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grafomańskie i azjatycki renesans; W czyścu grafomana. O Poczcie Literackiej W. Szymborskiej i W. Maciąga; „A więc trzeba pisać cokolwiek bądź”. 
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twórczości Edy OstrowskiejGrafomania - na przecięciu analizy tekstu, psychologii i socjologii literatury; Grafomania, lingwizm, antypsychiatria; 
Kształty grafomanii; Warsztaty grafomańskie i azjatycki renesans; W czyścu grafomana. O Poczcie Literackiej W. Szymborskiej i W. Maciąga; „A więc trzeba 
pisać cokolwiek bądź”. Grafomania Parnickiego; Grafomania w psychozie. O wczesnej twórczości Edy Ostrowskiej Grafomania - na przecięciu analizy 
tekstu, psychologii i socjologii literatury; Grafomania, lingwizm, antypsychiatria; Kształty grafomanii; Warsztaty grafomańskie i azjatycki renesans; W 
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O litość dla grafomanów —  
wstępu słów kilka

Hasła słownikowe dotyczące grafomanii są bezlitosne. Słownik PWN 
podaje, że jest to „pisanie utworów literackich przez osoby pozbawione 
talentu” lub że są to „bezwartościowe utwory literackie”. Podobnie 
rzecz ujmują słowniki wyrazów obcych. Nieco delikatniej problem ten 
przedstawia Michał Głowiński w Słowniku terminów literackich, mówiąc 
o „chorobliwej potrzebie pisania utworów lit[erackich] bez względu na 
poziom osiągniętych rezultatów”. W lakonicznym haśle zauważa również, 
że nazywa się tak „wszystkie utwory znajdujące się poniżej standardów 
uznanych w danym czasie i  środowisku za obowiązujące”1. Możemy 
chyba uznać, że epitet „chorobliwa” nie ma charakteru medycznego 
orzeczenia, ale przede wszystkim ma charakter metaforyczny. Zresztą 
trop tego wątku czytelnik będzie mógł znaleźć za chwilę w szkicu pana 
Jana Zająca: Grafomania, lingwizm, antypsychiatria. Na potrzeby wstępu 
zauważmy wyłącznie uznanie części wytworów, które z „chorobliwych” 
lub innych przyczyn znalazły się „poniżej standardów”. Zauważmy, że 
nie będzie przedmiotem ani słownikowej definicji, ani żadnej innej gra-
fomanologicznej refleksji część wytworów nieopanowanego przymusu 

1 M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sła-
wiński: Słownik terminów literackich. Wrocław 1988, s. 170.
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pisania, które usytuowane zostały „w” lub „powyżej” standardów. I tutaj 
aż prosi się o zwrot charakterystyczny do literaturoznawczych formuł, 
że „proste pojęcie wcale nie jest proste”. Bynajmniej, rzecz jest banalnie 
prosta (oczywiście, nie w znaczeniu geometrycznym), a mówiąc dokład-
niej — rzecz jest banalnie lakoniczna. Jeżeli z definicji niewiele wynika, 
to dlatego, że tyle dokładnie ma wyniknąć; jeżeli nie wiadomo, „co z tym 
fantem zrobić”, to właśnie dlatego, że bardziej chodzi o to, aby z tym nic 
nie robić. Historie grafomanów w historii literatury traktowane są trochę 
jak historie wstydliwe — być może w nich literatura (a jeszcze bardziej 
nauka o  literaturze) mogłaby zobaczyć się w złej kondycji (w najbar-
dziej potocznym znaczeniu). Chociaż nie wiem, czy wobec lakonicznej 
dosłowności definicji warto wdawać się w szczegóły…

Słowniki dawniejsze: Samuela Bogumiła Lindego z  początków 
XIX wieku, czy też o pół wieku młodszy od poprzednika tzw. Słownik 
wileński Maurycego Orgelbranda, a nawet publikowany na przełomie 
XIX i XX wieku tzw. Słownik warszawski, nie uwzględniają „grafoma-
nii”. Mogłoby to świadczyć albo o nieobecności słowa w ówczesnej pol-
szczyźnie, albo o  traktowaniu słowa jako obcojęzyczny i niezakorze-
niony w powszechnie używanym języku zwrot, albo o uznaniu wyrażenia 
w  jakimś sensie za niestosowne. Dopiero Słownik ilustrowany języka 
polskiego z roku 1916 zamieścił na 383 stronie pierwszego tomu infor-
mację: „Grafoman (forma ż. Grafomanka), gr., mający manię do pisania 
utworów literackich, nie posiadając talentów”2.

W słownikach wcześniejszych znajdziemy jednakże określenie takie 
jak: „wierszokleta”. U Lindego nie ma ono nacechowania pozytywnego, 
chociaż metajęzykowa definicja jest dla „wierszoklety” stosunkowo 
łagodna. U Orgelbranda znajdziemy już bardziej dosadne wyjaśnienie: 

„lichy poetka, który nędzne wiersze składa, rymarz”3.

2 M. Arct: Słownik ilustrowany języka polskiego. T. 2. Warszawa 1916, s. 383. 
Wcześniej M. Arct odnotował słowo „grafomania” w swoim Słowniczku wyrazów 
obcych, najdosłowniej tłumacząc ją jako „manię pisania”.

3 [Słownik wileński] Słownik języka polskiego obejmujący oprócz zbioru właś-
ciwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych, 
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„Grafoman”, „grafomanka” i „grafomania” na początku XX wieku zdaje 
się nie zdobyły jeszcze powszechnej, tzn. bezwzględnej popularności. 
Niedługo przed wybuchem II wojny światowej ukazała się książka Jana 
Stanisława Bystronia: Literaci i grafomani z czasów Królestwa Kongre-
sowego 1815—1831. Pomimo tytułowej ekspozycji słowa „grafomani”, 
przy portrecie Kajetana Jaxy Marcinkowskiego znaleźć możemy jeszcze 
stosowaną łącznie formułę: „popularny w  towarzystwie warszawskim 
grafoman-wierszokleta”4. Postać aspirującego w okresie ponapoleońskim 
prowincjonalnego wołyńskiego pisarza była swego czasu przedmiotem 
drwin bywalców wszystkich warszawskich salonów: „Nie zdawał sobie 
oczywiście sprawy biedny poeta, że głównym powodem popularności 
jest jego śmieszność. Zapraszano go, aby mieć temat do zabawy, słuchano, 
aby się śmiać, chwalono na żart”5. I w tym miejscu urwijmy opowieść, 
aby nie uprzedzać tego, co czytelnik za chwilę znajdzie w książce.

Statystyki są bezlitosne. Raport: Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku, 
chociaż stara się pozostać naukowo nieporuszonym i nie wdawać się 
w polemiki ze współczesnością, zestawia dosyć zatrważająco brzmiące 
liczby: „Dwie piąte respondentów nigdy nie rozmawia o  książkach. 
Kolejna jedna piąta robi to rzadziej niż raz w roku. Przynajmniej raz 
w  tygodniu rozmowy o  literaturze prowadzi zaledwie 8% badanych”6. 
A niech tam będzie — przyjmijmy, że lektura jest rzeczą intymną i roz-
mowa o niej wcale nie musi stanowić istotnego punktu w czytelniczej 
statystyce. To założenie moglibyśmy bez trudu wyposażyć w niezbędny 
literaturoznawczy autorytet (np. Rolanda Barthes’a). Jeżeli jednak tak 

nomenklatury tak dawne jak też nowo w użycie wprowadzone różnych nauk, umiejęt-
ności, sztuk i rzemiosł, nazwania monet, miar i wag główniejszych krajów i prowincji, 
mitologję plemion słowiańskich i innych ważniejszych, tudzież oddzielną tablicę słów 
polskich nieforemnych z  ich odmianą. Red. A.  Zdanowicz [i. in.]. Cz. 2. Wilno 
1861, s. 1851.

4 J.S.  Bystroń: Literaci i grafomani z czasów Królestwa Kongresowego 1815—
1831: dwanaście portretów. Lwów—Warszawa 1938, s. 215.

5 Ibidem, s. 218.
6 I.  Koryś, D.  Michalak, R.  Chymkowski: Raport o  stanie czytelnictwa 

w Polsce w 2014 roku. Warszawa 2015, s. 43.
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niewielka grupa rozmawia o  literaturze, zatem kto formułuje wartoś-
ciujące (najczęściej) opinie i rozdziela razy? Paradoksalnie — tylko na 
pierwszy rzut oka — liczba osób nierozmawiających o książkach nie 
pokrywa się dokładnie z liczbą osób nieczytających. Osobom, które nie 
przeczytały w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających badanie żadnej 
książki, zdarzało się na ich temat rozmawiać: „15% nieczytających roz-
mawia o książkach kilka razy w roku lub częściej, takich, którzy robiliby 
to co najmniej raz w tygodniu jest jednak tylko 2%”7.

Chciałoby się teraz na rzecz zerknąć z drugiej strony — wszak nie 
o czytelnikach ma być tutaj mowa, lecz o pisarzach. To jednak rzecz 
znacznie trudniejsza. Sprawozdania zbierające i omawiające statystykę 
wydawniczą wyglądają dosyć stabilnie: w przypadku publikacji nowości 
lub wznowień tytułów zakwalifikowanych jako „literatura piękna” zare-
jestrowano niewielki wzrost, chociaż samych egzemplarzy okazało się 
mniej8.

Niestety, wszystkie te statystyki na niewiele się zdadzą. Nikt nie pro-
wadzi badań dotyczących liczby osób piszących w ogóle — przynajmniej 
nikt nie publikuje wyników takich badań — i nikt nie prowadzi nie mniej 
istotnego rejestru rozmiarów publikacji.

Więc jak jest z tą grafomanią? Otóż nie wiem, a zatem problem zosta-
wię otwarty: czy oczekując masowego czytelnictwa, gotowi jesteśmy zgo-
dzić się (a nawet skazać) na masowe pisanie, czy też gotowi bylibyśmy 
przyznać, że nie każdemu musi to wychodzić? Nie każdy pisać może, lecz 
każdy czytać — bez względu na wszystko — powinien i musi. No niech 
tam — nikt przy odrobinie zdrowego rozsądku wtrącał się nie będzie 
do tego, co ktoś napisał, jeżeli ambicje nie powiodą go w tę stronę, aby 
wszystko i za wszelką cenę ogłaszać drukiem. Zgódźmy się zatem (nawet 
statystycznie), że intymnej lekturze może zawsze odpowiadać równie 
intymne pisanie. Powszechność nie musi znaczyć publiczność — niech 
publikują wyłącznie obdarzeni talentem i umiejętnościami. A  jednak 

7 Ibidem, s. 48.
8 Zob. np. Ł. Gołębiewski, Ł. Waszczyk: Rynek książki w Polsce 2014. War-

szawa 2014.
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sam nie wierzę w takie założenie i dalej nie wiem… Jeżeli grafomania 
w istocie nie byłaby sprawą powszechną, lecz przede wszystkim środo-
wiskową (poniekąd salonową), wówczas do głosu dochodziłaby zasada 
obecna w każdym naukowym środowisku — literaturoznawczym rów-
nież… Publikuj albo giń (publish or perish) — zupełnie inna niż złośliwe 
śmiechy warszawskich salonów na początku XIX wieku, zupełnie inna 
niż epatowanie na przełomie XIX i XX wieku filistrów. Jeżeli słowni-
kowe definicje i  statystyki były bezlitosne, to środowiskowo-naukowa 
zasada na pewno nie jest inna. Do tego chyba najmniej ze wszystkich 
zabawna — a zatem dosyć…

O czym jest książka lakonicznie zatytułowana Grafomania? Każdy 
z zamieszczonych szkiców jest inny, chociaż wszystkie wyrosły podczas 
długich dyskusji i wspólnych rozmyślań. Być może na początku chodziło 
młodym literaturoznawcom o wypracowanie wspólnego i możliwie pre-
cyzyjnego stanowiska, które okazałoby się przydatne w badaniach nad 
literaturą czy kulturą w ogóle? Zostało siedem szkiców poświęconych 
odmiennym aspektom grafomanii, różnym autorom, do tego szkiców 
o różnej rozpiętości i różnym temperamencie. A zatem stało się dobrze. 
Jeżeli grafomania ma jakąś (jakąkolwiek) historię — a wierzę, że ma — 
będzie to historia nieoficjalna „z poniżej”, „z marginesu”, „poza”, nie-
spójna, różnorodna, przesadna… Może lepiej, że zamiast „zrobić” tę 
historię, siedmioro rozmówców i przyjaciół postanowiło ją po prostu 
opowiedzieć. Jan Zając w szkicu: Grafomania, lingwizm, antypsychia-
tria będzie rozważał problem grafomanii jako naruszenia — niesfor-
mułowanego w normatywnej postaci — demokratycznego konwenansu. 
Agnieszka Wójtowicz będzie śledziła Grafomanię na przecięciu analizy 
tekstu, psychologii i  socjologii literatury. Piotr Gorliński-Kucik opowie 
o grafomanie, który w zasadzie nie jest „grafomanem”, to znaczy o Teo-
dorze Parnickim, którego „nadmiar” pisania nie spada „poniżej” (lub: nie 
wykracza „poza”) „standardów uznanych w danym czasie i środowisku”. 
Katarzyna Niesporek swój szkic o manii pisania, będącej „przymusem 
pisania, wynikającym z silnej potrzeby autoekspresji twórcy”, poświęciła 
omówieniu przypadku Edy Ostrowskiej. Małgorzata Wosnitzka pod pre-
tekstem Tuwimowskiego Pegaza dęba oraz Rozkurzu Mirona Białoszew-



skiego (przy inspiracji Barańczakowskich Książek najgorszych) zajęła się 
„intelektualnym zbieractwem, czy pisaniem nałogowym”. Taisiia Alie-
ksieieva opowiedziała niezwykłą i głęboko grafomańską — zupełnie 
nieznaną polskiemu czytelnikowi — historię literackiej / paraliterackiej 
grupy „Pług”. Od strony recepcji  — swoistego (gdyż niemal dosłow-
nego) krytycznego sądu, jakim była Poczta literacka prowadzona w latach 
1960—1968 w „Życiu Literackim” przez Wisławę Szymborską i Włady-
sława Maciąga — przyjrzała się grafomanii i omówiła ją z rozmachem 
Monika Wycykał.

Nie jest to pierwsza książka o grafomanii ani pierwszy zbiór artyku-
łów na ten temat. Na pewno nie jest to też książka ostatnia. Katowicka 
Grafomania z roku 2015 niektóre rzeczy otwiera i niczego nie zamyka. 
Historie — te prawdziwe, to znaczy interesujące, ale nie dlatego, że muszą 
być ciekawe za wszelką cenę — na pewno warte są opowieści.

Maciej Tramer



Agnieszka Wójtowicz UNiWersytet śląsKi

Grafomania — na przecięciu analizy 
tekstu, psychologii i socjologii literatury

Czym jest grafomania? W odpowiedzi na to pytanie wypada powtórzyć 
za Dariuszem Śnieżko, że „wiemy doskonale, czym jest grafomania, gdy 
nas o  to nie pytają”1. Jej obecność czujemy intuicyjnie, „podskórnie”, 
w  trakcie lektury tekstu, który uznamy za grafomański. Po westchnię-
ciu: „co za grafomania!”, problem wydaje się zamknięty — tekst jest zły, 
nieporadny, miałki, płytki, nieoryginalny, kiepski stylistycznie — cóż 
więcej? Otóż, problem dopiero się otwiera.

Niewiele artykułów podejmujących zagadnienie grafomanii ukazało 
się do tej pory, jeśli odrzucić felietony i recenzje piętnujące grafomanów2. 
Gdy jednak przyjrzeć się propozycjom badaczy, problem staje się jeszcze 
bardziej skomplikowany. Strukturalną interpretację grafomanii zapropo-
nował Edward Balcerzan3, pisząc, że „nie ma grafomańskich fabuł — są 

1 D.  Śnieżko: Dawni autorzy o grafomanii. „Przestrzenie Teorii” 2007, nr 8, 
s. 143.

2 Z teoretycznych opracowań ukazały się: D. Śnieżko: Fenomen grafomanii, albo 
na Hermenegildę Kociubińską paszkwil trzeci. „Pogranicza” 1997, nr 1; D. Śnieżko: 
Dawni autorzy o grafomanii. „Przestrzenie Teorii” 2007, nr 8; „Polonistyka” 2004, 
nr 8 (cały numer) oraz „Ha!art” 2010, nr 4.

3 E. Balcerzan: Grafomania — projekt hasła encyklopedycznego. „Polonistyka” 
2004, nr 8, s. 4.
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grafomańskie style”4 oraz definiując ją jako „łatwo rozpoznawalną koli-
zję między czytelnym, jednoznacznym, jawnie sygnalizowanym w tek-
ście zamierzeniem twórczym a całkowicie sprzeczną z nim realizacją”5. 
W efekcie „zamiast zapowiedzianej grozy rodzi się śmieszność, zamiast 
patosu — otrzymujemy parodię patosu, upragnione piękno opisywanych 
postaci lub krajobrazów okazuje się kiczem, a sugerowana głębia myśli 
ginie w nagromadzeniu banalnego pustosłowia”6. Istota grafomanii jest 
łatwa do uchwycenia w tekście, Balcerzan nie sytuuje jej w obrębie psy-
chologii twórczości, nie stawia po stronie twórcy. Kiedy mówimy „co za 
grafomania” albo „co za grafoman”, ograniczamy się zwykle do wrażeń 
z lektury, nieobciążonych badaniem psychologicznych aspektów procesu 
twórczego. To sprzeczność między zamierzeniem i efektem — i rzeczy-
wiście, najczęściej tak bywa, co czyni definicję Balcerzana przejrzystą 
i teoretycznie „czystą”. Staje się problematyczna, jeśli przyłożymy ją do 
tekstów świadomie parodiujących grafomanię — parodia grafomanii 
i grafomania „prawdziwa” na poziomie tekstu wyglądają identycznie, 
różni je natomiast świadomość autora7. Grafoman jest postacią tragiczną, 
nieświadomą własnej grafomanii, nie zdaje sobie sprawy z nieudolności 
swojego tekstu, parodysta natomiast świadomie tworzy parodię, dążąc 
do takiego wyzyskania środków stylistycznych, które pozwoli obśmiać 
ich użycie w  tekście grafomańskim. Wyznaczniki tekstowe, o których 
pisze Balcerzan, są jedynie wstępnymi objawami, a nie diagnozą, jeśli 
potraktować grafomanię jako jednostkę chorobową.

Grafomania często rozumiana jest jako choroba, niedająca się opano-
wać potrzeba pisania:

Grafomania — (< gr. gráphein = pisać + manía = szaleństwo, namiętność; ang. 
graphomania, fr. graphomanie, niem. Vielschreiberei (…)) — dosł. „mania 
pisania”, chorobliwa potrzeba pisania utworów lit. bez względu na poziom 

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 D. Śnieżko: Dawni autorzy o grafomanii…, s. 146.



GrafOMaNia — Na PrZecięciU... 15

osiągniętych rezultatów. Popularna nazwa wytworów tej potrzeby, a także wszel-
kich utworów znajdujących się poniżej standardów uznanych w danym czasie 
i środowisku za obowiązujące8.

W rozumieniu Michała Głowińskiego tekst grafomański — „wytwór 
tej potrzeby” — jest tylko efektem pragnienia pisania, a sama grafomania 
sytuuje się nie tyle w nieudanym tekście, ile w psychice autora i jego prag-
nieniu pisania. Znaczenie terminu odnoszące się do samego zepsutego 
tekstu autor hasła traktuje jako nazwę popularną, podkreślając prymarny 
status manii. Jednak, jak pisze Grzegorz Giedrys, „Międzynarodowa 
Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10), 
opracowana przez Światową Organizację Zdrowia, nie rozpoznaje odręb-
nej jednostki chorobowej noszącej nazwę grafomanii”9. Jednak niepo-
hamowana potrzeba pisania może być przyporządkowana do zaburzeń 
kompulsywno-obsesyjnych, które są objawem nerwicy anankastycznej10. 
Daleka jestem jednak od rozumienia grafomanii jako objawu nerwicy, 
kompulsywnej potrzeby pisania, którego efekty, ze względu na przymu-
sowość, są marne. Nie neguję występowania takiego objawu w zabu-
rzeniach psychicznych, jednakże rozumiem grafomanię jako zjawisko 
szersze niż sam przymus pisania. Grafoman, w mojej opinii, byłby to 
twórca dążący dramatycznie do osiągnięcia społecznej pozycji literata, 
charakteryzujący się niekontrolowanym narcyzmem i olbrzymią chęcią 
publikowania swoich utworów, co zauważa Andrzej Skrendo:

sam dawał dedykacje na swoich własnych książkach, które wręczał po spotkaniu 
(i których druk — rzecz jasna — sam sfinansował). […] dziś kryterium druku 
stanowi zasobność portfela, bo każdy może wydać swą książkę. Z tego nie 
wynika wszakże, że będzie ona zauważona11.

 8 M. Głowiński: Grafomania. W: Słownik terminów literackich. Red. J. Sła-
wiński. Wrocław 2008, s. 184.

 9 G. Giedrys: Choroba na pisanie. Grafomania w ujęciu psychologicznym i psy-
chiatrycznym. „Polonistyka” 2004, nr 8, s. 7.

10 Ibidem.
11 A. Skrendo: O dziele grafomańskim. „Polonistka” 2004, nr 8, s. 12—13.
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Podobne spostrzeżenia ma Jacek Dehnel:

Papier jednak nadal ma swoją siłę i parcie do druku przez długi jeszcze czas, 
jak sądzę, będzie ogromne, bo to przez papier wiedzie droga do upragnionej 
wielkości i sławy12.

Sytuacja grafomana jest dramatyczna: jest przekonany o  wartości 
swoich utworów, więc uparcie dąży do ich publikacji, co, w połącze-
niu z miernością twórczości, drażni ewentualnych odbiorców i spycha 
grafomanię w niebyt. Na rozpaczliwą chęć bycia pisarzem lub poetą 
wpływ bez wątpienia ma „wieszczy” wizerunek poety w kulturze polskiej. 
Przypisujemy olbrzymią rangę natchnionym twórcom. Ponownie należy 
się odwołać do felietonu Jacka Dehnela na temat tzw. neteratury, czyli 
literatury w Internecie:

Pisałem niedawno o tym, jak niewielu początkujących poetów jest tak naprawdę 
zainteresowanych poezją. Wielu (jeśli nie miażdżącej większości) chodzi 
o wypisywanie „co na serduszku leży”, o pełnienie społecznych funkcji poety 
(przechadzanie się w glorii „bycia twórcą / wybrańcem muz” i podrywanie na 
to ładnych dziewczynek i chłopców), autoterapię, dopieszczanie swojego 
ego — a nie o poezję jako taką. a zatem modelowy początkujący poeta przede 
wszystkim poezji nie czyta (albo czyta jej bardzo mało); skupia się na pisaniu13.

Zastanawiające jest to, że społeczna funkcja literata jest wciąż tak silnie 
pożądana — chociaż literatura traci na znaczeniu w tzw. dominującym 
dyskursie medialnym14, a badania czytelnictwa nie pozostawiają złudzeń 
co do liczebności odbiorców literatury. Pisarstwo ma mimo to pewien 
prestiż, co zauważa Dubravka Ugrešić, pisząc o „aurze glamouru”:

12 J.  Dehnel: Neteratura — część  II. Vanitas vanitatum. W:  Idem: Młodszy 
księgowy. O książkach, czytaniu i pisaniu. Warszawa 2013, s. 57.

13 Ibidem, s. 53.
14 Por. K. Dunin: Normalka. „Kurier Czytelniczy. Megaron” 2000, nr 65. Prze-

druk: Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Red. 
D. Nowacki, K. Uniłowski. Katowice 2003.
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Na bieżącym rynku medialnym także literatura doczekała się aury glamouru. 
dlaczego dzisiaj tak wielu zdąża do rezerwatu, który dotychczas zamieszkiwali 
outsiderzy, mole książkowe, romantycy i straceńcy? co jest tak pociągającego 
w profesji pisarza, że tylu kręci się na literackim rynku, w oczekiwaniu na 
chwilę bycia gwiazdą? Pieniądze? Może. ale czemu w takim razie nawet finan-
sowo niezagrożone gwiazdy filmowe przekraczają granice gatunkowe, czyli 
napisawszy autobiografię, stają w szranki w kategorii książek dla dzieci lub też 
powieści? czemu czynią to poważni teoretycy literatury, psychologowie, lekarze? 
[…] sztuka, wbrew temu, że „wszyscy potrafią”, paradoksalnie wciąż cieszy 
się aurą ekskluzywności. sfera sztuki stwarza, między innymi, wrażenie, że 
znalazłszy się tutaj, dostajemy prawo do ekskluzywnej hibernacji15.

Bycie pisarzem jest glamour, prestiżowe. W Polsce na aurę glamouru 
wokół osoby twórcy nakładają się dodatkowe elementy związane z polską 
historią i kulturą. Po pierwsze, ukonstytuowany w romantyzmie mit poety-

-wieszcza, zbawcy narodu, naznaczonego szczególną pozycją i mającego 
niemalże ponadnaturalne posłannictwo. Po drugie, etos inteligencki i pre-
stiż wynikający z przynależności do tej grupy społecznej. Mimo przemian 
lat 90., które zepchnęły inteligencję na margines, do dziś funkcjonuje silny 
mit polskiego inteligenta (co zresztą innego inteligencji pozostało, jeśli 
nie jej mit właśnie?). Nie widzę innego powodu, dla którego Kuba Woje-
wódzki, showman i dziennikarz, miałby pretendować do tego miana16.

Dzieła pisarza niekoniecznie trzeba czytać — wystarczy samego twórcę 
poważać, o ile wpisuje się on w stereotypowy wizerunek artysty: powi-
nien być geniuszem literackim, przechadzającym się w glorii i chwale, 

15 D.  Ugrešić: Aura glamouru. W:  Eadem: Czytanie wzbronione. Tłum. 
D.J. Ćirlić. Izabelin 2004, s. 61—62.

16 Por. np. relację z wystąpienia Kuby Wojewódzkiego na Przystanku Woodstock 
2013. P.  Nodzyńska: Kuba Wojewódzki na Woodstocku: „Jest fajnie, jeszcze nikt 
mnie nie nazwał gejem”. „Gazeta Wyborcza Zielona Góra” z 2.08.2013. Zob. http://
zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,14377976,Kuba_Wojewodzki_na_Wood 
stocku___Jest_fajnie__nikt.html [dostęp: 4.02.2014]. Szerzej o zjawisku książek 
wydawanych przez celebrytów por. D.  Nowacki: „Tysiące ton zmarnowanego 
papieru” i co dalej? „Polonistyka” 2004, nr 8, s. 34—37.
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cieszącym się uznaniem krytyki. Grafoman stara się odtworzyć społeczne 
wyobrażenie wybitnego twórcy, ale wszystkie jego gesty powtarza z wyol-
brzymieniem. Za studium takiego przypadku może posłużyć felieton  
Dehnela pt. Po prostu Sobieraj17. Tomasz Sobieraj jest poetą i prozaikiem, 
przede wszystkim zaś — geniuszem. Dehnel drobiazgowo śledzi stronę 
internetową Sobieraja18, gdzie na temat twórczości oraz samego artysty 
wypowiadają się w samych superlatywach wybitni krytycy — szkoda, że 
nieistniejący (jak np. Zygmunt Herman czy Georg A. Fichte). Autoprezen-
tacja twórcy jest tak rozdmuchana i nadęta, że skłonna jestem twierdzić, 
iż Dehnel dał się nabrać na piramidalny, internetowy żart i iście postmo-
dernistyczną grę (z) literaturą. Jednak, o ile nie traktować strony Sobieraja 
jako gry i żartu, stanowi ona doskonały przykład sylwetki grafomana. 
Np. o tomiku poezji pt. Gra (Łódź 2008) czytamy:

Gra jest poetyckim debiutem, wyborem poezji z lat 2005—2007. debiut to 
późny, podobnie jak Whitmana, schulza, Hrabala i wielu innych, prawdziwych 
i dojrzałych artystów, którzy zabrali swój suwerenny głos w literaturze dopiero 
wtedy, gdy mieli już coś istotnego do powiedzenia. Prezentowane w zbiorze 
utwory wymykają się wszelkim kwalifikacyjnym ramom, sieją intelektualny fer-
ment nieznośny dla przeciętnego czytelnika i krytyka, stanowią jednocześnie 
przykład najwyższych poetyckich lotów, autentycznej swobody, mistrzowskiego 
opanowania języka i filozoficznej refleksji. to świadectwo odradzania się we 
współczesnej poezji myśli, estetyzmu i wagi słowa19.

W przytoczonej recenzji (nieznanego autorstwa, rzekomo opublikowa-
nej w „Poetry Review”) zawarto kilka klisz dotyczących stereotypu geniu-
sza literackiego: późny debiut (od razu zestawiony z późnymi debiutami 
uznanych twórców), utwory wymykające się wszelkim kwalifikacjom, 
wyprzedzające swoją epokę (niezrozumiane zarówno przez czytelników, 
jak i krytykę), stanowiące odrodzenie poezji. W opiniach o innych jego 

17 J. Dehnel: Po prostu Sobieraj. W: Idem: Młodszy księgowy…, s. 66—72.
18 Zob. http://www.sobieraj.art.pl [dostęp: 5.02.2014].
19 Zob. http://www.sobieraj.art.pl/content/view/24/43/lang,pl/ [dostęp: 5.02.2014].
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dziełach Sobieraj nazywany jest „niepokornym poetą i bezkompromiso-
wym eseistą z upodobaniem łamiącym przyjęte współcześnie konwen-
cje”, a  jego książki „podlegają prawom właściwym wszystkim wielkim 
dziełom”20. Wykorzystując klisze językowe, służące do powierzchow-
nego opisu twórczości uznanych pisarzy, autor strony (i, jak mniemam, 
wszystkich cytowanych recenzji) powtarza i wyolbrzymia opinie przy-
sługujące twórcom kanonicznym, próbując zarazem dostać się do ich 
grona. Tyle że jest przy tym pisarzem absolutnie nierozpoznawalnym,  
co uważam za szczególną cechę grafomanii — przekonanie o własnej 
wielkości i  zarazem zupełna anonimowość w świecie literackim. Gra-
fomania jest całkowicie zależna od tradycji literackiej — jest jej powtó-
rzeniem i wykrzywieniem, ale nie epigoństwem. Żywi się klasyką lite-
ratury, przez co jest wtórna, komiczna21. Grafoman staje się społecznie 
napiętnowany albo, w najlepszym przypadku, jak pisze Andrzej Skrendo, 
wstydliwie przemilczany22. Piętnuje, na granicy paszkwilu, Jacek Deh-
nel w Młodszym księgowym…, w felietonach zebranych w cyklu Księga 
podopiecznych kopniętej muzy23, wymieniając grafomanów z  imienia 
i nazwiska, ze złośliwością i piekącą ironią obśmiewając grafomańskie 
dzieła. Podobnie piętnował dzieła tego rodzaju Stanisław Barańczak 
w Książkach najgorszych24. Jest to zarazem jedna z najgorszych obelg 
używanych w dyskusjach literackich, mająca na celu zdyskredytowa-
nie przedstawiciela przeciwnej grupy literackiej25. Symptomatyczne jest 
również to, że żaden inny nieudolny twórca nie wzbudza tyle agresji, co 
literackie beztalencie — nie ma równie silnie nacechowanego określenia 
na złego malarza (pacykarz nie ma aż tak pejoratywnego wydźwięku, 

20 Ibidem.
21 Por. A. Skrendo: O dziele grafomańskim…, s. 13.
22 Ibidem, s. 14—15.
23 J.  Dehnel: Księga podopiecznych kopniętej muzy. W:  Idem: Młodszy księ-

gowy…, s. 59—107.
24 S. Barańczak: Książki najgorsze i parę innych ekscesów krytycznoliterackich 

1975—1980 i 1993. Kraków 2009.
25 Por. M. Witkowski: Listy o guście, czyli smaku. „Polonistyka” 2004, nr 8, 

s. 52—54.
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oznacza malarza niesprawnego technicznie, ale nie podkreśla „manii” 
tworzenia), rzeźbiarza czy muzyka. Grafomana spotyka środowiskowy 
i społeczny ostracyzm, który w połączeniu z przekonaniem o arcydziel-
ności własnej twórczości daje efekty jak w przypadku obśmiewanych 
przez Dehnela Grzeszczyków — wycofanie się do własnej niszy i nadzieja, 
że przyszłe pokolenia należycie docenią twórczość i włączą ją do kanonu 
światowego26.

