizacji jego politycznej, religijnej lub ekonomicznej, 
widoczne jest nareszcie w ewolucji wszystkich tych wytworów czynności ludzkiej, konkretnej 
i oderwanej, które stanowią nasze otoczenie codzienne15.

Rewelacje Darwina i nie mniej głośnego w Polsce Haeckla powodują 
nieoczekiwane implikacje filozoficzne16. Zaciera się granica oddzielająca króle
stwa roślin i zwierząt od świata ludzkiego. Rzeczywistość złożona z materii 
i energii otrzymuje nowy wymiar umożliwiający nieograniczoną ekspansję — 
czas. Wyłania się konieczny wniosek, że

dołączenie pojęcia historii i pojęcia ewolucji do spójnego systemu pojęć fizyki i chemii 
całkowicie wystarczy, aby można było wytłumaczyć wszystkie zjawiska biologiczne17.

Berthelot zauważa, że ciała organiczne złożone są z tych samych pierwiast
ków, jakie występują w przyrodzie nieorganicznej. Powstawanie życia — z grub
sza rzecz biorąc — opierać się więc musi na reakcjach, jakie codziennie 
wykonuje się w laboratoriach. „Nie ma dwóch chemii, jednej mineralnej, 
a drugiej zwierzęcej”, konkluduje a u to r18.

Podobnie rozumują inni badacze. Claude Bernard bez wahania nazywa 
życie zjawiskiem natury fizyko-chemicznej. Emil Du Bois Reymond stara się 
dowieść, że nasz system nerwowy funkcjonuje dzięki sile elektrycznej porusza
jącej „cząsteczki nerwowe”. Prawami siły i ruchu objaśnia John Tyndall 
skomplikowaną pracę mózgu. Jego zdaniem każdy akt świadomości od
powiada określonemu stanowi cząsteczek mózgu. Fizjologom zapatrzonym 
w osiągnięcia fizyki i chemii wszystko wydaje się proste, tajemnic ludzkiej 
psychiki nie wyłączając.

Zmienia się oczywiście także terminologia. O wiele mniej chętnie niż kiedyś 
używa się pojęć takich, jak wola, intelekt, rozum, wyobraźnia. Prawdziwą burzę 
wywoła jednak dopiero próba odrzucenia terminu „dusza”. Virchow i Haeckel 
ironizują, że w świetle najnowszych badań wolno nam mówić o „komórkowej 
duszy”. To, co wydawało się dawniej niedostępną „psyche”, okazało się 
zespołem komórek obdarzonych wrażliwością. Monistyczne tendencje trium
fują na wszystkich polach. W przyrodzie i społeczności ludzkiej obserwują 
pozytywiści występowanie takich samych procesów. Spencer porównuje zbio
rowość ludzką do organizmu biologicznego i stwierdza z ulgą, że „różnice nie 
są tak ważne, jak  by się można było tego spodziewać” 19. Królestwo przyrody 
i królestwo człowieka stają się wreszcie jednym państwem, otrzymują jednego 
władcę i jedno prawo. Pisze o tym z entuzjazmem Franciszek Krupiński:

Dzięki metodzie pozytywnej świat fizyczny związany jest ze światem społecznym, 
rozerwana przez wieki jedność naukowa przywrócona. Jak dwa te światy do siebie należą, tak 
i nauki zajmujące się nimi muszą do siebie należeć, muszą stanowić jedną naukę20.

15 S p e n c e r , op. cit., s. 23.
16 Omawia je zwięźle W. C. D a m p ie r  w pracy A History o f Science and its Relations to 

Philosophy and Religion. Wyd. 4. Cambridge 1966, s. 315 — 320.
17 W. H e ise n b e r g , Fizyka a filozofia. Przekład S. A m s te r d a m s k ie g o . Warszawa 1965, s. 95.
18 Cyt. za: A. L a u g e l, Zagadki życia. Tłumaczył A. G ło w a c k i.  Warszawa 1873, s. 38.
19 S p e n c e r , op. cit., t. 1, s. 60.
20 F. K r u p iń s k i ,  Szkoła pozytywna. „Biblioteka Warszawska” 1868, t. 3, s. 70.
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Zdaniem Du Bois Reymonda nauka taka przypominać będzie mechanikę. 
Oczywiście mechanikę w duchu Newtona, uzupełnioną i wzbogaconą później
szymi odkryciami. Jednak żadne z nich nie zastępuje Newtonowskiej machiny 
metaforą innego rodzaju. Wszystkie zmierzają do wyjaśnienia zasad funkcjo
nowania, rozwiązują zagadki, ale nie naruszają tajemnic. Wszystkie respektują 
kult cyfry, symbolu, wzoru. Całkiem poważni uczeni zastanawiają się, czy 
ludzkość zdoła wkrótce spełnić marzenie Laplace’a: odkryć j e d e n  wzór 
matematyczny wyrażający wszystkie zjawiska zachodzące we wszechświecie.

Z perspektywy polskich pozytywistów, przeważnie pozbawionych uniwer
sytetów, instytutów badawczych i laboratoriów, większego znaczenia nabierała 
sfera praktycznego zastosowania odkryć i wynalazków. Pisał o tym Piotr Chmie
lowski w jednej ze swych filipik przeciw poetom:

Nauka, która zajęła się dochodzeniem do prawdy, stworzyła, można powiedzieć, 
dzisiejszą oświatę, rozjaśniła umysły, wypędziła przesądy i zabobony, wykorzeniła barbarzyńs
kie zwyczaje, ulepszyła środki zaspokajające nasze potrzeby, podniosła przemysł, pobudowała 
drogi, mosty, koleje żelazne, przeprowadziła druty telegraficzne, zatrzymała słońce, wzruszyła 
ziemię, zbliżyła lądy, wyczerpała oceany21.

W wyliczeniu, jakiego dokonuje Chmielowski, tylko raz odrywamy się od 
ziemi, i to wówczas, gdy mowa o epokowym odkryciu Kopernika. W pozytywi
stycznej prozie lat siedemdziesiątych ludzie związani z nauką to częściej 
inżynierowie niż uczeni. Spotykamy ich w powieściach Orzeszkowej i Bałuc
kiego, wyposażonych w atrybuty władzy nad materią — cyrkle, łańcuchy 
miernicze, łopaty. Każdy z tych przyrządów ma posłużyć badaniu i przeo
brażeniu ziemskiego kręgu. Rzeczywistość nie budzi w nich lęku, obce im są 
spotkania z nieskończonością. Zresztą cudowna technika, jaką dysponują, zda
je się sugerować, że możliwe jest zwycięstwo człowieka nad czasem i przestrzenią.

Dwa wielkie osiągnięcia, rozpowszechnione w drugiej połowie w. XIX, 
zdają się ewentualność taką potwierdzać. Pierwsze z nich to lokomotywa, 
a ujmując szerzej — system kolei żelaznych, oplatający siecią połączeń coraz 
większe obszary kuli ziemskiej. Drugie — to telegraf.

W Ostatniej miłości Orzeszkowej lokomotywa jest wymarzonym pojazdem 
dla ludzkiego ducha, tor kolejowy zaś — drogą symbolizującą postęp 
cywilizacyjny. Lokomotywa okazuje się również przyczyną sporu w kampanii 
przeciwko poetom i zwolennikom romantycznego piękna natury:

Dzwonią raz, drugi, trzeci, pośpieszasz, biegniesz, sadowisz się w pierwszym lepszym 
wagonie. Lokomotywa rusza naprzód, zrazu powoli, potem prędzej, coraz prędzej, za nią leci 
długi rząd wagonów, za oknami których w szalonym jakby tańcu przesuwają się, biegną, 
w oczach ci migocą pola, łąki, lasy, wody, wioski, dwory i puste rozłogi i ludne miasta. Zda się, 
że świat cały zamknięty w magicznej latarni leci wraz z tobą, drażniąc cię i rozciekawiając 
coraz nowym obrazem. Żałujesz wprawdzie, że wzrok twój na żadnym z obrazów tych dłużej 
spocząć nie może, ale myślisz o celu podróży twej, do którego ci pilno, który przyrzeka ci 
ciekawą nowość, serdeczną radość lub pożądaną naukę [ . . .] ,  rad temu, że cię siły przyrody, 
ludzką ręką kierowane, tak szybko w przestrzeń unoszą [ . . . ] 22.

Ta doskonała reklama kolejnictwa była jednak raczej echem lektur niż 
skutkiem zachwytu dla stanu komunikacji w Królestwie i na Litwie. Mistrz

21 P. C h m ie lo w s k i,  Artyści i artyzm. Cyt. za: Pisma krytycznoliterackie. Opracował 
H. M a r k ie w ic z .  T. 1. Warszawa 1961, s. 161.

22 E. O r z e s z k o w a , Listy o literaturze. Cyt. za: Orzeszkowa, Sienkiewicz, Prus o literaturze. 
Wyboru dokonał, posłowiem i przypisami opatrzył Z. N a jd er . Warszawa 1956, s. 48.
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się do spraw jakoś z tam tą podróżą związanych. Przy znanej skłonności 
Norwida do brania motywów z rzeczywistości61, zarazem przy jego upodoba
niach do zjawisk cichych i pogodnych, umiłowania wsi i przyrody obdarzonej 
łagodnymi wartościami estetycznymi (NP 11, 180, 193), tłumaczących brak 
w dorobku Norwida typowych „opisów” Tatr, podsuwa to domysł, że chyba 
jednak Norwid w Tatrach był, że — w każdym razie — nader to jest 
prawdopodobne, że był w nich rzeczywiście.

Domyślając się zatem, iż Norwid był w Tatrach nad Morskim Okiem 
(a może nawet w Dolinie Kościeliskiej), datę jego hipotetycznej bytności tam 
wyznaczyć trzeba na okres po wyjeździe Władysława Wężyka z Krakowa (ok. 
10 czerwca 1842) a przed 11 lipca 184262. Jak bowiem wykazał, cytowany tu 
wielokrotnie Kazimierz Wyka, dni spędzone z Wężykiem w Krakowie tak były 
wypełnione różnymi czynnościami, że na kilkudniowy przynajmniej wyjazd 
zabrakłoby czasu. Pojawić się tu musi w związku z tym hipoteza druga, iż ta 
odbyta b ez  Wężyka podróż w Tatry była wówczas dla Norwida silnym 
doznaniem, jednakże w pełnym tego słowa znaczeniu w a r t o ś c i ą  stała się ona 
dopiero wtedy, gdy w jakiś sposób, z listu czy ustnej opowieści przyjaciela, 
poznał Norwid moralny sens, jaki miała dla Władysława Wężyka tatrzańska 
podróż, będąca swoistym odpowiednikiem przemian, które stały się udziałem 
Kordiana na szczycie M ont Blanc. Wiemy z różnych świadectw epoki 
dotyczących różnych gór, Karkonoszy, Tatr, Alp i Czarnohory, że tego rodzaju 
przeżycia i przemiany wewnętrzne zdarzały się wówczas często. By tak rzec, 
Norwid objął moralny sens Tatr jako „przysionka rzeczy Boskich”, gdy mu go 
uprzytomniły wrażenia Wężyka — mocne, skoro je z taką energią temperował 
Wincenty Pol.

Norwid istotnie mógł być i prawdopodobnie był w Tatrach późną wiosną. 
Na górach leżał jeszcze śnieg, słychać było „prawie drzewa, /  Jako lepkimi 
budzą się pączkami”. I mógł to o sobie Norwid napisać — słowami Krakusa: 
gdy po latach ową podróż wspominał:

I w id z ę  s ły s z ą c ,  jak gdy Bojan śpiewa,
W świat cię odległy przenosząc słowami,
Które nic z miejsca nie ruszają wcale —
A jednak jesteś raz w lesie, raz w polu,
Na ławie siedzisz, myśląc, że na skale.
Rannym nie bywasz, ale syczysz z bolu,
1 są to wszystko tylko słowa pieśni,
I dzieje się to gdzieś — skoro się nie śni — [N P  4, 176]

61 Zob. M a k o w ie c k i,  op. cit., s. 69 — 70.
62 11 lipca 1842 Norwid był już w Dreźnie.
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ODKRYCIE W IELOW YM IAROW EGO UNIW ERSUM
Z DZIEJÓW  POLSKIEJ MYŚLI POZYTYW ISTYCZNEJ*

Panu Profesorowi 
Henrykowi Markiewiczowi

I. O tłuszczach, fosforach i lokomotywie

Matematykę i przyrodoznawstwo nazywa Orzeszkowa najpiękniejszymi z nauk. Dla 
umiejętności humanistycznych nie znalazła ani słówka uznania. Bo wiedza to „niebezpieczna”, 
a przede wszystkim niepraktyczna. Nigdzie też nie spotykamy w jej licznych powieściach 
umysłu zaniepokojonego zagadką wszechbytu, dręczonego tajemnicą pokrywającą przyczynę 
przyczyn. Bohaterowie jej, zajęci wykonywaniem swych zawodów, staraniem o dobrobyt lub 
o bogactwa, nie mają ani czasu, ani ochoty do zastanawiania się nad ostatecznymi celami 
ludzkości i jednostki, do wnikania w głąb duszy, do rozmowy z Bogiem, z przeszłością. 
Pozytywni to mężowie, wpatrzeni w ziemię, nie podnoszący tęsknego wzroku do nieba1.

Autor cytowanych słów, Teodor Jeske-Choiński, krytyk kontrowersyjny, 
choć niesłusznie czasem lekceważony, miał sporo racji. Jego opinię można 
odnieść nie tylko do wczesnych powieści Elizy Orzeszkowej, lecz w ogóle do 
wszystkiego, co stworzył polski pozytywizm w pierwszych latach istnienia. 
Bohaterami artykułów publikowanych na łamach „młodej” prasy byli z reguły 
ludzie „wpatrzeni w ziemię”, badający zagadki natury, rozwijający i upo
wszechniający osiągnięcia techniki.

Spór pozytywistów z ówczesnymi poetami, znany dziś w historii literatury 
jako walka z epigonami romantyzm u2, ujawnił głębokie różnice dzielące te 
ugrupowania. Dla każdego, kto uważał się za spadkobiercę romantycznej 
poezji i filozofii, zaświaty były czymś konkretnym: krainą, skąd płyną na ziemię 
tajemnicze impulsy, światem zamkniętym, lecz penetrowanym niekiedy dzięki 
wyobraźni artysty, oglądanym w proroczych snach i mistycznych wizjach. 
Niebo wydawało się realnością, ziemia budziła natomiast rozliczne wątpliwo
ści. Nie znaczy to oczywiście, by romantycy zaniechali studiów nad naturą. 
U Słowackiego czy Novalisa ziemski glob okazywał się tworem godnym 
największej uwagi, ale głównie dlatego, że kryła się za nim praca duchów.

* Fragment większej całości pt. M ój pozytywizm.
1 T. J e s k e - C h o iń s k i ,  Pozytywizm  w nauce i literaturze. Warszawa 1907, s. 155.
2 Słuszniej byłoby może posłużyć się określeniem, jakie zaproponował w tytule swej pracy 

K. W ó y c ic k i  (Walka na Parnasie i o Parnas. Cz. 1. Warszawa 1928).
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Romantyczna Księga Natury odsłaniała prawdy dotyczące całego uniwersum, 
traktowała nie tylko o królestwie roślin, zwierząt i minerałów, mówiła również
0 Bogu i zaświatach.

W wizji pozytywistów, zdecydowanie niepoetyckiej (wbrew opiniom nie
których krytyków), zaświaty zniknęły. Ziemski krąg, tak często wyszydzany 
przez poetów tęskniących do rozleglej szych przestrzeni, powinien wystarczyć 
artyście. Dla pozytywisty ziemia była domem i spiżarnią, ale przede wszystkim — 
warsztatem, laboratorium  i muzeum historii naturalnej. Nawet gdy prze
brzmiały już echa walk „starej” i „młodej” prasy, Adolf Dygasiński ciągle 
jeszcze chwalił „kawałek ziemi służącej nam za warsztat” i dowodził, że 
„Ziemia powinna stać się elementarzem całej nauki, pracy, której się odda 
przyszły człowiek, obywatel swego kraju” 3.

Pozytywista rzadko bywał bezinteresownym badaczem. Poznanie łączył 
z przekształcaniem natury, nauka i technika występowały zazwyczaj w powią
zaniu z przemysłem. Wszystko, co wykraczało poza sferę konkretu, budziło 
opory. Pozytywistyczna wiara w możliwość jednolitego poznania zamykała 
drogę wszelkim inspiracjom płynącym z romantycznego irracjonalizmu. P o 
znanie własnego ,ja ”, przez wielu mistyków uważane za warunek poznania 
świata, spadało siłą rzeczy do rangi czynności niejako „ubocznej”, drugorzęd
nej, towarzyszącej procesom eksploracji przyrody:

Usiłując poznać i wytłumaczyć przyrodę, zyskujemy najpewniejsze poznanie samych 
siebie, nawet wtedy, kiedy błądzimy w poznaniu przyrody4.

Oczywiście, tak rozumiane samopoznanie miało ściśle określone granice. 
To samo można powiedzieć o próbach zgłębienia tajemnic wszechświata. 
Pozytywiści sądzili, że egzystencja człowieka związana jest na zawsze z m aterią
1 że ten fakt wyznacza horyzonty naszego myślenia.

Tak więc czas i przestrzeń są związane z materią, niech zginie ona, a w tedy?... 
wtedy zostaje to, co materią nie jest, o czym nie dowiemy się nigdy, czy istnieje i co — 
ponieważ nic a nic nie wpływa na materię, a więc i na nas — nic też a nic obchodzić nas nie 
m oże5.

Takie zawężenie wyobraźni przyniosło z miejsca niefortunne skutki. O po
nenci mieli właściwie rację, twierdząc, że wczesny pozytywizm nie stworzył 
w Polsce liczących się dzieł sztuki. Pozostawił jednak po sobie publicystykę — 
interesujący dokument, świadectwo prób odzyskania równowagi. Widzimy, jak 
pospiesznie — w nieprzyjaznych przecież warunkach — powstaje mikroświat 
polskiego pozytywizmu. Pojęcie materii spełnia w nim funkcję terapeutyczną. 
M ateria wydaje się rodzajem trwałego, niewzruszonego fundamentu, po 
którym stąpać można bezpiecznie. Nie grozi nam żadna przepaść, bo przepaść 
została unieważniona, pozbawiona racji bytu. Aby to zrozumieć, trzeba tylko 
wyrzec się myśli o niepokojącej nas nieskończoności. Poeta sądzić będzie, iż 
w takim wypadku grozi mu utrata skrzydeł. Ale prawdziwy pozytywista umie

3 A. D y g a s iń s k i ,  Jeszcze o pracy krajowej. „Wędrowiec” 1866, nr 24.
4 A. D y g a s iń s k i ,  M yśli. W: Pisma wybrane. Pod redakcją B. H o r o d y s k ie g o .  T. 24. 

Warszawa 1954, s. 285.
5 B. P ru s, list do M. G odlewskiego z 3 lipca 1868. W: Listy. Opracowała K. T o k a r z ó w n a .  

Warszawa 1959, s. 32.
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poskromić marzenia o podniebnych lotach i czerpać radość ze spacerów po 
ziemi:

Mamyż przestać chodzić dlatego, że niepodobna nam latać, i zaniedbać nabywania 
wiedzy dlatego, że o wszystkim, co było przed wiekami wieków i co istnieje w przestrzeniach 
przestrzeni, wiedzieć nie będziemy nigdy?6

Ten model małego, zamkniętego świata naturalnie nie mógł powstać 
podczas samotnych przechadzek marzycieli ani nawet wyłonić się w toku 
prasowych polemik. Zbudowany został w laboratoriach, bibliotekach, gabine
tach uczonych. Skonstruowany został przez ówczesnych przyrodników, któ
rych autorytet uznał August Comte, twórca zasad filozofii pozytywnej. Zdarza 
się, choć niezbyt często, że traktat filozoficzny staje się manifestem. Tak było 
w wypadku Comte’a:

W stadium pozytywnym [ . . .]  uznajemy za niemożliwe uzyskiwanie pojęć absolutnych; 
wyrzekamy się badania pochodzenia i przeznaczenia wszechświata oraz poznawania wewnę
trznych przyczyn zjawisk; usiłujemy natomiast wykrywać ich prawa, to znaczy ich stosunki, 
następstwa i podobieństwa, posługując się łącznie rozumowaniem i obserwacją7.

Comte jasno określił, co wolno prawdziwemu badaczowi. Wszechświat 
został tym sposobem ograniczony, sprowadzony do sfery dostępnej dla 
znanych wówczas instrumentów poznania. Twórca pozytywizmu nie mógł 
oczywiście przewidzieć, że już w ciągu następnych kilkunastu lat nauka będzie 
zmuszona odrzucić bezpieczną barierę, wyznaczając na nowo sens pojęcia 
„kres poznania”. Comte jakby przeoczył fakt, że żywiołem uczonego (nie 
mówiąc już o artyście) jest zawsze nieskończoność. U schyłku XX w. prawdę tę 
uświadamiamy sobie lepiej niż kiedykolwiek.

Granice bezpiecznego wszechświata wyznaczały w epoce Comte’a ostatnie 
mgławice, które można było obserwować dzięki potężnym teleskopom Herschela 
i jego następców. Draper skatalogował 10 tysięcy gwiazd, nie przeczuwając za
pewne, że w ciągu ćwierćwiecza liczba ta wzrośnie 20-krotnie. Nie znano jeszcze 
oszałamiających wielkości, czasem próbowano o nich zapomnieć, kwestionując 
użyteczność badań astronomicznych. Dla Comte’a dociekania składu chemicz
nego gwiazd graniczyły z metafizyką. Wolał pozostać we wnętrzu przytulnego 
domu, który uczyniła z uniwersum newtonowska fizyka i chemia praktyczna8.

Niebo, po którym wędrował Swedenborg i romantyczni wizjonerzy, straciło 
swój urok. Ziemia wydawała się bez porównania ciekawsza. To, co nazywano 
w przeszłości „sklepieniem”, „firmamentem”, eteryczną krainą zamieszkałą 
przez istoty nadprzyrodzone, okazywało się „złudzeniem wzroku zagłębiające
go się w toń atmosfery” 9. Ziemia, której rozmiary, skład chemiczny i przemia
ny skrupulatnie poznawano dzięki autorom takim jak Lyell, nie budziła 
żadnych tajemniczych skojarzeń. Śmiałe hipotezy służyły jedynie rozjaśnianiu 
zagadek. W książce Spencera ziemski glob kurczy się do rozmiarów pomarań-

6 E. O r z e s z k o w a , O przekładach. „Tygodnik Mód i Powieści” 1872, nr 1.
7 A. C o m te , M etoda pozytywna w szesnastu wykładach. Skrótu dokonał J. E. R ig o l  age. 

Przełożyła W. W o jc ie c h o w s k a .  Warszawa 1961, s. 12.
8 W Polsce za nauką „użyteczną” opowiadał się zdecydowanie „Przegląd Tygodniowy”, 

polemizujący w tej kwestii z bardziej umiarkowanym tygodnikiem „Przyroda i Przemysł”. Zob. np. 
Nauka i utylitaryzm. „Przyroda i Przemysł” 1872, nr 1; Historyczny rozwój poglądów na budowę 
Wszechświata. Jw., nr 20.

9 B., Wpływ nauk przyrodniczych na ludzkość. „Przyroda i Przemysł” 1872, nr 19.
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[...]
Więc poza nami w nieskończoność biegnący i nieprzerwany łańcuch przemian jednych 

postaci istnienia na drugie? Żadnego lepszego domysłu na zaspokojenie naszej ciekawości 
wynaleźć nie m ożem y... Bo wreszcie poprawmy Anaksagorasową powieść według wymagań 
nowszej wiedzy, według planu Kantów, Laplace’ôw, Newtonów, Lamarcków, Darw inów ... 
Cóż nam wypadnie? M oże rozumniejsza, prawdopodobniejsza, ale także... bajka39.