Pozostaje skonfrontować grafomanię z  innymi rodzajami literatury 
niearcydzielnej. Skrendo pisze o „niebie arcydzieł i piekle grafomanii”, 
które oddzielone są wyraźną linią i cała sztuka literackiego bytowania 
miałaby polegać na wzbiciu się ponad nią i utrzymaniu pozycji27. Wydaje 
mi się jednak, że ten dychotomiczny obraz jest nazbyt uproszczony. 
Pomiędzy arcydziełami a grafomanią leży bowiem całe mnóstwo teks-
tów literackich ani wybitnych, ani tragicznie złych. W tym np. literatura 
popularna, którą również można stopniować od ambitniejszej, prze-
kraczającej ramy gatunkowe, przez sprawną warsztatowo po masową 
i brukową, jak też zwykły literacki kicz i tandetę. Grafomania zdaje się 
sytuować w pobliżu takich zjawisk literackich, jak epigoństwo, literatura 
masowa i kicz. Co odróżnia ją od pozostałych utworów niearcydziel-
nych? Od literatury popularnej oddziela grafomanię niemalże wszystko. 
Przede wszystkim do literatury popularnej nie należy zaliczać po prostu 
książek słabszych — powieści popularne, w założeniu, mają być napisane 
sprawnie i „zajmująco”, powinny dostarczać czytelniczej przyjemności, 
ale niekoniecznie muszą być rewolucyjne, przełomowe i awangardowe. 
Wystarczy warsztatowa sprawność i trafienie w czytelnicze gusta (tylko 
i aż tyle). Od literatury masowej grafomanię odróżnia przede wszystkim 
świadomość twórcy i  jego ambicje. Powieści wydawane w rozmaitych 
seriach przez wydawnictwo Harlequin nie opierają się na rozpoznawal-
ności autora — zresztą często wydawane są pod pseudonimami — ale na 
rozpoznawalności serii i wydawnictwa, które gwarantują stałość tema-
tów, na jakich opiera się fabuła. Ich autorzy nie dążą do wypełniania 

26 J. Dehnel: Tytani w obrazach. W: Idem: Młodszy księgowy…, s. 59—65.
27 A. Skrendo: O dziele grafomańskim…, s. 11.
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społecznej roli pisarza, nie silą się na oryginalność, nie są też przeko-
nani o doniosłości własnego dzieła — najczęściej wypełniają imionami 
i opisami wskazany przez wydawnictwo schemat fabularny28. Od kiczu 
literackiego grafomanię odróżnia również postawa twórcy. W warstwie 
tekstowej są co prawda bardzo podobne, jeśli nie tożsame, jednakże 
kicz jest pisany na społeczne zamówienie i  jego twórca nie musi się 
z nim identyfikować. Jak pisze Dariusz Śnieżko, „grafomania jest nazna-
czona swoistym heroizmem, kicz jest ze swej natury oportunistyczny”29. 
Grafomania byłaby więc dramatycznym pragnieniem bycia literatem, 
połączonym z nieudolnością pisarską i brakiem poczytności. Co jednak 
z grafomanią, która dobrze się sprzedaje? Czy Paulo Coehlo jest grafo-
manem? Andrzej Skredno pisze:

Z powodu swej komunikacyjnej natury twórczość grafomańska żyje życiem 
podwójnym. Zaniedbywana przez teoretyków, niedostrzegana przez historyków 
literatury, pogardzana przez krytykę, cieszy się niekiedy dużym powodzeniem 
wśród czytelników. istnieje silne podejrzenie, że wiele współczesnych powieści 
to tekstu grafomańskie (wedle mojej oceny czystej wody grafomanem jest — na 
przykład — pisarz o nazwisku coehlo)30.

Różnica między tandetą a grafomanią, jak wcześniej zaznaczyłam, 
polega na świadomości twórcy. W przypadku Coehlo czy innych pisarzy, 
co do których „istnieje silne podejrzenie”, że są grafomanami, a mimo 
to świetnie funkcjonują na rynku literackim, problem ten jest nieroz-
strzygalny. Możemy teoretyzować na temat świadomości pisarza i tajni-
ków jego procesu twórczego, jednak nigdy nie będziemy mieć do niego 
dostępu w wymiarze jednostkowym. Równie prawdopodobne jest to, że 
Coehlo jest nie tyle szczęśliwym grafomanem, co nastawionym rynkowo 
producentem poczytnej prozy.

28 Por. A. Martuszewska: Miłość i inne wartości w harlekinach. W: A. Mar-
tuszewska, J. Pyszny: Romanse z różnych sfer. Wrocław 2003, s. 80—105.

29 D. Śnieżko: Dawni autorzy o grafomanii…, s. 148.
30 A. Skrendo: O dziele grafomańskim…, s. 15.
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Grafomania nie jest zjawiskiem prostym do uchwycenia i zdefiniowa-
nia. Każda jej charakterystyka rozpada się w zetknięciu z konkretnym 
tekstem i jego funkcjonowaniem na literackim rynku. Modelowa grafo-
mania, w moim rozumieniu, to zjawisko lokujące się na przecięciu kilku 
płaszczyzn — nieudolnego, wtórnego tekstu, którego intencja rozmija 
się z efektem, specyficznego przekonania autora o własnej genialności 
oraz silnego pragnienia pisania oraz uwarunkowania społecznego, które 
popycha jednostki do starań o zajęcie pozycji literata. Jest to jednak 
model niemal niemożliwy do zastosowania w przypadku konkretnego 
tekstu. Skąd bowiem mamy wiedzieć, jak dokładnie przebiega proces 
twórczy, co się dzieje w psychice autora tworzącego epokowe arcydzieło, 
a co w psychice grafomana, piszącego tysięczny wiersz o niebie i gwiaz-
dach, okraszony rymami gramatycznymi? Problematyczna pozostaje też 
historyczna zmienność grafomanii, by odwołać się do recepcji poezji 
ks. Baki, często przywoływanej w szkicach zamieszczonych w „Poloni-
styce” (2004, nr 8). Grafomania, taka, jak ją rozumiem, wymyka się wszel-
kim ujęciom metodologicznym i próbom uchwycenia jej fenomenu31.

31 Wyjątkiem mogłaby być próba ujęcia omawianego problemu na gruncie psy-
chologii twórczości bądź psychologii społecznej. Jednak nawet wtedy otrzymane 
wyniki musiałyby zostać zestawione z tekstologiczną analizą „stopnia kiczowatości 
tekstu” przełożoną na czynniki matematyczne, co nie wydaje mi się możliwe do 
osiągnięcia.

Agnieszka Wójtowicz

Graphomania — At an Intersection of Text,  
Psychology, and Sociology of Literature

Summary

The article attempts to analyze the phenomenon of graphomania that has not 
receive much scholarly attention so far. The author of this article sees grapho-
mania as a  research subject which lies at an intersection of several academic 
disciplines, that is, textology, psychology, and sociology of literature. Owing to 



these entanglements graphomania ceases to be a simple and easy to describe 
phenomenon. Rather, it falls outside any definitions and classifications. However, 
even by combining these disciplines one does not arrive at any satisfactory and 
notable definition of this phenomenon due to its discursive character. Therefore, 
despite any textological, psychological, and socio-literary attempts, a model of 
graphomania, formulated in the article, does not guarantee an easy assessment 
of a particular literary work. Graphomania is thus a “label” given to particular 
writers, whereas the assessment of their literary output is historically changeable. 
In this way, the phenomenon seems to be both intriguing and ephemeral.

Агнешка Вуйтович

Графомания — на пересечении анализа текста,  
психологии и социологии литературы

Резюме

Статья является попыткой анализа и дефиниции явления графомании, 
которое как таковое редко становилось предметом научных исследований. 
Автор рассматривает графоманию как исследовательскую проблему на 
пересечении нескольких научных дисциплин: текстологии, психологии, 
а также социологии литературы. По причине этих взаимозависимостей 
графомания перестает быть простым для указания и описания 
явлением, становясь интердисциплинарным вопросом, и не поддается 
простым дефинициям и классификациям. Однако даже объединение 
этих дисциплин не приносит удовлетворяющей и общеприемлемой 
дефиниции явления из-за его дискурсивного характера — несмотря на 
текстологические, психологические и литературно-социологические 
попытки, созданную в тексте модель графомании нелегко применить для 
оценки конкретного художественного произведения. Это связано с тем, что 
графомания является „ярлыком”, который приклеивается к конкретным 
писателям, а оценка их творчества подвергается историческим изменениям. 
Именно поэтому данное явление кажется столь же захватывающим, сколь 
и неуловимым.
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Grafomania, lingwizm, antypsychiatria

Jeden z moich nauczycieli akademickich, profesor literatury, opowiadał 
kiedyś podczas wykładu o  tym, jak wielką trudność sprawia mu roz-
mawianie z osobami niemającymi filologicznego czy chociażby huma-
nistycznego wykształcenia. Twierdził, że rozumienie ich jest dla niego 
problemem. Odnosił też nieprzeparte wrażenie, że sam nie jest rozumiany, 
choć używał w takich sytuacjach języka, który zdawał mu się prosty.

Zastanawiając się nad tym przypadkiem, wcale nie tak szczególnym, 
jak mi się wówczas zdawało, zastosowałem pojęcie „lingwizm”1, analo-
giczne do „rasizm” czy „seksizm”, rozumiane jako forma dyskryminacji 
na tle językowym. Koniecznym warunkiem dyskryminacji jest rozpozna-
nie w jej obiekcie różnicy. Uważam, że pole języka (Lacanowski Wielki 
Inny) jest jednym z  podstawowych źródeł różnic interpersonalnych 
i społecznych. Język rozpada się na idiolekty, dialekty, socjolekty, języki 
narodowe itd., na każdym z  tych poziomów mogąc prowokować rela-

1 Termin ten wprowadziła Tove Skutnabb-Kangas, rozumiejąc go wężej niż 
w niniejszym artykule, tj. przede wszystkim na poziomie języków konkretnych 
grup etnicznych. Por. T. Skutnabb-Kangas, R. Phillipson: ‛Mother tongue’: 
The Theoretical and Sociopolitical Construction of a Concept. In: Status and Function 
of Languages and Language Varieties. Ed. U. Ammon. Berlin—New York 1989.
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cje stereotypizacji, peryferyzacji i wykluczenia. Warta podkreślenia jest 
powszechność doświadczenia, o którym mowa — idiosynkrazje języ-
kowe uwarunkowane są kontekstem społecznym; pochodzenie (geogra-
ficzne i społeczne), przebyta edukacja, wybrany zawód i inne niezliczone 
czynniki przenikają do sposobu wypowiadania się (myślenia, pisania) 
każdej osoby. Różnice te mogą być bardzo głębokie, a kiedy takie są, 
mogą wywoływać zdziwienie, rozbawienie, niechęć czy agresję. Ponieważ 
język określa sposób rozumienia świata, najjaskrawsze przejawy lingwi-
zmu związane są, rzecz jasna, z zetknięciem ideologicznie sprofilowa-
nych, przeciwnych sobie dyskursów. Tu zresztą procesy stereotypizacji 
i wykluczenia motywowane są wielorako, granica pomiędzy lingwizmem 
a innymi formami dyskryminacji zaciera się.

Istnieje jednak jeszcze inna różnica językowa, głębsza od wcześniej 
wymienionych i od nich niezależna. Mam na myśli szeroko rozumiany 
podział na potoczność i artystyczność. Różnica ta nie jest w pełni jawna. 
Użytkownicy języka, w zetknięciu z  jego literacką postacią, dokonują 
szczególnej formy utożsamienia — akceptacja utworu literackiego wiąże 
się z doświadczeniem braku dysonansu pomiędzy językiem tegoż dzieła 
a językiem jego czytelnika. Objawia się to często doświadczeniem „praw-
dziwości” przeczytanego tekstu, poczuciem, że dobrze oddaje on rze-
czywistość. Czytelnik uznaje język pisarza za swój, swój język z kolei 
uznaje odruchowo za wierne wewnętrzne odzwierciedlenie świata 
zewnętrznego. Szybki rzut oka na internetowe komentarze i  recenzje 
pozwala odnaleźć przykłady na to, jak ważna jest kategoria prawdzi-
wości w odbiorze literatury — Katarzyna Grochola pisze więc „o życiu, 
tym prawdziwym, bez ogródek i upiększeń”2, recenzja jednej z książek 
Małgorzaty Kalicińskiej nosi podtytuł „opowieść o prawdziwym życiu”3. 

2 malineczka74 [użytkowniczka portalu lubimyczytać.pl]: Trzepot skrzydeł 
(opinia o książce). [online] http://lubimyczytac.pl/ksiazka/21124/trzepot-skrzydel/
opinia/535579#opinia535579 [dostęp: 9.03.2015].

3 K.  Irzeńska: Lilka… czyli opowieść o prawdziwym życiu. [online] http://
www.fozik.pl/artykul/lilka-czyli-opowiesc-o-prawdziwym-zyciu-malgorzata-kali 
cinska/10985.html [dostęp: 9.03.2015].
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Zależność ta dotyczy nie tylko tzw. literatury popularnej, na przy-
kład „Dehnel stara się naszkicować formy ludzkie niczym prawdziwe 
i upodobnić je do otoczenia”4. I w drugą stronę — na wypunktowaniu 

„nieprawdziwości” można oprzeć krytykę książki. Jeden z czytelników 
Lubiewa Michała Witkowskiego „gdzieś głęboko pod skórą jednak czuje, 
że to nie jest książka prawdziwa i szczera, a bardziej stworzona by szoko-
wać i pokazać »jak może być«”5. Zdaje się, że o tej zależności doskonale 
wiedzą wydawcy — wystarczy spojrzeć na liczbę dostępnych na rynku 

„historii prawdziwych” różnego rodzaju.
Kiedy odmienność tak stylu, jak i wydźwięku ideologicznego czyta-

nego dzieła nie może być wpisana w system języka odbiorcy, staje on 
w obliczu anomalii. Homi Bhabha, analizując w Miejscach kultury model 
powstawania stereotypu, powołuje się na Freudowską koncepcję fetyszy-
zmu6. Stanem pierwotnym, utrzymującym się w nieświadomości, mimo 
istnienia danych wyraźnie mu zaprzeczających, jest u Freuda przekona-
nie zawarte w tezie: „Wszyscy mają penisy”7, u Bhabhy: „Ludzie nie róż-
nią się kolorem skóry / rasą / pochodzeniem kulturowym”8. W przypadku 
analizy lingwizmu, analogiczna teza będzie brzmieć: „Wszyscy ludzie 
mówią / piszą / myślą tak samo”. Współistniejąca w świadomości, oparta 
na danych obserwacyjnych teza przeciwna („Niektórzy ludzie nie mają 
penisów”, „Niektórzy ludzie wyróżniają się kolorem skóry / rasą / pocho-
dzeniem kulturowym”, „Niektórzy ludzie mówią / piszą / myślą inaczej”) 
jest źródłem lęku, który jednostka musi przepracować.

4 A.  Łozowska-Patynowska: Dehnela opowieść o  pretekście. „Latarnia 
Morska” 2012. [online] http://latarnia-morska.eu/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=956%3Adehnela-opowie-o-pretekcie&catid=37%3Aeseje-i- 
szkice&Itemid=62&lang=pl [dostęp: 9.03.2015].

5 Oskar [użytkownik portalu lubimyczytać.pl]: Lubiewo (opinia o książce). [online] 
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/49459/lubiewo/opinia/6791910#opinia6791910 
[dostęp: 9.03.2015].

6 H. Bhabha: Miejsca kultury. Przeł. T. Dobrogoszcz. Kraków 2010, s. 66—67.
7 Por. S. Freud: Fetyszyzm. Przeł. M. Skrzypek. W: Ch. de Brosses: O kul-

cie fetyszów. Przekł., wstęp i przypisy M. Skrzypek. Warszawa 1992, s. 132. 
8 H. Bhabha: Miejsca kultury…, s. 66—67. 
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Mary Douglas, analizując zachowanie człowieka stającego wobec ano-
malii, powołuje się, między innymi, na prace Leona Festingera. Kon-
cepcja dysonansu poznawczego zakłada, że jeżeli w psychice jednostki 
współwystępują ze sobą sprzeczne postawy, myśli, sądy, a  także jeśli 
zachowanie jednostki jest sprzeczne z jej postawami, myślami lub sądami, 
jednostka, odkrywając to, doświadcza nieprzyjemnej reakcji uczucio-
wej, która wywołuje napięcie motywacyjne i tym samym jest motorem 
zmiany. W przykładzie podanym przez Douglas, jeśli „osoba […] dowie 
się, że jej poglądy różnią się od poglądów jej przyjaciół, oczywiście albo 
wyrzeknie się swoich poglądów, albo będzie próbowała przekonać przy-
jaciół, że to oni są w błędzie”9. Trzecia, wynikająca z koncepcji Festingera 
możliwość, której nie uwzględnia Douglas, to zmiana zachowania — 
zerwanie stosunków z przyjaciółmi.

Kiedy czytelnik odkrywa anomalię, powodującą dysonans, również 
ma kilka możliwości zareagowania. Odkrycie, że „niektórzy ludzie 
mówią / piszą / myślą inaczej”, może doprowadzić do względnie trwałych 
zmian w systemie języka czytelnika — weźmie on język pisarza za swój. 
W takim przypadku sądy wyrażane przez niego na temat przeczytanej 
książki będą w oczywisty sposób afirmatywne, z dużym prawdopodo-
bieństwem użyta zostanie kategoria „genialności”. Jest też druga opcja, 
przeciwna alternatywa — czytelnik odrzuci język książki, odmawiając 
lektury. Pomiędzy tymi dwoma skrajnymi wariantami sytuuje się cała 
gama możliwości, takich jak stereotypizacja według Bhabhy, czy dyskwa-
lifikacja i powtórna kwalifikacja, nakaz omijania lub odsunięcia obiektu 
anomalii na dystans według Douglas10. Uważam, że jest to kontekst, 
w który można wpisać używanie etykiety grafomanii.

Grafomania nie jest pojęciem estetycznym, choć często bywa w ten 
sposób stosowana. Nie należy do żadnej niepisanej poetyki normatyw-
nej. Nie da się określić żadnych spójnych wyznaczników tekstowych, 
wspólnych dla dzieł określanych tym mianem. Pole znaczeniowe ter-

 9 M. Douglas: Czystość i zmaza. Przeł. M. Bucholc. Wstęp J. Tokarska-
-Bakir. Warszawa 2007, s. 81.

10 Ibidem, s. 80—81.
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minu „grafomania” krzyżuje się z polami terminów „tandeta literacka” 
czy „kicz”, ale zawsze odsyła do defektów autora. Po prawdzie nie jest 
możliwe traktowanie grafomanii jako kategorii tekstowej — tekst nie 
może mieć manii ani żadnej innej jednostki chorobowej. Nie istnieje 
grafomania bez grafomana.

Czytelnik, a także, na co zwraca uwagę Grzegorz Giedrys w artykule 
Nieudana walka o nieśmiertelność11, inny pisarz, który, jako bardziej zaanga-
żowany, odczuwać musi większy dysonans wobec anomalii, jaką jest cudzy 
utwór, w zetknięciu z peryferyjnym dla własnego systemu języka tekstem 
dokonuje jego dyskwalifikacji i powtórnej kwalifikacji: „To nie jest literatura, 
to jest grafomania” oraz „To nie jest artysta, to jest grafoman”. Pisze Giedrys:

Mimo tego kategoria grafomanii jest niezwykle żywotna w przestrzeni krytyki 
literackiej. Pojawia się tu najczęściej w charakterze środka umożliwiającego star-
cie ze sobą konkurencyjnych formacji artystycznych, ideologii, pokoleń, wreszcie 
samych dykcji. Od stron walczących nie wymaga się na ogół wytłumaczenia, 
dlaczego walczy akurat takimi metodami, jak zarzucanie komuś grafomanii12.

Uważam, że przy takim rozumieniu kategorii grafomanii opinia Gie-
drysa jest nazbyt optymistyczna. Kategoria ta nie umożliwia bowiem 
starcia ze sobą konkurencyjnych poglądów, postaw czy sądów, wręcz 
przeciwnie, poprzestaje się w  jej przypadku na samym stwierdzeniu 
istnienia różnicy, która jednak jest stereotypizowana i  tym samym — 
niemożliwa do rozpoznania. Osoba stosująca kategorię grafomanii tak, 
jak ją rozumie Giedrys, nie jest w stanie udzielić merytorycznej odpowie-
dzi na pytanie, dlaczego jej używa. Przykład słownika Parnas-bis autor-
stwa Pawła Dunin-Wąsowicza i Krzysztofa Vargi pokazuje to rozdarcie 
w ramach omawianego określenia. Twórcy publikacji z  jednej strony 
definiują „grafomanię” jako „epitet, którym krytycy obrzucają niekiedy 
twórców”13, z drugiej strony — bez większych wątpliwości określają 

11 G. Giedrys: Nieudana walka o nieśmiertelność. „Ha!art” 2010, nr 33.
12 Ibidem, s. 23.
13 Ibidem, s. 19.
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jako grafomańską nielubianą przez siebie grupę poetycką „Na Dziko”. 
W spisanych przez nich dziejach pojęcia trudno dopatrzeć się jakiejś 
prawidłowości poza tą, że jest ono używane wobec opozycyjnych ten-
dencji w ramach związanych z literaturą grup społecznych.

To z kolei prowadzi do wniosku, że w ramach literatury dysonans, 
który powstaje w obliczu odkrycia językowej różnicy, nie musi zacho-
dzić wyłącznie wobec samego dzieła literackiego. Podobny efekt może 
się pojawić w wyniku konfrontacji z  sądami, postawami i poglądami 
innych zainteresowanych. Tekst może być negatywnie lub pozytywnie 
oceniony w sposób aprioryczny przed lekturą lub pomimo niej. W nie-
których przypadkach nie trzeba więc nawet znać tekstu, by określić go 
jako „grafomański”, wystarczy do tego opinia na temat autora, wiedza 
o opiniach innych czytelników oraz inne, bardziej nawet mgliste prze-
słanki z pogranicza ideologii i estetyki.

Stosowanie pojęcia „grafomania” zawsze implikuje sąd na temat zdro-
wia psychicznego autora tekstu, określanego jako „grafomański”. Warto 
zwrócić uwagę na to szczególne połączenie, podkreślając, że zasugero-
wanie choroby psychicznej pisarza jest nie tylko formą inwektywy, lecz 
także popularną strategią wśród samych twórców, którzy często okreś-
lają swoje pisanie jako rodzaj szaleństwa14. Michel Foucault w Szaleń-
stwie i społeczeństwie stwierdza, że powiązanie literatury z szaleństwem 
wiąże się z wykluczeniem artystów i szaleńców z systemu językowego. 
Jego zdaniem, twórca, sytuując się w takiej pozycji, może mówić więcej 
(a właściwie — mówić inaczej), unikając odpowiedzialności za to, co 
mówi15. Pisze Foucault:

Natomiast począwszy od wieku XIX, literatura europejska w pewien sposób 
się deinstytucjonalizuje, wyzwala z właściwego jej statusu instytucjonalnego 

14 Por. przedstawione w artykułach Giedrysa wyciągi z Lekcji pisania, z wypo-
wiedziami pisarzy. 

15 M. Foucault: Szaleństwo i społeczeństwo. W: Idem: Filozofia, historia, poli-
tyka. Wybór pism. Przekł. i wstęp D. Leszczyński, L. Rasiński. Warszawa 2000, 
s. 89.
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i zmierza do tego, by stać się, w swych najwyższych deklaracjach, jedynych, 
jakie możemy uznać za wartościowe, mową całkowicie anarchiczną, mową 
bez instytucji, głęboko marginalną, która przebiega i podważą wszystkie inne 
dyskursy16.

Wydaje mi się jednak, że nie jest to wystarczające wytłumaczenie 
tego fenomenu. Na mocy przykładu przedstawionego przez Foucaulta, 
wiązanie swojego pisania z szaleństwem byłoby dla pisarzy formą auto-
afirmacji. Sądzę, że ma ono oprócz tego jeszcze inne funkcje — przede 
wszystkim obronne. Dysonans, który szczegółowo omówiłem wcześniej, 
ma swoje źródło w pierwotnej różnicy pomiędzy językiem potocznym 
a językiem artystycznym. Uważam, że to rozróżnienie może być źródłem 
anomalii również dla samego twórcy. Działalność artystyczna, zwłaszcza 
współcześnie, jest w społecznym oglądzie zachowaniem odległym od 

„normalności” (tak jak język artystyczny jest odległy od potocznego). 
Stawia to twórcę w sytuacji, w której podjęcie działalności artystycznej 
musi być przez niego racjonalizowane. Na zadane pytanie: „Dlaczego 
piszesz?”, odpowiada on: „Bo muszę”, co właściwie oznacza: „Bo to moja 
choroba”. Wykorzystanie mitu choroby psychicznej służy tu nie tyle upra-
womocnieniu konkretnego sposobu pisania (np. pisania wbrew przy-
jętym dyskursom, jak u Foucaulta), ile pisania w ogóle. Zamiast uznać 
pisanie, tak jak pewne stany psychiczne uważane za chorobowe, za nor-
malną część ludzkiego doświadczenia, kwalifikuje się je jako anomalię, 
jako że odbiega ono od centralnej części doświadczenia społecznego —  
tj., mówiąc najprościej, tego, że większość ludzi nie pisze. Z kolei z pisa-
niem jako takim, sklasyfikowanym jako anomalia, postąpić można tak 
samo, jak z pisaniem konkretnym sklasyfikowanym w ten sam sposób — 
czyli, za Douglas, od dyskwalifikacji i ponownej klasyfikacji („To nie pisa-
nie, to choroba”), aż po sakralizację („To nie pisanie, to natchniony szał”).

Ujęcie grafomanii w kontekst lingwizmu rodzi szereg pytań i wątpli-
wości. Najważniejszą wydaje się refleksja, czy nie ogranicza to swobody 
krytyki literackiej, pod płaszczem „poprawności politycznej” odbierając 

16 Ibidem.
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jej prawo do punktowania dzieł słabych czy nieudanych. Choć oczywiś-
cie istnieje takie ryzyko, wydaje mi się, że jest ono ograniczone. Jak 
zauważyłem wcześniej, pojęcie grafomanii nie służy rzetelnej krytyce, 
nie zawiera ono bowiem żadnych informacji na temat tekstu, do którego 
zostało odniesione, poza negatywnym stosunkiem emocjonalnym osoby, 
która go użyła. Ponadto, w żaden sposób nie może zostać uznana za 
lingwistowską analiza, która wskazuje na ilościowe niedostatki dzieła, 
tak samo, jak nie jest formą dyskryminacji sytuacja, w której nauczyciel 
wskazuje uczniowi niedostatki w jego języku (choć, oczywiście, z meta-
forą zarysowującą podobieństwo pomiędzy krytyką literacką a nauczy-
cielstwem należy postępować bardzo ostrożnie, gdyż nie są to w ogóle 
przystające pola). Jeśli chodzi o aspekt jakościowy, to, moim zdaniem, 
nie stereotypizowanie wykrywanych różnic, ale tylko ich rzetelna analiza 
może przysłużyć się krytyce literackiej, nie ogranicząc w  żaden spo-
sób ekspresji poglądów krytyka. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę 
na fakt, że dyktowane prawami rynku zawężenie zasięgu współczesnej 
krytyki literackiej wiąże się z ograniczeniem jej swobody, którego kon-
sekwencją jest między innymi zmniejszenie częstotliwości pojawiania się 
tego terminu, co jest oczywiście tylko pozornie pozytywnym skutkiem 
negatywnych dla krytyki literackiej przemian. Używanie terminu „gra-
fomania” zostaje więc ograniczone do dyskursów pisarskiego i czytelni-
czego, w których nie chodzi bynajmniej o rzetelność i które, z natury rze-
czy, są silniej nacechowane emocjonalnie. Pozostawiając to spostrzeżenie 
na boku, chciałbym zaznaczyć, że dla dyskursu teoretycznoliterac kiego, 
w świetle przedstawionych rozważań, najistotniejsze zdaje mi się rozdzie-
lenie pustego semantycznie a zarazem silnie nacechowanego afektywnie 
pojęcia „grafomania” od innych pojęć, opisujących wadliwą komunikację 
literacką, takich jak np. kicz.
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Graphomania, Linguicism, Anti-Psychiatry

Summary

In this article graphomania is viewed within the context of linguistic discrimina-
tion, otherwise referred to as linguicist behavior. This involves stereotypization 
and ostracism that has to do with the identification of language difference. In 
this way the concept of graphomania does not contain any information on the 
text where it has been used but, rather, expresses a negative emotional load. The 
author calls for separation of the semantically empty and negatively and affec-
tively charged notion of “graphomania” from other notions describing flawed 
literary communication, such as kitsch.

Ян Зайонц

Графомания, лингвизм, антипсихиатрия

Резюме

Статья вписывается в контекст языковой дискриминации, определяемой 
как лингвистическое поведение. Оно основывается на стереотипизации 
и  исключении, связанных с распознанием языковой разницы. В этом 
аспекте понятие графомании не содержит никакой информации на 
тему текста, в  контексте которого было использовано, а выражает 
только негативное эмоциональное отношение. Автор выдвигает 
постулат разграничения семантически пустого, а вместе с тем сильно 
маркированного в аффективном плане понятия „графомания” от других 
понятий, описывающих несоответствующую литературную коммуникацию, 
такую, как, к примеру, кич.
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Kształty grafomanii

tak więc małe słówka z maleńkich literek złożone zapędziły 
nas w nieskończoność.
Zawsze je o to podejrzewałem.

Julian Tuwim
1

Nie wymagać od języka braku sprzeczności. One też należą 
do życia.

Miron Białoszewski
2

Grafomańska nieskończoność

Znaczenie grafomanii jest niewątpliwie pejoratywne, a  w  badaniach 
nad literaturą, w krytyce literackiej termin ten występuje najczęściej 
jako synonim „złej literatury”, pisania nieciekawego, odtwórczego, 
jako synonim mechanicznie wystukiwanych liter, niewyrafinowanych 
strof czy zdań nieporywających treścią. Problem ten dotyczy literatury 
w każdej epoce, a pytanie o  to, czym jest grafomania, nie przynosiło 
i ciągle jeszcze nie przynosi odpowiedzi jednoznacznej. Taka definicja 
bowiem wymagałaby między innymi ścisłego skategoryzowania litera-
tury, podzielenia jej na dwie antytetyczne względem siebie, wyraźnie 
czarno-białe części. Zestawienie „literatury d o b r e j ” z „literaturą z ł ą ” 
i przeciwstawienie ich sobie wymagałoby opisu lub wręcz wyznaczenia 
w jednym miejscu niepodważalnych struktur tendencyjnych, historycz-
nych, teoretycznych, stylizacyjnych z uwzględnieniem socjologii, kultury, 
religii, tradycji obecnych w literaturze od jej początku, a może dalej: od 
powstania pisma symbolicznego. Zbiór taki wydaje się co najmniej nie-

1 J. Tuwim: Pegaz dęba. Kraków 1950, s. 93.
2 M. Białoszewski: Rozkurz. Warszawa 1980, s. 102.
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możliwy. W rozmyślaniach nad grafomanią warto więc zwrócić uwagę 
na chociażby kilka jej cech, rodzajów, które w tym szkicu stanowić będą 
całkowicie subiektywny wybór; można postawić pytanie nie o to: c z y m 
grafomania jest, lecz: j a k  różna może być. Aporia ta wynika przede 
wszystkim z przesłanek o nieskończoności wszędzie obecnej grafomanii, 
której nie można łatwo zdefiniować — stąd też niejednorodność, nie-
pewność i nieskończoność jej definicji, opartych, jak tutaj, na wyłącznych 
próbach i projektach.