Dumania są świadectwem kryzysu pozytywistycznego języka, korzystającego 
dotąd głównie z terminologii nauk przyrodniczych i ścisłych. Na miejscu „siły”, 
„materii’ czy „energii” pojawiają się pojęcia takie, jak „byt” i „niebyt”. Ucieczka 
w stronę metafizyki nie kończy się przecież próbą konstrukcji nowego systemu. 
Takie budowle wymagają nade wszystko mocnej podstawy, bezpiecznego 
podłoża. Tymczasem zdaniem Świętochowskiego „stoimy ciągle na tak rucho
mym gruncie wiedzy, że nic na nim trwale zbudować się nie da”40. Zamierzenie 
autora jest zresztą inne: kwestionuje, stawia znaki zapytania, piętrzy wątpliwości, 
ale uchyla się od odpowiedzi. Sceptycyzm graniczący z najmroczniejszym 
pesymizmem pozwala mu wydobyć się z bezpiecznego, zamkniętego i „jedno
wymiarowego” uniwersum, aby ujrzeć świat na podobieństwo chaotycznego 
królestwa, którym rządzi nie prawo postępu, ale ślepy przypadek:

Mimo że niby znamy prawo obrotu ciał niebieskich i podziwiamy mądrość rozkładu ich 
dróg, ciągle spotykamy błąkające się w przestrzeni masy, których pochodzenia i kolei 
odgadnąć nie umiemy, a które złowrogim ruchem przesuwają się koło naszego gniazda. Jeden 
rzut tych strasznych cielsk, a stopimy się w cieple ich uderzenia na tak lekkie gazy, że one 
nawet nie utworzą obłoku na pamiątkę istnienia ziemi. Jeżeli natura tę niespodziankę nam 
przygotowała, to nie odwrócą jej wszystkie nasze przeznaczenia. Bo przeznaczenie ludzkości, 
do którego ona niby dąży nieustannie w jednym kierunku, jest niczym więcej, jak tylko iluzją 
jej niemocy, potrzebą niewiadom ości41.

Na długo przed modernistami Aleksander Świętochowski, przywódca 
polskich pozytywistów, odbył podróż do „bezdennej otchłani”42. Wydarzenie 
to pozostało jednak bez wielkich następstw dla ówczesnej literatury polskiej, 
a i sam pisarz jego znaczenie jakby unieważnił. Dumania pesymisty nie zaciążyły 
na twórczości Świętochowskiego w stopniu, jakiego można się było spodzie
wać. A co dziwniejsze, nie zamknęły też drogi powrotu do wszechświata 
uporządkowanego i symetrycznego, wolnego od lęku przed nieskończonością43.

II. O niebie, ziemi i machinach latających

Na początku poprzedniego rozdziału przytoczyłem niepochlebną opinię 
Teodora Jeske-Choińskiego na temat wczesnych powieści Orzeszkowej. Zawie
dziony krytyk widział jedynie ziemię tam, gdzie pragnął zobaczyć również 
niebo. Przypuszczał nawet, że w świecie tak ograniczonym nie mogą narodzić 
się wielkie ideały. Dopiero wówczas, gdy człowiek zwraca się ku nieskończono
ści, powstaje autentyczna sztuka, moralność, religia.

Dziwnie się złożyło, ale wówczas, gdy sformułowana została ta opinia, 
czytelnik mógł już mieć obiekcje co do jej słuszności, a zwłaszcza aktualności.

39 Ibidem, s. 17 — 18
40 Ibidem, s. 16.
41 Ibidem, s. 24 — 25.
42 Ibidem, s. 2.
43 Zob. M. B r y k a l s k a ,  Aleksander Świętochowski. T. 1. Warszawa 1987, s. 193.
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Wbrew pozorom twórczość Orzeszkowej zmieniała się jakby szybciej niż 
towarzysząca jej krytyka — Ad astra jest najlepszym tego dowodem.

Doskonalenie sztuki powieściowej pozwoliło pisarce odejść od wątpliwego 
pod względem artystycznym modelu powieści tendencyjnej. Dojrzała proza 
Orzeszkowej wolna jest od rażących uproszczeń i mielizn okresu wcześniej
szego. Spokój i rozwaga zastępują dawny entuzjazm i zacietrzewienie. Prze
obrażają się także bohaterowie — potrafią już trzeźwo oceniać zdobycze 
nowoczesnej cywilizacji, dostrzegając sukcesy, ale i niebezpieczeństwa. Kiedyś 
ufali jedynie potędze rozumu, teraz skłonni są bronić również praw uczucia 
i wyobraźni. Nie lekceważąc zasad pozytywistycznej edukacji, stają się przecież 
po trosze poetami. Dlatego ziemski krąg przestaje im wystarczać.

Wszystkie wspomniane procesy osiągają apogeum w Nad Niemnem — po
wieści, w której cuda „wieku pary i elektryczności” odgrywają wprost znikomą 
rolę, a lokomotywa okazuje się wynalazkiem budzącym nieufność. Całkiem 
pokaźną liczbę zgromadzonych tu postaci moglibyśmy podzielić na dwie 
grupy. Do pierwszej należą zwolennicy przestrzeni „zamkniętej”, tacy jak 
Różyc, pani Emilia, Ignacy Orzelski. Życie upływa im na wędrówkach między 
salonem, buduarem a jadalnią. Lubią przytulnie urządzone wnętrza, często 
cenią rozkosze sztuki kulinarnej, uwielbiają rozrywki. Nie przepadają nato
miast za męczącymi spacerami, świeżym powietrzem i promieniami słońca. Ich 
właściwą porą dnia jest wieczór. Świat salonów, miejskich i prowincjonalnych, 
znamy dobrze z wielu wcześniejszych powieści Orzeszkowej — wystarczy 
przypomnieć Pamiętnik Wacławy albo W klatce. Upodobania bywalców 
salonowych pozostały niezmienne, co najwyżej pióro pisarki nadało im rysy 
bardziej wyraziste. Całkiem inaczej z tymi, którzy — jak Benedykt Korczyński, 
Justyna, Bohatyrowiczowie — potrafią żyć i działać jedynie w przestrzeni 
„otwartej”. Ale cóż to właściwie za rodzaj przestrzeni?

Benedykt Korczyński — zwłaszcza w początkowych partiach powieści — 
wydaje się jedyną postacią ograniczającą swoje zainteresowania do ziemskiego 
kręgu. Naturalnie spogląda na niego nie wzrokiem scjentysty, ale gospodarza, 
dla którego ziemia jest zarówno domem, jak i warsztatem pracy. Wiemy 
przecież, że postawa Benedykta to nie wybór, lecz zwykła konieczność:

Stopniowo i coraz prędzej te czterdzieści włók gorszego i lepszego gruntu zasłaniały przed
nim całą kulę ziemską ze wszystkim, co na niej jest i było44.

A więc nie bezkres, otchłań, nieskończoność, ale tylko — „kulę ziemską”? 
Otóż nie. Bo wcześniej narrator kreślący portret psychologiczny pana K or
czyńskiego udzielił nam zgoła odmiennej informacji. Podobno nasz bohater 
„zrazu przyzwyczajeniami młodości pobudzany, wytężał słuch w przestrzeń 
i wodził czasem po obłokach” (PZ 21, 62). „Obłoki” to ostatecznie nie kula 
ziemska — w symbolu tak wieloznacznym mieści się i romantyczna filozofia, 
i poezja, a nawet polityka. Spojrzenie w niebo prowadzi ku nieskończoności, 
ale narusza także stan równowagi, tak upragniony przez pozytywistów. 
Odwrócenie wzroku ku ziemi przynosi ograniczenie i zubożenie, jakiego 
pozytywizm polski w dojrzałym okresie nie mógł już zaakceptować. Wspaniały

44 E. O r z e s z k o w a , N ad Niemnem. W: PZ [ =  Pisma zebrane. Pod redakcją J. K r z y ż a n o w 
sk ie g o . Warszawa 1949—1953] 21, 84 (pierwsza liczba po skrócie wskazuje tom, następne — 
stronice).
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obraz zawarty w Nad Niemnem podsumowuje ówczesne tęsknoty reprezentan
tów kierunku „pozytywnego” :

W  porze żniw na tej rozległej równinie ziemia wydawała się złotym fundamentem
dźwigającym błękitną kopułę i okrytym ruchliwym mrowiem. [PZ 22, 86]

Pojednani z niebem ludzie to z kolei „jubilerowie obracający w swym ręku 
najdroższy metal ludzkości, artyści urabiający postać świata, pośrednicy 
otwierający łono ziemi dla zapładniających uścisków słońca” (PZ 22,86). Stąpają 
bez lęku po twardym gruncie, choć tak mało przypomina on pozytywistyczną 
materię znajdującą się w nieustannym ruchu. Bez wątpienia Witold Korczyński, 
a nawet jego ojciec słyszeć musieli o tłuszczach i fosforach, o upiornych 
transformacjach ciał ludzkich i zwierzęcych, o próbach wykluczenia ewentualno
ści istnienia duszy nieśmiertelnej. Ale w przestrzeni, jaką pokazuje Nad Niemnem, 
nie znajdziemy pustki, nicości, śmierci. Rzuca się za to w oczy wszechobecność 
życia. Ruch odbywa się w bezpiecznych granicach i nie kończy unicestwiającą 
przemianą. N a plan pierwszy wysuwa się zdecydowanie królestwo roślin. 
Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że niektóre partie powieści przywodzą na 
myśl rodzaj kunsztownie opracowanego zielnika, układanego metodycznie nie 
przez badacza natury, ale przez natchnionego poetę45.

Czy księga natury, jaka wyłania się z Nad Niemnem, zawiera wszystkie 
stronice? Nie możemy odpowiedzieć twierdząco na takie pytanie. Jest ona za to 
świadectwem artysty, który pełnię rozumie inaczej niż przyrodnik. Również to, 
co nazwaliśmy przestrzenią „otwartą”, rozpatrywane z innego punktu widzenia, 
wydać się może konstrukcją zamkniętą, respektującą bezpieczne granice. 
W powieści Orzeszkowej wszechświat staje się przytulnym domem, w którym 
zgromadzone są nieprzebrane bogactwa. Taki obraz byłby chyba niemożliwy bez 
harmonii dwóch barw: złota i błękitu. Byłby też o wiele mniej przekonujący, 
gdyby nie równowaga między niebem a ziemią. Bodaj nigdy przedtem ani nigdy 
potem polski pozytywizm nie zdobył się na dzieło sztuki tak pogodne.

Kiedy „Tygodnik Ilustrowany” kończył druk Nad Niemnem, inna warszaw
ska gazeta, „Kurier Codzienny”, rozpoczynała właśnie publikację Lalki w od
cinkach. Rok 1887 okazał się nadzwyczaj owocny dla polskiego piśmiennictwa. 
Obie powieści dowodziły nie tylko wysokiego kunsztu prozatorskiego auto
rów, wolno je również potraktować jako wyraz dokonującej się od 15 z górą lat 
ewolucji wyobraźni pozytywistycznej.

Ewa Paczoska wykazała, że w Lalce prawie wszystkie wnętrza są nie
przyjazne, balkony zaś służą raczej obserwowaniu i podglądaniu niż penetracji 
rozległych przestrzeni46. Nie będziemy w tym miejscu badać całego kosmosu 
powieści — zabieg taki nie wydaje się konieczny do naszych celów. Wybierze
my zaledwie jeden fragment — punkt węzłowy, w którym ziemia i niebo 
zbliżają się do siebie chyba najbardziej. Jest to zarazem jeden z przełomowych 
momentów w życiu głównego bohatera: los daje mu do ręki szansę, która nie 
zostanie prawdopodobnie wykorzystana.

45 Sporządzanie zielników było pasją autorki Nad Niemnem , o czym świadczy choćby jej list 
do Z. Mokrzeckiej z 8 (20) maja 1890 (w: E. O r z e s z k o w a , Listy zebrane. D o druku przygotował 
i komentarzem opatrzył E. J a n k o w s k i.  T. 7. Wrocław 1971, s. 206 — 210).

46 E. P a c z o s k a ,  „Lalka”: wnętrza i balkony. Referat wygłoszony w Gdańsku w maju 1988 
na sesji „Stulecie trójcy powieściopisarzy”.
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Paryska podróż Wokulskiego obfituje w doświadczenia niesamowite, wręcz 
sensacyjne. Dochodzące z różnych stron sygnały każą mu przemyśleć na nowo 
wiele kwestii, w tym również i takie, które uznał wcześniej za przebrzmiałe, nie 
wymagające dalszego ciągu ani epilogu. Wędrując razem z bohaterem po 
Paryżu ani przez chwilę nie widzimy nieba. Zakrywają je dokładnie kominy, 
balkony, kolumny, pomniki, a w najlepszym razie drzewa. M iasto żyje 
wyłącznie ziemskimi interesami, jego mieszkańcy wydają się przytłoczeni 
ogromem materii. Trudno o lepsze porównanie niż metafora zaproponowana 
przez Prusa: Paryż jako gigantycznych rozmiarów gąsienica.

Ogon jej opiera się o Plac Bastylii, głowa o Łuk Gwiazdy, korpus prawie przylega do 
Sekwany. Szyję stanowią Pola Elizejskie, gorset Tuilleries i Louvre, ogonem  jest Ratusz, 
Notre-Dam e i nareszcie Kolumna Lipcowa na Placu Bastylii.

Gąsienica ta posiada wiele nóżek krótszych i dłuższych. Idąc od głowy pierwsza para jej 
nóżek opiera się na lewo; o Pole Marsowe, Pałac Trocadéro i wystawę, na prawo aż o Cmentarz 
Montmartre. Druga para (nóżki krótsze) na lewo sięga do Szkoły Wojskowej [ . . . ] 47.

Właściwie tylko jeden przedmiot symbolizuje .marzenie człowieka o pod
niebnych wzlotach. To balon Henryka Giffarda, za pomocą którego można 
wznieść się na krótko w przestworza i poznać — co prawda w dość 
ograniczonym zakresie — smak wolności. Czy to zresztą autentyczna wolność? 
Balon nie umożliwia lotu, mocna lina wiąże go na stałe z powierzchnią ziemi. 
I może dlatego idący właśnie Placem Zgody Wokulski odrzuca myśl o wyciecz
ce, tłumacząc się brakiem czasu.

A jednak bohater Prusa kupił w końcu bilet na powietrzną przejażdżkę. 
Scena ta nie została wprawdzie opisana w powieści, ale miała miejsce, o czym 
świadczy wypowiedź profesora Geista. Wokulski nie tylko wsiadł do gondoli 
balonu. Zamierzał w dodatku z niej wyskoczyć, co dziwnym zbiegiem 
okoliczności wynalazca zauważył. Ale skąd wziął się tam Geist? Czy za
pracowany nieustannie uczony mógł mieć czas na podobne przyjemności, 
stosowne raczej dla majętnych turystów?

Nie potrafię odpowiedzieć na te pytania inaczej, jak odwołując się do 
wewnętrznego, symbolicznego planu powieści. Stosowane dość szeroko pojęcia 
„nieba” i „ziemi” odgrywać w nim będą pierwszoplanową rolę.

W młodości Wokulski marzył o budowie machin latających, z czasem 
oddał się jednak zajęciom bardziej praktycznym. Spotkanie z Ochockim 
utwierdziło go w przekonaniu, że marzenia młodych ludzi bywają na ogół 
podobne. Obydwu entuzjastów wiedzy nie zadowala balon, który jeżeli 
pozbawimy go uwięzi, poddaje się biernie podmuchom wiatru i w gruncie 
rzeczy nie nadaje się do podróży. Chodzi o inny rodzaj aparatu, zapewniający 
człowiekowi władzę nad bezkresną przestrzenią. Zacytujmy w tym miejscu 
wypowiedź Ochockiego:

Wszakże pan myślał kiedyś o machinach latających?... Nie o kierowaniu balonami, które 
są lżejsze od powietrza, bo to błazeństwo, ale — o locie machiny ciężkiej, napełnionej 
i obwarowanej jak pancernik?... Czy pan rozumie, jaki nastąpiłby przewrót w świecie na 
podobnym wynalazku?... Nie ma fortec, armii, granic... Znikają narody, lecz za to 
w nadziemskich budowlach przychodzą na świat istoty podobne do aniołów lub starożytnych 
bogów ... Już ujarzmiliśmy wiatr, ciepło, światło, piorun ... Czy więc nie sądzisz pan, że 
nadeszła pora nam samym wyzwolić się z oków ciężkości? ...48

47 P ru s, Lalka, t. 2, s. 42.
48 Ibidem, t. 1, s. 3 4 2 -3 4 3 .
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młodej Orzeszkowej, Henry Thomas Buckie, wskazywał, że „użycie pary do 
jazdy nie tylko wzbogaciło kontakty między narodami, ale także przyczyniło 
się do wykorzenienia wielu przesądów” 23. Spencer stwierdził lakonicznie, że 
„lokomotywa, dając życie całemu naszemu systemowi dróg żelaznych, zmieniła 
postać kraju, ruch w handlu i obyczaje wszystkich” 24.

Bez wynalazku takiego jak telegraf nie do pomyślenia byłby żywiołowy 
rozwój dziennikarstwa, inaczej wyglądałaby ekonomia, dyplomacja, sztuka 
wojenna. W roku 1866 podwodna linia telegraficzna połączyła na stałe dwie 
półkule. Amerykanie i Europejczycy mogli odtąd mieć wrażenie, że mieszkają 
w tej samej, wciąż kurczącej się przestrzeni. Odległość stała się pojęciem 
względnym. Wyprzedzając analizy Mc Luhana dotyczące współczesnej nam 
cywilizacji, pisał Alfred Russel Wallace:

Telegraf elektryczny stał się jak gdyby nowym zmysłem fizycznym, przy pom ocy którego 
możemy się porozumiewać z przyjaciółmi mieszkającymi w dalekich stronach kuli ziemskiej 
tak szybko i łatwo, jakby mieszkali oni w innej dzielnicy jednego miasta. Nasi przodkowie 
sprzed stu lat nie mogli nawet wyobrazić sobie możliwości istnienia dzisiejszych środków  
komunikacji25.

Telegraf i lokomotywa zmieniły radykalnie obraz kontaktów międzyludz
kich, ale przyczyniły się również do uformowania nowej wizji czasu i prze
strzeni. Wystarczy, jeśli porównamy list wędrujący tygodniami na statku 
płynącym przez Atlantyk i depeszę przekazywaną w mgnienia oka na drugą 
półkulę. Takie zestawienie przemawia do wyobraźni, mówi o zwycięstwie 
ludzkiego geniuszu nad rozległością przestrzeni i bezmiarem czasu. Podobnych 
wrażeń mogli doznawać pasażerowie ówczesnych pociągów, przebywający 
w oszałamiającym tempie drogę, która dawniej wydawała się nie do pokona
nia, stwierdzający ze zdumieniem, jak bardzo skurczył się świat:

Jeżeli jednak biernie korzysta się ze środków transportu, podbój przestrzeni może 
oznaczać jej zmniejszanie się. Szybkość, dająca człowiekowi wolność, odbiera mu jednocześnie 
poczucie przestrzenności. Wystarczy pomyśleć o wielkim samolocie liniowym. Przelatuje on 
nad kontynentem w kilka godzin, ale pasażerowie takiego samolotu odbierają wrażenie 
szybkości i przestrzeni słabiej niż, na przykład, rowerzysta pedałujący szybko na drodze26.

Biegnące równolegle szyny kolejowe, napięte druty telegraficzne, drogi, 
mosty, wodociągi — wszystkie te ogromnie użyteczne i cenione wysoko przez 
pozytywistów konstrukcje mają pewien element wspólny. Stanisław M. Rzęt- 
kowski, wychowanek Szkoły Głównej, pisujący pod pseudonimem Florian 
marne wiersze, wykazał niezwykłą przenikliwość, gdy stwierdził z przekąsem, 
że pozytywizm każe poetom szukać tematu „wśród fabrycznych kominów, 
w y p r o s t o w a n y c h  ulic, pociągów, drogi żelaznej” 27.

Cóż za kapitalne spostrzeżenie! Pozytywizm, nie tylko polski, upodobał 
sobie rzeczywiście proste drogi, w przeciwieństwie do krętych ścieżek rom an
tyków. Linia prosta łącząca dwa punkty stała się symbolem zamkniętego, 
pozbawionego pułapek nieskończoności uniwersum. Prosta, fundament geo-

23 H. T. B u c k ie , Historia cywilizacji w Anglii. Przełożył W. Z a w a d z k i. Wyd. 2. T. 1. 
Warszawa 1873, s. 118.

24 S p e n c e r , op. cit., t. 2, s. 42.
25 A. R. W a lla c e ,  Wiek cudów. Przełożył P. J. S. Warszawa 1902, s. 17.
26 Y i-F u  T u a n , Przestrzeń i miejsce. Przełożyła A. M o r a w iń sk a . Warszawa 1987, s. 74.
27 S. M. R z ę tk o w s k i ,  Pogadanka o rzeczach literackich, artystycznych i naukowych. 

„Tygodnik Ilustrowany” 1874, nr 2. Podkreśl. J. T.
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metrii Euklidesa i mechaniki Newtona, to w fizyce i matematyce — wektor, 
graficzny odpowiednik siły, ruchu oraz przemiany. Również czas wyobrażano 
sobie w drugiej połowie XIX w. po newtonowsku — „w postaci linii prostej, 
ciągnącej się w nieskończoność po jednej i po drugiej stronie pewnego 
punktu” 28. Wilhelm W undt tłumaczył, że „czas składa się z jednostek jak linia 
z punktów” 29. Wykorzystując kombinacje linii można budować figury bardzo 
rozmaite, lecz w zasadzie linie proste, zwłaszcza równoległe, nasuwają myśl 
o konstrukcjach regularnych, pełnych symetrii, zamkniętych i skończonych. 
Spojrzenie pozytywistycznego uczonego na przyrodę jest również spojrzeniem 
człowieka, który oczekuje od natury kompozycji przejrzystych, zgeometry- 
zowanych:

Prawie we wszystkich kształtach organicznych panuje symetria; przez nią wszystkie 
zarysy, nawet najbardziej powikłane, nabywają pewnej prostoty. Napotykamy ją zawsze 
w kwiecie, najbardziej złożonym organie świata roślinnego. Części kwiatu są albo ułożone  
symetrycznie naokoło jednego punktu, podobnie jak to widzimy u zwierząt promienistych, 
albo też znajdują się po obu stronach pewnej osi, jak to widzimy u zwierząt kręgowych, 
stawowatych i mięczaków.

W roślinach symetria jest zupełną i stosuje się zarówno do wewnętrznych, jak i do 
zewnętrznych części organizmu. W zwierzętach objawia się tylko na zewnątrz; organy 
wewnętrzne człowieka, jak serce, żołądek, wątroba, kiszki nie są symetryczne względem  
płaszczyzny przechodzącej przez kręgosłup i mostek. Lecz dziwna rzecz, organy najwyższe, 
organy życia zwierzęcego, takie jak mózg, mlecz pacierzowy, nerwy czucia i ruchu są 
symetryczne30.

Wundt, Helmholtz i Zeising poszukiwali symetrii dźwięków i kształtów 
zarówno w przyrodzie, jak i w dziełach sztuki31. Budowali wykresy, dokony
wali żmudnych obliczeń, formułowali reguły konstrukcji. U Helmholtza 
dążenie do odkrycia nieskazitelnej symetrii i prostoty wszechświata sym
bolizuje obraz dwóch cząsteczek, które wzajemnie przyciągają się albo od
pychają z siłą działającą po linii prostej:

Ostatecznie dochodzimy do wniosku, że zadanie nauki fizyki polega na sprowadzeniu 
zjawisk przyrody do niezmiennych sił przyciągania i odpychania, których natężenie zależy 
całkowicie od odległości. Rozwiązalność tego zagadnienia jest warunkiem zupełnej zro
zumiałości przyrody32.

W przekonaniu pozytywistów odkrycia rozumu cechowała zdumiewająca 
prostota, zawiłości miały być dziełem wyobraźni, „samotnej królowej kom
plikującej świat bez potrzeby” 33. A jednak istniały zjawiska, z którymi uczeni 
dawali sobie wprawdzie radę, ale proponowane przez nich odpowiedzi budziły 
sprzeciw. Odrzucenie nieskończoności to nie tylko zamknięcie uniwersum 
w bezpiecznych granicach, dostępnych ludzkiemu umysłowi. To przede wszyst

28 T a i ne, op. cit., s. 640.
29 W. W u n d t, W ykłady o duszy ludzkiej i zwierzęcej. Przełożył L. M a s ło w s k i.  Т. 1. Kraków 

1873, s. 35.
30 L a u g e l, op. cit., s. 71.
31 Zob. T. R ib o t , Współczesna psychologia niemiecka. Przekład W. M. K o z ło w s k ie g o  

i S. B a r to s z e w ic z a .  Warszawa 1901, s. 244 — 247.
32 Cyt. za: A. E in s te in  i L. In fe ld , Ewolucja fizyki. Przekład R. G a je w s k ie g o .  Warszawa 

1962, s. 59.
33 E. O r z e s z k o w a , O wpływie nauki na rozwój miłosierdzia. Lwów 1876, s. 7.
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kim kres marzeń o nieśmiertelności. Z punktu widzenia nauki kategoria 
wieczności dotyczy jedynie podłoża bytu oraz działających w jego obrębie sił:

Światy się tworzą i zapadają w przepaści, słońca zapalają się i gasną, lecz siły, jakie w nich 
działają — nie nikną i zmartwychpowstają w nowych postaciach, w nowych kształtach34.