Zacznijmy jednak od wyszczególnionych przez Edwarda Balcerzana 
aksjomatów: „grafomania należy do literatury”, „grafomania należy do 
historii literatury”, „nie istnieje neutralna forma grafomanii ponadczaso-
wej ani też taka postać pisarstwa artystycznego, która byłaby całkowicie 
wolna od (faktycznych lub potencjalnych) realizacji grafomańskich”, „tyle 
jest odmian grafomańskich, ile poetyk historycznych”3. Powtórzmy: gra-
fomania należy do literatury, a więc j e s t  literaturą, współtworzy kanon, 
staje się niejako punktem odniesienia do literatury arcydzielnej. Można 
zaryzykować i powiedzieć, że literatura zła bywa nawet warunkiem istnie-
nia literatury dobrej. Zachodząca symbioza między tymi dwoma obsza-
rami pisarstwa wynika z przekonania o współpracy i korelacji różnych 
jego dziedzin. Może stanowić w pewnym sensie uzupełnienie antycznego 
podziału na gatunki i rodzaje literackie o jeszcze jedną gałąź — mówimy 
w tym przypadku poniekąd o „teorii jakości” literatury. Obie literatury 
(dobra i zła) oparte są na podobnych założeniach, są podobnie tworzone, 
oczywiście różni je efekt końcowy: przede wszystkim literaturę trzeba 
s t w o r z y ć, a wymaga to od kreatora — oprócz wrażliwości, wiedzy 
i talentu — umiejętności rezygnacji, samoświadomości i krytycyzmu4, 

3 E. Balcerzan: Grafomania — projekt hasła encyklopedycznego. „Polonistyka” 
2004, nr 8, s. 4.

4 Warto przytoczyć tutaj znaną anegdotę cenionego w środowisku literackim 
XX wieku, nazywanego nawet mędrcem i filozofem, Franciszka Fiszera, który znany jest 
wyłącznie z anegdot, wszak żadne jego myśli nie zostały spisane przez niego samego:

Pewien grafoman pokazuje fiszerowi własnym zapewne sumptem wydaną pierwszą książkę, mówiąc: 
— Zrobiłem oto pierwszy krok do nieśmiertelności, mistrzu.
— tak, ale tyłem, łaskawy panie, tyłem — huknął z sarkazmem fiszer.
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wprowadzania pewnych innowacji. Z drugiej strony literatura związana 
jest z innym jeszcze obliczem piszącego. Z obliczem l u d z k i m  — gdy 
autor zdejmuje maskę pisarza, zostaje już tylko człowiekiem (z charak-
terem, przeżyciami, nałogami, psychozami…), wobec którego również 
pozostaje lojalny.

Formuła grafomanii bliska jest więc kategorii varietas5 — jest zróżnico-
wana treściowo i warsztatowo. Tematy obierane przez pisarzy-grafomanów 
są tak samo różne (choć nie tak samo dobre) jak te podejmowane przez 
pisarzy utalentowanych. Przede wszystkim jednak są niewspółmiernie 
ważkie, nieporównywalnie dobre. To właśnie różnorodność treści i form 
uniemożliwia zamknięcie grafomanii w obrębie konkretnej cechy, w jed-
nej tylko definicji. W tymże szkicu przedstawiono pokrótce jej rodzaje — 
częstokroć skrajnie różne, lecz mające wspólny mianownik. M a n i a 
wszak łączy się z grafią: od procesu pisania, poprzez literac kie gry języ-
kowe, zbieractwo, aż do manii jako stanu psychotycznego, nałogowego. 
Grafomania, mimo popularnego rozumienia jej w jednej tylko kategorii 
(jako literatury złej), rozrasta się i przenika wiele obszarów. Ze względu 
na jej liczne rodzaje nigdy nie może być rozumiana jednoznacznie.

Proces tworzenia

Na jedno z mott poprzedzających tenże szkic wybrany został fragment 
z opowiadania Mirona Białoszewskiego o tytule Rozkurz. Przytoczenie 
go nie ma bynajmniej związku z  językiem autora ani też z omawianą 
powielekroć poetyką codzienności, z „poezją rupieci”; raczej stanowi 
tutaj przykład pomagający zrozumieć rodzaj działania, element procesu 
tworzenia, który w pewnej fazie przeistacza się w rozkurz, czyli w swo-
istą p o z o s t a ł o ś ć  powstałą wskutek prze-robienia, prze-kształcenia, 

Zob. J. Zaruba: Fiszer i jego anegdoty. W: Na rogu świata i nieskończoności. Zebrał 
i oprac. R. Loth. Warszawa 1985, s. 146.

5 O kategorii varietes pisze Stefania Skwarczyńska, wliczając ją w spektrum sylwy. 
Por. S. Skwarczyńska: Kariera literacka form rodzajowych bloku silva. W: Wokół 
teatru i literatury. Studia i szkice. Warszawa 1970.
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prze-formowania danego przedmiotu. Rozkurz towarzyszy procesowi 
nadawania dziełu ostatecznej i zamierzonej formy; to wióry ulatujące 
podczas szlifowania i wygładzania, zbliżania się do efektu końcowego, 
a  więc jest pozostałością konieczną. Chcąc zmienić nieoszlifowany 
punkt A w gładki i doskonały punkt B, dokonać należy wielowymia-
rowej obróbki, pracy mozolnej, przynoszącej wiele niepowodzeń, ale 
dającej oczekiwane efekty. Jak to się ma do grafomanii? Ślady tworzenia 
i elementy pracy twórczej warunkowane są zdolnością artysty(-rzemieśl-
nika) do porzucania fragmentów niedoskonałych, zdystansowania się 
do własnego dzieła. Doskonalenie pracy twórczej wiąże się najczęściej 
z wieloma porażkami, za Derridą: „każdy element jest wiązką śladów”6. 
Zapewne rozkurz (ze śladami tworzenia włącznie) powinien towarzyszyć 
twórcom zawsze, a jednak nie jest zaskoczeniem, że nawet pisarze arcy-
dzielni popełniają teksty grafomańskie — przecież nie tylko dlatego, że 
rozkurz nie został uprzątnięty, a praca nad tekstem wydaje się nieskoń-
czona. Zacytujmy w tym miejscu metatekstowy i autoironiczny wiersz 
Juliana Tuwima o skomplikowanym procesie pisania, o eliminacji błędów, 
licznych pomyłkach i skreśleniach, a wreszcie, właśnie o śladach i niepo-
wodzeniach, które wręcz są warunkiem udanego wiersza i ewentualnego 
zadowolenia artysty z własnej pracy:

U r y w a ć  zdanie na półsłowie 
By do innego d o p a ś ć  drżąc 
 
[…] 
 
Natchnieniem z góry s p a ś ć  i… c h y b i ć. 
P r z e k r e ś l i ć. Westchnąć. tr u d n o…  B ł ą d.

[Ach, tworzyć, tworzyć! Słów dobierać]7

6 J. Derrida: O gramatologii. Przeł. B. Banasiak. Łódź 2011, s. 11.
7 J.  Tuwim: Wiersze zebrane. T. 2. Oprac. A.  Kowalczykowa. Warszawa 

1975, s. 271 [podkr. — M.W.].
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Można by się zastanowić, co tak naprawdę jest istotą tworzenia lite-
ratury — talent, natchnienie, przemyślność, wypracowanie…? A może 
właśnie wymienione przez Tuwima w przytoczonym fragmencie: urwanie, 
dopadanie słów, chybienie, przekreślanie i błądzenie? Czy sztuka wypraco-
wana to sztuka prawdziwa? Czy założenie o doskonałości dzieła nie prze-
słania jego autentyzmu? Wreszcie, czym jest literatura: sztuką czy rzemio-
słem? Grafomania, złe pisanie, pisanie jako trening „przedarcydzielny”, 
będące punktem odniesienia do literatury dobrej, w pewnym sensie ukon-
stytuowały kanon. Częstokroć próba czasu stanowi wyznacznik jakości 
pisarstwa, ponieważ kolejne pokolenia mogą uznać tego samego artystę 
(wcześniej artystę wybitnego) za grafomana nieskłonnego do pracy nad 
swoim dorobkiem twórczym. Zaznaczmy więc za Katarzyną Szewczyk 
aspekt, w którym można mówić o grafomanach — o byciu i o bywaniu. 
Szewczyk twierdzi, że „grafomanem można bywać”8 i to właśnie b y w a -
n i e  nie jest szkodliwe dla ogółu twórczości danego pisarza w przeci-
wieństwie do b y c i a  grafomanem, czyli nieustannego tworzenia lite-
ratury złej, przy jednoczesnym nieuwzględnianiu jej mankamentów9.

Uładzenie języka, zapanowanie nad nim świadczy w pewnym sensie 
o „dojrzałości” twórczej10, a ta raz może być nazwana prawdą, czyli orygi-
nałem, innym razem „prawdziwością”, czyli naśladowaniem, wybiórczoś-
cią, złudzeniem pierwotności11. Mimo to: nie można usprawiedliwiać 
grafomanii. Sztuka jednakowoż wymaga pewnego wysiłku rzemieślni-

 8 K. Szewczyk: Czym jest grafomania?. „Polonistyka” 2004, nr 8, s. 16.
 9 Ibidem. W badaniach literackich zwraca się również uwagę na częsty u gra-

fomanów brak samokrytyki i dystansu względem własnej twórczości, co prowadzi 
często do śmieszności, o której Michał Warchala pisze następująco: „Śmieszność 
wynika z próby osiągnięcia quasi-boskiej pełni, w której będzie obdarzony [czło-
wiek — dop. M.W.] doskonałym, »realnym« wdziękiem albo doskonale zabezpie-
czony przed złośliwym działaniem pozoru”. Zob. M. Warchala: Autentyczność 
i nowoczesność. Idea autentyczności i nowoczesności od Rousseau do Freuda. Kraków 
2006, s. 149.

10 Por. R. Ingarden: Szkice z filozofii literatury. Kraków 2000, s. 111.
11 Ibidem, s. 100. W przedstawionym fragmencie posłużono się tezami Romana 

Ingardena z podrozdziału „Prawdziwość” jako „wierność reprezentowania przez przed-
miot przedstawiony w dziele sztuki pewnego przedmiotu pozaartystycznego”. 
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czego, okrywania błędów twórczych i odkrywania miejsc nowych, zaska-
kiwania konceptami jeszcze nieużytymi czy też ważkimi i interesującymi 
tematami, a więc potrzebna jest praca twórczo-intelektualna. Dopiero 
współudział obu tych płaszczyzn waloryzuje dzieło.

O(d)krywać

Jakie cechy grafomana można zatem wyszczególnić? Z pewnością jed-
nymi z  cech charakterystycznych pisarza nazywanego grafomanem 
byłyby: przewidywalność, pozorna tylko troska o język poezji, ekscytacja 
własnym pisarstwem, brak samoświadomości i samokrytycyzmu, brak 
innowacyjności, a ponadto grafoman to: „wierszarz, rymopsój, rymo-
kleta i rymopleta, wierszobójca i metromaniak, odo- i wodolej, wersy-
fikalski i wersyfiksat”12, „bredzący nawet wtedy, gdy »tworzy« w pełni 
sensu i rozsądku”13 — zdaniem autora Pegaza dęba. „Udokumentowane” 
w  tymże zbiorze zbieractwo Tuwima również odczytywane może być 
w kategoriach grafomańskich. Różnicą jest jednak czynność tworzenia 
i inne rozumienie drugiego członu tegoż wyrazu, czyli ‘-manii’ — Tuwim 
zbiera, a następnie opisuje materiał znaleziony, trudny, intelektualny, 
zazwyczaj pełen humoru i udziwnień literackich.

Jak poeta wspomina we wstępie, praca nad wierszem powinna wią-
zać się z rzemieślniczym trudem i pokonywaniem trudności, jednocześ-
nie — jak twierdzą autorzy tomu W oparach absurdu — pisać należy 
z dziecięcą skłonnością, której na imię: „im trudniej, tym ciekawiej”14. 
Potrzeba przekształcania słów, zdań, sensów, poezji, a dalej: całej literatury 
oczywiście nie pozwala nazwać Tuwima grafomanem, choć tak g r a f i a, 
jak i  m a n i a  tworzą wręcz Pegaza dęba. Zabawy słowne i formalne oraz 
wielka erudycja autora z całą pewnością zachwycają — wszak Tuwim jed-
nocześnie naucza, uspokaja i zachęca twórców, pisząc, że poezja powinna 

12 J. Tuwim: Pegaz dęba…, s. 78.
13 Ibidem, s. 300.
14 Ibidem, s. 13.
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zawierać szereg eksperymentów i osobliwych gier językowych15. Oto przy-
kład: przytoczony fragment udawanej francuszczyzny K.J. Jaworskiego 
niewiele przecież ma wspólnego z użytecznością, niewiele też (oprócz 
brzmienia) z językiem francuskim, jednak misternie (maniakalnie?) został 
on skonstruowany, sens przysłaniając wyrafinowanym konceptem:

O, cotrain, je m’emboulle,  Oko trę, że mam ból. 
taquilosse, comme ou jalle,  taki los! Komu żal? 
O, cotrain, palisoule,  Oko trę, pali sól. 
O, madame, coulon valle!  O, madame, kulą wal! 
il est trosque, il es bouge,  ile trosk, ile burz, 
à ma créve qui pis vrai.  a ma krew kipi, wre. 
O, madame, o, tonouche,  O, madame! Oto nóż. 
O, madame, o tomb rain!  O, madame! Oto mrę16.

Tuwim bynajmniej nie wylicza wszystkich możliwości udziwnień, nie 
rozlicza krytycznie tak konstruowanych dziwotworów, zaznacza jednak 
wyjątkową rolę intelektu w procesie tworzenia. Nie omawia on dzieł 
zakrawających o kicz17 (choć w tej materii o takie nietrudno), doskona-
łym zmysłem słuchu i literackim intelektem nadaje pewien sens pasjom 
i  maniom artystów na przełomie wieków. Sens  — raz usłyszany, raz 
wypatrzony czujnym okiem. Przedstawiając wiersze-obrazki, przypomina 
podwójne znaczeniowo awangardowe dzieła, między innymi Marinet-
tiego, Apollinaire’a, w których czytanie powinno współistnieć z patrze-
niem, a pisanie z rysowaniem. Zjawiska interaktywnego wpółdziałania 
tekstu literackiego z „ilustracją” odnajdujemy współcześnie w kontrower-

15 Ibidem, s. 8. Słowa poety streszcza dość ironiczny głos: „nic się poezji nie stanie”.
16 Ibidem, s. 280.
17 Warto tutaj oddać głos Barańczakowi utożsamiającemu pojęcie kiczu m.in. 

z krytykowaną przez Tuwima powtarzalnością: „Każdy kicz artystyczny opiera się 
zawsze na zasadzie banału, powtarzalności, skonwencjonalizowania: nawet jeśli 
jest poprawny warsztatowo, ba, wycyzelowany”. S. Barańczak: Książki najgorsze. 
Kraków 2009, s. 13.
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syjnych tworach typu: hiper- i  liber-18, o której to wspólnocie powiada 
Foucault: „Słowa są narysowane. Litery są narysowane — litery są elemen-
tem obrazu, samym obrazem”19. Przenikanie tekstu literac kiego w rejony 
innych dzieł sztuki rozpoczyna swoistą grę, zwiększa pole interpretacji.

„Pisze się tak, jak się oddycha”20

Wszystko- i wszędzie-pisanie rozprzestrzeniło (ale też rozwarstwiło) lite-
raturę na wiele obszarów artystycznych. „Oddech” rozumiany jest tutaj 
jako naturalny, psychiczny stan pobudzenia, zaznaczmy: „pismo natu-
ralne jest bezpośrednio zjednoczone z głosem i oddechem”21. Trudno 
byłoby w tym miejscu nie rozważyć drugiego członu omawianego poję-
cia. Otóż — m a n i a, w ogólnym i z pewnością najprostszym rozumie-
niu, definiowana jest w dwóch kategoriach: po pierwsze — jako silne 
zainteresowanie czymś, po drugie — jako stan nadmiernego pobudzenia 
myślowo-psychicznego22.

Mania, w połączeniu ze sztuką, wprowadza nas w zagadnienia Art 
Brut — określenie to, stworzone w 1945  roku przez Jeana Dubuffeta, 
odnosi się do sztuki surowej, „samorodnej”, nieuładzonej23. Skojarze-
nie jej z grafomanią wynika z osobliwego procesu tworzenia obu tych 
struktur artystycznych. Sztuki „surowej” nie krytykuje się za jakość (nie)- 
wypracowania, odbiorca powinien raczej skupić się na tym, co i przez 
co taka szuka mówi, a zatem: na autentyczności budowanej instynktem, 
czystą wyobraźnią i myślą nieokrzesaną. Jednak — co ważne — sztuka ta 

18 Zob. szczególnie M. Dawidek-Gryglicka: Historia tekstu wizualnego. Pol-
ska po 1967 roku. Kraków—Wrocław 2012, s. 575—695.

19 M. Foucault: To nie jest fajka. Gdańsk 1996, s. 20. Cyt. za: M. Dawidek-
-Gryglicka: Historia tekstu wizualnego…, s. 45.

20 A. Ważyk: Eseje literackie. Warszawa 1982, s. 300. Zdanie to kończy wywód 
o dziełach awangardowych ze szczególnym podkreśleniem myśli Borgesa. 

21 J. Derrida: O gramatologii…, s. 42.
22 Wielki słownik języka polskiego. Red. E. Dereń, E. Polański. Kraków 2008.
23 A. Jackowski. Mit sztuki poza kulturą. Art Brut. „Konteksty. Polska Sztuka 

Ludowa” 1994, nr 3—4, s. 59.
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wykorzystuje przeróżne materiały artystyczne zaczerpnięte z codzienności, 
„ujmując rzeczywistość poprzez symbol”24. Artyści, na których zwrócił 
swą uwagę Dubuffet, byli zazwyczaj marginalizowani, niewykształceni, 
niekiedy karani, chorzy psychicznie, a więc — w przeciwieństwie do sztuki 
naiwnej — Art Brut zawsze tworzona jest w klimacie dramatycznym.

Warto w tym miejscu przypomnieć historię Emmy Hauck25, nawią-
zując jednocześnie do zależności między wcześniej wspomnianymi 
kwestiami, a więc między: pismem, chorobą, prawdą, słowami i obra-
zami. Emma, chorująca na schizofrenię, przez jedenaście lat, czyli przez 
cały pobyt w szpitalu psychiatrycznym, pisywała do męża listy miłosne. 
W czym tkwi niezwykłość? Pisanie listów było dla niej pewnego rodzaju 
natręctwem, nałogiem, którego nie mogła przezwyciężyć. Psychiczny ból, 
nadzieję i frustrację, tęsknotę i uczucie do męża zapisywała w słowach 
układających się w kolumny: „Herzensschatzi, komm” albo: „komm, 
komm, komm”26, jedne na drugich, tworząc tekst na miarę naiwnego 
palimpsestu. Sens treści nie zmieniał się po nałożeniu jednej warstwy 
zapisanych słów na drugą, lecz zwiększał siłę wyrażanych uczuć. Z każdą 
warstwą jednak ból chorej zdaje się natężać, a nawarstwione litery zapi-
sane ołówkiem na niewielkiej postrzępionej kartce przypominają tekst 
wyryty w kamieniu — utrwalony na zawsze i nękający schizofreniczkę 
w godzinach największej tęsknoty. Listy Emmy nie były przecież pomy-
ślane w funkcji artystycznej — chorą owładnęła mania, zupełne zatrace-
nie się w piśmie. Zapiski te prawdopodobnie nigdy nie zostały wysłane, 
a setki stron papieru czekały na odkrycie i wyzwolenie sensu. Być może 
w  tym wypadku nie powinno mówić się o posiadającej pejoratywny 
wydźwięk grafomanii, lecz o  m a n i i  p i s a n i a, której — jak w tym 
wypadku — kontekst otwiera drogę do rozmyśleń nad pragmatyczną 
i terapeutyczną rolą tworzenia.

24 Ibidem, s. 65.
25 M.  Jagfeld: Emma Hauck. Zob. http://prinzhorn.ukl—hd.de/index.

php?id=67 [dostęp: 29.08.2014].
26 Zob. rysunek z  kolekcji Muzeum Prinzhorn w  Heidelbergu, częściowo 

dostępnej na stronie: http://prinzhorn.ukl—hd.de/index.php?id=53&L=0 [dostęp: 
29.08.2014].
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Pozostając w kontekście pisania i choroby, przyjrzeć można się również 
nałogowi, -holizmowi wynikającemu z pragnienia. Zaspakajanie potrzeby 
warunkującej nałóg nigdy nie jest (po)ważne dla ogółu, „użyteczność” 
bowiem czerpana jest wyłącznie przez jednostkę, której problem dotyczy. 
Marta Cuber wręcz porównuje nałóg pisania do nałogu alkoholowego: 

„skoro pisanie jest figurą pragnienia, […] nie można go pomyśleć poza 
nałogiem”27. Pisanie to potrzeba, autoterapia, utrwalanie i przepracowy-
wanie swoistych patologii; może być szkodliwe, ale przynosi chwilową 
chociaż ulgę. To niemal sedno popularnego zdania poetessy PRL-u, nęka-
nej nałogami i poczuciem osamotnienia, Agnieszki Osieckiej: „alkohol 
szkodzi zdrowiu, ale pomaga życiu”28 — nałóg pisania w tym miejscu 
wymaga parafrazy generującej kolejny kształt grafomanii jako tej, która 
w pewnej mierze jest konieczna, więcej: bywa nawet potrzebna.

Grafomania — jaka jest, każdy widzi

Ponieważ grafomania jest pojęciem bardzo szerokim (słowo worek), bar-
dzo ogólnym i bardzo subiektywnym, często myśl o niej dotyczyć będzie 
jakiegoś jej rodzaju. W przedstawionym szkicu pomyślano o grafomanii 
jako o tej, której nie może nie być, starając się ukazać jej różne oblicza: 
od grafomanii jako formy pracy twórczej, poprzez grafomanię będącą 
rodzajem pasji, zamiłowania do liter i pisma, aż po grafomanię jako 
chorobę i terapię jednocześnie.

Literatura w każdej odsłonie jest materią zróżnicowaną, zmienną, eks-
perymentalną i wkraczającą w niezwykle skrajne rejony życia. Grafoma-
nia, oczywiście, najprawdopodobniej nigdy nie wejdzie do kanonu lite-
rackiego, w którym przekraczane zostają konwencje, w którym wiele jest 
artystycznych udziwnień, wysublimowanych tematów i przede wszystkim, 
gdzie po prostu dostrzega się pracę twórczo-intelektualną pisarza. Jednak 

27 M. Cuber: O nałogu pisania. „FA-art” 2010, nr 1—2, s. 80.
28 Zob. A.  Osiecka: Ballada o uczonym Balbusie i przejeżdżającym tramwaju (ze 

zbioru: Śpiewające piaski). W: Nowa miłość. Wiersze prawie wszystkie. T. 1. Warszawa 2009, s. 514.
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obie skrajnie różne postacie literatury: niska i wysoka czy też dobra i zła 
tworzone są przez l u d z i  o różnych potrzebach. Właściwie grafomania 
pozwala odsłonić i  zrozumieć inną kulturę, pomaga wyostrzyć obraz 
rzeczywistości tworzonej przez tych samych ludzi. W tymże szkicu wspo-
mniana tylko jednozdaniowo Osiecka manifestuje pisanie proste, przez 
niektórych bardzo krytykowane: „nawet, gdybym umiała pisać lepiej, 
wolałabym pisać gorzej, aby się dostać bliżej do człowieka”29.

Nie wspomnieliśmy jednak o tym, że (po)nowoczesność poddała wiel-
kiej próbie odbiór literatury tworzonej wyłącznie na sprzedaż. Roland 
Barthes w pracy Mitologie współczesną literaturę komentuje następująco: 

„przeciwieństwem »dobrego pisarstwa« nie musi być »złe pisarstwo«: dziś 
może jest to całkiem po prostu »pisarstwo«. Literatura stała się stanem 
trudnym, ograniczonym, męczącym”30. Wydaje się, że to, czemu wręcz 
należy się sprzeciwiać, to właśnie grafomania tworzona wyłącznie dla 
zarobku, produkowana, obliczana, grafomania, w której nie ma literatury.

Proces tworzenia, intelektualne zbieractwo czy pisanie nałogowe — 
zwracając uwagę na negatywny wydźwięk omawianej definicji — być 
może nawet nie powinny być nazywane grafomanią. Praca nad literaturą 
to ustawiczne ocieranie się o grafomanię, pielęgnowanie jej zniekształceń, 
obcowanie z niedoskonałościami, zbliżanie ich do siebie przez odkry-
wanie ciągle jeszcze nieznanego, nowego tworzywa.

29 Zob. http://www.okularnicy.org.pl/pl/3_aktualnosci/107_aktualnosci/393_
film_dokumentalny_poswiecony_agnieszce_osieckiej.html [dostęp: 29.08.2014].

30 R. Barthes: Mitologie. Przeł. A. Dziadek. Warszawa 2008, s. 185.

Małgorzata Wosnitzka

Shapes of Graphomania

Summary

The term of graphomania is an ambiguous one, therefore in literary studies, any 
answer given to the question of what graphomania is, would be embedded in 



its diversity. The author of the article Shapes of Graphomania, by paying atten-
tion to differences in defining the term itself, focused on the second element of 
this word, that is, mania, which determines continual correction of the same 
work. The author takes the subject of what remains after the creative process, 
intellectual gathering, and compulsive writing that pave the way for ponderings 
upon the pragmatic and therapeutic role of creation. This kind of “bad litera-
ture” sometimes underpins the existence of “good literature” — that is, the one 
regarded as belonging to the cannon. The particular symbiosis that is between 
these two kinds of writing becomes a compliment of the antique division into 
literary genres and types with one more branch, namely, the “theory of the 
quality” of literature.

Малгожата Возницка

Формы графомании

Резюме

Понятие графомании не принадлежит к однозначным, поэтому 
в литературных исследованиях ответом на вопрос, что такое графомания, 
является указание на ее разнообразие. Автор статьи «Формы графомании», 
оставаясь в контексте разных дефиниций, сосредоточила внимание на 
втором элементе слова графомания, т.е. на части мания, предопределяющей 
безустанные поправки текста. В исследовании поднимается проблема 
того, что осталось после творческого процесса, интеллектуального 
собирательства, а также беспрерывного писания. Это открывает путь 
к  размышлениям на тему прагматической и терапевтической роли 
творчества. Такой вид „плохой литературы” бывает даже условием 
существования „хорошей литературы”, признаваемой канонической. 
Наблюдаемый между этими двумя типами писательской деятельности 
симбиоз является свого рода дополнением еще одной ветви к античному 
подразделению на литературные жанры и виды — речь идет о „теории 
качества” литературы.
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Warsztaty grafomańskie  
i azjatycki renesans

Pług. Warsztaty grafomańskie

„Dążenie do tworzenia dzieł artystycznych i naukowych bez koniecznych 
umiejętności, wiedzy i talentu”1 — jest to jedna z najbardziej ogólnych 
definicji pojęcia „grafomania”. Zbierając materiały do tego artykułu, mia-
łam nadzieję znaleźć przynajmniej jednego wyrazistego, „prawdziwego” 
grafomana i właśnie wtedy trafiłam na całą grafomańską organizację 

„Pług”, która powstała ponad 90 lat temu w Charkowie — pierwszej sto-
licy ówczesnej radzieckiej Ukrainy — i istniała prawie dekadę. W pierw-
szych latach jej funkcjonowania propagowana była masowość i niemal 
każdy piszący do wydawanej przez organizację gazety „Płużanin” trak-
towany był jako pisarz.

Problemem nie była zła organizacja czy niekompetentni przewodni-
czący. Stały kierownik „Pługa” — Serhij Pylypenko — którego płużanie 
czule nazywali „Tatą”, był doskonałym organizatorem i wychowawcą dla 

1 A.  Filippow, N.  Romanowa, T.  Letiachowa: Tysiacza sostojanij duszy. 
Kratkij psychologo-filologiczeskij słowar. Moskwa 2011 lub: http://vocabulary.ru/
dictionary/976/symbol/195/page/2 [dostęp: 18.02.2014]. Jeśli nie zaznaczono inaczej, 
wszystkie tłumaczenia pochodzą od autorki.
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młodzieży ze wsi. Jego działania podobne były do działań Antona Maka-
renki2, lecz obejmowały środowisko literackie. Pylypenko zdobył sławę 
świetnego pisarza, a zwłaszcza bajkopisarza i  redaktora, jeszcze przed 
powstaniem „Pługa”. Powodem niskiego poziomu twórczości płużan była 
sytuacja polityczna w republikach nowo powstałego ZSRR, która przy-
czyniła się do licznych zmian społecznych. Tak ocenia stan ówczesnego 
społeczeństwa kanadyjski literaturoznawca ukraińskiego pochodzenia 
Mirosław Szkandri:

istniał bardzo drażliwy polityczny aspekt problemu, który dobrze uświadamiali 
sobie wszyscy współcześni pisarze. Po 1919 znaczna część inteligencji emigro-
wała. Większość z tych, którzy pozostali [w Związku radzieckim — t.a.], w głębi 
duszy nie przestawała być antybolszewikami. Oficjalnie radziecka literatura 
musiała być tworzona przez intelektualistów, a ci nie sympatyzowali z nowym 
reżimem, lub dopiero niedawno i z niechęcią zaakceptowali bolszewizm3.

Ukraina potrzebowała nowej „kadry” w  literaturze i  sztuce. Nowo 
powstałe grupy literackie swoim celem uczyniły stworzenie jej z mło-
dych ludzi, którzy przyjechali ze wsi do miasta i mieli jakikolwiek zwią-
zek z  literaturą. Pragnienia i  cele liderów różnych stowarzyszeń były 
podobne — przenieść ukraińską literaturę z prowincjonalnego na nowy, 
europejski poziom. Grupy różniły się jednak zasadami działalnoś ci 
i  publicznością. Na przykład charkowskie stowarzyszenie literackie 

„Hart” (później — „WAPLITE”: Wolna Akademia Proletariackiej Lite-
ratury), które zostało stworzone przez dobrego przyjaciela Serhija Pyly-
penki — pisarza Wasyla Ellana-Blakytnego — składało się w większości 
z młodzieży proletariackiej, natomiast „Pług” programowo był wiejski. 
Twórczość członków tego stowarzyszenia była skierowana przede wszyst-
kim do chłopów. W związku z tym, w kołach literackich Charkowa „Hart” 

2 Anton Makarenko (1888—1939): radziecki pedagog i pisarz, twórca systemu 
wychowania komunistycznego.

3 M. Szkandri: Z modernistiw u marksysty. W: Idem: Modernisty marksysty 
i nacija. Ukraińska literaturna dyskusija 20. rokiw. Kijów 2006, s. 49.
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był oceniany wyżej. Z tego właśnie powodu Pylypenko i Ellan-Blakytny 
często polemizowali ze sobą.

W  pierwszych latach „Pług” szybko zyskiwał współpracowników 
i sympatyków. W artykule napisanym z okazji szóstej rocznicy zawiąza-
nia stowarzyszenia, liderzy z dumą informowali, że „z niewielkiej grupy 
»Pług« stał się solidną, mocną organizacją”4: wiosną 1924 roku liczył 
60 członków, dwa lata później — w 1926 roku — liczba uczestników 
wynosiła 218 osób, organizacja posiadała 17 oddziałów i blisko 70 kół 
literackich na Ukrainie Słobodzkiej5. Szybki, ekstensywny rozwój grupy 
często był przyczyną żartów: podczas obchodzenia kolejnej rocznicy 
przedstawiciel „WAPLITE” — Myhajło Jałowy — życzył „Pługowi”, żeby 
ten „jak najszybciej pękł”6.

Masowość „Pługa” była tematem licznych dyskusji i powodem kry-
tyki ze strony przeciwników Serhija Pylypenki. Znany już w tym czasie 
charkowski pisarz Mykoła Chwylowy (przedstawiciel stowarzyszenia 
literackiego „WAPLITE”), krytykując takie podejście do wychowania 

„literackiej” młodzieży, w swoim szkicu Kamo griadeszy odwoływał się 
do słów radzieckigo polityka Nikołaja Bucharina, który uważał, że:

Najlepszym sposobem, aby zniszczyć proletariacką literaturę […], najlepszym 
sposobem, aby zawiązać jej świat7, jest zaprzeczenie anarchii, zasadom wolnej 
konkurencji, ponieważ nie można stworzyć dobrych pisarzy z tych, którzy 
nie przeszli przez pewną szkołę życia literackiego, walkę życiową, nie zdobyli 
swojego miejsca, nie osiągnęli odpowiedniej pozycji na każdym etapie tej walki8.