Skoro taki los spotyka potężniejsze od ziemi słońca, to cóż dopiero mówić 
o przyszłości, jaka czeka przedstawicieli świata roślinnego albo zwierzęcego? 
Chłodnym okiem anatom a kreśli jej obraz Thomas Henry Huxley:

Po pewnym przeciągu czasu, wcześniej czy później, koń zdycha, czy to skutkiem choroby, 
czyli też jakiego wypadku lub ze starości. Rozmaite czynności tego pięknego mechanizmu 
ustają i koń przeszedłszy szereg zastanawiających zmian podczas swego rozwoju i całego 
żywota, w końcu ginie i kończy życie, powracając do tego świata nieorganicznego, z którego 
powstało całe jego ciało, wyjąwszy tylko cząstkę nie dającą się oznaczyć. Kości zmieniają się 
wyłącznie na węglan i fosforan wapnia, mięso oraz inne części ciała z czasem zamieniają się na 
kwas węglowy, wodę i am oniak35.

Obydwa zacytowane opisy zachowają ważność, jeśli odnieść je nie do 
dalekich słońc czy poczciwego konia, lecz do ciała ludzkiego. Ciała czy w ogóle 
bytu? Tego dylematu pozytywistyczna nauka nie chciała na ogół rozstrzygać, 
wyłączając oczywiście konsekwentnych materialistów. Mimo wszy sto odnosi
my wrażenie, że zamknięte, pełne cudownej symetrii uniwersum nie było 
miejscem, w którym mogłaby się narodzić sztuka umierania. I z pewnością 
najlepszym do niej wprowadzeniem nie był obraz rozkładającego się ciała. Błąd 
autorów takich, jak Moleschott czy Vogt, polegał na daremnej próbie przekona
nia czytelnika, iż śmierć jest zjawiskiem prostym i w jakimś sensie „symetrycz
nym”. Ale dla tego, kto musi umrzeć, śmierć jest zawsze zjawiskiem złożonym. 
Jest także raczej naruszeniem porządku niż jego koniecznym elementem.

Wizja śmierci stworzona przez materialistyczne przyrodoznawstwo nie 
wystarcza bohaterom Melancholików Orzeszkowej. Protestuje przeciwko niej 
Madzia Brzeska z Emancypantek, nie umiejąc pogodzić się z faktem, że „duch 
ludzki jest produktem tłuszczu, fosforu, żelaza...” 36 W arto zwrócić jednak 
uwagę, że słuszność owej makabrycznej wizji podtrzymuje godny skądinąd 
szacunku profesor Geist:

Co tam grób ... g łupstw o... sentym entalizm !... — mruknął Geist. — W naturze nie ma 
grobów ani śmierci; są różne formy bytu, z których jedne pozwalają nam być chemikami, inne 
tylko preparatami chemicznymi. Cała zaś mądrość polega na tym, ażeby korzystać z nada
rzającej się okazji, nie tracić czasu na błazeństwa, lecz coś robić37.

Trudno w to uwierzyć, ale podobną opinię mógłby wygłosić inny bohater 
Prusa, zwolennik prostackiego materializmu, Kazimierz Norski. Odmiennie 
przedstawiałaby się tylko interpretacja pojęć takich jak „praca” i „błazeństwo”. 
Czyżby zatem na przestrzeni paru zaledwie lat dzielących Lalkę od Emancypan
tek dokonała się jakaś znacząca ewolucja?

Wniosek taki nie wydaje się uprawniony. Po pierwsze, filozofia śmierci pro-

34 O Słońcu. „Przyroda i Przemysł” 1873, nr 9.
35 T. H. H u x le y , O przyczynach zjawisk w naturze organicznej. Przetłumaczył A. W r z e ś 

n io  w sk i. Warszawa 1872, s. 8 — 9.
36 B. P ru s , Emancypantki. Wyd. 11. T. 2. Warszawa 1973, s. 205.
37 B. P ru s , Lalka. T. 2. Warszawa 1959, s. 83.
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fesora Geista wygląda dosyć prymitywnie w porównaniu np. z analogicznymi 
refleksjami Wokulskiego. Po drugie, badając rozwój idei, nie możemy poprze
stać na analizie historii prądów intelektualnych. Co najmniej równie istotne są 
indywidualne przeżycia, załamania, tragedie, klęski. W następstwie takich 
właśnie nastrojów zrodziły się już w 1876 r. Dumania pesymisty Aleksandra 
Świętochowskiego.

Jest to tekst doprawdy rewelacyjny i wypada żałować, że znają go dziś 
jedynie badacze epoki. M ała popularność Dumań wynika też z faktu, iż mamy 
do czynienia z utworem pojawiającym się jak gdyby nie w swoim czasie. Rangę 
eseju Świętochowskiego pozwoliła ocenić dopiero XX-wieczna nauka, a szcze
gólnie fizyka. Kłopot polegał na tym, że w naszym stuleciu Dumania były już 
książką niemal zapomnianą — poniekąd z woli samego autora.

Akurat wówczas, gdy entuzjazmowano się jeszcze spekulacjami XIX- 
-wiecznych filozofów przyrody, Świętochowski odsłonił makabryczny charak
ter pozytywistycznej wizji śmierci. Uczynił to, rzecz jasna, inaczej niż myśliciele 
katoliccy, ale też inaczej niż prostoduszna bohaterka powieści Prusa. Ironizo
wał, szydził, sięgał nawet do poetyki czarnego humoru:

Rzadko kto chce się zadowolić tym przekonaniem, ażeby śmierć była kresem naszego 
świadomego bytu w przestrzeni. A jednakże tyle tylko nam wróży logika i sceptyczna wiedza. 
Jesteśmy nieśmiertelni, o ile nieśmiertelnym jest węgiel, fosfor lub inne pierwiastki składające 
ludzki organizm. Niewesoła to wróżba — cóż jednak począć z koniecznością? Zresztą o co 
nam tak bardzo chodzi? Gdyby fosfor po rozłączeniu się ze związkami naszego ciała zachował 
świadomość, mogłoby mu być przykro w odosobnionym  stanie lub w pośledniejszej 
kombinacji. Ale zdaje się, że on świadomości nie posiada, jak nie posiadają jej inne elementy 
naszego ciała, nie doznają więc po naszej śmierci żadnych cierpień. Przypuściwszy nawet, że 
każdy mineralny pierwiastek obdarzony jest czuciem, to dlaczegóż mamy przesądzać, że mu 
przyjemniej należeć do związków ludzkiego ciała niż do innych? Co więcej, gdyby nam wolno 
było wybierać między rozmaitymi stanami po śmierci, to niejeden wolałby wejść w skład róży 
lub fiołka, niż wlec robaczywe ciało na dolinę Józefata i poddać się prawdopodobnym  
wyrokom jej trybunału38.

Łatwo zauważyć, że dokładnie tak samo myśleli o śmierci niemieccy 
fizjologowie, jakkolwiek ich traktaty operowały zgoła odmienną stylistyką, no 
i oczywiście nie miały na celu propagowania nastrojów pesymizmu. Praw
dziwemu pozytywiście wystarczyć powinna krzepiąca świadomość wiecznego 
istnienia materii i siły. Strach przed śmiercią uważano za uczucie niegodne 
przyrodnika, pogardzającego wszystkim, co kojarzyło się z metafizyką.

Ale autor Dumań pesymisty dokonał zamachu na prawie wszystkie pozytywi
styczne dogmaty. Jak pamiętamy, August Comte nie był najlepszego zdania o swoich 
poprzednikach — filozofach budujących z zapałem mniej czy bardziej doskonałe 
systemy. Szczerze mówiąc, lekceważył dorobek dwóch wcześniejszych epok: 
„teologicznej” i „metafizycznej”. Jedynie osiągnięcia naukowe gotów był umieścić 
w pozytywistycznym sanktuarium. Zapewne, Comte i jego następcy wiedzieli, że 
również nauka ulega stopniowej ewolucji. Mimo wszystko pewne fundamentalne 
osiągnięcia, takie jak aksjomaty geometryczne, prawa zachowania materii i energii 
czy definicje Newtona wydawały się nie do podważenia. Świętochowski popełniał 
więc straszliwą herezję, podając w wątpliwość trwałość wszelkiej teorii:

Grecy niesłusznie sądzą — dowodził np. staremu światu Anaksagoras — że coś się 
poczyna lub ustaje, nic bowiem nie rodzi się i nie ginie, lecz wszystko jest połączeniem się lub 
rozdzieleniem rzeczy przedtem istniejących.

38 A. Ś w ię t o c h o w s k i ,  Dumania pesymisty. Lubiana 1877, s. 22 — 23.
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Ale zapytany woli zachować w tej kwestii dyskrecję. Wokulski zdaje sobie 
zresztą sprawę, że Ochocki nie posiada klucza do nieskończoności. Kluczem 
tym dysponuje (albo dysponować będzie lada dzień) wyłącznie Geist.

Postać szalonego profesora porównałbym najchętniej do świętej księgi, 
która oprócz znaczenia literalnego zawiera również sens hermetyczny, dostęp
ny dla wybranych. Geist wie,  że Wokulskiego nękają myśli samobójcze. 
A jednocześnie ma niezachwianą pewność, że zwraca się do najbardziej 
odpowiedniej osoby — niedoszłego wynalazcy machin latających.

Z naszej perspektywy lot, otwarcie nieskończoności, zstąpienie do otchłani 
i śmierć układają się w jeden spójny szereg. Sam Geist wyznaje, że zatrudniał 
w swojej pracowni c z t e r e c h  samobójców49. Liczba dość szokująca, jeśli 
zważyć szczupłość personelu... Czyżby pogrążenie się na zawsze w czeluściach 
tajemniczego laboratorium  równać się miało jakiejś formie ucieczki od 
ziemskiej udręki?

W każdym razie to nie Geist jest w Lalce rzecznikiem równowagi między 
niebem a ziemią. Nie Geist i nie wzorowy pozytywista Ochocki. Raczej już 
Wokulski, gdy układa słynną triadę: „ziemia, prosty człowiek i Bóg” 50. 
Spróbujmy nieco przekształcić tę trójcę, opuszczając jeden przymiotnik — wa
żny, ale chyba nie najważniejszy: ziemia — człowiek — niebo. Trzy człony, które 
u Orzeszkowej znalazły się w doskonałej harmonii, ale w powieści Prusa 
pozostały skłócone, a po części rozłączone. Triady Wokulskiego nie da się 
w żaden sposób uzgodnić z poglądami profesora Geista. Ziemia? Ależ 
wynalazca myśli raczej o niebie, o nieskończoności panującej nad państwem 
ziemskich robaków! Prosty człowiek? Dostrzeżenie jego zalet uniemożliwia 
wcale niemała doza pogardy. Geist patrzy przecież na ludzi niby na okazy 
zoologiczne, a nie przedstawicieli gatunku „homo sapiens”. Bóg? Tu odowiedź 
będzie bardziej skomplikowana, choć wszystko wskazuje, że profesor jest 
konsekwentnym materialistą. I trudno się temu dziwić. Ostatecznie już 
Orzeszkowa w Pamiętniku Wacławy porównywała przyrodnika do Boga 
królującego nad gwiazdami. A znacznie później Alfred Russel Wallace, 
angielski uczony, podróżnik i inżynier (takie połączenie profesji zaimponowa
łoby młodym pozytywistom) wypowiedział tę samą myśl już bez poetyckich 
metafor:

O ludziach nauki można słusznie powiedzieć, że stali się jakby bogami, którzy nie tylko 
złe i dobre poznać są zdolni, lecz jak bogowie podbijają najtajniejsze siły przyrody, a nawet 
odkrywają źródła wielu nieszczęść trapiących ludzkość, mogą uśmierzać bóle, przedłużać życie 
i do nieskończoności potęgować fizyczne i duchowe rozkosze rodzaju ludzkiego51.

W Lalce spotyka się aż trzech potencjalnych budowniczych machiny 
latającej. Znamy już powody, dla których pragnąłby się oderwać od ziemi 
Ochocki. Obca jest mu całkowicie myśl, że wiedzą można manipulować, 
choćby w najlepszych intencjach. Dlatego trudno mi ocenić, czy Geist, który 
marzy o dyktaturze uczonych, wpuściłby go do swojej pracowni. A jakie 
motywy kierują Wokulskim? Pragnienie, by uleczyć się z nieszczęśliwej 
miłości do panny Izabeli? Sentyment dla młodzieńczych marzeń? Uparte

49 Ibidem, t. 2, s. 54.
50 Ibidem, s. 421.
51 W a lla c e , op. cit., s. 182.
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poszukiwanie dróg wyjścia z dusznego i nieprzyjaznego świata? Przyciągająca 
moc otchłani? Argumentów zgromadzić można więcej, a przecież ciągle ich za 
mało, by rozwikłać tajemnicę epilogu powieści.

Zarówno Nad Niemnem, jak i Lalka dowodzą konieczności otwarcia 
symetrycznej, sztucznie zwężonej przestrzeni. Linia prosta traci też charakter 
podstawowego symbolu. U Orzeszkowej spotkamy mnóstwo krętych ścieżek, 
a ponadto drogi, po których prawie nikt już nie chodzi. Prus wprowadza 
swych bohaterów w prawdziwy labirynt. Sądzić wypada, że obie powieści 
mówią też o potrzebie zapewnienia równowagi między niebem a ziemią, 
chociaż każda czyni to w różny sposób. Co w Nad Niemnem jest rzeczywistoś
cią, w Lalce okazuje się zaledwie obietnicą i ukrytym marzeniem. Mimo 
wszystko w obu przypadkach znajdujemy się jak gdyby na rozdrożu. I może 
m.in. z tego powodu wszystko, co napisze Prus w ostatnich latach życia, mało 
przypominać będzie Lalkę, a z późnych nowel i powieści Orzeszkowej zniknie 
na dobre obraz harmonijnego, pulsującego życiem wszechświata i pogodzone
go z jego prawami człowieka.

III. O nieskończoności, otchłani i czwartym wymiarze

Powróćmy jeszcze na chwilę do podróży balonowej, jaką odbył pan 
Stanisław. Podczas rozmowy z Geistern, nie chcąc przyznać się do myśli 
samobójczych, Wokulski oświadcza, że doznał „zawrotu głowy”. A jeżeli mówi 
prawdę? Ostatecznie takie doświadczenia zdarzają się często ludziom, którzy 
mieli odwagę stanąć nad przepaścią.

W Emancypantkach rzecz wygląda poważniej. Zdzisławowi Brzeskiemu 
grozi nie zawrót głowy, lecz prawdziwy obłęd:

Mam galopujące suchoty i dogorywam. Gdyby nie strach przed śmiercią, który 
w niezrozumiały sposób potęguje resztkę moich sił, już bym nie ży ł... Od trzech tygodni 
sypiam siedząc w fotelu. Gdybym się raz położył, w tej samej chwili spadłbym głową na dół 
w przepaść wiekuistej nocy, z którą borykam się, lecz która dziś czy jutro zwycięży... Co za 
potworna rzecz istnieć chwilkę po to, ażeby na zawsze stać się n icośc ią ...52

Gdyby podobne wrażenia stały się udziałem któregoś z mieszkańców 
Iksinowa, moglibyśmy sobie darować zacytowany wyżej fragment. Lecz 
Zdzisław to nie byle kto. Jest — jak sam wyznaje — chemikiem i dyrektorem 
zakładów przemysłowych, a zatem naukowcem i inżynierem w jednej osobie. 
Takich ludzi cenili najwyżej publicyści „młodej” prasy. I teoretycznie tacy 
ludzie, uczeni-praktycy, rozumiejący nieuchronność praw rządzących materią, 
powinni być wolni od lęku przed śmiercią.

Wykład profesora Dębickiego, rozwinięty na dalszych stronicach książki, 
uświadamia nam, że bezradność Brzeskiego to w istocie bezradność scjentyz- 
mu. Byłoby zatem lekkomyślnością sprowadzać przeżycia bohatera wyłącznie 
do strachu przed utratą życia. Problem wydaje się znacznie szerszy.

W Emancypantkach pozytywista traci bezpieczny grunt pod nogami. 
Otwiera się przed nim nieskończoność, którą słusznie czy mylnie interpretuje 
jako „przepaść”.

52 P ru s, Emancypantki, t. 2, s. 416.
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Analogicznie dzieje się w noweli Sen. Reprezentanci różnych dziedzin 
nauki: matematyki, fizyki, astronomii błąkają się po powierzchni gigantycz
nego posągu symbolizującego Rzeczywistość. Każdy z nich coś odkrył, każdy 
ogłosił ostateczną, choćby najbardziej absurdalną teorię wyjaśniającą zagadki 
wszechświata. Mimo to wszyscy toną w mrokach niewiedzy.

Emancypantki dowodzą, jak ryzykowna okazuje się próba zamknięcia 
ludzkiej egzystencji w kręgu zakreślonym przez pozytywistycznych przyrod
ników. Sen poucza, że jest to przedsięwzięcie tyleż daremne, co groteskowe — 
podobnie jak  pragnienie zmierzenia za pomocą cyrkla i wagi bezkresnej 
przestrzeni.

Alegoryczna nowela Prusa nie pokazuje kształtu nieskończoności. Gęste 
obłoki tworzą rodzaj zasłony i może dlatego senne obrazy nie wywołują 
uczucia grozy. Ale wolno nam przypuszczać, że w tak pomyślanym uniwersum 
nie istnieje jednak próżnia ani przepaść, a nawet przewidywać pojawienie się 
wyższych form życia. Nicość wydaje się natomiast mało prawdopodobna,
0 czym stara się też przekonać swych słuchaczy profesor Dębicki.

W stronę przepaści kierują się często bohaterowie późnych nowel i powieści 
Elizy Orzeszkowej. Prawie zawsze towarzyszy im na tej drodze śmierć. 
W noweli Cień, jednym z najbardziej niesamowitych utworów pisarki, żywi 
wsłuchują się pilnie w ostatnie słowa konającej. N arrator wyjaśnia, że

wszelkie rzeczy ze śmiercią związek mające zaciekawiają jak przepaść, w której czarny otwór 
spoglądając człowiek musi zapytywać: co tam na dnie? [PZ 34, 91]

Alojzy Darwid z Argonautów, który z własnej woli podejmuje podróż do 
otchłani, spostrzega na miejscu świata olbrzymie cmentarzysko:

Płynęła przed nim jakaś nieskończona fala, rozwierała się niezgłębiona otchłań. Fala 
unosiła, otchłań pożerała ludzi, domy, stosunki, uczucia i nieustającym szmerem płynęło od 
nich jedno tylko słowo: „Przeminęło! przeminęło! przeminęło!” To, co skończyło się dziś, 
wywoływało z pamięci wszystkie rzeczy skończone. Było to coś na kształt wielkiego grobu, 
a raczej katakumby złożonej z mnóstwa grobów, przez których otwory widać było pomarłe, 
nie tylko przez śmierć, lecz także przez rozłączenie, oddalenie, zapomnienie, pomarłe twarze 
niegdyś drogie, uwiędłe chwile miłe, w proch upadłe fragmenty życia. [PZ 30, 202]

W cyklu Z  myśli wieczornych przeznaczenie człowieka porównała Orzesz
kowa do losu motyla krążącego nad otchłanią — motyla przybywającego 
z „otchłani błękitnych” (PZ 52, 268), by uczestniczyć w ziemskiej tragedii. To, 
co stało się udziałem postaci literackich, nie było naturalnie obce samej 
autorce. Żeby się o tym przekonać, wystarczy sięgnąć do obfitej korespondencji 
Orzeszkowej. U schyłku życia opisywała swoje wrażenia Tadeuszowi Boch- 
wicowi: ,jakby  ziemia rozpadała się pode mną, jakbym w przepaść leciała
1 ciemno jakoś robi się, nic nie widzę, nie słyszę...” 53

Ziemski krąg nie stanowił już wówczas żadnego oparcia, nie chronił przed 
rozpaczą. Zniknęła też myśl o równowadze, błękit z poectykiej wizji Nad 
Niemnem utracił swoją czystość, złoto zastępowała powoli czerń. Otchłań 
zagarnęła niebo i ziemię, a bezbronny człowiek daremnie próbował odnaleźć 
w niej swoje miejsce. Często poddawał się uczuciom skrajnego pesymizmu, 
a powodowany rozpaczą, obarczał odpowiedzialnością za swój los tych,

53 E. O r z e s z k o w a , list do T. Bochwica z 2 (15) listopada 1908. W: L isty zebrane, t. 5 (1961), 
s. 45.
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którym zaufał. Zrozumiałe więc, że obiektem ataku stała się w pierwszym 
rzędzie nauka:

wy, uczeni, jesteście jako ludzie, którzy na wybrzeżu morza drobne kamyczki podnosicie 
i oglądacie, a całe niezmierne dno morskie pozostaje dla was nieznaną i niedostępną 
tajemnicą. Wobec takiego stanu waszej wiedzy, jakże możecie dziwić się zjawisku po raz 
pierwszy spotykanemu? Śmieszni jesteście z tym swoim zdziwieniem, bo powinniście przecież 
w każdej chwili i na każdym kroku spodziewać się spotkania z nową i nie znaną wam jeszcze 
formą, istotą lub odmianą rzeczy, wyłaniającą się z otchłani, u której brzegów zbieracie swe 
kamyczki. [PZ 28, 84]

Nie jestem pewien, czy narrator Jednej setnej oceniał w tych słowach trafnie 
nastroje panujące wśród uczonych u schyłku XX wieku. W każdym razie 
wówczas, gdy powstawały Emancypantki, Faraon, Argonauci, Ad astra, Duchy, 
dokonywała się akurat w nauce prawdziwa rewolucja — bez przesady można 
powiedzieć, że w dziedzinach takich, jak astronomia, chemia, psychologia, 
a przede wszystkim fizyka, rozpoczynał się już wiek XX, który do literatury 
zawitał z nieznacznym opóźnieniem.

Około r. 1870 pozytywiści wiedzieli już, że obraz kosmosu stworzony 
przez Humboldta — kosmosu, który łączył harmonijnie niebo i ziemię — 
należy uważać za anachronizm 54. Teoretycznie, gdyby przyjąć ich tok myśle
nia, kolejna przemiana powinna była nastąpić między rokiem 1895 a 1900.

I rzeczywiście, akurat w 1897 r. Joseph John Thomson ogłosił światu 
istnienie elektronu. Ale pozytywistyczni uczeni wcale nie czekali na odkrycie tej 
miary. Wręcz przeciwnie, jak zauważa Jakob Bronowski:

Pod koniec ubiegłego stulecia niektórzy fizycy byli święcie przekonani, że nie ma 
zapotrzebowania na nowego Newtona, albowiem nie ma już do odkrycia nic tak zasadniczego 
jak grawitacja. Na rzecz tego poglądu przemawiać miało m.in. odkrycie przez Adamsa 
i Leverriera nowej planety, której dotąd nikt nie zaobserwował, a której istnienie przewidzieli 
oni na podstawie analizy stwierdzonych zakłóceń toru innej planety55.

Dwie ostatnie dekady XIX stulecia przyniosły niemal błyskawiczny rozpad 
fundamentów myśli stworzonych przez pozytywistyczną naukę. W 1879 roku 
William Crookes odkrył promienie katodowe, które uznał mylnie za rodzaj fal 
elektromagnetycznych. Trudno się dziwić, że popełnił błąd — interpretował 
przecież swoje odkrycie zgodnie z duchem epoki. Niespełna 10 lat później 
doświadczenia Heinricha Hertza umożliwiły zbadanie fal radiowych. Jeszcze 
w XIX w. ludzkość wzbogaciła się o tajemnicze promienie X .  To osiągnięcie 
zawdzięczamy Wilhelmowi Röntgenowi. Do obalenia zasad uprawianej do
tychczas fizyki czy chemii przyczyniali się często uczeni, których biografie, 
a może i poglądy stanowić by mogły atrakcyjny wzorzec dla powieściopisa- 
rza-pozy ty wisty. Wystarczy wspomnieć o małżonkach Curie.

Stopniowo tracił przydatność pozytywistyczny język, zmieniała się ter
minologia naukowa, niektóre pojęcia znikały ze słowników. Pozytywista 
w rodzaju Hippolyte’a Taine’a pojmował na przykład materię jako trwałą 
substancję, stałe podłoże bytu. Taka wizja była nie do przyjęcia dla fizyków 
myślących kategoriami XX-wiecznymi, wprowadzających zamiast „substancji”

54 Zob. F. C o h n , Rozwój nauk przyrodniczych w ostatnich dwudziestu pięciu latach. „Przyroda 
i Przemysł” 1872, nry 27 — 29.