Organizatorzy „Pługa” mieli swoje argumenty, twierdząc, że „rewolu-
cyjno-wiejska twórczość »płużan« musi być skierowana przede wszyst-
kim na organizację psychiki oraz świadomości szerokich mas chłopskich 

4 S. Pylypenko: Czto my sdielali za szest’ let. „Proletarij” z 29.09.1928, s. 3.
5 Ukraina Słobodzka — historyczno-geograficzna nazwa obszaru na pograniczu 

południowo-zachodniej Rosji i północno-wschodniej Ukrainy.
6 W. Mynko: Czerwonyj parnas. „Witczyzna” 1971, nr 2, s. 50.
7 Czyli zepsuć życie, nie dać się rozwijać; ukr. frazeologizm.
8 M. Chwylowy: Kamo griadeszy. Charków 1925, s. 60.
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i chłopskich inteligentów”9, w związku z czym przewodniczący grupy 
wielokrotnie podkreślali, że „forma utworów musi zbliżać się do naj-
większej prostoty i oszczędności środków artystycznych”10.

W jednym ze swoich humorystycznych utworów pod tytułem Pług, 
utalentowany płużanin Ostap Wysznia tak przedstawił przyjęcie pisarza-

-nowicjusza do „Pługa”:

— dzień dobry! Kim Pan jest? 
— Ja? Jestem semen lubystok! 
— Pan jest piszarzem? 
— Nie. 
— Być może jest Pan pisarzem? Pisze Pan coś? 
— Piszę. list napisałem do ojca, żeby pieniądze na znaczki wysłał. 
— Znakomicie! a mówił Pan, że nie pisze11.

W tym samym utworze znajduje się fragment listu, który mógłby 
przyjść do redakcji gazety od potencjalnego autora:

Piszę wiersze. Proszę napisać, czy mogę wstąpić do „Pługa”. Wysyłam czternaś-
cie zeszytów. Jeżeli mało, wyślę jeszcze dwadzieścia dwa. ideologię podzielam. 
Piszę jak szewczenko, chociaż wujenka mówi, że moje wiersze są zgrabniejsze…12.

Wiele osób chciało wejść w  społeczną rolę pisarza. Stół edytorski 
w „Płużaninie” zawsze był pełen listów. Redaktor Andrij Paniw czytał 
wysłane do redakcji arcydzieła, przemawiając: „O Panie, święty Mahome-

 9 Platforma ideologiczna i chudożnia spilky selańskych pysmennykiw „Płuh”. 
W: „Płuh”. Almanach, zbirnyk. Red. I. Kyrylenko, A. Paniw, P. Pancz, S. Pyly-
penko, I. Szewczenko. T. 1. Сharków 1924, s. 214. 

10 Ibidem, s. 214—215.
11 O.  Wysznia: Pluh. W:  Idem: Twory w 7-ch tomach. Gumorezky, fejletony, 

usmiszky. T. 1. Kijów 1963, s. 267. 
12 Ibidem. Co ciekawe, karykatury do utworów Ostapa Wyszni tworzył Saszko 

Dowżenko, wtedy jeszcze mało znany rysownik w redakcji gazety, który z czasem 
zdobył sławę jako pisarz i reżyser Oleksander Dowżenko.
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cie, Zeusie Olimpijski, po co zrobiliście mnie redaktorem!”13. Podobną 
reakcję mogły w nim wywołać na przykład takie wersy:

Ja już nie zapomnę twych zielonych oczu 
siedzę. leżę. Bez sił. Biegnę 
daj rewolwer 
dla ciebie się zastrzelę…14.

Według wspomnień płużanina Wasyla Mynka:

Paniw z samusem zawsze męczyli się, żeby dać przyzwoitą odpowiedź, nie 
obrazić nawet typowego grafomana. lecz autor powyższych wersów, jak widać, 
tak ich jednak sfrustrował, że odpowiedzieli mu: „strzelać się nie polecamy. 
Wierszy pisać — też”15.

W jednym z numerów „Płużanina” redakcja zrobiła przegląd podob-
nych wierszy niskiej jakości pod tytułem „Literackie swędzenie”, który 
kończył się poradą lub błaganiem: „Chłopcy, wystarczy! Bo wkrótce 
nawet białe karteczki, gdzie zostały napisane wasze wiersze, będą czer-
wone ze wstydu”16.

Nie można jednak oceniać działalności organizacji „Pług” i  redak-
cji gazety „Płużanin” jednostronnie, ponieważ było wiele pozytywnych 
konsekwencji tej pracy:

Każdego poniedziałku płużańskie wieczory przyciągały do siebie wiele mło-
dzieży — głównie chłopów, studentów szkoły pedagogicznej. Nauczycieli. Mię-
dzy początkującymi, młodymi autorami byli też doświadczeni autorzy, którzy 
sprawdzali jak audytorium odbiera ich utwory17.

13 W. Mynko: Czerwonyj parnas…, s. 60.
14 Ibidem, s. 61.
15 Ibidem.
16 Ibidem, s. 41.
17 S. Gordijenko: Serhij Pylypenko. „Słowo i Czas” 1999, nr 10, s. 75.
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Na spotkaniach literackich było wielu żołnierzy, którzy, według wspo-
mnień uczestników, byli jednymi z najuważniejszych i najwdzięczniej-
szych słuchaczy. W  licznych wsiach Ukrainy Wschodniej organizacja 
miała swoje filie, których praca była ukierunkowana na działalność 
oświatową wśród chłopów. Serhij Pylypenko był nie tylko dobrym 
redaktorem i kierownikiem organizacji, lecz także mądrym doradcą: 
pomagał młodzieży ze wsi osiąść w mieście, sprawdzić się w różnych 
rolach i wreszcie — znaleźć odpowiednią dla nich pracę.

Mając na uwadze ogólną sytuację literatury na Ukrainie, naturalne 
jest zastanawianie się nad tym, czy działalność „Pługa”, z jego masowoś-
cią, była szkodliwa dla procesu literackiego. Wątpię — w rzeczywistoś ci 
z organizacji wyszło wielu utalentowanych poetów i pisarzy: poeta Woło-
dymyr Sosiura, powieściopisarka i poetka Natalia Zabiła (znana z twór-
czości dla dzieci), klasyk prozy satyrycznej Ostap Wysznia (wł. Pawło 
Hubenko) i inni.

W ramach toczącej się dyskusji o masowości i grafomanii „Pługa”, 
Dokia Humenna — członkini organizacji — podkreślała: „Wielu jest 
powołanych, lecz mało wybranych. Chodzi o  to, że gdyby nie było 
wielu powołanych, to nie byłoby kogo powołać na [literacki — T.A.] 
»Olimp«”18.

Dyskusja literacka. Azjatycki renesans

W kontekście tego tematu chciałabym powiedzieć o  innym ważnym 
wydarzeniu w życiu literackim Charkowa, dyskusji, która toczyła się 
od 1925 do 1928 roku. Pretekstem do jej rozpoczęcia był grafomański 
utwór członka grupy „Pług”. Z początku obejmowała jedynie literaturę, 
z czasem zaczęto poruszać również kwestie polityczne, czym ściągnięto 
na siebie uwagę nawet „towariszcza” Stalina. Dyskusję zapoczątkowała 
suplika Grygorija Jakowenki, którego utwór został odrzucony na kon-

18 D. Humenna: Mij borh Serhijewi Pylypenkowi. „Almanach Muzeju” 2001, 
nr 4, s. 43.
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kursie literackim. W swoim artykule pod tytułem O krytyce i krytykach 
w literaturze, opublikowanym w gazecie „Kultura i Pobut” 30 kwietnia 
1925 roku, oburzony autor pisał o „stadzie siwych staruszków od litera-
tury […] którzy niszczą młodego pisarza i gaszą żyjący w nim płomień”19; 
o  podziale pisarzy na wybranych  — „olimpijczyków”  — i  utalento-
wanych młodych autorów z  ludu, którzy samodzielnie, bez żadnego 
wsparcia, muszą torować sobie drogę do świata wielkiej literatury. Autor 
podkreślał, że literatura powinna być prosta i zrozumiała, pozbawiona 
wielkich „sofistyk” oraz „psychologizmów”, przeznaczona dla szerokiego 
kręgu czytelników. Po tym ataku nastąpiła szybka reakcja (na łamach 
tej samej gazety) ze strony Mykoły Chwylowego — jednego z owych 

„siwych staruszków” i „olimpijczyków”, który był prawie w tym samym 
wieku, co oburzony autor.

Pisarz ten zauważał, że nigdy wcześniej nie było takiej swobody twór-
czości, jak w Republice Komun, narzekał jednak, że nigdy nie było też 
takiego „bezrozumnego świszczypalstwa20 w literaturze ukraińskiej, jak 
w naszych czasach”21. Przypominał również, że Gustav Flaubert cho-
dził do Guya de Maupassanta po porady literackie do 30  roku życia 
i dopiero w wieku 31 lat zdecydował się postawić pierwsze samodzielne 
kroki w świecie wielkiej literatury. Sam Mykoła Chwylowy, autor wielu 
utworów, nie ośmielał się nazywać siebie pisarzem, dlaczegóż więc 
młodzież wymaga insygniów i  tytułów, nie będąc świadoma własnej 
niekompetencji. Chwylowy zaprzeczał wszelkim podziałom na „mło-
dych” i „starych” pisarzy, traktując wszystkich jako równie proletariac-
kich. „Widział on tylko jeden podział — na dobrych i złych pisarzy, na 
mądrych i głupich”22.

19 G.  Jakowenko: O krytykach i krytyce w  literaturze. „Wisti” z 30.04.1925 
(dodatek „Kultura i Pobut”).

20 „Bezszabasznaja swistoplaska”; bezszabasznaja — bezgłowa, wariacka, bezro-
zumna; swistoplaska — szalony, szybki taniec, zachowanie nieprzyzwoite.

21 M.  Chwylowy: Pro satanu w boczci… W:  Idem: Ukraina czy Małorosja. 
Kijów 1993, s. 38. 

22 M. Szkandri: Olimp proty Proswity. W: Idem: Modernisty marksysty i nacija. 
Ukraińska literaturna dyskusija 20. rokiw. Kijów 2006, s. 86.



54 taisiia alieKsieieva

Serhij Pylypenko, który jako lider „Pługa” bronił strony płużanina, nie 
omieszkał wziąć udziału w dyskusji. Wystąpił on stanowczo przeciwko 

„chwylowyzmowi” i różnym „akademizmom”, które izolują literaturę od 
narodu. Uważał, że powinny istnieć książki, które odpowiadają potrze-
bom chłopstwa, uzasadniając to tym, że: „Praca pisarzy proletariackich 
jest mało zrozumiała dla szerokich mas chłopskich. Nie ma właściwego 
»podejścia«. Nieznane są chłopom style i motywy literackie, dalekie od 
życia wiejskiego fabuły, myśli, typy [np. bohaterów — T.A.]”23.

Niedługo potem konfrontacja, ograniczająca się dotychczas do łam 
jednej gazety, przemieniła się w poważną dyskusję, w którą włączyła się 
większość ogranizacji literackich działających w tamtych latach. Zakres 
omawianych zagadnień został znacznie poszerzony. W swoich artyku-
łach Orijentacija na psycholohicznu Jewropu i Ukraina czy Małorosija? 
Mykoła Chwylowy wyrażał swoje zdanie na temat dalszego rozwoju 
współczesnej ukraińskiej sztuki i  literatury. Uważał, że nadchodzący 
azjatycki renesans ma się rozpocząć na Ukrainie, ale jego twórcy muszą 
orientować się w osiągnięciach artystów z Europy, a nie Rosji. W artykule 
Apolohety pysaryzmu Chwylowy pisał:

Mamy przed sobą pytanie: na którą ze światowych literatur musimy się zorien-
tować? W każdym razie nie na rosyjską […]. Od literatury rosyjskiej, od jej 
żywiołu, poezja ukraińska musi uciekać jak najszybciej. Polacy nigdy nie mieliby 
Mickiewicza, gdyby nie przestali orientować się na sztukę moskiewską. sprawa 
polega na tym, że literatura rosyjska przez wiele stuleci wisi nad nami, jak pan 
sytuacji, który przyzwyczaił naszą psychikę do niewolniczego naśladownictwa24.

Inteligencka publiczność Charkowa podzieliła się na dwa „obozy”: 
niektórzy popierali chłopskość płużan, inni europejskie poglądy Mykoły 
Chwylowego.

23 S. Pylypenko: Jak narodywsia „Płuh”. „Znannia” 1924, nr 41—42, s. 21.
24 M.  Chwylowy: Apologety pysaryzm. W: Idem: Ukraina czy Małorosja…, 

s. 215.
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W ciągu trzech lat na łamach gazet ukraińskich pojawiło się blisko 
1 000 artykułów, w których członkowie różnych grup literackich przed-
stawiali swoje propozycje dalszego rozwoju literatury ukraińskiej. Idee 
Chwylowego nie były separatystyczne, bo Europa dla pisarza była raczej 
kategorią psychologiczną:

europa — to doświadczenie wielu wieków. to nie jest europa, której spengler 
wieścił „zmierzch”, nie jest to ta europa, co gnije i do której skierowana jest 
cała nasza nienawiść. to jest europa wielkiej cywilizacji, europa — Goethego, 
darwina, Byrona, Newtona, Marksa, itp. to jest europa, bez której nie może 
pojawić się awangarda azjatyckiego renesansu25.

Władze Związku Radzieckiego w podobnych hasłach widziały jed-
nak niebezpieczeństwo dla jedności państwa. Mykoła Chwylowy był 
obserwowany przez NKWD, w prasie zaczęły się pojawiać artykuły gro-
miące „chwylowyzm”. Później pisarz musiał publicznie wyrzec się swoich 
poglądów. Niedługo potem Chwylowy popełnił samobójstwo. Był to akt 
protestu przeciwko reżimowi i przeciwko uciskaniu kultury ukraińskiej.

Serhij Pylypenko został rozstrzelany w roku 1934, po roku więzienia. 
Blisko pięćset osób, zaangażowanych w mniejszym lub większym stopniu 
w tę dyskusję, w latach trzydziestych padło ofiarą stalinowskiego terroru. 
Ten trzyletni okres konfrontacji stanowisk, brutalnie później stłumionej 
przez władze, w historii literatury ukraińskiej nazywa się „Rozstrzelanym 
Odrodzeniem”. Okres ten uważany jest za pierwszy krok do odkrycia 
przez Ukrainę własnej tożsamości.

Korekta i konsultacja językowa: Agnieszka Wójtowicz, Jan Zając

25 M.  Chwylowy: Pro Kopernyka z Frauenburgu… W:  Idem: Ukraina czy 
Małorosja…, s. 42.
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Taisiia Alieksieieva

Graphomaniac Workshops and Asian Renaissance

Summary

The article depicts a  literary discussion that took place in the mid-1920s in  
Kharkiv in Eastern Ukraine. The author discusses its reasons and trends that 
appeared within its frames, whose approaches to the issue of graphomania were 
varied. According to one of the scholars of the period Mirosław Szkandrij, a sig-
nificant issue after the year 1919 was the fact that a majority of the intelligentsia 
emigrated, and those who remained did not intend to collaborate with the new 
regime, or they did that very reluctantly though, remaining anti-bolshevik at 
heart. The literary circle that remained had to care for the education of a younger 
generation of poets and writers out of the youth who had not been familiarized 
with literature. Likewise, the education of literary youth took place in the cen-
ters of two literary organizations, that is, “Pług” and “Hart.” Works published 
in “Hart” were artistically of higher quality since “Pług” was rather rural in 
character and, apart from that, it accepted almost all writers. In his way, every 
person wishing to publish in “Pług” could freely fill in the gap for occupation 
with “writer.” However, that period also abounded in many eminent writers and 
poets in the Ukrainian culture. A prominent person was Mykoła Chwylowyj, the 
author of a programme-stating brochure Ukraine or Little Russia, which forced 
the Ukrainian intellectuals to think over the issue of what Ukraine really was 
and which way it should head for: the Russian or the European one.

Таисия Алексеева

Графоманские мастер-классы и азиатский ренесанс

Резюме

В статье представлена литературная дискуссия, проходившая во второй 
половине двадцатых годов XX века в Харькове на востоке Украины. 
Были рассмотрены ее причины, а также различающиеся подходом 
к графомании течения, которые образовались в ее рамках. Как подчеркивал 
исследователь того периода Мироcлав Шкандрий, существенной 



проблемой после 1919 года было то, что большинство представителей 
интеллигенции эмигрировало, а остальная часть не хотела сотрудничать 
с новым режимом или делала это крайне неoxoтно, оставаясь в душе 
антибольшевистской. Сохранившаяся литературная среда должна была 
заботиться о  „воспитании” нового поколения поэтов и писателей из 
молодежи, которая до сих пор вероятнее всего, не имела литeрaтурного 
oпытa. Во многом сходное „образование” литературной молодежи 
наблюдалось в двух литературных организациях: „Плуг” и „Гарт”. Тексты, 
публикуемые в „Гарте”, имели в  художественном плане более высокий 
уровень, поскольку „Плуг”, который по своей программе был „деревенский”, 
принимал в свои ряды почти всех желающих. Таким образом каждый из 
тex, ктo пeчaтaлcя в газетe „Плуг” в строке „профессия” мог без колебаний 
вписать: „писатель”. Однако этот период принес украинской культуре 
также много талантливых писателей и поэтов. Среди них важной фигурой 
является Микола Хвылeвoй, автор программной брошюры «Украина или 
Малороссия», которая принудила украинскую интеллигенцию задуматься 
над тем, чем на самом деле является Украина, и каким путем она должна 
идти: путем России или Европы.
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W czyśćcu grafomana 
O Poczcie literackiej  
Wisławy Szymborskiej  
i Włodzimierza Maciąga

Żeby zostać porządnym szewcem, nie wystarcza być entu-
zjastą stopy ludzkiej.

wisława szyMBorska

Literacka nieudolność (jak każda człowiecza słabość) jest nader wdzięcz-
nym tematem, pozwalającym budować przyciągające uwagę konstrukcje 
myślowe — czyż porównanie grafomana do onanisty nie skłania do 
rozmyślań? Podobne odczucia budzi porównywanie tego zjawiska do 
choroby, a przynajmniej przydawanie mu znamion chorobowych, głów-
nie ze względu na przymus pisania, który rodzi się w zagadkowy sposób 
w ludzkiej psyche i drażni wszelkich poszukiwaczy skończonych prawd 
o człowieku. Stąd też można natrafić na zabawne próby tłumaczenia gra-
fomanii w kategoriach psychopatologii i wywodzenia stąd radykalnych 
tez tyczących jej etiologii. Na przykład Grzegorz Giedrys w artykule 
Choroba na pisanie. Grafomania w  ujęciu psychologicznym i  psychia-
trycznym, zamieszczonym w „Polonistyce” ze zdziwieniem stwierdza, 
że w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów 
Zdrowotnych nie umieszczono grafomanii jako jednostki chorobowej1. 
Nie zraziło to jednak autora do diagnozowania literackiej nieporadności 
na własną rękę — doszedł do przekonania, że grafomanię można swo-
bodnie podciągnąć pod kategorię zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, 

1 G. Giedrys: Choroba na pisanie. Grafomania w ujęciu psychologicznym i psy-
chiatrycznym. „Polonistyka” 2004, nr 8, s. 7. 
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towarzyszących nerwicy anankastycznej, gdyż „grafoman odczuwa 
przymus ekspresji literackiej, a każde zaniechanie tej czynności łączy 
się z przeżyciem lęku. Dopiero gdy wypełni schemat swojego zacho-
wania, uwalnia się od silnego napięcia nerwowego”2. Według Giedrysa, 
tworzenie grafomańskich tekstów byłoby odpowiednikiem zaburzeń, 
które szczęśliwie odnalazł w klasyfikacji chorób: hazardu, podpalania, 
kradzieży i trichotillomanii (wyrywania włosów).

To złośliwe streszczenie artykułu z „Polonistyki”, stanowiącego paro-
ksyzm powierzchownych poszukiwań w  duchu źle rozumianej huma-
nistycznej interdyscyplinarności, pokazuje, na jakie zasieki może trafić 
każdy, kto chce racjonalizować grafomanię, naczytawszy się pism Freuda 
i  Junga (a raczej przyswoiwszy sobie zestaw obiegowych przekonań na 
temat ich teorii). Grzegorz Giedrys nie dostrzega najwyraźniej różnicy 
między grafomanią, która rzeczywiście stanowi przejaw kompulsywnych 
zaburzeń i prowadzi do tworzenia wypowiedzi pozbawionych jakiegokol-
wiek sensu, gdy autor wcale nie ma artystycznych ambicji, a grafomanią, 
która oznacza generalizującą kategorię ściśle powiązaną ze sferą literac kiego 
wartościowania. Poza homonimicznym brzmieniem obu pojęć nie można 
wskazać między nimi punktów stycznych, gdyż wydaje się dużo bardziej 
prawdopodobne, że na poważne zaburzenia osobowości cierpią właśnie 
twórcy wielkiego autoramentu, aniżeli pospolici wierszokleci, opisujący 
chociażby zachód słońca nad morzem („Z promieni tych się układa / mor-
ska, długa hydrostrada / która gdzieś pod pewnym kątem / łączy morze 
z horyzontem”3) czy niewydarzeni prozaicy, pozornie zmagający się z wiel-
kimi pytaniami ludzkości („Widziałem mrówkę ciągnącą źdźbło słomy. Czy 
nie tak samo wygląda człowiek pchający naprzód historię?”4).

Etiologia grafomanii to tylko jeden z obszarów podatnych na niewy-
szukane kategoryzacje. Do mieszania pojęć dochodzi również podczas 
próby określenia stosunku twórcy-grafomana do odbiorcy jego tekstów. 
Słowo pisane ma bowiem tę właściwość, że potrzebuje czytelnika. Kon-

2 Ibidem, s. 8. 
3 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1963, nr 43. 
4 Ibidem. 
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stytucja umysłowa każdego, kto chwyta za pióro, domaga się instancji 
odbiorczej. Podobnie akt erotyczny do całkowitego spełnienia wymaga 
współdziałania przynajmniej dwóch osób. Dotyczy to każdego piszącego, 
niezależnie od wartości jego tekstów. Stąd też trudno zgodzić się z sądem 
Leszka Onaka, który na łamach „Ha!artu” wyraża niczym nieumotywo-
wane przekonanie, że „grafomański akt komunikacji, oprócz nadawcy, 
nie zakłada żadnego odbiorcy. Jest wyrazem erotycznej wsobności”5. 
Następnie autor konstruuje budzącą poważne wątpliwości opozycję 
pomiędzy grafomanem-onanistą a „twórcą dobrej literatury” — kochan-
kiem i partnerem. Taki pogląd już na pierwszy rzut oka nie znajduje 
potwierdzenia w (quasi-)literackiej rzeczywistości. Można zaryzykować 
tezę, że to właśnie grafoman, jak żaden inny autor na świecie, jest owład-
nięty pragnieniem odbiorcy. Jak błyskotliwie zauważa Jan Parandowski 
w Alchemii słowa, „tylko patologia zna stany ostrej grafomanii, gdzie 
czynność pisania sama sobie wystarcza, w całkowitym oderwaniu od 
myśli o jakimkolwiek czytelniku”6.

Na dowód tego, że czytelnik wcale nie jest najmniej interesującą posta-
cią w całym procesie twórczym, warto przytoczyć fragment odpowiedzi 
zamieszczonej w „Życiu Literackim”:

Nie, nie, nie, nikt nie pisze „dla siebie”, po co ta mistyfikacja? Wszystko, 
począwszy od obwieszczenia kredą na murku, że Juzek jest głópi, a na „Józefie 
i jego braciach” skończywszy, powstało z przemożnej chęci narzucenia innym 
swoich myśli. „dla siebie” spisujemy co najwyżej adresy w notesie, a jeśliśmy 
krzepkiego ducha, to jeszcze i zaciągnięte długi7.

Grafomana cechuje więc przekonanie całkowicie przeciwne do stano-
wiska Onaka — decyduje się pisać i upubliczniać swoje teksty, wierząc, że 
swoimi słowami sprawi wyjątkową przyjemność anonimowemu odbiorcy, 
który w  trakcie lektury dozna intelektualnego i estetycznego zaspoko-

5 L. Onak: Grafomania jako wsobny akt erotycznej kreacji. „Ha!art” 2010, nr 4, s. 54. 
6 J. Parandowski: Alchemia słowa. Warszawa 1986, s. 230. 
7 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1965, nr 28. 
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jenia. W tym kontekście grafoman przypominałby nie tyle onanistę, co 
kochanka posiadającego głęboką wiarę w swoje niezwykłe umiejętności, 
często nawet pełnego najszlachetniejszych intencji i ukierunkowanego 
na partnera, choć w ostatecznym rozrachunku tylko on odczuwa jaką-
kolwiek rozkosz z dokonanego aktu. Jednak droga zaproponowana przez 
Onaka nie prowadzi donikąd. Stanowi jedną z tych osobliwości, które są 
interesujące, ale pozbawione głębszej wartości poznawczej.

Chęć bycia przeczytanym z czasem okazuje się na tyle intensywna, że 
nie wystarcza jej lektura osób z najbliższego otoczenia — wszak ciąży na 
nich uzasadnione podejrzenie, że ich sądy o utworach mogą być amorty-
zowane przez stosunek emocjonalny z twórcą. „Powinnością rodziny jest 
chwalić i zachęcać do dalszego pisania. Zwłaszcza kuzynkom wszystko 
ma się podobać. Z publikowaniem w piśmie będą jednak trudności, bo 
redaktor z góry zakłada, że nie wszyscy czytelnicy należą do krewnych”8. 
Dlatego też rodzi się konieczność znalezienia autorytetu literackiego, 
który zgodnie z wymogami artystycznej celebry wskaże i namaści przy-
szłego koryfeusza literatury9, utwierdzając go w instynktownie przeczu-
wanej roli pomazańca słowa.

Relacja „nieznany autor” — „znany autorytet” wymaga zatem wykształ-
cenia określonego kanału komunikacyjnego. To prowadzi do powołania 
instytucji orzekających o wartości pierwocin literackich. Czymś takim 
właśnie jest poczta literacka. Nadsyłane do redakcji teksty stanowią natu-
ralne pole badań dla literaturoznawcy, gdyż rozważania nad formą tak ściśle 
związaną z żywym (grafomańskim) słowem wydają się znacznie bardziej 
uzasadnione niż dowodzenie psychopatologicznego charakteru pisania.

Poczta literacka jak dotąd nie doczekała się należytego omówienia 
zarówno w literaturze, jaki i w literaturoznawstwie.

Jaki jest rodowód poczty literackiej, kto pierwszy napisał, i na łamach jakiego 
czasopisma: „Pan X.y. Nie skorzystamy z nadesłanego tekstu”, tego nie wiemy — 

8 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1963, nr 17. 
9 Określenia tego używam w  kontekście bardzo szerokiej grupy społecznej 

i wiekowej.
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odnotowuje stanisław Grabowski. — […] Nie pisał o niej, jak dotąd, tak błys-
kotliwy erudyta jak Jan Gondowicz, nie dostrzegł Kopaliński. Nie wspomniał 
Mieczysław Grydzewski w swojej Silva rerum (1994). Nie pisały o niej takie 
autorytety jak Melchior Wańkowicz (Karafka La Fontaine’a), czy Jan Paran-
dowski (Alchemia słowa)10.

Mogłoby się wydawać, że ten dział piśmiennictwa nie powinien 
budzić zainteresowania literaturoznawstwa, jednak na gruncie rozważań 
o grafomanii sytuacja nabiera szczególnego znaczenia. Poczta literacka 
zakłada istnienie trzech podstawowych podmiotów: pierwszym z nich 
jest jednostkowy nadawca — adept literatury, drugim — redaktor czy-
tający przesłane utwory, trzecim — publiczność literacka, która staje 
się współuczestnikiem korespondencji między początkującym literatem 
a poczmistrzem11. Dość jasno rysuje się więc relacja poczmistrz — uczeń, 
w której redaktor występuje w roli autorytetu literackiego, natomiast 
nadawca listu-utworu poddaje się ocenie, by usłyszeć o własnym talencie.

Działalność korespondencyjna nie sprowadza się wyłącznie do prak-
tyki krytycznej lektury i dawania pouczeń na temat rzemiosła. Redak-
torzy odpowiadający na listy nie tylko służą dobrymi radami. Przede 
wszystkim dokonują wykładni podstawowych pojęć, takich jak „proza”, 

„poezja”, „arcydzieło”, „warsztat pisarski”, „pisarz”, „przeznaczenie litera-
tury”. Przy okazji zwracają uwagę na defekty nadsyłanych tekstów i kreślą 
portret „prawdziwego” grafomana. Pojawia się tu oczywiście pytanie 
o historyczność pojęcia „grafomanii” i jego przemiany, tym bardziej, że 
pewne cechy wydają się wspólne większości nieudolnych artystów nieza-
leżnie od miejsca i czasu, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.

Pocztą literacką nie zajmowały się — i nadal nie zajmują — wyłącznie 
czasopisma literackie, które z definicji można by uznać za najbardziej 
predestynowane do dialogu z  piszącymi czytelnikami. Niepodobna 
pominąć milczeniem poczty stworzonej w programie drugim Polskiego 

10 S. Grabowski: O Poczcie literackiej. „Akant” 2012, kwiecień. 
11 Miano to nie ma nic wspólnego z określeniem zawodu; na potrzeby tego 

artykułu poczmistrzami nazywam redaktorów zajmujących się literaturą.
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Radia przez Jerzego Krzysztonia. Był to cykl audycji, które można było 
usłyszeć w niedzielne poranki w latach 1979—1981. W felietonie otwie-
rającym pierwszą audycję Krzysztoń mówił między innymi o przymusie 
pisania, który każe ludziom sięgać po pióro:

Przymus pisania nie zamyka się i nie wyczerpuje sam w sobie. Współżyje 
z przymusem komunikowania, owym „podaj dalej!” z młodzieńczych zabaw. 
albowiem nie wierzę, by ktokolwiek kiedykolwiek pisał dla siebie […] Grzecz-
ność nakazuje „podać dalej” salaterkę czy półmisek. Kurtuazja biesiadnego stołu 
obowiązuje w trójnasób we wszelkiej twórczości artystycznej. Oczywiście, staje 
się czymś więcej niż kwestią dobrego wychowania, jest potrzebą, koniecznością, 
przymusem, wreszcie — spełnieniem i satysfakcją12.

Autor Obłędu, mając świadomość swoistego, „biesiadnego” obiegu 
tekstu, odżegnywał się od roli surowego sędziego, który nieodwołalnie 
skazuje na literacki niebyt próbki poetyckie czy prozatorskie. Uczynił 
z audycji przestrzeń dialogu o sztuce pisania, debiutach i kondycji artysty 
we współczesnym świecie — a wszystko w aurze życzliwości i zrozumie-
nia dla twórczych ambicji.

Poczmistrz nie ma zamiaru nikomu czynić krzywdy, ale też prosi, aby i jemu 
krzywdy na duszy nie czyniono, prosi o listy, które w najgłębszym przekonaniu 
nadawcy muszą zostać wysłane. Powtarzam: muszą. Muszą i kropka13.

Najciekawszym przejawem takiej działalności bez wątpienia pozostaje 
Poczta literacka ukazująca się w  „Życiu Literackim” w  latach 1960—
197314, która jednocześnie dostarcza ogromnego materiału, pozwalają-

12 J. Krzysztoń: Poczta literacka. Felietony radiowe. Warszawa 1985, s. 5. 
13 Ibidem, s. 5—6. 
14 Przedmiotem analizy w  niniejszym artykule będą komentarze zamiesz-

czane w Poczcie literackiej tylko w latach 1960—1969 — ogrom materiału nie 
pozwala zająć się szczegółowo całym dorobkiem redaktorskim, dlatego zagad-
nienie będzie domagało się szerszego i bardziej wnikliwego studium ze strony 
przyszłego badacza. 
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cego prowadzić studia nad grafomanią15. Rubrykę tę redagowali Włodzi-
mierz Maciąg i Wisława Szymborska, a najlepszym dowodem uznania 
dla wartości literackiej zamieszczanych tam komentarzy było opracowa-
nie ich przez Teresę Walas i wydanie w 2000 roku w formie książeczki 
Poczta literacka, czyli jak (nie) zostać pisarzem16, w której zebrane zostały 
najciekawsze komentarze. W zbiorze znalazł się również wywiad z pocz-
mistrzynią, która, zapytana o początki rubryki, odpowiedziała:

Nie trzeba jej [poczty literackiej — przyp. M.W.] było wymyślać. to stara tra-
dycja praktykowana w czasopismach literackich. Zawsze była potrzeba, żeby 
odpowiadać niektórym autorom, zwłaszcza początkującym, nie pisząc do nich 
listów. Zazwyczaj załatwiano to krótko „nie skorzystamy” albo „radzimy jesz-
cze popracować”. Uznaliśmy, że może warto czasem taką decyzję uzasadnić17.