55 J. B r o n o w s k i,  Źródła wiedzy i wyobraźni. Przełożył S. A m s te r d a m s k i.  Warszawa 1984, 
s. 62.
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pojęcie „pola”. Wcześniejsze prace Faradaya, Maxwella i Hertza wytyczyły 
kierunek poszukiwań. Uporządkowany i ujednolicony wszechświat zaczynał 
tracić konkretność. Zapełniały go teraz byty nieokreślone, hipotetyczne, trudne 
do uchwycenia i opisania. Dla przyrodnika w latach siedemdziesiątych kamień 
rzucony w powietrze był okruchem materii znajdującej się w ruchu, pod
legającej prawom ciążenia. Z punktu widzenia nowej fizyki kamień okazywał 
się „zmiennym polem”. Materia, bez której obecności młody Prus nie wyobrażał 
sobie jakichkolwiek form życia, uznana została za pojęcie mało przydatne:

Czy nie moglibyśmy odrzucić pojęcia materii i zbudować fizyki czysto polowej? To, co 
dostarcza naszym zmysłom wrażenie materii, jest w rzeczywistości wielką koncentracją energii 
w stosunkowo małej przestrzeni. Moglibyśmy uważać materię za obszary przestrzeni, 
w których pole jest niezwykle silne56.

W nauce ΧΙΧ-wiecznej traktowano atom jako niepodzielny przedmiot, 
zajmujący określone miejsce w przestrzeni, odniesiony do konkretnego czasu. 
Poznanie budowy atomu całkowicie zdezaktualizowało takie ujęcie. Z perspek
tywy osiągnięć fizyki współczesnej atom okazał się raczej czymś w rodzaju 
symbolu, czystej struktury, która może być wyrażona za pomocą równania. 
Wizja ruchu cząsteczek materii podlegającego stałym prawom nie była w stanie 
ogarnąć ruchu elektronów ani fotonów. Porównanie czasu do linii prostej 
brzmiało teraz naiwnie, skoro Boltzmann na gruncie fizyki, a Bergson 
w filozofii odkryli istnienie „różnorodności” czasów. Dzięki matematykom, 
takim jak Łobaczewski, Beltrami, Gauss, Riemann, Bolyai, „płaska” przestrzeń 
Euklidesa zmieniła się w uniwersum wielowymiarowe, pełne emocjonujących 
komplikacji.

Rozpadały się kolejne naukowe legendy. Wielu astronomów epoki pozyty
wizmu dopuszczało istnienie życia w kosmosie. Poszczególne planety Układu 
Słonecznego stały się obiektem zgoła fantastycznych domysłów. Dyskutowano 
całkiem poważnie, jaki rodzaj pająków i chrząszczy znaleźć można na 
powierzchni Wenus, wysuwano hipotezy na temat społeczności M arsjan 
i Selenitów. Naturalnie niemałą rolę w rozpowszechnieniu takich poglądów 
odegrała wyobraźnia słynnego astronoma i znakomitego pisarza Camila 
Flammariona, który dla pozytywistów był jednak postacią trochę kontrower
syjną57. Mimo wszystko obraz kosmosu zbudowanego z planet podobnych do 
Ziemi odpowiadał pozytywistycznym przyrodnikom. Dopiero wynalazki takie, 
jak spektroskop czy kamera fotograficzna umożliwiły zbadanie składu chemi
cznego gwiazd, przekreślając wizję „oswojonego”, pulsującego życiem wszech
świata. Myślę, że żaden z pozytywistów nie podejrzewał, że przyjdzie nam 
ujrzeć wszechświat jako „rój rozprzestrzeniających się galaktyk” i dowiedzieć 
się, iż w najwcześniejszym okresie był on niezmierzonym oceanem światła, 
w którym „materia odgrywała tylko rolę nieznacznego zanieczyszczenia” 58.

56 E in s te in  i I n f e l d , op. cit., s. 215.
57 Egzemplarz polskiego tłumaczenia Opowiadań o nieskończoności (przekład H. K u -  

c z a l s k ie g o .  Warszawa 1874) znajdował się w bibliotece Prusa (zob. H. I lm u r z y ń s k a  
i A. S te p n o w s k a , Księgozbiór Bolesława Prusa. Warszawa 1965, s. 76). Jak wolno przypuszczać, 
pisarz korzystał z niego podczas pisania Emancypantek. Na tę samą książkę F la m m a r io n a  
powołuje się prawdopodobnie bohaterka Ad astra O r z e s z k o w e j  (PZ 35, i 16).

58 S. W e in b e r g , Pierwsze trzy  minuty. Współczesny obraz początku wszechświata. Przełożył 
A. Bl um. Warszawa 1980, s. 52.
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Nauka współczesna obeszła się dosyć okrutnie z pozytywistycznym mode
lem wiedzy. Co prawda już Boutroux mówił o „przypadkowości” praw 
naukowych. Ale dopiero gdy postawiono znaki zapytania w odniesieniu do 
prawa zachowania masy i energii oraz kinetycznej teorii gazów, stało się jasne, 
że pojęcie „prawa naukowego” trzeba zdefiniować na nowo, uwzględniając 
statystyczny charakter większości nowo odkrytych zjawisk. Interesujące spostrze
żenia poczynił Michel Serres:

Współczesna nauka tworzy się raczej w pasmach zabronionych przez Augusta Comte’a 
niż na wyznaczonych przezeń płaszczyznach. Potępiał on logikę, teorię liczb, matematykę 
abstrakcyjną jako czczą gadaninę, tymczasem te przeważyły; skazywał rachunek praw
dopodobieństwa, a on okazuje się najmocniejszym instrumentem nauk ścisłych. Kosm ologia  
miała ograniczać się do systemu słonecznego, od Herschela i Savary’ego astrofizyka przetrząsa 
gwiezdne uniwersum. I tak dalej. Faktycznie przestrzenie zakazane przez ducha pozytywizmu 
są oddzielone od właściwej mu przestrzeni tak, jak rozkłady prawdopodobieństwa od systemu. 
Z jednej strony-solidna i zaplanowana architektonika, z drugiej wielość wyborów, dróg, 
przedmiotów, a nawet możliwych nauk. To ogień — ogień rewolucji przemysłowej — roz
sadza poprzez eksplozję stary — regularny, zwarty i jednolity — gmach. Linearny postęp albo 
klasyczny ciąg był niegdyś figurą genealogii nauk. Potem przedstawiała ją przestrzeń tablicy, 
gdzie wypełniało się luki. Teraz rozproszyła się w mnogości wym iarów59.

Zakwestionowanie rangi euklidesowej przestrzeni i newtonowskiego czasu 
inspirowało nie tylko fizyków, ale i artystów. Naturalnie, odkrycia naukowe, 
a zwłaszcza ich konsekwencje, przenikają do świadomości twórców zawsze 
z pewnym opóźnieniem. W wypadku poszukiwania nieskończoności możemy 
jednak śmiało mówić o dokonaniach równoległych. Jeśli za odpowiednik 
euklidesowej płaszczyzny uznamy malarskie płótno, to warto wspomnieć 
w tym momencie o próbach Cézanne’a, który za pomocą samego koloru starał 
się stworzyć wrażenie „wejścia w głąb obrazu”. Kompozycja malarska stawała 
się tym samym jakby oknem otwartym na nieskończoną przestrzeń60.

Jesienią 1891, gdy Cézanne wciąż jeszcze czekał na swój olśniewający 
sukces, inteligencja warszawska obecna na odczycie Samuela Dicksteina 
dowiedziała się o istnieniu „czwartego wymiaru”. Wśród słuchaczy znajdował 
się Bolesław Prus, który wydarzenie to odnotował w swej kronice. Nie znam 
dokładnego tekstu wykładu Dicksteina, ale mam przed sobą jego książkę 
wydaną 2 lata później61. Wśród autorytetów, na które powołuje się warszaw
ski matematyk, spotykamy same znane nazwiska: Łobaczewski, Bolyai, Rie- 
mann, Helmholtz, Klein, Beltrami. Broszurka napisana została przystępnie, 
z dużą znajomością rzeczy, ale nawet ktoś słabo zorientowany w postępach 
ówczesnej geometrii dojść musi do wniosku, że nie jest to tekst rewelacyjny, 
a tym bardziej rewolucyjny. Autor uważa nowe teorie matematyczne za 
koncepty intelektu raczej niż wysiłki zmierzające do określonej interpretacji 
rzeczywistości. Ostrożny do przesady, wręcz zniechęca czytelnika do śmiel
szych wniosków:

Spekulacja matematyczna może zajść bardzo daleko i przenieść badacza w dziedziny 
zupełnie od rzeczywistości oderwane do tego stopnia, iż umysł jego opanowuje złudzenie, że

59 M. S e rres , Nauki. Przełożył T. K o m e n d a n t .  „Literatura na Świecie” 1988, nr 8/9, s. 271.
60 Zob. J. Re w a l d, Historia impresjonizmu. Przełożyła J. G u ze. Warszawa 1985, s. 444. Por. 

nieco inne opracowanie tego problemu przez tegoż autora w książce: Paul Cézanne. New York 
1948, s. 1 9 5 -1 9 6 .

61 S. D ic k s t e in ,  M atematyka i rzeczywistość. Warszawa 1893.



ODKRYCIE W IELOW YM IAROW EGO UNIW ERSUM 5 5

rezultaty tej spekulacji mają wprost wartość ontologiczną. Wyradza się wtedy pewnego 
rodzaju mistycyzm matematyczny, jaki w historii napotykamy u pitagorejczyków, neopla- 
toników, astrologów oraz dziś w nie uprawnionych twierdzeniach zwolenników istnienia 
czwartego wymiaru, którzy za pomocą nowych pojęć geometrycznych rozwiązują zagadki 
istnienia62.

Nie potrafię powiedzieć, czy pisząc te słowa Dickstein miał na myśli 
również Bolesława Prusa. W każdym razie autor Emancypantek nie bał się 
posądzenia o skłonności do „matematycznego mistycyzmu”. Pragnął jak 
najszybciej sprowadzić geometryczne abstrakcje do przyrodniczej rzeczywisto
ści. Najwidoczniej „czwarty wymiar” ocenił jako wielką szansę nauki, a po
twierdzenia jego istnienia szukał we wszystkich tworach natury:

Zapytajcie teraz mineraloga: czy nie widuje kryształów, których układ krawędzi 
przypomina cienie czterowymiarowości? Spytajcie chemika: czy związek chemiczny nie 
nasuwa na myśl kształtu, jakby złożonego z pudełek, umieszczonych w innych pudełkach? 
Zapytajcie botanika i biologa: czy wewnętrzna budowa roślin i zwierząt nie jest w najwyższym  
stopniu skomplikowaną, a przecież jednolitą?

K tóż zatem wie, że jak modele pana Dicksteina są cieniami bytów czterowymiarowych, 
czy: kryształy, związki chemiczne, ciała roślin i zwierząt nie są też cieniami bytów wyższych? 
I kto wie, czy nazwiska: siła międzycząsteczkowa, powinowactwo chemiczne, siła żywotna 
i temu podobne nie oznaczają owych czterowymiarowych bytów, których my znamy tylko 
trójwymiarowe cienie?63

Prus przystosował koncepcję „czwartego wymiaru” do własnych potrzeb, 
rozmijając się na ogół z dążeniami współczesnej nauki. Dla Riemanna, 
wysuwającego hipotezę przestrzeni n-wymiarowej, nasze trójwymiarowe uni
wersum stawało się poniekąd „szczególnym przypadkiem” rzeczywistości. 
Nowa koncepcja geometrii zakładała jednak przede wszystkim „uwolnienie od 
naoczności”64. Jak dowodzi zacytowany fragment, Prus od naoczności ode
rwać się nie umiał. Wręcz przeciwnie, najbardziej abstrakcyjne prawo odnosił 
zawsze do sfery konkretu. I nawet wówczas, gdy zamierzał penetrować 
tajemnice „czwartego wymiaru”, potrzebował twardego, stałego gruntu — bez
piecznej podstawy, pozytywistycznego antidotum na lęk przed doświadczeniem 
otchłani.