Praktyka stosowana przez Maciąga i  Szymborską odbiegała dość 
zasadniczo od stylu, w jakim prowadził swoją audycję Jerzy Krzysztoń. 
O ile dziennikarz Polskiego Radia starał się w pierwszym rzędzie doce-
niać samą osobę piszącego, a  zwłaszcza jego twórczy wysiłek, który 
posiada wartość niezależnie od poziomu literackiego tekstów, o  tyle 
redaktorzy z Krakowa jawią się przede wszystkim jako strażnicy lite-
ratury, broniący jej przed zalewem nieokiełznanej grafomanii. Dlatego 
też, mimo jawnie manifestowanej życzliwości dla korespondujących, 
estyma, jaką darzyli wybitną twórczość Maciąg i Szymborska, legity-

15 Oczywiście, w innych czasopismach również można znaleźć rubryki poświę-
cone omawianiu twórczości początkujących pisarzy, najczęściej o  charakterze 
autorskim, bo ściśle powiązane z nazwiskiem redagującego. Grabowski w cytowa-
nym wcześniej artykule wskazuje między innymi miesięcznik: „Opole” (Bogusław 
Żurakowski), „Wiadomości Kulturalne” (Jerzy Górzański, Leszek Żuliński), „Nowy 
Medyk” (Jerzy Koperski). Szczegółowe omówienie każdej poczty literackiej wymaga-
łoby rozprawy znacznie przekraczającej rozmiary tego szkicu, stąd też przedmiotem 
zainteresowania zostało uczynione wyłącznie „Życie Literackie”. Por. S. Grabow-
ski: O Poczcie literackiej…

16 W. Szymborska: Poczta literacka, czyli jak zostać (lub nie zostać) pisarzem. 
Oprac. T. Walas. Kraków 2012. 

17 Ibidem, s. 5. 
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mizowała również dosadne, kąśliwe i zniechęcające do podejmowania 
dalszych prób komentarze:

Bogowie obdarzyli Pana tzw. antytalentem literackim. Prosiłbym bardzo o zanie-
chanie pisania. Za spełnienie mej prośby z góry dziękuję18.

Nadesłana opowieść o cierpieniach miłosnych pewnego młodzieńca wydziela 
prawdopodobnie jakieś wysoce szkodliwe miazmaty. Kolega, któremu powie-
rzyliśmy jej lekturę, zamknął się w swojej redakcyjnej izdebce i z niezdrowym 
pośpiechem zaczął pisać podanie o pozwolenie na broń. Na szczęście drzwi 
wyłamaliśmy w porę. W tej chwili życiu jego nie grozi już poważniejsze 
niebezpieczeństwo19.

Bezpardonowość, z jaką redaktorzy zwalczali niedobrą literaturę, budziła 
ogromny sprzeciw początkujących pisarzy. Zarzucano poczmistrzom dusze-
nie w zarodku rodzących się talentów, odbieranie chęci do wytężonej pracy, 
wreszcie lekceważenie uczuć osób udostępniających w najlepszej wierze 
swoje utwory. W 1961 roku w „Gazecie Krakowskiej” Jan Majda zamieścił 
artykuł Najmłodsi poeci, zarzucając Maciągowi i Szymborskiej „tępienie 
twórczości literackiej”. Redaktorzy zamieścili odpowiedź, stanowiącą jed-
nocześnie próbę usprawiedliwienia własnej działalności krytycznej:

tyle razy, ile teksty na to zasługują, podkreślamy ich dobre strony i zachęcamy 
autorów do dalszej pracy. Przy każdej również sposobności staramy się udzielać 
rad i wskazówek, które, choć odnoszą się do poszczególnych autorów, mogą 
mieć czasem znaczenie ogólniejsze. i oto okazuje się, że całokształt tej pracy 
nazywa się zniechęcaniem i tępieniem talentów! […] ton naszych odpowiedzi 
nie zawsze odznacza się patriarchalną powagą, to prawda. Nie mamy nic 
na swoje usprawiedliwienie oprócz przysłowia: z mądrym w żarty, z głupim 
w karty20.

18    Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 41. 
19    Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 14. 
20 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 49. 
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Choć zarzuty kierowane pod adresem poczmistrzów wydają się prze-
sadzone, trudno zaprzeczyć, że osądy pojawiające się na łamach „Życia 
Literackiego” miały istotny wpływ na początkujących pisarzy i budziły 
ich żywą reakcję. Autorzy, biorąc sobie do serca krytyczne komentarze, 
wielokrotnie przesyłali swoje teksty, tak by redaktorzy mogli ocenić, czy 
nastąpił w twórczości jakiś progres. Niekiedy doświadczenia związane 
z Pocztą literacką były istotne dla osób chcących się parać słownym rze-
miosłem. Znaczące pod tym względem jest zwierzenie Grzegorza Wysoc-
kiego, dziennikarza „Gazety Wyborczej”, który po latach stwierdził:

Gdyby nie lektura „Poczty literackiej” w szkole średniej, najprawdopodobniej 
byłbym w dalszym ciągu przekonany o własnym geniuszu poetyckim, którego 
istnienie potwierdzałaby przede wszystkim ściana pokoju zapełniona dyplomami 
z konkursowymi wyróżnieniami (laur Jagody leśnej, srebrny Melancholijny 
słowik, Międzymiastowa Nagroda łkającej topoli) oraz pięć-sześć tomów wier-
szy opublikowanych nakładem miejscowej drukarni zaprzyjaźnionej z kółkiem 
poetyc kim działającym przy gminnym ośrodku kultury. […] Nie mając o tym 
pojęcia, Wisława szymborska zabiła we mnie poetę21.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, ile jeszcze osób podjęło taką samą 
decyzję. Łatwiej określić, ilu ludzi było przekonanych o swoim powo-
łaniu na artystyczny parnas. Redaktorzy poczty często zmuszeni byli 
tłumaczyć się przed zniecierpliwionymi czytelnikami. Długi czas ocze-
kiwania na odpowiedź tłumaczyli tym, że ich biurka są sukcesywnie 
zasypywane przesyłkami, zawierającymi często cały dorobek autora 
(„Stańczyk twierdził, że najwięcej w Polsce jest lekarzy. Obecnie jednak 
lekarzy mamy za mało, natomiast wszyscy piszą wiersze”22). Redaktorzy 
hamowali grafomańskie zapędy, apelując do zdrowego rozsądku piszą-
cych, by pod wpływem impulsu, spowodowanego na przykład zamiesz-

21 G.  Wysocki: Poczta literacka. Literacki talent show Wisławy Szymborskiej. 
„Gazeta Wyborcza” 4.09.2012. Zob. http://wyborcza.pl/1,75517,12415375,_Poczta_
literacka___Literacki_talent_show_Szymborskiej.html [dostęp: 4.08.2013]. 

22 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 17. 
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czeniem jednego jedynego wiersza w prasie literackiej, nie przewracali 
do góry nogami całego swojego życia:

Okropnie jesteśmy zmartwieni jeśli początkujący autor zamieściwszy w jakimś 
piśmie pierwszy swój wiersz, rzuca rozpoczęte studia i postanawia żyć odtąd 
z — i dla poezji. skutek przeważnie jest taki, że rok stracony zostaje bezpo-
wrotnie, a następne wiersze miesiącami leżą w redakcjach23.

Utwory zalewające redakcję były widomym znakiem pisarskiego 
żywiołu, który rozprzestrzeniał się we wszystkich warstwach społecznych. 
Były również świadectwem pasji, niedającej się ująć w karby rozsądku 
i  samokrytycyzmu. Autorzy nadsyłający teksty zazwyczaj traktowali 
swoją twórczość wyjątkowo poważnie. W swoich listach zapowiadali 
działania skrajne i ostateczne, co poczmistrze komentowali z właściwym 
sobie humorem:

dość często zdarza się redaktorowi Poczty czytać listy z groźbami. listy te 
brzmią mniej więcej tak: proszę mi powiedzieć, czy moje teksty są coś warte, 
bo jeśli nie — skończę z tym natychmiast, podrę, wyrzucę, pożegnam się 
z marzeniami o sławie, będę zrozpaczony, zwątpię w siebie, załamię się, rozpiję, 
przestanę wierzyć w sens własnego życia itd.24.

Szymborska wiąże zaskakujące powodzenie Poczty literackiej z cza-
sami, w których się ukazywała:

Pamiętajmy, że były to czasy szare, przaśne, zgrzebne. […] tymczasem każdy 
w życiu chce się czymś wyróżnić, zaistnieć na własny rachunek. Niewiele 
sposobów było wtedy do wyboru. Najlepszym wydawało się ujrzenie swojego 
nazwiska w druku25.

23 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1964, nr 47. 
24 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 24. 
25 W. Szymborska: Poczta literacka…, s. 8—9. 
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Rozwoju grafomanii nie można jednak podporządkować wyłącznie 
zewnętrznym determinantom, choć nie mogą one zostać pominięte. 
Dalsze wywody będą jednakże poświęcone próbie usystematyzowania 
zjawiska w oderwaniu od czynników zewnętrznych, wyłącznie przy uży-
ciu narzędzi teoretycznoliterackich.

Osoba autora

Poczta literacka jako sposób komunikacji między znawcami sztuki a aspi-
rującymi pisarzami jest przestrzenią konfrontacji różnych wyobrażeń na 
temat osoby autora, jego statusu historycznego i  społecznego, a  także 
etosu artysty oraz atrybutów przynależnych cechowi rzemieślników słowa. 
Warto przywołać istotny w tym kontekście fragment jednej z ocen:

rzetelne zainteresowania literackie objawiają się inaczej: nie tyle pragnie się 
„zostać literatem”, ile raczej pragnie się coś napisać. Powie Pan: to grafomania. 
tak jest, to grafomania. ale grafomania wcale nie jest wszystkim dostępna. 
Ona także wymaga uzdolnień. a w każdym razie jest ona znacznie ciekawsza 
niż ambitne milczenie26.

Przedstawiona opinia stanowi zaskakującą obronę grafomanów, któ-
rzy przecież nie zwykli cieszyć się szacunkiem. Poczta literacka stanęła 
w obronie pisarstwa jako takiego, zaś redaktorzy wprost wyartykułowali 
pogląd, że lepsze fatalne utwory niż powszechne „ambitne milczenie”, 
które nie daje szansy, by literatura mogła rozwijać się swobodnie, nie 
stając się parkiem pomników, tak podobnym w swej istocie cmentarzowi. 
To nietypowe rozumienie grafomanii wiąże się ze stwierdzeniem, że — 
wbrew obiegowym opiniom — nie każdy może być słabym pisarzem 
i nawet w tym kierunku potrzeba uzdolnień.

Na tym jednak kończyła się pobłażliwość poczmistrzów. Redaktorzy 
naciskali na stanowcze oddzielanie osoby autora od jego pisania, badając 

26 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1962, nr 43. 
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przy tym motywacje każdego piszącego. Piętnowali częstą u grafomanów 
potrzebę „stania się literatem” (cokolwiek to znaczy we współczesnym 
świecie), akcentując dobitnie, że prawdziwy artysta skupia się nie na sobie, 
lecz na samej czynności tworzenia i jej efektach. Oczywiście, niektórzy 
spośród czytelników Poczty literackiej rozumieli nieco na opak, co ozna-
cza przywiązywanie wagi do „efektów” pisania. Niewielka część nadesła-
nych listów pochodziła od grafomanów zorientowanych na wymierne 
korzyści tworzenia, przez co Maciąg i Szymborska zmuszeni byli czasem 
do odmawiania proszącym o honorarium autorskie — „Za fragmenty 
cytowane w »Poczcie literackiej« honorarium nie wypłacamy. Skąpstwo, 
co tu ukrywać”27; „Pisze Pan: »Czytanie za darmo, ale druk za pieniądze. 
Na koszt nie reflektuję«. Brawo, cenię prostotę stosunków towarzyskich. 
A w dodatku darmochę szalenie lubię. Niestety, darmocha okazała się 
zbyt męczącym wysiłkiem. Z żalem musiałem jej się wyrzec”28. Nie bra-
kowało również próśb o dostarczenie adresów wydawców i pośrednicze-
nie w pertraktacjach z nimi, a nawet pytań, jak zapisać się do Związku 
Literatów Polskich, skoro już się myśli na poważnie o pisaniu.

Na podstawie lektury Poczty literackiej wywnioskować jednak można, 
że autorom poddającym się ocenie najczęściej w ogóle nie chodzi o lite-
raturę, ale o nimb „pisarza” czy „poety”. Niezłomnemu przekonaniu 
o własnym powołaniu do tej roli towarzyszy nieraz pycha godna lepszej 
sprawy, stając się przyczyną niezamierzonej śmieszności piszącego. Bo 
też nie da się nie dostrzegać groteskowości, gdy pierwszym utworom 
towarzyszą zapewnienia takie, jak w następującym liście: „Pragnie Pan 
zostać Villonem XX wieku. Doskonale. Urzeka Pana »bujne życie, pełne 
prawdziwych wrażeń«. Poeta — pisze Pan — »nie powinien mieć żad-
nych chamulców«”29.

Skąd bierze się wśród czytelników rubryki przekonanie o  niezwy-
kłym statusie pisarza? Odpowiedź wydaje się oczywista i odwołuje do 
klasycznego przekonania o nieuniknionym uwikłaniu kultury polskiej 

27 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 39. 
28 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1962, nr 25. 
29 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 9. Pisownia oryginalna.
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w  romantyzm. Uwikłanie to ma hamować jej rozwój, sprawiając, że 
albo bez przerwy poddaje się ona wpływom okołomickiewiczowskiego 
paradygmatu, albo walczy z  tymi demonami, konstytuując swój sta-
tus w opozycji do dziewiętnastowiecznego dziedzictwa, a więc czerpiąc 
z tego samego źródła, choć przez zaprzeczenie. Maria Janion w słynnym 
tekście o zmierzchu „systemu romantycznego” pisze:

romantyzm właśnie — jako pewien wszechogarniający styl — koncepcja i prak-
tyka kultury — budował przede wszystkim poczucie tożsamości narodowej 
i bronił symboli tej tożsamości. dlatego nabrał charakteru charyzmatu narodo-
wego. stawiał drogowskazy i zaciągał warty na ich straży30.

O ile wpływ romantyzmu na literaturę wysoką doczekał się już wielu 
analiz, często autorstwa znakomitych badaczy (choćby wspomnianej 
Janion), jak i  samych pisarzy (np. wojna Czesława Miłosza z  roman-
tycznymi zabobonami w Prywatnych obowiązkach31), o tyle w kontek-
ście twórczości grafomańskiej problem ten nie został należycie opra-
cowany. Tymczasem romantyzm miał wpływ na wszystkich piszących 
bez wyjątku, stając się jeszcze jedną płaszczyzną wspólną dla twórców 
wybitnych i pospolitych wierszokletów. Przy czym tylko ci pierwsi sta-
wali w szranki świadomie, gdyż grafoman ulega wpływowi bezreflek-
syjnie i z zachwytem. Czy można jednak dziwić się temu zachwytowi, 
zważywszy na obraz, jaki przechowuje się w pamięci kulturowej? Marian 
Golka w Socjologii artysty nowożytnego stwierdza:

W literaturze romantycznej można zaobserwować pojawienie się, albo upo-
wszechnienie, wszystkich koncepcji roli artysty: jako demiurga, proroka, kapłana 
itd., którym towarzyszyły różne mity w postaci idei indywidualności i odmien-
ności, idei wolności artystycznej, której wszelkie ograniczenia mogą być lek-
ceważone, idei powołania twórczego, a więc przekonanie, że zdolności są 

30 M.  Janion: Zmierzch paradygmatu. W: Eadem: „Czy będziesz wiedział, co 
przeżyłeś”. Warszawa 1996, s. 9. 

31    C. Miłosz: Prywatne obowiązki. Olsztyn 1990. 
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przymiotami niewytłumaczalnymi, będąc raczej darem natury, idei opozycji 
artysty i społeczeństwa oraz tendencji do teatralizacji życia osobistego artysty32.

Któż nie chciałby zostać demiurgiem, prorokiem, kapłanem sztuki? Ste-
reotyp romantycznego artysty, opierający się głównie na zwulgaryzowanej 
recepcji dziewiętnastowiecznego dziedzictwa intelektualnego, odgrywał pod-
stawową rolę w dyskusjach podejmowanych przez Maciąga i Szymborską 
na łamach „Życia Literackiego”. Nie sposób przytoczyć wszystkich polemik, 
dlatego pozwolę sobie tylko na dwa interesujące wyimki, uprawdopodob-
niające hipotezę o wpływie romantyzmu na decyzje pisarskie grafomanów:

Nie jest prawdą, że poeta to człowiek o miękkim sercu, który sobie często 
popłakuje, rozpacza, smuci się, szlocha, wzdycha i w ogóle nic innego nie robi, 
tylko się stale i byle czym wzrusza […] Od dawna już poeci próbują czytelnikowi 
udowodnić, że mają serca gorzkie i znudzone33.

Poeta nie wykazuje zalet literackich, ale jest ciekawym przykładem pokutującej 
gdzieniegdzie legendy o poecie jako kochanku muz, który stąpa po różach 
i opływa we wszystkie bogactwa świata […] Znanym nam poetom to śni się 
bardzo różnie, poza tym pobolewają ich zęby, mają kłopoty pieniężne oraz 
wrodzoną skłonność do niezbyt szczęśliwego życia34.

Nic zatem dziwnego, że listy rozpoczynające się od słów „Jestem 
romantykiem”, „Jestem romantyczką” budziły wśród redaktorów uza-
sadniony popłoch. Etykietka ta rzadko kiedy zapowiadała talent nie tyle 
na miarę Mickiewicza, ile choćby „pierwszorzędnego pisarza drugorzęd-
nego” z epoki romantyzmu.

32 M. Golka: Socjologia artysty nowożytnego. Poznań 2012, s. 43. Niezwyk le 
interesujące spostrzeżenia na temat podmiotowości artystów zawarł również Walter 
Muschg w swojej opasłej książce Tragiczne dzieje literatury, posługując się podob-
nymi kategoriami osobowymi, jak Golka; por. W. Muschg: Tragiczne dzieje litera-
tury. Tłum. B. Baran. Warszawa 2010. 

33 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 42. 
34 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1962, nr 8. 
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Przekonanie o posłannictwie pisarza, o  jego misji dziejowej, wyma-
gającej metafizycznego charyzmatu, prowadziło nieraz do wytworzenia 
wśród korespondujących wewnętrznej presji legitymizowania swojej 
działalności twórczej. Potrzeba wykazywania w sposób pozaliteracki 
swojego prawa do zaliczania się w poczet artystów stanowiła odrębny 
aspekt działalności grafomanów — samo przekonanie o swojej wybitności 
nieraz nie wystarczało stawiającemu pierwsze kroki w świecie literatury. 
Stąd listy przesyłane do krakowskiej redakcji pełne były obiektywnych, 
rzekomo, dowodów mających legitymować talent literacki, a jednocześ-
nie ukierunkowywać sąd redaktorów. W myśl zasady „wszystkie chwyty 
dozwolone”, argumenty podnoszone przez osoby piszące obejmowały 
szeroki wachlarz możliwości: od najbardziej skrajnych („Strofa o kozie, 
która pierwsza zrozumiała Pana posłannictwo, obudziła we mnie nie-
chęć. Zbyt wyrazista to manifestacja”35), poprzez średnio rozsądne, aż 
do uzasadnień powszechnych i zwyczajnych.

Do takich zabiegów należy zaliczyć chwalenie się zdobytymi nagro-
dami36, jak również przytaczanie opinii rodziny, przyjaciół, partnerów 
życiowych, a nade wszystko polonistów. Te ostatnie stawały się przyczyną 
licznych kontrowersji, gdyż grafoman nie pojmuje różnicy między oceną 
nauczyciela a wyrokiem krytyka literackiego. Opinie obu tych autoryte-
tów są w jego rozumieniu jednakowo uprawomocnione. W tle zarysowuje 
się fałszywe przekonanie adeptów, nieobeznanych z  zapleczem teore-
tyczno- i krytycznoliterackim, że wartość dzieła literackiego jest wartością 
obiektywną i, niezależnie od przyjętych kryteriów oceny, wynik musi 
być za każdym razem taki sam — jak przy sprawdzaniu miary czy wagi.

często przychodzą do nas teksty, których autorzy powołują się w liście na dobrą 
ocenę szkolnego polonisty. My tymczasem albo kwitujemy je milczeniem, albo 
dajemy ocenę negatywną […] Komu więc wierzyć? Ktoś chyba się myli — albo 

35 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1964, nr 50. 
36 Jedna z początkujących poetek chwaliła się zdobyciem 10 nagród za jeden 

wiersz („Życie Literackie” 1961, nr 2), por. uwagi Edwarda Nęcki na temat zewnętrz-
nych motywacji tworzenia: E. Nęcka: Czy należy nagradzać za aktywność twórczą? 
W: Idem: Psychologia twórczości. Gdańsk 2005. 
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polonista, albo redaktor. Otóż nie myli się nikt. Oceny są różne, bo różne są 
ich kryteria37.

Redaktorzy często ubolewali również nad inną formą presji — presją 
debiutu. Cierpliwie starali się uzmysłowić czytelnikom, że dzieło literackie 
potrzebuje czasu, by dojrzeć, podobnie jak talent literacki. Tymczasem 
wielu autorów zdradzało daleko idącą niecierpliwość, domagającą się 
natychmiastowego odnotowania w świecie literackim ich decyzji o tym, 
by pisać. Grafoman bowiem jest w stanie napisać jeden jedyny wiersz 
w życiu i od razu wysłać go do recenzji. Niekiedy, niezakłócone nawet 
wewnętrznym przekonaniem o braku talentu, marzenie o byciu druko-
wanym i / lub czytanym prowadzi do sytuacji kompletnie niezrozumia-
łych z perspektywy krytyka literackiego. Myślę w tym miejscu o swoistej 

„sztuce plagiatu”, uprawianej przez niektórych korespondentów poczty.

No, no. Przepisał Pan starannie fragmenty opowiadania Jana stoberskiego i przy-
słał do nas z prośbą o zamieszczenie jako debiut. ale to jeszcze nic wobec 
pewnego tytana pracy z Gdańska, który przepisał na czysto jeden rozdział z „cza-
rodziejskiej Góry”, dla niepoznaki zmieniając nazwiska postaci. Było tego około 
30 kartek. Kiepsko Pan wygląda ze swoimi czterema stronami rękopisu. trzeba 
przysiąść fałdów. Na pierwszy ogień polecamy „Komedię ludzką”. Niezłe i dużo38.

Choć literatura karmi się przypadkami nieuczciwości pisarskiej, a kochają 
je zwłaszcza literaturoznawcy39, redaktorzy Poczty literackiej nie puszczali pła-

37 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 43. 
38 Ibidem. 
39 Por. legendy na temat domniemanych plagiatów Williama Szekspira czy Aldo-

usa Huxleya, a na naszym podwórku przypadek Józefa Ignacego Kraszewskiego, 
wspomniany przez Józefa Bachórza (zob. J.  Bachórz: Twórczość gawędowa Kra-
szewskiego. „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 4, casus księdza Józefa Baki), zaś z litera-
tury najnowszej — zamieszanie wokół Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego. Warto 
sięgnąć również do zapomnianego tekstu Karola Irzykowskiego: Plagiatowy 
charakter przełomów literackich w Polsce. W:  Idem: Słoń wśród porcelany. Studia 
nad nowszą myślą literacką w Polsce. Kraków 1976. 
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zem takich prób oszustwa. W takich wypadkach nie ma mowy o żadnej wyż-
szej racji uzasadniającej przypisywanie sobie cudzego tekstu — co najwyżej 
można mówić o niezaspokojonej ambicji zostania literatem za wszelką cenę.

Maciąg i Szymborska byli szczególnie wyczuleni na ten rodzaj moty-
wacji do pisania. To właśnie myśl o debiucie była jedną z głównych 
przyczyn zalewania redakcji tysiącami zaczernionych arkuszy. W przy-
padkach beznadziejnych redaktorzy interweniowali brutalnie, katego-
rycznie każąc zarzucić pomysł związania swojego życia z literaturą. Co do 
pozostałych grafomanów, rokujących nadzieję na rozwinięcie skrzydeł 
w bliższej lub dalszej przyszłości, prowadzili niestrudzoną kampanię 
przeciwko pośpiechowi i byle jakiemu debiutowaniu.

Początkujący poeci dążą do debiutu za wszelką cenę, byle szybciej, byle już zoba-
czyć siebie w druku. to ludzkie i zrozumiałe, ale i ryzykowne. Ba, gdyby chodziło 
tylko o nazwisko, wystarczyłoby dać do gazety ogłoszenie o zgubieniu karty 
pływackiej. ale przecież chodzi o tekst, który powinien zwrócić na siebie uwagę, 
pozostać w pamięci czytelników […] i coś na przyszłość obiecywać. debiut nijaki 
niczego na przyszłość nie rozstrzyga, a najczęściej szkodzi samemu autorowi40.

W przekonaniu redaktorów, obsesyjne pragnienie ujrzenia swojego utworu 
w druku wyrządza szkodę samemu autorowi, gdyż skutkuje ono objawie-
niami przedwczesnymi, nieprzygotowanymi i zniechęcającymi do podejmo-
wania dalszych wysiłków. Szymborska i Maciąg nieraz starali się tłumaczyć, że 
wbrew romantycznemu przekonaniu, jakoby wszelka twórczość powstawała 
w szale i przy pomieszaniu zmysłów, większość znanych im autorów była 
prawdziwymi tytanami pracy, którzy po tysiąc razy poprawiali swoje utwory.

Warsztat autora

Poczta literacka miała pełnić rolę „poradnika” dla początkujących pisarzy. 
Redaktorzy od początku zdawali sobie sprawę, że wielu autorów będzie 

40 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 41. 
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potrzebowało nie tylko oceny ich prac, lecz także wskazówek, co zrobić, 
by ich teksty były znacznie lepsze. Podobnie jak na wszystkich polach 
związanych ze sztuką, także i w tym zakresie Maciąg oraz Szymborska 
byli zawieszeni między dwoma skrajnościami: z jednej strony starali się 
przekonać przyszłych literatów, że pisanie to trudny obowiązek, wymaga-
jący pracy zorganizowanej jak w warsztacie każdego innego rzemieślnika, 
z drugiej natomiast — zwalczali pokutujący wśród grafomanów przesąd, 
jakoby istniały podręczniki idealnie przygotowujące do zawodu pisarza. 
Prośby o zdradzenie tytułu najlepszego kursu tworzenia powtarzały się 
regularnie, co świadczy o niezwykłej wierze w szkolny model zdobywa-
nia wszelkiej wiedzy poprzez przyswajanie potrzebnych informacji, jak 
i w możliwość ujmowania pisania w ściśle określone, uniwersalne reguły.

Nie, podręczników do pisania powieści u nas nie ma. Podobno w stanach 
Zjednoczonych ukazują się takie rzeczy, ale o ich wartości ośmielamy się wątpić, 
a to z tej przyczyny, że autor, który by znał niezawodną receptę na sukces 
literacki, wolałby korzystać z niej sam, niż zarabiać na życie pisaniem pod-
ręczników. Proste? Proste41.

Nie mniej szkodliwa w  opinii redaktorów Poczty literackiej była 
druga ze skrajności, w  jaką popadają początkujący autorzy. Wobec 
niepodzielnego panowania mitu artysty romantycznego, często prze-
rastała wyobraźnię korespondentów myśl o  największych poetach 
wylewających siódme poty przy prostych biurkach i poprawiających 
w nieskończoność wiecznie niedoskonałe zdania czy strofy. Stąd też 
Szymborska wraz z  Maciągiem kładli szczególny nacisk na zmianę 
nawyków przy tworzeniu.

Miło jest mówić znajomym, że w piątek o godzinie 24.45 wstąpił w nas duch 
wieszczy i jął szeptać nam do ucha rzeczy tajemne z takim zapałem, że ledwie 
można było nadążyć z pisaniem. Nawet wielcy poeci lubili opowiadać takie 
historyjki w gronie osłupiałych przyjaciół. ale w domu, ukradkiem, pracowicie 

41    Poczta literacka. „Życie Literackie” 1963, nr 23.
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te zaświatowe dyktanda poprawiali, kreślili, przerabiali. duchy duchami, ale 
i poezja ma swoje prozaiczne strony42.

Można wątpić, czy tego typu przekonanie rodzi się pod wpływem 
lektury chociażby dzienników Franza Kafki, który potrafił napisać Kolo-
nię karną w  jedną noc, tworząc bez wytchnienia. Raczej wkraczamy 
ponownie w sferę stereotypów na temat literatury.

Brak pracy nad własnym tekstem to tylko jeden z zarzutów, jakie 
redaktorzy stawiali początkującym pisarzom  — sprzeciwiając się 
zarówno pisaniu wyłącznie w wieszczym natchnieniu, jak i tworzeniu 
w zbytnim pośpiechu, na skalę „przemysłową”. Bezlitośnie zwalczano 
taśmowe produkowanie utworów, gdyż łatwość przelewania słów na 
papier nie zawsze idzie w parze z jakością tekstu. Dlatego też pojawiały 
się apele, by nie mylić poezji z odrzutowcem, pozwolić tekstom spokojnie 
dojrzewać. Nie brak również uwag zdroworozsądkowych, odnoszących 
się do pośpiechu w pisaniu: „Do tej pory sądziliśmy, że pośpiech wpływa 
źle tylko na czytelność pisma. Prócz tego, na zdrowy rozum, horyzont 
pisze się prędzej niż choryzont, a zdążyć można szybciej niż zdąrzyć…”43.

Maciąg przywołał w  jednym ze swoich komentarzy kategorię écri-
ture automatique, pojęcie niosące określone konotacje teoretycznolite-
rackie, dostosowując je jednocześnie do problemów grafomanii. Zapis 
automatyczny został wymyślony w ramach określonej poetyki — za jego 
pomysłodawcę uznaje się André Bretona, który w Manifeście surreali-
stycznym z 1924 roku, opublikowanym na łamach „najbardziej skanda-
licznego na świecie periodyku”44, postulował zmianę sposobu pisania tak, 
aby wydobyć treści kryjące się na granicy świadomości i nieświadomości:

Obrawszy sobie miejsce jak najbardziej sprzyjające skupieniu ducha nad samym 
sobą, przygotuj przybory do pisania. Wprowadź się w stan bierny, odbiorczy, 

42 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 29. 
43 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1962, nr 5. 
44 Por. Nadrealizm. W:  Słownik europejskich kierunków i  grup literackich 

XX wieku. Red. G. Gazda. Warszawa 2009, s. 355. 
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jak dalece stać cię na to będzie. Zapomnij o swoim talencie, o swoich zdol-
nościach, jak również o talencie innych osób. Powiedz sobie, że literatura jest 
jedną z najsmętniejszych dróg, które prowadzą do wszystkiego. Zacznij szybko 
pisać bez ustalonego tematu, tak szybko, aby nic nie zachować w pamięci i nie 
dopuścić do siebie pokusy odczytania tego, coś dotąd napisał45.

W przypadku korespondentów Poczty literackiej nie ma mowy o écri-
ture automatique jako realizacji poetyki surrealistycznej, która miała 
być „nadrealistyczną dekonwencjonalizacją słowa”46, gdyż najczęściej 
autorzy stosują tę metodę bez samoświadomości literackiej oraz w innym 
celu niż Breton i artyści jemu podobni. Tym samym zapis automatyczny 
niepostrzeżenie zmienia się w parodię samego siebie, stanowiąc wszakże, 
według redaktora, rozpowszechniony sposób wytwarzania tekstów.

Pisze Pan na zasadzie écriture automatique — cokolwiek poecie przyjdzie do głowy 
w trakcie pisania, to odbija się w wierszu. istnieje dziś taka maniera. radziłbym 
jednak zerwać z nią jak najszybciej. Poezja jest sztuką, umiejętnością kształtowania. 
Nie wolno brać bez wyboru, co tam śmietnik wyobraźni na wierzch wyrzuci47.

Grafoman kocha zatem nadprodukcję słowną, a swój talent mierzy 
wyłącznie liczbą utworów, uznając ich wysoką wartość za pewną. Dzięki 
temu twórczości nadsyłanej do krakowskiej redakcji często bliżej do przy-
słowiowego „grochu z kapustą” niż jakiegoś spójnego projektu pisarskiego.

Zastanawiający jest stosunek piszących do samej instytucji literatury. 
Niemal w każdym numerze redaktor Poczty literackiej życzliwie zwracał 
uwagę, że aby wnieść coś swojego do dziejów piśmiennictwa, wypada-
łoby mieć chociaż mizerne w nim rozeznanie. Pozostaje zagadką, w jaki 
sposób część korespondentów chciałaby zrewolucjonizować literaturę, 

45 A.  Breton: Manifest surrealizmu (II). „Nowa Krytyka” 2005. Tekst znaj-
duje się pod adresem: http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article205 [dostęp: 
24.08.2013].

46 Nadrealizm…, s. 361. 
47 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 51. 
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nic o niej nie wiedząc i pisząc tak, jakby przeszłość literatury nigdy nie 
istniała. Być może wewnętrzna potrzeba zyskania świadomości lite-
rackiej jest pierwszym wyróżnikiem dobrego pisarza, gdyż rasowemu 
grafomanowi żadne twórcze odniesienia do rozpanoszonych wzorów, 
konwencji i prądów najzwyczajniej w świecie nie są potrzebne.

doświadczenie poucza, że wszyscy wybitniejsi pisarze byli już od lat dzie-
cinnych namiętnymi pożeraczami książek. czytali nocami, psując sobie oczy 
przy świetle kaganka, świecy, lampy naftowej, żarówki i bo ja wiem czego 
jeszcze. i to nie dlatego, że „trzeba znać”, ale dlatego, że książka była dla nich 
najwspanialszą przygodą w życiu48.

Gdy na łamach Poczty literackiej pojawiało się pytanie z gatunku: „jak 
to zrobić?”, Maciąg wraz z Szymborską zazwyczaj odsyłali do przykładów 
literackich i praktyk konkretnych pisarzy.

Można jednak odnieść wrażenie, że wzywanie do czytania przypomina 
głos wołającego na puszczy. Niekiedy zaległości lekturowe prezentowane 
przez adresatów są tak znaczne, że sięgają nawet czasów szkolnych, co 
oczywiście nie stoi według nich na przeszkodzie, by samemu chwycić za 
pióro. Brak nawyku czytelniczego i brak namiętności do recypowania litera-
tury trzeba zaliczyć do uchybień kardynalnych o charakterze czysto warsz-
tatowym, przy czym nieznajomość dzieł klasyków należy wciąż do bar-
dziej szlachetnych rodzajów niewiedzy. Podejmując pewne ryzyko, można 
stwierdzić, że to z braku oczytania bierze się większość problemów, z jakimi 
zmagają się ludzie na początku swojej pisarskiej drogi — choć przepisanie 
recepty na zażywanie literatury zwykle nie przynosi oczekiwanych rezulta-
tów, ponieważ brak talentu jest chorobą nieuleczalną. Obcowanie z książką 
pozwoliłoby jednak rzeszom grafomanów w niewielkim chociaż stopniu 
udoskonalić warsztat, a przez to uniknąć kompromitujących błędów.

Do najbardziej rozpowszechnionych błędów należały te z gatunku 
szkolnych, które nie przystoją nie tylko literatowi, lecz także człowiekowi 
w miarę wykształconemu. Te niezamierzone błędy językowe były zmorą 

48 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 30.
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redaktorów i nie pomagały nawet tego typu rady: „Wszystko na tym 
świecie niszczy się od stałego użycia oprócz prawideł gramatyki. Niechże 
Pani śmielej z nich korzysta — starczy dla każdego”49 albo „Jedynym 
podręcznikiem przygotowującym gruntownie do pisania wierszy jest 
gramatyka polska i słownik języka polskiego”50.

Niewiedzy na temat narzędzia, jakim posługuje się każdy autor, towa-
rzyszy często niewiedza na temat świata. Niedoczytanie świata przybiera 
różne postaci, a  luki w podstawowym wykształceniu prowadzą często 
do niezamierzonych efektów humorystycznych. Redaktorzy Poczty lite-
rackiej korzystali z tego bez ustanku:

Prostujemy tylko to, co da się ująć w krótkich zdaniach. 1. linneusz nie był 
rzymianinem, tylko szwedem. 2. Nauka epikura nie ma nic wspólnego z epi-
kureizmem w potocznym znaczeniu […] 3. Ptolemeusz nie był kretynem, ale 
mędrcem, który się mylił51.

Jak twierdził Goethe, pisarz zawsze wie, co chciał napisać, nie wie jednak nigdy, 
co napisał. fraszka Pańska jest ilustracją tego przenikliwego spostrzeżenia. sądził 
Pan, że camus i lamus rymują się znakomicie. tymczasem powstał wiersz biały52.

Skąd jeszcze — według krakowskich redaktorów — biorą się luki 
w wiedzy o rzeczywistości? Z pewnością znaczną rolę trzeba by przypi-
sać niewykształceniu u adeptów pióra kolejnego z niezbędnych narzę-
dzi — zmysłu obserwacyjnego, który pozwala ujrzeć w świecie to, czego 
nie widzi nikt. Poprzestawanie na własnej wyobraźni to za mało, o ile 
człowiek nie chce tworzyć wyłącznie dla przyjaciół i krewnych, gdyż 
tworzenie „z głowy”, czyli z niczego, prowadzi do mnożenia pustych 
zdań, za którymi nie kryje się absolutnie nic poza ewentualną nadpo-
budliwością emocjonalną.

49  Poczta literacka. „Życie Literackie” 1962, nr 1.
50 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1960, nr 51.
51   Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 39.
52 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1962, nr 15. 
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Niestety, spośród korespondentów Poczty literackiej mało kto ćwiczył 
się w obserwacji świata — niektórzy nie rozumieli wręcz, o co w tym 
całym patrzeniu w ogóle chodzi53. Szymborska wraz z Maciągiem kładli 
znaczny nacisk na związek literatury z  realnością. Nie wiadomo, czy 
dostrzeżenie tego związku stanowiło konieczny etap na drodze pisar-
skiego wtajemniczenia, po przekroczeniu którego można zacząć myśleć 
o sztuce surrealistycznej (i innych), czy też obstawanie przy jego istot-
ności dawało wyraz ugruntowanych przekonań ogólnoliterackich redak-
torów, dodajmy: nader konserwatywnych.

Można tę prawdziwie wysokogatunkową myśl zastosować i do literatury: odsuń-
cie rzeczywistość, a nie zrobicie nigdy nieudanego wiersza… Oczywiście, bo 
nieudane może być tylko to, co można ujrzeć w skali porównawczej. W świecie 
absolutnej dowolności nie jest to możliwe. Jeśli w wierszach zabraknie jakichkol-
wiek punktów odniesienia do rzeczywistości, jeśli autor programowo rezygnuje 
z ambicji wyrażenia swego stosunku do świata i siebie samego — czyż znajdą 
się kryteria pozwalające wyrokować?54.

Oczywiście, dla grafomana sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, 
gdy obok korzystania ze zmysłów wymaga się również zamysłu — pisar-
skiego. Taki postulat również pojawia się w komentarzach poczmistrzów, 
którzy wymagają patrzenia na rzeczywistość — w dodatku patrzenia 
inaczej. Początkujący pisarze nierzadko gubili się w tych subtelnościach 
i sprzecznościach, bo dlaczego w jednej z odpowiedzi każe się przyswajać 
doświadczenia realności, a w drugiej surowo wzbrania się reporterskiego 
odwzorowywania tego samego świata? W jednej z krytyk czytamy:

53 „Pyta Pan, jak należy rozumieć poradę: »rozglądać się po świecie«. Przeczy-
tawszy list Pana, poczułem lekkie podniecenie. Czyżbym napisał coś głębokiego, 
co wymaga wyjaśnień, interpretacji, egzegezy? Człowiek jest niespodzianką, ani się 
spostrzeże, a już wypowie myśl wzniosłą lub tragiczną. Nadzieja była jednak przed-
wczesna. Myśl jest zwyczajna, a nawet — dodałbym — całkiem banalna. Rozglądać 
się po świecie — to znaczy patrzeć tu i ówdzie, a nie zawsze w jedno miejsce”. Cyt. 
za: Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 15. 

54 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1962, nr 50.
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Gdzie zamysł literacki, gdzie myśl, gdzie pointa? Zwykłe opisanie wydarzenia — 
tego wymaga się przecież od każdego ucznia. czytelnik ceni tylko tych autorów, 
którzy widzą więcej, czują głębiej, kojarzą ciekawiej — niż on sam55.

Czy odczuwania i patrzenia głębiej można się nauczyć? Redaktorzy 
Poczty literackiej zdają się mimo wszystko wierzyć, że ćwiczenie czyni 
mistrza i że nawet, jeśli literatura wysoka potrzebuje jakichś pierwiast-
ków „kosmosu”, to sztukę tworzenia całkiem przyzwoitych tekstów da się 
przyswoić mniejszym lub większym kosztem. Dlatego też obok szlifowa-
nia osobistego warsztatu pisarskiego, polegającego głównie na czytaniu 
literatury, kształceniu poprawności językowej oraz wnikliwym obserwo-
waniu świata, sporo miejsca poświęcali analizom samej stylistyki tekstów.

Stylistyka tekstów

Oświeceniowo-wychowawcza działalność Szymborskiej i Maciąga, poza 
wcześniej omówionymi sferami, koncentrowała się głównie na wyjaś-
nieniu czytelnikom, jak należy wyrażać myśli i dlaczego to, co stworzyli, 
rzadko nadaje się do publikacji na łamach szanującego się periodyku 
literackiego. Jeśli cokolwiek może stanowić papierek lakmusowy prawdzi-
wego pisarstwa, będzie to naturalnie utwór: literacki lub pseudoliteracki. 
Ekscentryczność i łamanie konwencji literackich będą miały sens tylko 
wówczas, gdy tekst będzie bronił się sam. Tymczasem najczęściej dzieło 
pogrąża grafomana ostatecznie, gdyż mimo najszczerszych chęci, czy-
tania klasyków i współczesnych, nabycia imponujacej wiedzy na temat 
dowolnej dziedziny kultury, a nawet zdolności przenikliwego patrzenia na 
świat — bez umiejętności pisania wiele się w literaturze nie zwojuje. Są to 
prawdy pozornie oczywiste, lecz dla słabych twórców — niepojęte (pan 
Leonard Z. w jednym z listów dowodził, że „Jestem zdolny sztukę stwo-
rzyć — dowolnego charakteru, mam perspektywy, założenia, wszystko, co 
składa się na formę wersyfikacyjną, znam doskonale, znam dostatecznie 

55 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 11. 
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założenia polityki kulturalnej”56; rzecz jasna, Maciąg ośmielił się nie zgo-
dzić i wyprowadzić kandydata na literata z tego fatalnego błędu).

Redaktorzy Poczty literackiej wiele razy zastanawiali się nad tym, 
dlaczego osoba, która potrafi napisać świetny, przejmujący list, załącza 
do niego tak marną prozę lub poezję. W takich wypadkach zazwyczaj 
sugerowali, by zastanowić się nad wyborem formy, w  jakiej nadawca 
chciałby się realizować artystycznie. Powiedzmy sobie jednak szcze-
rze — takie finezyjne zabiegi na niewiele się mogą zdać w przypadku 
większości „tekstokletów” piszących np.: „I  twarz przyszłości nieod-
gadniona / wyciąga ku nam długie ramiona”57; „oko jak wyrzut / siano 
jak rozkosz / rozkosz jak siano / zapomnienie”58; „Martwota, bezruch, 
gnuśność ciała… / Tylko myśl oswobodzona wybuchem ciszy / rozpo-
starła skrzydła / Szybuje, leci / coraz wyżej i dalej”59; „Owinę swe ciało 
wstęgą czarnych piór / i farbą goryczy plunę na powieki / ze zgrzytem 
upiornych i czarnych mych myśli wstanę…”60.

Czytelnikom nierokującym nadziei redaktorzy zalecali znalezienie sobie 
zastępczego hobby, np. przepisanie książki telefonicznej. Jednak znacznie 
częściej cierpliwie tłumaczyli, dlaczego styl nadesłanego tekstu daleki jest 
od literackiej doskonałości, po raz setny podkreślając rolę szlifowania 
języka. Na tej podstawie można pokusić się o stworzenie całego katalogu 
błędów popełnianych przez grafomanów, błędów chronicznych, powtarzal-
nych jak pory roku i gwarantujących, że w świecie literatury prawdziwej 
i podrabianej istnieje jednak coś stałego — tym czymś jest konsekwent ne 
gwałcenie języka polskiego przez autorów, którzy są w stanie stworzyć 
wrażenie, iż pozostaje on najmniej rozwiniętym językiem świata61.

56 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1964, nr 38.
57 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1962, nr 23. 
58 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1962, nr 33. 
59 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1964, nr 51.
60 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1965, nr 4.
61 „Z tekstów Pana wynika, że język polski liczy około 300 słów, czyli jest najsła-

biej rozwiniętym językiem świata. Są ludzie, którym ten zasób słów aż nadto wystar-
cza, np. autorzy urzędowych okólników. Okazuje się jednak, że ich abnegacja robi się 
coraz bardziej zaraźliwa”. Poczta literacka. „Życie Literackie” 1962, nr 47. 
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Dla klarowności oraz zwartości wywodu pozwolę sobie wyliczyć 
syntetycznie najpopularniejsze grzechy stylistyczne, jakie omawiano 
w Poczcie literackiej, wraz z komentarzami samych redaktorów, gdyż 
szczegółowe rozkładanie każdej wady na czynniki pierwsze niepotrzeb-
nie wydłużyłoby ten i tak nazbyt obszerny artykuł:

 — słowolejstwo, przegadywanie tematu — „Utwory te są poważnie niedopra-
cowane, stale grozi Panu słowolejstwo, skłonność do nie zawsze wybred-
nego konceptu” (1961, nr 4); „Gadulstwo — oto mankament, który zabija 
Pańskie wiersze. Poezja mówi tylko o tym, co najważniejsze, »gęstość« 
treści, oszczędność słowa — są dla niej koniecznością” (1962, nr 33);

 — brak selekcji materiału  — „W  każdym poecie siedzi pokusa, żeby 
w  jednym wierszu powiedzieć wszystko.  […] Pierwsza [z  dróg  — 
przyp. M.W.] to wyliczanie w wierszu tysiąca rzeczy, żeby jak najwięcej 
elementów naraz pomieścił. Druga to żonglowanie w wierszu paroma 
pojęciami, które mają rzekomo największą pojemność treściową […], 
a więc Miłość, Życie, Śmierć itd.” (1964, nr 25);

 — patos, egzaltacja — „Każdy poeta chce być oryginalny, ale mylą się ci, 
którzy dążą do tego krzykliwym patosem. Piszemy na ten temat bez-
ustannie, z gorzką jednak świadomością, że redaktorskie rady niewiele 
pomogą piszącemu, któremu sam instynkt dobrych rad nie udziela” 
(1968, nr 8);

 — nadmiar wzruszeń — „Pisze Pan wiersze o wszystkim, co wzrusza. 
Wzrusza ptak, wzrusza ślepiec, wzrusza orka, zima, południe w ogro-
dzie, południe w lesie, wieczór w lesie… i wiele innych jeszcze wzru-
szeń niesie Panu życie każdego dnia” (1962, nr 33);

 — niezamierzona śmieszność — „Mimo najlepszych intencji z Pana strony, 
Murzyn, który »tarza się w ukropie eksploatacji«, wnosi do wiersza ele-
ment niezamierzonego humoru” (1961, nr 13); „Nie wiem doprawdy 
dlaczego, ale początek wiersza »Jam filtr, źrenica bezmiaru, bogi się we 
mnie przewracają hojnie« — wzbudził we mnie jakąś grzeszną weso-
łość, choć zapewne nie było to intencją autora” (1968, nr 15);

 — nadmiar literackości — „To, co psuje Pani teksty, to nadmiar litera-
tury, złych, nadużywanych i zbanalizowanych wzorów, niepotrzebne 
pseudopoetyckie wtręty, egzaltacja” (1961, nr 27);
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 — wstręt do nazywania rzeczy po imieniu — „Jest Pan ofiarą maniery, 
której naczelną regułą jest wstręt do nazywania rzeczy po imieniu. 
Najbardziej oczywiste stwierdzenia robią się tym samym dziwnie 
»poetyczne«. Niestety, poezja nie polega na usztucznianiu potocznego 
języka i wieńczeniu pseudonimami ubóstwa treści” (1962, nr 27);

 — sentymentalizm, ckliwość, tania uczuciowość — „Nie uniknie Pan 
sentymentalizmu przez sam fakt wyboru drastycznego tematu. Senty-
mentalizm jest postawą, która przejawiać się może w każdym temacie 
i w każdej scenerii” (1961, nr 10); „Uczucie, budzenie uczucia jest 
w  człowieku zjawiskiem szlachetnym. Nie wolno tego nadużywać 
w literaturze. Nie wolno odwoływać się do łez, kiedy nie ma do tego 
żadnego powodu” (1961, nr 41);

 — nadmierny ekspresjonizm — „Te kaskady grozy, okrucieństwa, bólu, 
jakie Pan z  siebie wylewa  — to czyste efekciarstwo, które wbrew 
Pana woli zaprowadzi do operetkowych dramatów. Ekspresjonizm 
jest ciężką chorobą współczesnej poezji, młodym autorom wydaje 
się natychmiast, że to właśnie o  to chodzi, aby przelicytować się 
w wewnętrznym rozpasaniu” (1967, nr 26);

 — brak jednolitości nastroju — „Gorzej natomiast z kompozycją, z jed-
nolitością nastroju (to ważne przy lirycznych obrazkach), za dużo sen-
tymentalizmu, nieudane, zbyt naiwne kontrasty. Czy dużo czytał Pan 
Priszwina? Niejednego mógłby się Pan u niego nauczyć” (1961, nr 2);

 — brak bogactwa tonacji — „Pisanie wymaga pewnego bogactwa tonów. 
Ostrych, krzykliwych, brutalnych — a obok tego łagodnych, nawet 
ckliwych” (1969, nr 18);

 — monotonia — „Wszystko, co Pani przysłała, jest jakieś jednakowe, 
jakby wciąż była mowa o tym samym przeżyciu i tych samych ludziach. 
Monotonne się to robi i męczące w lekturze” (1967, nr 34);

 — bełkotliwość i niezrozumiałość tekstu — „Mało doświadczonym lub 
początkującym poetom wydaje się często, że poezja tym jest głębsza 
i bogatsza, im więcej jest w niej słów gwałtownych, bujnych, kontrasto-
wych, im bardziej wyobraźnia rozpasana, im więcej bełkotu […] Praw-
dziwa poezja jest nie tylko erupcją wyobraźni, prawdziwa poezja jest także 
mądrością, a więc pragnieniem przezwyciężenia bełkotu” (1962, nr 35);
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 — anachroniczność — „Tak, tak, muzy są amoralne i kapryśne. Czasem 
sprzyjają błahostkom. Byleby jednak poeta mówił językiem swojej 
epoki. Utwory Pani są staroświeckie w formie i zakresie pojęć. Jest 
to osobliwe u dziewiętnastoletniej dziewczyny. A może są to strofki 
przepisane ze sztambucha prababki?” (1967, nr 31);

 — nadużywanie znaków interpunkcyjnych — „Wykrzykniki, trzy kropki 
i pauzy mają w literaturze wartość pomocniczą, ale nie decydującą. Źle, 
jeżeli na nich przede wszystkim spoczywa misja budzenia w czytel-
niku grozy, zadumy czy niepokoju. […] Gorąco natomiast zalecamy 
kropkę i przecinek” (1969, nr 12);

 — zdania puste i pretensjonalne — „Od czasu do czasu próbuje Pan 
literackich uogólnień. Powstają wtedy zdania puste i pretensjonalne, 
jak na przykład te oto. »W czasach przepełnionych wartkim życiem, 
w  dobie gwałtownych zmian jakościowych, jaźń osobowa jest jak 
wierzba rozpruta na dwoje. Jedna połowa jaźni uwstecznia osobnika, 
druga gna go w kierunku ogólnych zasad postępu«” (1961, nr 10);

 — uogólnienia — „Stosuje Pani […] lubianą i często stosowaną metodę 
wierszowania: najpierw następuje kilka luźnych obrazów (ulice, pejzaż, 
księżyc, wnętrze pokoju itp.), a następnie pada ogólnik w rodzaju: 
nieskończoność. Albo: samotność. Albo: mijanie czasu” (1968, nr 3);

 — problemy z pointami — „Brakuje jednak czegoś literackiego, tzn. wyj-
ścia poza autentyzm wydarzeń, stworzenia jakieś artystycznej konse-
kwencji przeżyć bohaterki. Dawniej nazywało się to morałem, dzisiaj 
mówi się o puencie” (1962, nr 25);

 — niemoc rymotwórcza  — „Prawda, że Neron miał obrzydliwy cha-
rakter, że tarzał się w  rozpuście i  grafomanii, ale żeby jadł frytki, 
tego mu zarzucić nie można. Mimo że frytki to taki śliczny rym do 
zbytki” (1964, nr 45); „Nie wiem, czy Panu wiadomo, że rym wiosna — 
radosna uchodzi od dawna za symbol niemocy rymotwórczej. Nawet 
autorzy piosenek go unikają, co przychodzi im zresztą z trudnością. 
A z poezji jest on wyklęty na zawsze” (1962, nr 39);

 — chybione porównania — „Między nasuwającymi się porównaniami 
nie robi Pan żadnego wyboru, każde jest dobre, aby tylko było »poe-
tyczniej«. Porównanie służy do wzmocnienia i uściślenia opisu. Jeśli 
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tej funkcji nie spełnia, jest porównaniem złym i niepotrzebnym. Co 
pozostanie z  tego wiersza, w którym wszystko jest porównane do 
wszystkiego, bez dbałości o  jednorodność obrazów i  ich wzajemne 
powiązania?” (1960, nr 49);

 — bezsensowne porównania — „Przyjęliśmy do wiadomości, że »parująca 
tęsknota ma zapach kwaszonych ogórków« i że złoty kruszec »to tylko 
krople gorzkiej wody ocalone od zapomnienia«. Nie widzimy żadnej 
istotnej konieczności snucia takich porównań, które w tekście niczym 
się nie tłumaczą, a poza nim również pozostają bez sensu” (1961, nr 18);

 — wyświechtana metaforyka — „Odradzamy gorąco zdania w tym rodzaju: 
»Zapadający zmrok lotem czarnego ptaka pogrążał wrześniowy dzień 
w smutny płaszcz ciemności«. Dlatego, że za dużo przymiotników, dlatego, 
że wyświechtana metaforyka i dlatego jeszcze, że takie zdania nie spełniają 
w tej prozie żadnej innej funkcji prócz ozdobniczej” (1960, nr 51);

 — nadmiar metafor — „Metafory Pana puchną jak balony, za dużo słów, 
pojęć, rozpasania nie tyle wyobraźni, co słownika. Pierwsze przyka-
zanie poety, czyli robotnika słowa […], to dyscyplina. Bogactwo słów 
jest urokiem poezji, bogactwo nagromadzone bezkrytycznie zmienia 
się jednakże w graciarnię” (1961, nr 11);

 — nadmiar peryfraz — „Peryfrazy te bywają miejscami bardzo miłe, ale 
na nich właściwie wszystko się kończy. Krytycy lubią nazywać taką 
poezję — naskórkową. Przy bardziej ambitnych sformułowaniach 
wiersze stają się nieprzyjemnie banalne” (1961, nr 11);

 — łatwość banału — „Pewna wrażliwość na kształty i barwy świata, na 
przyrodę — niewątpliwa. Ale i ogromna łatwość banału. Może to brak 
przeżyć, może lekturę należałoby uzupełnić” (1961, nr 47);

 — łatwe symbole — „Pan straszy czytelnika zamiast z nim porozmawiać. 
I to niezbyt pomysłowymi sposobami: jadem trupim, tańcem szkie-
letów, trędowatymi bakteriami, duszącym widmem. Poezja powinna 
robić wrażenie, to jasne, ale czy w ten sposób?” (1965, nr 13);

 — komentarze odautorskie — „Wyobraźnię demonstruje Pan niezwyk łą 
i  groza aż bucha z  dramatu. Zwłaszcza z  IV sceny drugiego aktu, 
poprzedzonej uwagą: »Ogólny nastrój chłodu, grozy i nikczemności«. 
Tak straszyć czytelnika już dziś nikt nie umie” (1963, nr 39);
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 — nagminność 1 osoby — „Prawie wszystkie opowiadania początkujących 
prozaików pisane są w pierwszej osobie. Niepokoi nas nagminność tego 
zjawiska i pewne niebezpieczeństwa z nim związane. […] Bez narratora, 
bez wygodnej osłony, autor musiałby za wszystko, co napisane, ponosić 
odpowiedzialność, wyłożyć swoje najlepsze atuty” (1965, nr 28).
Katalog uchybień, jakie pojawiały się w  tekstach nadsyłanych do 

redakcji „Życia Literackiego”, nie jest pełny ani zamknięty. Spośród 
wszystkich usterek stylistycznych i kompozycyjnych zostały wybrane te, 
które decydują o swoistej poetyce grafomanii, realizowanej przez czytel-
ników Poczty literackiej. Część z nich, o dużej powtarzalności, należy do 
błędów popełnianych praktycznie przez każdego, kto zasiada do pisania 
i dopiero zaczyna swoją przygodę z literaturą — myślę przede wszystkim 
o problemach z opanowaniem języka, ze zbytnią egzaltacją, z niedobrą 
metaforyką, która nie pasuje do tematu lub wyobrażeń.

Tematy literackie

Poczta literacka, prócz tego, że stanowi nieoceniony zbiór praktycznych 
wskazówek dotyczących pisarskiego fachu, pozwala również dokonać 
rozeznania, jakie tematy są wykorzystywane w twórczości domorosłych 
literatów. Redaktorzy „Życia Literackiego” zwracali uwagę, że to, o czym 
się pisze, ma nadrzędne znaczenie, zaś forma wyrażania myśli to tylko 
narzędzie w rękach prawdziwego artysty — często boleli w swojej rub-
ryce nad brakiem ważkiego tematu do omówienia, widocznym nawet 
u autorów, którzy wykazywali pewne uzdolnienia poetyckie czy pro-
zatorskie. W takich wypadkach najczęściej zalecali jak najmocniejsze 
doznawanie i przeżywanie świata, wychodząc z założenia, że tylko osobi-
ste doświadczenia mogą dostarczyć materiału do obróbki intelektualnej. 
Istotne dla studiów nad grafomanią jest to, że piszący najczęściej upatrują 
sobie jeden temat, często sztuczny i wydumany, i nie czują potrzeby jego 
oceny. Nieraz brakuje im cierpliwości, by zebrać kilka alternatywnych 
pomysłów i w ten sposób oddzielić ziarno od plew.
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trzeba mieć siedem pomysłów, aby udało się jedno opowiadanie. Każda scena, 
każda postać, każde zdanie niemal — muszą być wybrane z wielu możliwości, 
muszą się wydać najważniejsze i jedyne pośród wielu wariantów. a Pan łapie 
pierwsze lepsze z brzegu, bez namysłu, z pośpiechem człowieka, który nie 
wierzy, aby się mogło trafić coś ciekawszego62.

Choć redaktorzy zalecali tworzenie utworu w wielu wariantach, opar-
tych na licznych obserwacjach i doświadczeniach, narzekali zarazem, 
gdy autor źle pojmował tę różnorodność. Zazwyczaj powodem redak-
torskiego niezadowolenia była niedostateczna selekcja nagromadzonego 
materiału, przez co w utworach na równych prawach funkcjonowały 
rzeczy ważne i absolutnie błahe, niewarte najmniejszej wzmianki. Na 
potrzeby opisania zjawiska frenetycznego zachwytu bez namysłu Wło-
dzimierz Maciąg wprowadził odrębną kategorię „daru Midasa”:

dar Midasa — to jeden z tych darów ducha, które złe owoce przynosi w pisaniu. 
Polega on na tym, że wszystko, czego autor się tknie, zamienia się momentalnie 
w literaturę, każde przeżycie staje się literackie, każdy człowiek — postacią 
z opowiadania, każde wzruszenie przypomina wiersz poety63.

Redaktor określił tym samym, do czego prowadzi źle zrozumiany nad-
miar, a przede wszystkim zanegował żywione przez grafomanów przeko-
nanie, że każdy temat jest wystarczająco dobry, by o nim pisać. Po raz 
kolejny mamy do czynienia z dialektyką ocierającą się o sprzeczność — 
z  jednej strony pojawiają się apele o czerpanie z rzeczywistości, z dru-
giej — lodowate komentarze krytykujące różne tego przejawy. Dlatego też 
ustalono jeden nienaruszalny dogmat: nie ma tematu, nie ma literatury. 
Co bywa kolejną rzeczą niepojętą dla początkujących pisarzy i poetów.

Redaktorzy Poczty literackiej podkreślali, że ani obrana tematyka, ani 
język i obrazowanie nie mogą być banalne i  schematyczne, co często 
zdarza się początkującym pisarzom. Winę za popadanie w  truizmy 

62 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1967, nr 14. 
63 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1963, nr 33. 
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tematyczne ponosi mechanizm wynikający z psychologii twórczości: 
w określonych warunkach czy sytuacjach u ludzi nieobdarzonych talen-
tem literackim albo tych, którzy nie zdążyli jeszcze wyjść poza sche-
maty myślenia o literaturze, rodzą się prawie identyczne spostrzeżenia 
oraz podobne asocjacje. Najlepszym przykładem opisanej strategii jest 
nadsyłanie do redakcji utworów związanych z daną porą roku lub ze 
stereotypowo przedstawianymi emocjami (takimi jak np. zakochanie, 
smutek, zwłaszcza po rozstaniu, czy żałoba).

Wiosna, wiosna. Okrutne dziewczęta opuszczają jednych poetów dla drugich, 
czego skutkiem jest zdwojony napływ do redakcji wierszy pełnych: a) wyrzutów 
sumienia: „Mówiłaś mi komplementy, choć miałem duże mankamenty”, b) deter-
minacji: „ale daremny to trud, nie wyrwie mi cię cały świata lud”, c) goryczy: 

„smutno nie było tobie, kiedy leżałem w grobie, lecz duszą byłem przy ciebie, 
a myślami w niebie”, d) pochopnych przyrzeczeń: „Ja do tego nie dopuszczę, 
żeby los cię porwał w puszczę”, e) miłej zachęty: „a kiedy już będę twym, ty 
się popluszcz w oku mym”64.

Zbliżanie się kolejnych pór roku napawało redaktorów zrozumiałym 
lękiem przed napływem twórczości sezonowej. Sama natura jako temat 
złej twórczości stanowi zagadnienie odrębne, ponieważ dla typowego 
grafomana przyroda sama w sobie jest dostatecznie poetyczna, by pod 
wpływem natchnienia w licznych rymowankach dawać wyraz szczerym 
przekonaniom, że jesień jest jakaś smutna, wiosna wręcz przeciwnie, 
bo radosna, mgły wyglądają jakoś dziwnie melancholijnie, natomiast 
róża tak bardzo przypomina kobietę… Warunkiem konstytutywnym 
powstawania tego typu utworów jest niezaprzeczalna wiara we własną 
odkrywczość i kreatywność artystyczną, bo podobnie wzniosłych uczuć 
jeszcze nikt wcześniej nie zaznał i nie opisał.