Po napisaniu Emancypantek, powieści zawierającej aluzje do hipotezy 
„czwartego wymiaru”, Prus interesował się nadal matematyką. Śledził najnow
sze publikacje naukowe, rozważał wpływ odkryć i wynalazków. Jedną z Kronik 
poświęcił w połowie Matejce, a w połowie — Łobaczewskiemu. Zestawienie 
cokolwiek szokujące, a i konkluzja felietonu — dyskusyjna.

W opinii Prusa, kiedy odeszliśmy od Euklidesa, prace Łobaczewskiego 
pozwoliły zbudować „nowy gmach geometrii” 65. Dziś widzimy już wyraźnie, że 
twórcom geometrii nieeuklidesowej zawdzięczamy nie „nowy gmach”, lecz 
konstrukcję o wiele bardziej rozległą.

62 Ibidem, s. 34 — 35.
63 B. P ru s , Kroniki. T. 13. Opracował Z. S z w e y k o w s k i .  Warszawa 1963, s. 129—130. 

Warto zwrócić uwagę, że za pomocą koncepcji „czwartego wymiaru” próbował dowieść słuszności 
spirytyzmu niemiecki uczony F. Zöllner. Pisał na ten temat m.in. H. M e r c z y n g  (Teorie naukowe 
profesora Zöllnern. „Tygodnik Ilustrowany” 1883, nr 13).

64 Zob. R. B la n c h e , W iedza współczesna a racjonalizm. Tłumaczył A. Z a b łu d o w s k i.  
Warszawa 1969, s. 13.

é5 P ru s , Kroniki, t. 13, s. 405.
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W otwierającej się nieskończoności pisarz chciał zobaczyć zamiast budzącej 
grozę tajemnicy — pasjonującą zagadkę, której rozwiązania możemy oczeki
wać w przyszłości. Sądził, że dzięki takiej postawie uchronimy się od przykrych 
doświadczeń, jakie stały się udziałem bohatera Przemian:

Spojrzał na niebo zasypane gwiazdami i uczuł zgrozę. Co by było, gdyby to niezmierne 
sklepienie kryształowe nagle załamało się i runęło? Nie -załamie się, ponieważ tam nie ma 
sklepienia, tylko pustka. Ach, jaka straszna pustka: porywa duszę, ażeby ją zgn ieść!...66

Rozumowanie przypomina trochę tok myślenia publicystów „Przyrody 
i Przemysłu”, a pewnie i autorów pisujących do „Przeglądu Tygodniowego”. 
Odmienne są tylko wnioski. Bo wzorowy pozytywista nie martwiłby się 
przecież istnieniem „pustki” — takie nastroje uważał za dobre dla poetów. 
Skoro jednak w polu widzenia pojawiła się nieskończoność, a w dalszej 
perspektywie może i otchłań, trudno już było przejść nad tym faktem do 
porządku dziennego. Należało uczynić wszystko, by umocnić zachwiany 
porządek albo też zastąpić go nową hierarchią. Przede wszystkim nieskoń
czoność otrzymać musiała bezpieczne granice. Czy oznaczało to powrót do 
koncepcji zamkniętego, symetrycznego wszechświata? Odpowiedzi udzielił sam 
pisarz:

niebo ma formę półkuli. Jest to niby olbrzymi klosz koloru szafirowego, nabity niby gwoźdźmi — 
gwiazdami. W środku zaś tego klosza stoi człowiek przypatrujący się niebu67.

Są to oczywiście poetyckie metafory, a nie rezultaty dociekań naukowych, 
lecz ich wymowa nie pozostawia wątpliwości. Bezmiar przeradza się ponownie 
w zamknięte, przytulne schronienie dla istoty ludzkiej, która zachowuje 
pozycję centralną. A zatem Prus — w całym tego słowa znaczeniu — podąża 
„pod prąd” ówczesnych tendencji w kosmologii i fizyce. Konsekwencja takiego 
stanu rzeczy musi być następująca: skoro dojrzewający już nowoczesny model 
wszechświata nie znalazł zrozumienia w oczach pisarza, to konieczny staje się 
powrót do bezbłędnie funkcjonującego mechanizmu, rządzonego niezmien
nymi prawami. Taki obraz przynosi zresztą zachowany fragment Nic nie ginie!

Stąd widzieliśmy cały świat. Stąd słońce wyglądało jak płomień życiodawczy, gwiazdy jak 
słońca, a planety — jak mieszkania istot posiadających potrzeby, ruch i czucie. Tu 
zdejmowaliśmy pioruny z nieba i za ich pomocą, nad głowami szarego tłumu, przesyłaliśmy 
wiadomości. Siła ognia zastępowała nam miliony rąk, a kombinacja kół i sprężyn — zręczność 
i czujność ludzką68.

Czytelnik mógłby żartobliwie zauważyć, że również w zaświatach Prusa 
nikt nie czekał na nowego Newtona, bo prawa klasycznej mechaniki w zupeł
ności zadowalały mieszkańców nieba. Ale oczywiście problem jest poważniej
szy. Trudności w znalezieniu klucza do nowoczesnej teorii polegały chyba na 
tym, że pozytywizmu nie dało się w żaden sposób pogodzić z nauką XX 
stulecia, której jakże obce było dążenie do harmonii, jasności i symetrii. 
Prawdę tę uświadomiła sobie znacznie wcześniej Orzeszkowa, sceptyczniej niż 
Prus zapatrująca się na możliwości ludzkiego rozumu. Spostrzegłszy, że

66 B. P ru s, Przemiany. W: Pisma. Pod redakcją Z. S z w e y k o w s k ie g o .  T. 26. Warszawa 
1950, s. 58.

67 P ru s, Kroniki, t. 16 (1966), s. 206.
68 B. P ru s, Nic nie ginie! W: Pisma, t. 25, s. 173—174.
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„wiedza nie podaje młota do rozbicia tajemnic, które ściskają nas i niepokoją” 
(napisała tak dedykując Melancholików „Panu Janowi Karłowiczowi”, 
PZ 28, 7), zwróciła się w stronę metafizyki. Odczyt o Krasińskim przyniósł 
niemal kompletny repertuar pytań metafizycznych, jakich kiedyś nie przystało 
zadawać prawdziwemu pozytywiście:

Czym jest wszechświat? Skąd i dlaczego jest? Czy jest i jakim jest jego Stwórca? Po co 
Stwórca stwarzał? Czy był stworzeń swych prawodawcą? Jakim jest prawodawstwo Boże? 
Jakie pierwiastki stwarzają ten wśród wszechstworzenia pyłek drobny, któremu na imię: 
człowiek? Po co pyłek ten istnieje? Czy istnieje dla jakiegoś celu? Jaki to cel? Jakie drogi do 
celu tego wiodą? Dlaczego drogi te są powikłane, ciemnościami okryte, pługami cierpień 
zorane? Po co człowiek cierpi? Po co cierpią narody? Dlaczego upadają ludzie i narody? Czy 
z upadku nie ma powstania? Czy z grobu nie ma wyjścia? Jaka siła dźwiga z upadków? Jaki 
klucz otwiera groby?69

Orzeszkowa nie słuchała wykładów Dicksteina. Na mieszkańcach prowincjo
nalnego G rodna koncepcja „czwartego wymiaru” nie zrobiłaby pewnie takiego 
wrażenia jak  na warszawskich intelektualistach. Ale w noweli Przypomnij! 
opisała fenomen niejako analogiczny (PZ 52, 248). Intuicja artysty pozwala 
odgadywać pod powierzchnią zjawisk zmysłowych obecność „innego” świata. 
Stwierdza istnienie rozległej komunikacji duchowej, której nie ograniczają 
prawa rzeczywistości materialnej. Bohaterom Zrozpaczonego i Wielkiego 
dokucza poczucie ciasnoty, poszukują bezmiaru, nęka ich głód wieczności. 
Nastroje te osiągają punkt kulminacyjny na stronicach Ad astra, w partiach 
powieści napisanych przez Orzeszkową.

Bohaterka tego dzieła, Seweryna Zdrojowska, mogła — inaczej niż Orzesz
kowa w latach młodości — stwierdzić bez zakłopotania:

Jeżeli zechcesz przypomnieć sobie, com ci mówiła nieraz o całokształcie swych myśli 
i wierzeń, to się przekonasz, żem nigdy nie oddawała olbrzymiego kosmosu na usługi 
malutkiej ziemi anim na tronie wszechbytu i wszechstworzenia nie umieszczała ułomnej istoty 
człowieczej, której wartość i zadania całe, jak mniemałam, polegają na wspinaniu się 
z wytężeniem sił ku wyższemu stopniowi niezmiernej drabiny. Przed mymi, tak jak przed 
twymi oczyma rozciągał się w przestrzeni bezkresnej niepojęty łańcuch ustrojów i bytów, 
którego nasz świat, wraz z nami, ludźmi, jest jedną zgłoską w dziele i jedną z linii w planie... 
[PZ 35, 277]

W Ad astra zakwestionowana została nie tylko „centralna” pozycja Ziemi 
w kosmosie, ale i jej przymierze z Niebem ujęte znacznie szerzej niż choćby w Nad 
Niemnem. Wydawać by się mogło, że w ostatnich latach życia Orzeszkowa 
zerwała wszystkie związki z filozofią pozytywizmu. Takie wrażenie próbowała 
zresztą stworzyć sama pisarka, porównując światopogląd pozytywistyczny do 
„ciasnej i ciemnej celi”, z której udało się jej wydobyć70. Utożsamiała wówczas 
pozytywizm z agnostycyzmem, a mówiąc dokładniej — brakiem zainteresowania 
dla kwestii religii. Wiemy jednak, że pozytywizm pojmować można znacznie 
szerzej. Wróćmy raz jeszcze do Ad astra, książki niezwykle osobistej i chyba 
wyjątkowo szczerej. Przewodnikiem po bezkresnych przestrzeniach tej powieści 
jest Krasiński, ale i Spencerowi udziela się czasem głosu:

Ja widzę nieprzejrzany łańcuch wszechżycia, jednym końcem zatopiony w otchłaniach 
materii, a drugim zarzucony na najwyższe szczyty ducha. Wszystko, co żyje, co posiada

69 E. O r z e s z k o w a , O Zygmuncie Krasińskim. W: Pisma krytycznoliterackie. Zebrał i opraco
wał E. J a n k o w s k i.  Wrocław 1959, s. 401.

70 E. O r z e s z k o w a , list do T. Bochwica z 8 (21) kwietnia 1909. W: Listy zebrane, t. 5, s. 178.
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w sobie choćby zarodczą iskrę pierwiastka duchowego, łamie się z twardym objęciem materii 
i, wydzierając spod jej władania, nabywa coraz pełniejszego uswobodnienia, coraz lepszej 
prężliwości ku górze.

Ludzkość jest w tym łańcuchu ogniwem, a dlaczego ogniwo to jest jednocześnie tak 
wielkim i tak małym, tak wspaniałym i tak lichym — nie wiem i nie dochodzę tego, bo to 
poznanie leży w państwie tajemnic Bożych, zamkniętych przed okiem moim na klucz 
Niepoznawalności. [PZ  35, 123]

Oczywiście trudno przeoczyć ewolucję, jaka się dokonała. Mimo wszystko 
wyobraźnia pisarki, wzbogacona teraz przemyślanymi na nowo ideami rom an
tyków, czerpała nadal sporo inspiracji z pism przyrodników pozytywistycz
nych. Nie zniknął z języka Orzeszkowej Spencerowski termin „Unknowable”, 
choć pojawił się już on w zmienionym kontekście. Obowiązywało też ciągle 
ogólne prawo rozwoju, jakkolwiek straciło ono charakter ślepej konieczności, 
i nabrało — zgodnie z przekonaniami romantyków — znamion duchowej 
misji. Zatem również w wypadku autorki Ad astra nieskończoność zmierzała 
do osiągnięcia pewnego porządku, konstrukcji symetrycznej, której szczegóły 
tonęły jednak w mroku niewiedzy.

Wielowymiarowe uniwersum nie było najwdzięczniejszym obiektem stu
diów dla pisarza, który w głębi duszy zachował wiele elementów pozytywi
stycznego myślenia. Ponadto musimy pamiętać, że autorzy tacy, jak Prus, 
Orzeszkowa czy Świętochowski działali w trudnym momencie — na styku 
dwóch epok, gdy rozpoczynała się w nauce rewolucja przekraczająca najśmiel
sze oczekiwania. W każdym razie warto odnotować, że tematu, który był może 
ponad siły tego pokolenia, nie przeoczyli i nie pominęli milczeniem.