Nie zawsze jednak grafomańskie inspiracje są tak oczywiste. „Pomy-
słowość” w tym zakresie ma znacznie ciekawsze oblicza, gdyż nigdy nie 
można przewidzieć, co zainspiruje grafomana do tworzenia — a źródła 

64 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1965, nr 16. 
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bywają niekiedy groteskowe. Redaktorzy wykpiwali bezlitośnie na przy-
kład zajmowanie się w poezji problemami gospodarki leśnej (tylko po 
co o  tym pisać wierszem?), komunikacji miejskiej, przeszczepami… 
Tematyka utworów grafomańskich obejmuje zatem zarówno zagadnienia 
proste i powszechne, jak i egzotyczne i ekscentryczne, które są równie 
nieprzewidywalne, jak czas i miejsce narodzin literackiego geniuszu.

Na podstawie odpowiedzi zamieszczanych w Poczcie literackiej można 
jednak wskazać pewne prawidłowości. Aktywność grafomanów znacznie 
wzrasta przy okazji śmierci znanych postaci, zwłaszcza artystów — przy-
kładowo, po odejściu Ernesta Hemingwaya zapanowała swoista moda 
na utwory okolicznościowe oddające cześć zmarłemu. Nie inaczej było 
wówczas, gdy umarł Xawery Dunikowski. Warto w tym miejscu przyto-
czyć szerzej komentarz redaktorski Wisławy Szymborskiej:

Już nazajutrz po śmierci wybitnej osobistości zaczynają napływać do nas wier-
sze ułożone na jej cześć […] a sztampa z reguły wygląda tak: Odszedłeś i już cię 
nie ma, ale chociaż cię nie ma, to pozostało twoje dzieło. chwytem z lubością 
stosowanym w takich okolicznościach jest zwracanie się do nieboszczyka po 
imieniu […] W związku ze zgonem Xawerego dunikowskiego przyszło już 
sporo wierszy poświęconych Jego pamięci. Wszystkie informują go, że był oraz 
pozostanie wielkim rzeźbiarzem, i robią to per Ksawery65.

Jak widać, praktykowana przez grafomanów liryczna, pośmiertna hoł-
domania budziła opór poczmistrzyni i nie zasługiwała jej zdaniem na nic 
więcej, aniżeli sarkastyczny komentarz, obśmiewający te niewydarzone 
epitafia pisane w pośpiechu, byle jak, byle dać upust bardzo wzniosłym 
emocjom (jakie — rzecz jasna — powinien czuć prawdziwy literat, gdy 
słyszy o śmierci kolegi-artysty).

Walka ze zwyczajem pisania pośmiertnych peanów była tylko jedną 
z odsłon wojny, jaką przez lata heroicznie prowadzono w Poczcie lite-
rackiej — wojny z tak zwanymi modami literackimi. Redaktorzy „Życia 
Literackiego”, dopominając się o  oryginalność, niechętnym okiem 

65 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1964, nr 9.
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patrzyli na teksty, które powstały wyłącznie pod wpływem bieżących 
trendów. Niekiedy publikowali odpowiedzi, które przypominały nieco 
doniesienia z  pola walki. „Moda na van Gogha w  poezji nie ustaje. 
Mogłoby się wydawać, że ludzkość wydała tylko jednego wspaniałego 
malarza, a ten z kolei nie namalował nic oprócz słoneczników. Obcięte 
ucho radzimy również bodaj na parę latek pozostawić w spokoju”66.

O  ile van Gogh może dziwić, o  tyle już nadużywanie w utworach 
motywu knajpy i pijaństwa znacznie mniej. Redaktorzy z dezaprobatą 
odnotowywali, że jeśli ktoś chce pisać o ludzkich dramatach, to nieko-
niecznie muszą się one dziać w zadymionych spelunach, mimo pozornej 
odpowiedniości emocji i scenerii. Podobnie ma się rzecz z cierpiącym 
artystą, który nie zawsze musi być zdegenerowanym alkoholikiem, snu-
jącym nad kieliszkiem rozważania o marności kondycji świata.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się przez całe lata sześćdzie-
siąte sytuacje ostateczne, a zwłaszcza koniec świata. Choć wiele słabości 
początkujących twórców traktowano z ciepłym humorem i przymykano 
na nie oko, to przy omawianiu w „Życiu Literackim” utworów podej-
mujących temat sytuacji granicznych, pojawiał się nowy, ostrzejszy ton 
i kończyła się wszelka tolerancja. Protesty przeciwko takiej działalności 
pisarskiej pojawiały się wielokrotnie:

to już trzecie opowiadanie o skazanym na śmierć, jakie dziś przeczytałem. Ze 
wszystkich mód literackich, moda na sytuacje ostateczne wydaje mi się naj-
bardziej niebezpieczna. rodzi ona niedobre następstwa życiowe, piszą o nich 
historycy67;

Opis wojny nuklearnej wypadł malowniczo. […] tylko że nie jesteśmy entu-
zjastami straszenia ludzi. te cacane, wypieszczone stylistycznie końce świata 
budzą niesmak68.

66 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1963, nr 23.
67 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1963, nr 33.
68 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1969, nr 42.
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Przy tej okazji warto również wspomnieć o ważnym zjawisku zaobser-
wowanym przez wnikliwych poczmistrzów w ramach studiów nad polską 
grafomanią. Zauważyli oni, że niektórzy kandydaci na literatów, świadomie 
lub nie, stosują tzw. szantaż tematu. Zabieg ten polega, ogólnie rzecz biorąc, 
na wybraniu takiego zagadnienia, które przez swoją doniosłość społeczną, 
polityczną, historyczną powinno ipso iure gwarantować ważność utworu69. 
Tacy autorzy wywierają na czytelnikach subtelną presję: jeśli uważasz, że 
proza czy poezja poświęcona wojnie w Wietnamie albo ludobójstwu nie 
zasługuje na uznanie, to gdzie twoja wrażliwość? Maciąg wraz z Szymborską 
stąpali niekiedy po bardzo cienkim lodzie, ponieważ niektórych rękopisów 
czy maszynopisów nie można było potraktować z równym szyderstwem 
jak tysiącznych wierszy o wiośnie. W zakłopotanie wprawiały na przykład 
utwory o drugiej wojnie światowej i Holokauście, zwłaszcza gdy autor wprost 
przyznawał się do czerpania z własnych doświadczeń, a nie starczało mu 
zarazem literackiego talentu, by wnieść coś nowego do piśmiennictwa.

rozumiem, że przeżycie tamtych spraw z czasów wojny musiało być bardzo 
silne, skoro wraca Pan do nich po tylu latach. i trzeba wracać, są doświadczenia, 
których nie powinniśmy wyrzucać z pamięci. ale literatura ma jeszcze inne, 
własne wymagania. tematyka okupacyjna i obozowa ma za sobą świetnych 
mistrzów jak choćby Borowski, rudnicki, andrzejewski70.

Przypadki takie wymagały od redaktorów jednocześnie i taktu, i bru-
talności, co bywa wyjątkowo trudne do pogodzenia.

Nie podobna opisać wszystkich tematów, jakimi zajmowali się kore-
spondenci Poczty literackiej — gwoli podsumowania dodać tylko należy, 
że problematyka utworu ma nieraz znaczenie rozstrzygające o jego wadze, 
co wcale nie oznacza, że zajmowanie się sprawami błahymi nie może 
przynieść nowych efektów. Ale to raczej domena wybitnych artystów; 
w przypadku korespondentów poczty najczęściej kończyło się banałem 
i mielizną intelektualną.

69 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1967, nr 32.
70 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1968, nr 16.
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Gatunki

Wśród grafomanów nadsyłających swoje utwory do Poczty literackiej poku-
towało przekonanie, wyniesione zapewne z lekcji języka polskiego, że dzieło 
artystyczne powinno podlegać zastanym regułom gatunkowym, gdyż rea-
lizacja określonego modelu genologicznego stanowi podstawowy warunek 
uznania tekstu za literacki. Na ten aspekt zwrócił uwagę między innymi 
Konrad C. Kęder, który w artykule poświęconym grafomanii stwierdza:

drugim stopniem grafomanii jest przeświadczenie, że gdy nadaje się tekstowi 
formę (np. wiersza czy eseju), to zgodność myśli z rzeczywistością zostanie usku-
teczniona — przynajmniej w wąskim zakresie […] Przez nadawanie tekstowi formy 
należy rozumieć wykorzystywanie lub wpisywanie się w już istniejącą formę71.

I  choć trudno zgodzić się z  cytowanym autorem w  dalszej części 
wywodu (w  punkcie dotyczącym problematyki oryginalności)  — ze 
względu na operowanie sofizmatami i radykalizm postmodernisty72 — 
wspomniana obserwacja trafnie oddaje pogląd grafomanów o sprawczej 
mocy gatunkowej formy. Zazwyczaj wychodzą oni z założenia, że wiersz 
powstaje poprzez podzielenie dowolnego zdania na wersy, a usunięcie 
kropek i przecinków tworzy niemalże wybitny poemat. Podobnie okreś-
lenie utworu mianem „sonetu” powoduje powstanie dzieła na miarę 

71 K.C. Kęder: O grafomanii totalnej. W: Idem: Wszyscy jesteście postmoder-
nistami! Szkice o literaturze lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Katowice 2011, s. 171. 

72 „Sęk jednak w tym, że każda forma (każda rzecz i każde zjawisko) jest orygi-
nalna albo, jak kto woli, nie jest oryginalna wcale. Wynika to z przesuwania się twórcy 
po osi czasu: w danej chwili wszystko już było, chociaż jeszcze nic nie było. I dlatego 
każde zjawisko jest absolutnie nowe” — idąc tym tokiem rozumowania, należałoby 
uznać panoryginalność konstytuującą rzeczywistość. Faktycznie, jeśli przyjmiemy, że 
wszystko, co powstaje, jest niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju, to niechybnie 
popadniemy albo w truizmy, albo w absurdy, gdyż powszechnie wiadomo, iż nic 
dwa razy się nie zdarza: „Żaden dzień się nie powtórzy, / Nie ma dwóch podobnych 
nocy, /dwóch tych samych pocałunków, / dwóch jednakich spojrzeń w oczy”. Tylko 
czy to rozumowanie uprawnia do dowodzenia oryginalności np. obrazu namalo-
wanego przez wytresowane zwierzę lub wierszyka skleconego przez pięciolatka? 
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sonetu Mickiewiczowskiego, zaś umieszczenie podtytułu „humoreska” 
spowoduje, że czytelnicy będą ze śmiechu łapać się za brzuchy pod-
czas lektury. Stąd też redaktorzy Poczty literackiej zetknęli się chyba ze 
wszystkimi możliwymi gatunkami, jakie ludzkość zdołała wymyślić na 
przestrzeni wieków — zarówno czysto literackimi, jak i paraliterackimi 
(esej, recenzja, krytyka). Nawet formy, które literaturoznawcy zwykli 
uznawać za martwe, potrafiły doczekać się nowej realizacji, co wcale nie 
było tożsame z ich nowym wcieleniem. Charakteryzowały się one niską 
frekwencją występowania, choć nawet pojedyncze utwory świadczyły 
o istnieniu w świadomości czytelnika starych wzorców genologicznych 
oraz o radosnym przekonaniu autorów, że nie ma dla nich rzeczy lite-
racko niemożliwych. Myślę tutaj przede wszystkim o tragedii („Jestem 
pełen szacunku dla zainteresowań takim gatunkiem jak tragedia. Jest to 
dziś rodzaj literacki zupełnie nieuprawiany. Bo tragedia wymaga takich 
postaw wewnętrznych, jakie dzisiaj zdarzają się niesłychanie rzadko”73), 
poezji dydaktycznej („Poezja dydaktyczna — jest gatunkiem niemal 
zapomnianym i to od dziesiątków lat. Ktoś wpadł na pomysł, aby ten 
gatunek wznowić, ale wówczas nie bardzo się to udało. Może teraz uda 
się lepiej? Pańskie propozycje nie są do pogardzenia: »Pięć popędów 
masz mój bracie  / co czychają ciągle na cię,  / każdy chciałby rządzić 
tobą, / nie pozwolić być ci sobą, / ale jeśliś silny dosyć, / nie dasz bestiom 
się ponosić«”74) czy rozmowach ze zmarłymi („Rozmowy ze zmarłymi 
w stylu Dantego mają w naszych czasach bardzo złą prasę. Dlaczego — 
nie wiem, znudziły się zapewne. A może wzór zbyt odległy i już go nie 
rozumiemy? Uczeni twierdzą, że wtedy wierzono w życie pozagrobowe 
i  stąd inspiracja. Ale dziś?”75). Najrzadziej występującym gatunkiem 
okazał się… hymn, w dodatku państwowy, dlatego trzeba oddać autorowi 
zasłużony honor, że okazał się kontynuatorem najbardziej oryginalnym76.

73 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1963, nr 39.
74 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1968, nr 18. Pisownia oryginalna.
75 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 8.
76 „Tekst naszego hymnu narodowego pozostał jednak — i słusznie — bez zmian. 

Anachroniczny, bo anachroniczny, ale historii naszej od wielu pokoleń towarzyszy, 
i nie godzi się już innych słów do jego melodii podkładać. Jeśli projekt Pańskiego 
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Prawdopodobieństwo wybrania przez pisarza formy najmniej arty-
stycznej wzrasta odwrotnie proporcjonalnie do jego talentu literackiego. 
Niektóre gatunki cieszyły się w związku z tym niesłychaną popularnoś-
cią, doprowadzając do rozpaczy redaktorów Poczty literackiej. Nie bez 
znaczenia pozostawały osobiste upodobania Maciąga i Szymborskiej — 
choć starali się wydawać opinie sprawiedliwie, po lekturze, niektóre 
komentarze wydają się nosić ślady uprzedzeń komentatorów wynika-
jących z  formy tekstu. Na indeksie gatunków zakazanych znalazła się 
między innymi piosenka oraz powieści kowbojskie czy westernowe, co 
bynajmniej nie zniechęcało twórców ani do pisania, ani do wysyłania 
utworów utrzymanych w którejś z tych skompromitowanych konwencji. 

„Słowa do piosenek tanecznych bardzo rzadko mają wartość poetycką. 
Bo nie o twórczość w nich chodzi, tylko o zestawienie paru mniej lub 
bardziej zręcznych frazesów, które jak sygnał — obudzą określony zespół 
sentymentów słuchacza”77. Drugi z przywoływanych gatunków wyzwalał 
znacznie większe emocje, prowadząc niemalże do sporów teoretycznoli-
terackich między redaktorami a oburzonymi autorami, którzy zarzucali 
Maciągowi i Szymborskiej złą wolę i  celowe postponowanie twórców, 
zajmujących się prozą osadzoną na Dzikim Zachodzie. Argument, że 
western na kinowym ekranie a western w powieści to dwie zupełnie 
różne sprawy, jakoś nie mógł trafić do zdegustowanych czytelników.

twierdzi Pan, że nie mam prawa dyskryminować tematu literackiego tak lubianego 
jak temat westernu. Ma Pan rację. Bo też ja nie temat jako taki zwalczam, tylko 
nieudolność autorów, powtarzających motywy filmowe do znudzenia te same78.

Grafomani dawali się uwodzić wzorom kultury masowej, która nie 
cieszyła się estymą w „Życiu Literackim”. Jednak upatrywanie w niej 

tekstu bardziej odpowiada współczesności, to pięknie, ale niechże powstanie z niego 
pieśń samodzielna i jako taka popularność sobie zaskarbi. Nie na tym polega krocze-
nie z duchem czasu, żeby Wawel przerabiać na wieżowiec ze szkła”. Poczta literacka. 

„Życie Literackie” 1964, nr 32.
77 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1964, nr 21.
78 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1963, nr 41.
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jedynego czynnika decydującego o popularności określonych gatunków 
byłoby zbyt daleko idącym uproszczeniem. Nie mniejsze znaczenie miała 
zapewne trudność danej formy literackiej, o czym świadczy chociażby 
popularność humoresek, grotesek i parodii wszelkiego rodzaju. Początku-
jącemu autorowi może się często wydawać, że nic łatwiejszego na świecie 
niż stać się prześmiewcą — w końcu rzeczywistość dostarcza tematów, ile 
dusza zapragnie. Jednak w konfrontacji z opiniami Maciąga i Szymbor-
skiej złudzenie to rozwiewało się nader szybko, a to z tej prostej przyczyny, 
że zostanie humorystą wymaga między innymi posiadania poczucia 
humoru, ostrej kreski oraz wyjątkowo przenikliwego daru obserwacji. 
Tymczasem grafomani notorycznie popełniali grzech nieśmieszności, 
gdyż ich dowcip nie bawił nikogo poza nimi samymi (w mniej drastycz-
nych wariantach — poza nimi oraz rodziną / przyjaciółmi).

Przepadam za śmiesznymi humoreskami — pisał Maciąg. — czy uwierzy Pan 
jednak, że przy lekturze Pańskiego „Bohatera” uśmiechnąłem się tylko raz jeden 
i to dlatego, że wpadł mi w oko bardzo śmieszny błąd literowy? ale czy dla 
takiego uśmiechu warto pisać humoreskę?79

albo

cała humoreska oparta jest na pomyśle dość przeciętnym i w gruncie rzeczy 
już oklepanym […] Od humorysty wymaga się jednak talentów bardzo wyra-
finowanych: dowcipu, wyobraźni, poezji. Może i ten pomysł wydałby piękne 
artystyczne owoce. W obecnym kształcie nie wydaje80.

Niekiedy przekonanie o niewymagającej poetyce żartu idzie w parze 
z  zamiłowaniem do niewielkich literackich form, dzięki czemu na 
łamach Poczty literackiej niezmiennie święciły triumfy fraszki, złote 
myśli i  aforyzmy. Choć grafomani za patrona gatunku obierali sobie 
głównie Stanisława Jerzego Leca, najczęściej nie byli w stanie osiągnąć 

79    Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 28.
80 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 47.
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takiego mistrzostwa formy i myśli, a nadsyłane utwory tylko pozornie 
mogły uchodzić za fraszki. Maciąg oraz Szymborska wytykali, że do 
stworzenia takiego błyskotliwego okruchu literackiego nie wystarczy 
trywialna obserwacja, potwierdzająca rzeczy powszechnie znane — a do 
tego nieraz sprowadzało się całe fraszkopisarstwo czy aforystyka. Nie 
cieszyły się te próby uznaniem redaktorów, o czym świadczą krytyczne 
komentarze tego typu:

Właściwie nie wiadomo czemu fraszkopisarstwo jest prawie wyłącznie domeną 
mężczyzn. Nie mają być z czego dumni, ponieważ przeciętny poziom publiko-
wanych fraszek jest bardzo niski. a wie Pani dlaczego? Bo oni piszą co drugą, 
podczas gdy należałoby pisać co dziesiątą81.

Trzeba jeszcze dodać, że negatywne opinie dotyczyły większości form 
proponowanych przez czytelników „Życia Literackiego” — niedoróbek, 
usterek, niezrozumienia konwencji było tyle, ilu piszących. Większość 
łączyła jednak jedna cecha: brak odświeżenia gatunku.

Wtórność gatunkowa była i tak znacznie lepiej oceniana przez Maciąga 
i Szymborską niż całkowita dowolność formalna. Między wierszami pub-
likowanych opinii można dopatrzeć się ukrytego przekonania, że artysta 
powinien być obdarzony choć świadomością genologiczną — jej brak 
znacznie utrudnia dostanie się na literacki parnas. Inna sprawa, że depre-
cjonowanie dawnych struktur wersyfikacyjnych pozwalało w ówczesnej 
młodej poezji łatwiej uchodzić za literata, skoro do tworzenia wierszy 
nie trzeba było już ani umieć rymować, ani składać strof, ani umiejętnie 
rozkładać akcentów (por. 1961, nr 46). Stąd też, jak można podejrzewać, 
brał się konserwatyzm redaktorów w zakresie rodzajów i gatunków.

Historia literatury zupełnie nieprzypadkowo dokonała zróżnicowania rodzajów 
literackiej wypowiedzi. Było to podyktowane potrzebą przystosowania formy 
językowej do typu przeżycia artystycznego: człowiek wzruszony mówi ina-
czej niż ktoś inny, referujący wypadki w sposób beznamiętny […] rewolucje 

81    Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 33. 
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będą się powtarzać, ale rozwój gatunków biegnie swoją drogą i nie daje się 
powstrzymać82.

Rozwój form wymaga dopuszczenia swoistej nieczystości gatunkowej, 
co nieco łagodzi rygoryzm prezentowany w Poczcie literackiej. Redak-
torzy mieli pełną świadomość, że bezkompromisowe upieranie się przy 
sztywnych granicach nie sprawdzi się we współczesnych realiach. Dla-
tego też traktowali każdy utwór autonomicznie, rozpatrując go, wedle 
słów samej Szymborskiej, „jako rządzącą się swoimi wewnętrznymi pra-
wami całość”83. Tolerancja ta jednak nie była nieskończona — jej granice 
wyznaczały podstawowe rodzaje literackie, które nie mogą się przenikać, 
jak chcą, bez żadnego artystycznego zamysłu czy formalnego planu.

stale obserwujemy to podwójne zjawisko: prozaizowanie poezji i upoetycz-
nianie prozy […] W tej rubryce nie możemy jednak rozpatrywać nadsyłanych 
utworów z tak rozległej perspektywy. Musimy pytać w każdym poszczególnym 
wypadku, czy forma w sposób naturalny wynika z treści, czy jej pomaga i nadaje 
właściwy ton84.

Reasumując: nieznajomość konwencji stwarza większe zagrożenie 
grafomanią, natomiast najlepsze warsztatowe opanowanie gatunkowych 
prawideł nie jest niezawodną receptą na sukces literacki. Po raz kolejny 
pojawia się kwestia oryginalności, która potrafi uprawomocnić dzieło lite-
rackie na różnych poziomach. Cóż, kiedy twórcy rzadko chcieli korzystać 
z możliwości, jakie daje literatura, wybierając najczęściej, podobnie jak 
przy kwestii obrazowania oraz wyrażania, bezpieczne, utarte schematy.

82 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1962, nr 37.
83 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1968, nr 10.
84 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1962, nr 23.
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Tradycja literacka

Problematyka tradycji pojawiła się już kilkakrotnie we wcześniejszych roz-
ważaniach, ale nie może być inaczej, skoro to historia literatury stanowi naj-
ważniejszy punkt odniesienia dla wszelkich nowo powstających artefaktów 
poetyckich czy prozatorskich (i nawet anarchistyczne podważanie przeszłości 
niczego tu nie zmieni). W przeciwieństwie do twórców świadomych, że pozy-
cja historyczna zawsze powoduje dyfrakcję sposobu pisania i że nie da się 
wypracować swojego „ja” bez gruntownej rewizji tego, co było w literaturze 
przed nimi, grafomani albo gruntownie wypierają istnienie jakiejkolwiek 
tradycji literackiej, albo nie wiedzą, co z nią czynić bądź też stają się niewol-
nikami swoich mistrzów. Niezależnie od wybranej możliwości niewłaściwe 
rozumienie literackiego dziedzictwa znacząco utrudnia wartościową ekspre-
sję twórczej osobowości (bo dla bezwartościowej nie ma żadnych zahamowań, 
o czym przekonują setki stronic zapełnionych bez powodu i bez sensu).

Podstawowy problem z tradycją został już poruszony przy okazji omawia-
nia osobistych i warsztatowych niedostatków właściwych dla literatów — nie 
da się niczego powiedzieć o dawnych wzorach, nie czytając wcześniejszych 
utworów, niekoniecznie własnych. Tymczasem wielu grafomanom wydaje 
się, że obłożenie się książkami napisanymi przez innych zabiera czas, który 
powinien zostać przeznaczony na własną działalność, bo co może dać 
podpatrywanie pozostałych pisarzy? Najkrócej tę logikę można zawrzeć 
w stwierdzeniu: nie nauczę się pływać, gdy będę stać na brzegu i patrzeć, jak 
pływają pozostali. To narcystyczne podejście nieraz skłania do wykonywania 
rozmaitych gestów negacji — absolutnej: „Pyta Pan, do czego potrzebny jest 
Kochanowski współczesnemu poecie. Do czytania”85 lub naiwnej:

Jeśli czuje Pan tak silne powołanie demaskatorskie, niechże Pan wyszuka sobie 
jakiś obiekt świeższej daty, przedrzeźni go i ośmieszy. Trędowata dostąpiła 
już tego zaszczytu, dzięki niej powstało prawdziwe cudo parodii literackiej 
Magdaleny Samozwaniec86.

85 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 18.
86 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 21. 
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Jak można się spodziewać, żadna z tych postaw nie cieszyła się uznaniem 
ze strony redaktorów Poczty literackiej, którzy trwali nieugięcie na stanowi-
sku, że po prostu nie da się pisać, ignorując istnienie poprzedników, zwłasz-
cza w przypadku utworów o dość sztywnych wymogach gatunkowych:

Nie można dziś pisać bajek, tak jakby nie istnieli trembecki i Mickiewicz […] 
W sumie: by nie marnować tematów i by pisać choć trochę równiej i zwięźle, 
trzeba dużo lektury, dużo cyzelowania — nie trzeba natomiast ufać pochwałom 
najbliższych87.

Jednak lwia część nieszczęsnych autorów idzie drogą dokładnie 
przeciwną — szukając swojego artystycznego wyrazu, czyta wyłącznie 
kanoniczne tytuły znane ze szkoły. Z tego względu na straconej pozycji 
znajduje się tak zwana młoda literatura: wielu osobom wydaje się, że 
czytanie nowości okaże się zbyt jałowe, bo wszystko, co dobre, już się 
wydarzyło i  zostało namaszczone przez krytyków, literaturoznawców 
i publiczność literacką. Obeznanie w najnowszych utworach należało 
w czasach działania Poczty literackiej do wyjątkowych sytuacji. Trudno 
jednak wyrokować, czy Maciąg i Szymborska wymagali tego od swoich 
czytelników, bowiem, między wierszami, często dawali wyraz delikatnej 
dezaprobaty dla poczynań wschodzących autorów (1961, nr 10; 1961, 
nr 46). Dość, że na giełdzie nazwisk „do czytania” niektóre panowały nie-
podzielnie, na przykład takie jak: Mickiewicz, Słowacki, Mann, Czechow, 
zaś o najmłodszych wspominano nader rzadko (np. Marek Nowakowski).

Gros piszących posiada zatem ulubionych pisarzy, których poetyka 
staje się jedynym azymutem i jedynym dopuszczalnym sposobem two-
rzenia literatury. Zastrzeżenia dotyczące wtórności oraz bezrefleksyjnego 
ulegania wpływom należy zaliczyć do zarzutów o największej frekwencji 
wśród wszystkich wymienionych: „Jeżeli wydrukujemy, prosimy podać 
aktualny adres Kazimierza Przerwy-Tetmajera, abyśmy mogli wysłać 
mu 80 proc. honorarium autorskiego”88; „Była tylko jedna Konopnicka 

87 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 2. 
88 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1963, nr 29. 
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i drugiej identycznej być nie może. Takie jest prawo literatury, która nie 
wierzy w wędrówkę dusz i jej celowość”89.

Można założyć, że imitatorom przyświeca cel, by — tak jak hołubiony 
artysta — znaleźć się na parnasie literackim. U grafomanów o wyższej 
kulturze literackiej często można dostrzec „czynną wtórność”, która 
polega na celowym i  świadomym kopiowaniu wzorów bez najmniej-
szego naruszenia czy przebudowania stylu. Szczytem marzeń okazuje 
się wtedy stworzenie utworu w identycznej poetyce, który przy odrobi-
nie dobrej woli udałoby się przypisać autorowi imitowanemu. Dlatego 
też pojawiały się ostrzeżenia przed paseizmem: „Niech się Pan strzeże 
przed tzw. paseizmem, to znaczy przed naśladowaniem chwytów sty-
listycznych dawnych mistrzów. Tylko najzdolniejszym udaje się taka 
sztuka: w  formach naśladowanych pokazać własne rzemiosło”90, zaś 
przy ocenie wielu tekstów komentarz zastępowało przypięcie do nich 
właściwej etykietki i umieszczenie w szufladce z nazwą epoki. Tego typu 
wtórność nie ma nic wspólnego z postmodernistyczną intertekstualnoś-
cią, która potrafi przynieść nowe, zaskakujące literacko efekty, zwłasz-
cza w czasach późnego postmodernizmu. Zazwyczaj wskazanie przez 
redaktorów odpowiedniego kontekstu nie tylko nie gloryfikuje dzieła, 
ale wręcz przeciwnie — prowadzi do jego zupełnego zdezawuowania, 
gdyż kraść wzorce też trzeba umieć (w końcu nie każdy złodziejaszek 
to Arsène Lupin):

Modląca się narratorka przypomina ewę Pobratyńską przed upadkiem, siostra 
tekla ma w sobie coś z popularnych w okresie Młodej Polski bohaterek o bujnym 
temperamencie, nieumiejących się pomieścić w rygorach środowiska. Proszę 
pamiętać o tym, że utwór wtedy zwraca uwagę, kiedy autor wszystko zobaczy 
własnymi oczyma, kiedy umie się odróżnić od innych, kiedy w końcu potrafi 
przełamać skonwencjonalizowany sposób widzenia91.

89 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 48. 
90 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1963, nr 47. 
91  Poczta literacka. „Życie Literackie” 1965, nr 2.



W cZyśćcU GrafOMaNa… 103

Trzeba jednak uczciwie przyznać, że twórczości grafomańskiej patro-
nuje plejada świetnych nazwisk, pomijając wielokrotnie przywoływanych 
wieszczów, wskażmy tylko Adama Asnyka, Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego, Stanisława Grochowiaka, Marię Pawlikowską-Jasnorzew-
ską, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Kazimierza Przerwę-Tetmajera. 

„Tradycja literacka nagromadziła takie oceany wzorów, że tylko bardzo 
wyrazis te talenty potrafią powiedzieć coś własnymi słowami”92.

Wzorowanie się na dawnych mistrzach prowadzi często do efektów 
kompletnie niezamierzonych przez piszących, zwłaszcza, kiedy sięgają 
do literackiego „lamusa”. Urzeczenie stylami i  gatunkami pochodzą-
cymi z zupełnie innej epoki sprawia, że wiele nadsyłanych utworów 
brzmi anachronicznie. Pojawiają się próby pisania poezji patriotycznej 
na modłę dziewiętnastowieczną; romanse utrzymywane w duchu Heleny 
Mniszkówny; dekadenckie opowiadania, których akcja koncentruje się 
wokół picia w podejrzanych knajpach i rozważań o bezsensie istnienia; 
utwory grozy inspirowane Sewerynem Goszczyńskim etc. Nie byłoby 
oczywiście niczego złego w wykorzystywaniu dawnych poetyk (sami 
redaktorzy Poczty literackiej zachęcali do czerpania z dorobku tradycji), 
gdyby zapożyczaną konwencję udało się odświeżyć, przystosować do 
współczesnej wrażliwości czytelniczej. Tymczasem wielu grafomanów 
naiwnie zakłada, że ta ostatnia bądź nie ma aż takiego znaczenia, bądź 
trwa na przestrzeni lat w utrwalonej postaci — żadne z tych przekonań 
nie służy literaturze. Szymborska na tę okoliczność wprowadziła kolejną 
z kategorii krytycznoliterackich, jakie obowiązywały tylko w Poczcie 
literackiej, tzw. gorset stylizacji:

Współczesne treści duszą się w gorsecie stylizacji. Na takich formach jak „ośle-
pion” leży od lat archiwalny kurz. co gorsza, ten pożyczany patos ma swoje 
z dawien dawna wyżłobione koleiny, i wystarczy raz w nie wpaść, żeby lecieć 
na łeb na szyję zupełnie nie tam, gdzie chce temat93.

92 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 11.
93 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1965, nr 26. 
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Przykłady, przywoływane od początku tego artykułu, pozwalają uważ-
nemu czytelnikowi uchwycić dążenie do znalezienia ulubionych poetyk 
grafomanów. Choć czerpią oni ze wszystkich możliwych stylów, najczęściej 
korzystają z romantycznego lub modernistycznego sztafażu. Pierwszy udo-
stępnił piszącym mit artysty kreatora i artysty przeklętego, a także swoje 
imaginarium symboliczne oraz obrazowe. Drugi z kolei służył za wzór 
stylistyczny, ku utrapieniu Szymborskiej i Maciąga. Jeśli Młoda Polska, 
w zadziwiającym splocie kiczu i wzniosłości, zradykalizowała romantyczną 
autoekspresję, redundancję językową i tematyzację nieszczęść, to współ-
czesna grafomania jest kolejnym — ostatnim — ogniwem tego łańcucha. 
Trudno stwierdzić czy nieudolni autorzy rzeczywiście często inspirują się tą 
epoką, czy raczej odkryliśmy nowe prawo literatury, zgodnie z którym jak 
się nie umie dobrze pisać, to wychodzi Młoda Polska — w karykaturze94.

Nie tylko wiersze, lecz także fragmenty prozy nadsyłane do Poczty lite-
rackiej odznaczały się wzniosłością i próbowały odkrywać grozę kondycji 
ludzkiej w stylu hurrapoetyckim, co prowadziło, rzecz jasna, do efektów nie-
zwykłych. Recepcja Przybyszewskiego oraz Kasprowicza, nie wspominając 
o Przerwie-Tetmajerze, rzadko przebiegała prawidłowo, w związku z czym 
na łamach „Życia Literackiego” rozkwitały takie oto młodopolskie kwiatki:

„tej strasznej nocy — informuje Pan czytelnika — dusza Barbary na skrzydłach 
huraganu dochodziła do czasu wieczności, do zapomnienia, kończyła swą 
wędrówkę w przestworzach ludzkich ciał i przyoblekać poczęła nowe szaty, 
których dotąd nie znała”. […] czytelnik współczesny śmieje się w kułak, kiedy 

94 Najlepszego komentarza do praktyk stosowanych w  powyższych utworach 
dostarcza dowcipny wierszyk Recepta na wiersz „modern”, wyjęty wprost z Encyklopedji 
humoru i satyry polskiej z 1914 roku: „Weź pół kwarty krwi czerwonej,  /  Funt rozpaczy 
i boleści,  /  Z długich tęsknot makarony,  /  Parę nowych słów bez treści.  /  Łokieć tęczy, 
beczkę rosy,  /  Słowo „trupi” dziesięć razy,  /  Z rąk mistycznych smętne kłosy,  /  I kwiaty 
z mistycznej wazy.  /  Dodaj jeszcze w walce z losem  /  Sześć piorunów, dziesięć grzmo-
tów,  /  Wszystko podlej kropek sosem,  /  Zmieszaj razem i wiersz gotów” ([Hazet.]: 
Recepta na wiersz „modern”. W:  Encyklopedja humoru i  satyry polskiej. T.  3. Red. 
A. Orłowski. Warszawa 1914). Można podejrzewać, że czytelnicy Poczty literac kiej 
trzymali się tych zaleceń nader skrupulatnie. Z przywoływanych przez Szymborską 
i Maciąga fragmentów niezbicie wynika prawdziwość takiego sposobu tworzenia.
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czyta rzeczy tak wzniosłe. W dodatku nie wierzy ani jednemu słowu. Krytycy 
mówią w takich wypadkach o „młodopolskim bełkocie”95.

To tylko jeden z  fragmentów, jakie należałoby uznać za reprezenta-
tywne dla grafomańskiej restytucji modernizmu, w której świat przed-
stawiony składa się wyłącznie z mogił, cmentarzy, piwnic i jezior, okupo-
wanych przez żywe i nieżywe trupy, dusze potępione i bladolice sylfidy, 
a  także wszechobecnej mgły — z braku innych, bardziej wzniosłych 
zjawisk pogodowych. Niekiedy obrazy kreowane przez domorosłych 
dekadentów powodowały wstrząs nawet u  tak doświadczonych redak-
torów, jak Szymborska i Maciąg:

Zwykle to my odpowiadamy na pytania naszych korespondentów. Niechże raz 
będzie odwrotnie. Prosimy o informację, w jaki sposób „krew sumienia napełnia 
kroki oczu”? Pilne!96.

Należy stwierdzić, że tradycja stanowi jedną z poważniejszych trud-
ności, z jakimi przychodzi się mierzyć początkującym autorom, gdyż ani 
absolutna negacja, ani uleganie dawnym wzorom nie jest receptą na dobrą 
literaturę. Nie wystarczy świetne oczytanie (choć niezbędne) czy nawet 
opanowanie w stopniu bardzo dobrym rzemiosła imitacji. Od prawdziwie 
utalentowanego człowieka wymaga się znalezienia tej zagadkowej trzeciej 
drogi, która pozwoli podążyć w stronę własnego sposobu mówienia. Tym-
czasem rzeczywistość literacka, jak wynika z komentarzy publikowanych 
w Poczcie literackiej, skrzeczy bardziej niż się grafomanom zdaje:

Pisanie jest także rzemiosłem — pouczał Włodzimierz Maciąg — klasyków  
trzeba czytać rzecz jasna, uczyć się od nich, niestety jednak żaden klasyk nie 
nauczy tego, co najważniejsze, to znaczy sztuki doboru słowa. inteligencja 
i talent artystyczny — to dwie różne rzeczy97.

95 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1961, nr 27.
96 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1967, nr 39. 
97 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1967, nr 14.
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Podsumowanie

Podobnie jak w nauce o literaturze trudno wskazać kryteria, na podsta-
wie których można wyodrębniać dzieła wybitne, tak i w teorii grafoma-
nii wiele wniosków da się wysuwać wyłącznie warunkowo, z ryzykiem 
błędu, na rozproszonych przykładach nieudanego pisarstwa albo — jak 
w  naszym przypadku  — na podstawie komentarzy publikowanych 
w prasie literackiej, które zawierają spostrzeżenia głównie warsztatowe. 
Oczywiście, błędem byłoby sądzić, że opinie redaktorskie, same w sobie 
subiektywne i  wartościujące, pozwolą zbudować obiektywną teorię 
grafomanii, która będzie odniesieniem dla dowolnego tekstu. Jednak 
podjęty wysiłek nie miał na celu przedstawienia generalizujących ujęć, 
stąd też lekturze niniejszego artykułu musi ciągle towarzyszyć świado-
mość pewnej względności i niepełności. Nie wydaje się, by na podstawie 
zgromadzonego materiału badawczego udało się stworzyć coś więcej 
niż tylko jedną z barwnych opowieści o ludzkich poszukiwaniach stra-
conego słowa. Z pewnością można powiedzieć tylko jedno: twórczość 
artystyczna do najłatwiejszych pól aktywności nie należy, a stworzenie 
niewielkiego, dobrego utworu nieraz trzeba okupić dziesiątkami nie-
udanych prób, które i  tak na nic się nie zdadzą, jeśli człowiekowi nie 
zbywa na przyrodzonym talencie. Dlatego wypada skończyć te rozwa-
żania optymistycznym akcentem, cytatem zaczerpniętym oczywiście 
z Poczty literackiej: „Nie jesteśmy bynajmniej przekonani, że pisanie jest 
szczytem ludzkich możliwości. O wiele wznioślej jest zasadzić drzewo 
niż napisać o nim wiersz”98.

98 Poczta literacka. „Życie Literackie” 1962, nr 47. 
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Monika Wycykał

In the Purgatory of a Graphoman 
On the Literary Mail of Wisława Szymborska  
and Włodzimierz Maciąg

Summary

The text attempts at creating the “anatomy of graphomania” in the 1960s on the 
basis of utterances by Wisława Szymborska and Włodzimierz Maciąg, which 
were printed in a column Literary Mail in “Życie Literackie.” The correspondence 
between the editors and readers, especially placing fragments of graphomaniac 
prose, make valuable material to studies on its cultural, temporal, and esthetic 
determinants, rather than the essence of graphomania. The text is a synthetic 
discussion of issues concerned with the difficult art of words that appeared in 
commentaries by Szymorska and Maciąg, and thus can provide a picture of 
understanding graphomaniac writing at that time.

Моника Выцикал

В чистилище графомана 
О «Литературной почте» Виславы Шимборской  
и Влодзимежа Мационга

Резюме

Текст является попыткой создать „анатомию графомании”, характерной 
для 60-х годов прошлого века, на основании высказываний Виславы 
Шимборской и Влодзимежа Мационга, которые публиковались 
в  рубрике «Литературная почта» на страницах «Литературной жизни”. 
Переписка редакторов с читателями, а особенно публикация фрагментов 
графоманской прозы — это ценный материал для исследований не столько 
сути графомании, сколько ее культурных, временных и эстетических 
обусловленностей. Текст носит характер синтетического описания 
связанных с трудным искусством слова проблем, которые появлялись 
в комментариях Шимборской и Мационга. Эти вопросы могут создавать 
определенный образ понимания графоманского творчества в те времена.
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„A więc trzeba pisać cokolwiek bądź” 
Grafomania Parnickiego

doznaję coraz potężniejszego wrażenia […], 
i ż  ż y c i e  b e z  p i s a n i a  w ł a ś c i w i e  j u ż 
ż a d n e g o  s e n s u  d l a  m n i e  n i e  m a  […].

Tadeusz Parnicki
1

Nadmiary Parnickiego

Jedną z kategorii rządzących pisarstwem Teodora Parnickiego jest kate-
goria nadmiaru, realizująca się na kilka różnych sposobów, zawsze sfunk-
cjonalizowana i zaplanowana.

Rozwój warsztatu pisarza można podzielić na trzy etapy. Pierws zy 
okres (1929—1943), młodzieńczy, obejmuje powieści drukowane w pra-
sie, opowiadania oraz Aecjusza ostatniego Rzymianina i Srebrne orły. 
Okres drugi (1944—1967), dojrzały, pokrywający się z pobytem pisarza 
w Meksyku, obejmuje wszystkie jego powieści historyczne (lub „dzie-
jowe”), od Końca „Zgody Narodów” i Słowa i ciała aż po piąty tom Nowej 
baśni (w sumie 14 powieści). W tym czasie Parnicki napisał swoje naj-
lepsze i najbardziej znane utwory, uzyskując status pisarza wybitnego 
oraz czytanego. Trzeci, ostatni okres (1967—1988), tak zwany „późny 
Parnic ki”, to Parnicki piszący powieści autotematyczne, z wyeksponowa-
nymi wątkami metaliterackimi i motywami fantastycznymi oraz „kontra-

1 T. Parnicki: Dzienniki z lat osiemdziesiątych. Notatki o własnej pracy literac-
kiej. Wstęp Z. Lichniak. Słowo o autorze dzienników oraz opracowanie T. Mar-
kiewka. Kraków 2008, s. 74, 218. Dalej w tekście głównym stosuję skrót D.
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faktycznymi”. To także mroczny czas życia w PRL, wypełniony zmaganiem 
się ze swoimi słabościami i chorobami oraz spadającą popularnością.

Drugi etap twórczości charakteryzował głównie „nadmiar treści”. Cho-
dzi tu przede wszystkim o skomplikowane fabuły, pełne postaci, wątków 
i wydarzeń. Świetnym przykładem jest I u możnych dziwny, gdzie Par-
nicki dopowiada losy sienkiewiczowskiego Zagłoby sprzed wydarzeń 
z Trylogii i w ich bliskości, poszerzając przy okazji jego historię do granic 
prawdopodobieństwa. Sposób opowiedzenia tej skomplikowanej fabuły 
również generuje nadmiar, który można umownie nazwać „nadmiarem 
sjużetu”. W powieści mamy do czynienia z korespondencją postaci oraz 
z  ich dialogami urojonymi. Czytelnik musi, niczym detektyw, dociec 
kto do kogo pisze, o co w listach chodzi, a także: kim są główne postaci, 
i tym sposobem rozszyfrowywać całą opowieść oraz odnaleźć nawiązania 
intertekstualne2.

Rozczytywanie Parnickiego musi się więc zacząć od pełnej cierp-
liwości rekonstrukcji fabuły. Modelowym przykładem takiej lek-
tury jest książka Zrozumieć Parnickiego3 Stefana Szymutki, trak-
tująca o  Końcu „Zgody Narodów”. Jednak nawet tak wytrawny 
parnickolog przyznawał się do lekturowych „porażek”, kiedy fabuła 
stawała się wręcz nie do rozwikłania, nie do ogarnięcia z  powodu 
swojego rozmiaru4. Zadawano też pytania o  cel tych zabiegów, 
o  sens tego komplikowania5: Szymutko pisał o  docieraniu do bytu6,  

2 R.  Koziołek: Co to jest Z.? Postać literacka w przestrzeni intertekstualnej: 
Parnickiego „I u możnych dziwny”. „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 1, s. 102—122.

3 S. Szymutko: Zrozumieć Parnickiego. Katowice 1992.
4 S.  Szymutko: Na czym utknąłem? Pokaz bezradnej lektury „Słowa i ciała”. 

W: Tajemnice „Słowa i ciała”. Szkice o powieści Teodora Parnickiego. Red. T. Mar-
kiewka, K. Uniłowski. Katowice 2008, s. 11—23.

5 R. Koziołek: „Po co on tak komplikuje?” Próba odpowiedzi na to denerwujące 
pytanie na przykładzie analizy drugiej części „Twarzy księżyca” Teodora Parnickiego. 

„Dykcja” 1997, nr 5, s. 136—145, oraz przede wszystkim: R. Koziołek: Zdobyć histo-
rię: problem przedstawienia w „Twarzy księżyca” Teodora Parnickiego. Katowice 1999.

6 S. Szymutko: Parnicki — ostatni pisarz bytu. W: Sporne postaci literatury współ-
czesnej. Kontynuacje. Red. A. Brodzka, L. Burska. Warszawa 1996, s. 103—113.
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Filip Mazurkiewicz o  „powieści dziejowej”7, Krzysztof Uniłowski 
o dekonstrukcji historii8.

Jest jeszcze drugi nadmiar, nadmiar stylu, charakterystyczny głównie 
dla ostatniego etapu twórczości Parnickiego. Może on przyjąć formę 
redundancji, czyli „nadmiaru językowej organizacji wypowiedzi, prze-
jawiający się w  występowaniu takich jej elementów, które nie służą 
bezpośrednio przekazywaniu informacji”9. Idzie tu o  pewien nadda-
tek w  języku, coś niepotrzebnego (już-niekoniecznego) do przekaza-
nia danego komunikatu. U późnego Parnickiego mamy do czynienia 
z powielaniem zdań zawierających tę samą myśl, tworzących w efekcie 
alternatywne wypowiedzenia tej samej treści. Literatura jest oczywiście 
specyficznym typem dyskursu, tu bowiem gra toczy się o coś znacznie 
więcej, niż tylko o przekazanie komunikatu.

Mowa o powtarzaniu pewnych fragmentów, które różnią się od siebie 
nieznacznie (ich odcień znaczeniowy jest minimalnie różny), przez co 
stają się bliskie powtórzeniu:

a może nie jest to właściwe sformułowanie: wybór. lepsze byłoby, wydaje mi 
się, na przykład… zestaw fragmentów10.

Ostrzegałem już raz. Znowu ostrzegam. czyli już po raz drugi. a do trzech 
razy sztuka, wszyscy chyba o tym wiedzą11.

W niektórych przypadkach próbuje się doprecyzowywać treść, doda-
jąc kolejne określenia:

 7 F. Mazurkiewicz: Podróż na Atlantydę. O I tomie „Nowej baśni” Parnickiego. 
Katowice 2012.

 8 K.  Uniłowski: Historia, dekonstrukcja, metaproza. O dwóch powieściach 
Teodora Parnickiego. W:  Idem: Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym 
pojmowaniu literatury. Katowice 2013, s. 123—148.

 9 T. Kostkiewiczowa: Redundancja. W: Słownik terminów literackich. Red. 
J. Sławiński. Wrocław 1988, s. 425.

10 T. Parnicki: Muza dalekich podróży. Powieść. Warszawa 1970, s. 18.
11 T. Parnicki: Przeobrażenie. Powieść. Warszawa 1973, s. 146.



112 PiOtr GOrlińsKi-KUciK

lecz czym mogłaby amerykański wywiad niepokoić czy inaczej jakkolwiek bądź 
intrygować albo interesować właśnie osoba pana Wang?12

to też nie jest ścisłe, gdyż w sytuacji tej samej jeszcze i inni dwaj jego z korpusu 
koledzy uciekać też chcieli, ale cofnęli się, czyli o ucieczce psychologiczny (a więc 
subiektywny, a więc znowuż właśnie autobiograficzny) zadecydował moment, a nie zaś 
historyczno-socjologiczny, czyli obiektywny, czyli poza- (albo ponad-) autobiograficzny13.

Bardzo mądre pytanie. Postaram się, by i odpowiedź była równie mądra. ale 
iżby właśnie równie mądra była, powinna byłaby być też równie zwięzła, a przy 
zwięzłości i niezawodnie celna14.

oto na wyraźne i stanowcze i najjednoznaczniej jednoosobowe (czy gdyby wolał 
ktoś nieco inaczej: jednostkowe, czyli indywidualne) ekscelencji waszej […] 
wezwanie […]15.

Czasem zabieg opiera się na zwykłym powtórzeniu:

Więcej jeszcze, panowie bardzo łaskawi i pani łaskawa chyba stokroć jeszcze 
bardziej: już się stało. scriPsi. Powtarzam: scriPsi. a i raz jeszcze powiem, 
panie i panowie: scriPsi16.

Dobrym przykładem jest też powtórzenie powiedzenia w  innym 
języku lub przytoczenie innej jego wersji:

TEMPORA MUTANTUR, NOIS ET MUTAMUR IN ILLIS. W języku innym zaś: 
POŻyWiOM, UWidiM17.

12 Ibidem, s. 149.
13 Ibidem, s. 168.
14 T. Parnicki: Muza dalekich podróży…, s. 22.
15 T. Parnicki: Staliśmy jak dwa sny. Warszawa 1973, s. 192.
16 T. Parnicki: Muza dalekich podróży…, s. 117.
17 Ibidem, s. 54. „Tempora mutantur…” — z łac. Czasy się zmieniają, a my wraz 

z nimi; „Pożywiom uwidim” — z ros. Pożyjemy, zobaczymy.
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QUi vivra, verra. czy inaczej jeszcze, a to samo: POŻyWiOM, UWidiM18.

Jeżeli zrobiłam, jak mówi pan, właśnie tyle aż dla treści „Przeobrażenia”, tym 
bardziej jestem chyba uprawiona do odejścia stąd, w myśl czy to maksymy: 

„teraz, Panie, odpuść sługę swojego w pokoju”, czy też: „Murzyn zrobił swoje, 
Murzyn może odejść”19.

To oczywiście tylko kilka przykładów, ten skromny wybór można 
znacznie rozszerzyć i lepiej opisać. Problem stylu w powieściach Parnic-
kiego wciąż czeka na opracowanie, o ile studium „język Parnic kiego” jest 
w ogóle do pomyślenia. Przyczynek do tego dał już Andrzej Juszczyk20.

Styl powieści zmienia się wyraźnie na przestrzeni lat: inaczej napisane 
jest Słowo i ciało, inaczej, na przykład, Sekret trzeciego Izajasza. Język 
wszystkich powieści jest jednak w pewnej mierze wspólny, w tym sensie, 
że należy do narratora, a nie jest indywidualizowany względem postaci. 
Blisko mu do stylu traktatu, to język prawa, administracji, śledztwa. Dys-
kurs ten stara się tak bardzo wszystko wyjaśnić, że w końcu (oczywiście 
celowo) znowu zaciemnia.

Zwrócę uwagę na jedno jeszcze zdanie z powieści I u możnych dziwny: 
„Będę, oczywiście, próbował — lecz powtarzam: po prostu bałbym się bez 
ponownego wyraźnego wypowiedzenia się przyzwalającego Waszego 
w  sprawie tej sięgnąć po sposób, który został mi podsunięty przez 

18 T. Parnicki: Przeobrażenie…, s. 173. Qui vivra, verra — z łac. Czas pokaże; 
Co ma być, to będzie.

19 Ibidem, s. 162. Chodzi o  słowa, które wypowiedział starzec Symeon, gdy 
wziął na ręce Jezusa ofiarowanego w świątyni. W Biblii Tysiąclecia: „Teraz, o Władco, 
pozwalasz odejść słudze Twemu w  pokoju, według Twojego słowa” (Łk 2, 29); 

„Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść” pochodzi z: F. Schiller: Sprzysiężenie 
Fieska w Genui. Tłum. M.  Budzyński. Lwów 1926, s. 95: „Murzyn swoje dzieło 
sprawił, murzyn odejść może” (akt III, scena 4).

20 A. Juszczyk: Retoryka a poznanie: powieściopisarstwo Teodora Parnickiego. 
Kraków 2004. Godny uwagi jest także artykuł: A.  Libura: Składniowy kształt 
powieści „Rozdwojony w sobie” (w: Świat Parnickiego. Materiały z konferencji. Red. 
J. Łukasiewicz. Wrocław 1999, s. 176—186), w którym znajdziemy próbę opisu 
komplikującego się języka późnych powieści Parnickiego.
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wymownego wprawdzie, ale stanowczo nie lubiącego wyrażać się moż-
liwie najniedwuznaczniej Y”21 — pisze NH. w liście do V. Jak mówi Y.? 
W pewnym sensie tak jak Parnicki: jest wymowny, ale nie lubi mówić 
jednoznacznie. To tylko mała próbka, ale wskazuje na ten, jakże ważny, 
nadmiar, na coś, co nie pozwala przebiegać przez tekst, a wymaga pochy-
lenia się w skupieniu nad każdym ze zdań.

Oczywiście, powieści z okresu dojrzałego różnią się od tych później-
szych swoistą ekonomią. We wcześniejszych utworach mamy do czy-
nienia z nagromadzeniem ogromnego materiału (treści) w małej liczbie 
zdań. W efekcie większość powieści Parnickiego można by z powodze-
niem rozpisać na kilka tomów. W  utworach z  lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych tendencja jest odwrotna: dzieje się stosunkowo nie-
wiele, a opis tych wydarzeń zajmuje znacznie więcej miejsca. Wystarczy 
prosty eksperyment. Zwróćmy uwagę na to, ile informacji dostarcza nam 
pierwszy akapit pierwszego listu do Markii ze Słowa i ciała22 (to 1 200 
znaków ze spacjami) — dowiadujemy się z niego wiele o układzie mię-
dzy adresatką a Chrystusem, o zamachu sprzed dziewięciu lat, a także 
o relacjach między bohaterami oraz wielu innych rzeczy, które okażą się 
przydatne przy dalszej lekturze.

Zupełnie inaczej przedstawia się pisanie Parnickiego, na przykład 
w powieści Staliśmy jak dwa sny23. Dwa pierwsze akapity, stanowiące 
fragment dialogu (1 616 znaków ze spacjami), należą już do zupełnie 
innego pisarstwa, takiego, które można by posądzić o grafomanię. Zaj-
mują się one tytułem powieści, próbują wyjaśnić go, analizować jego 
znaczenie (w pewnym sensie pod względem gramatyki). Nie przynoszą 
nam wiedzy o  fabule powieści, mówią za to wiele o  jej stylu i  języku. 
Dalej zresztą nie będzie inaczej.

21 T. Parnicki: I u możnych dziwny. Powieść z wieku XVII. Wyd. 2. Warszawa 
1980, s. 48.

22 T. Parnicki: Słowo i ciało. Powieść z lat 201—203. Warszawa 1960, s. 9.
23 T. Parnicki: Staliśmy jak dwa sny…, s. 5.
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Grafomania

Tekst grafomański24 jest wytworem grafomańskiego podmiotu piszą-
cego, ale grafomanem jest już realny autor — ten właśnie rozdźwięk to 
największy problem, przed jakim staje badacz tego zjawiska. O  ile za 
pomocą literaturoznawczych narzędzi i pewnych ustalonych kryteriów 
jesteśmy w stanie dany tekst określić jako grafomański, o tyle do diag-
nozy pisarza potrzebne byłoby już coś zgoła innego. Nie tylko wiedza 
z zakresu psychologii (czy psychiatrii), lecz także możliwość kontaktu 
z pacjentem. Pojawia się zatem rozdźwięk pomiędzy badaniem tekstu 
grafomańskiego a badaniem procesu twórczego.

Grafomania, wedle uproszczonej definicji, miałaby być niekontrolo-
waną potrzebą (ręcznego) pisania, rodzajem natręctwa, w efekcie którego 
powstawałyby jakieś słabej jakości wypowiedzi literackie. Zauważmy tu 
płynność (a także zmienność w czasie) granic literatury oraz problema-
tyczną kwestię wartościowania utworów. Pisanie nie jest jednak dla gra-
fomana przyjemne. Nie da się nie pisać, a pisać jest trudno — oto dylemat 
i dramat. Inną cechą grafomana jest egocentryzm: wie, że tworzy dzieła 
wielkie, jest bezkrytyczny wobec siebie, chce być czytany i podziwiany.

Słaby tekst to tekst epigoński, tandetny, banalny, z nietrafioną sty-
listyką, a przede wszystkim — nadmiarowy, czyli wypełniony czymś 
zbędnym i w efekcie sam będący w  jakimś stopniu zbędnym. Blisko 
zatem tekstom grafomańskim do wzorca literatury popularnej. Literaturę 
popularną czyta się przecież lekko, nie stawia ona czytelnikowi (inter-
pretatorowi) oporu — a więc sprawia przyjemność.

Żeby badać teksty Parnickiego, wystarczą nam jego powieści, żeby 
badać samego Parnickiego, musielibyśmy dysponować czymś więcej. 
Zaryzykuję jednak. Teza-diagnoza jest taka: był on utalentowanym gra-
fomanem, a więc człowiekiem opanowanym manią pisania, który two-
rzył teksty wybitne. Nie są one epigońskie czy banalne, stawiają też nie 
byle jaki opór interpretatorowi, a cechujący je nadmiar prawie zawsze 

24 Interesujące teksty o  grafomanii przynosi „Polonistyka” 2004, nr  8 oraz 
„Ha!art” 2010, nr 4. Za nimi pozwalam sobie na tę krótką charakterystykę zjawiska.
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da się obronić — jest mocno sfunkcjonalizowany i niejako „potrzebny” 
tekstowi. Pisarz przejawiał też troskę i dbałość o jakość swoich utworów.

Dzienniki z lat osiemdziesiątych

Literaturoznawca-biograf zmaga się zawsze z  przedmiotem swych 
dociekań zapośredniczonym przez tekst (w odróżnieniu od psychiatry-

-klinicysty, który diagnozowanego ma na wyciągnięcie ręki). Jednak to 
właśnie Dzienniki są dla nas tym tekstem, który pozwala na możliwie 
maksymalne zbliżenie do Parnickiego człowieka. W listach i wypowie-
dziach prasowych Parnicki pisał o  sobie tak, by w określony sposób 
zaprezentować się odbiorcom i adresatom; w codziennych zapiskach 
kreował siebie dla siebie — zawsze to o jeden stopień bliżej. Dzienniki 
od początku były pomyślane jako zapiski prywatne, nieprzeznaczone do 
publikacji, zatem, choć niepozbawione autokreacji, na pewno wolne są 
od fabulacji i fikcji. Bardziej osobistego Parnickiego, w żadnym innym 
tekście, włączając w to listy, nie spotkamy.

Tu pojawia się kontekst hypomneumatów opisanych przez Michela 
Foucault w Sobąpisaniu25. Wątek ten zaznaczył już Tomasz Pawlus26, ale 
rozwinę go nieco. Francuski archeolog wiedzy próbuje „retrospektywnie 
zanalizować rolę pisania w filozoficznej kulturze siebie tuż przed nasta-
niem chrześcijaństwa” (S, s. 304), przyglądając się tekstom z epoki antyku, 
bliskiej skądinąd również Parnickiemu. Chodziło w tym pisaniu o utrwa-
lanie pracy nad samym sobą, o utrwalanie kolejnych etapów swego roz-
woju duchowego zakrojonego szeroko na czytanie, pisanie, myślenie, 
medytacje i… wstrzemięźliwość, a więc, jak się wydaje, na doskonalenie 

25 M. Foucault: Sobąpisanie. Tłum. M.P. Markowski. W: M. Foucault: 
Powiedziane, napisane. Szaleństwo i  literatura. Red. T.  Komendant. Warszawa 
1999, s. 303—319. Dalej w tekście głównym stosuję skrót S.

26 T. Pawlus: Pisanie o pisaniu Teodora Parnickiego. W: Na boku. T. 2: Pisarze 
teoretykami literatury. Red. J. Olejniczak, A. Szawerna-Dyrszka. Katowice 
2010, s. 153—164.
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cnoty. Foucault pisze o korespondencji i o hypomneumatach właśnie, czyli 
prywatnych zapiskach służących do utrwalania rzeczy ulotnych, zarówno 
mniej doniosłych, jak i całkiem ważnych — „tworzyły one materialną 
pamięć rzeczy przeczytanych, usłyszanych lub przemyś lanych” (S, s. 306). 
W końcu stały się „przewodnikami duchowymi”, wpisywano do nich 
cytaty, fragmenty dzieł, refleksje i wskazówki na później: co przeczytać, 
co napisać, do czego wrócić. Były to po prostu codzienne zapiski, dzien-
niki, ale ich rola była ważka, bowiem, jako podręczne, tworzyły „ramy 
dla częstych ćwiczeń: wielokrotnej lektury, medytacji, spotkań z samym 
sobą lub innymi” (S, s. 307). I w końcu: „pisanie hypomneumatów jest 
istotnym narzędziem w upodmiotowieniu wypowiedzi” (S, s. 307).

Hypomneumata są zatem swoistymi notatkami z  lektury, pozwala-
jącymi na zebranie doświadczeń przed rozpoczęciem kolejnego tekstu, 
kompletują niejednorodne elementy doświadczenia, a następnie pozwa-
lają na „przetrawienie ich”, oswojenie, uczynienie z obcego — swojego. 

„Starannie dobrane lektury i przyswajające pisanie powinny umożliwić 
ustalenie tożsamości, w której da się odczytać cała duchowa genealogia” 
(S, s. 311) — pisze Foucault. Zauważmy, że tożsamość i duchowa genea-
logia to ogromnie ważne dla Parnickiego kategorie. W zapiskach starożyt-
nych chodzi o „zatrzymanie” tego, co ulotne, o „zbudowanie samego sie-
bie” z tych fragmentów, a nie jak w dziennikach intymnych o „uwolnienie”, 
ujawnienie ukrytego, o zdanie (sobie) relacji z doświadczeń duchowych.

Dzienniki i hypomneumata, jakkolwiek nietożsame, wykazują wszakże 
wiele cech wspólnych. Zacznę od genezy. Ich pisanie miało być elementem 
terapii zleconej pisarzowi przez doktora Andrzeja Piotrowskiego, psychia-
trę, który leczył Parnickiego z depresji w latach siedemdziesiątych. Miały 
służyć autoterapii i ograniczaniu picia alkoholu, od którego był uzależ-
niony, dzięki wpisywaniu pod kolejnymi datami ilości wypitych trunków.

W ciągu dekady zmieniały się tematy, forma i  rozmiar dziennych 
zapisów (dostępnych jest siedem roczników). Można jednak wyznaczyć 
kilka zasadniczych obszarów. Przede wszystkim zdrowie, zarówno psy-
chiczne (Parnicki opisuje swoje stany emocjonalne, czujnie rejestruje 
też momenty zbliżania się nawrotów depresji), jak i fizyczne, oraz walka 
z nałogami. Informacje o wypitym alkoholu (wraz z ilością, gatunkiem 
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trunku i  godziną) oraz „kryzysy papierosowe” i bezskuteczne próby 
zerwania z  paleniem wiążą się zarówno z  pierwszym, jak i  drugim. 
Innym wielkim tematem jest oczywiście praca pisarska. Prozaik notuje, 
ile napisał, jak ocenia jakość tego pisania oraz jakie ma dalsze plany — 
nie podając jednak zbyt wielu szczegółów na temat pisanych właśnie 
powieści. Skrupulatnie wylicza też swoje lektury oraz, kilkukrotnie, sny. 
Trzecim tematem jest szeroko rozumiana codzienność: chodzi o wizyty, 
telefony i  listy, o wydatki, stan zdrowia zwierząt domowych, usterki 
sprzętów i wiele, wiele innych, niepowiązanych ze sobą spraw.

Chodzi zatem „o budowanie siebie”, o „materialny ślad” tego, co kon-
stytuuje podmiot, zarówno w sferze duchowej (pisanie i czytanie), jak 
i fizycznej (stan zdrowia). Rachunki, zarówno finansów, jak i stron, oraz 
dni N. P. A. („nie piłem alkoholu”) służą z kolei tworzeniu miesięcznych, 
półrocznych bądź rocznych podsumowań.

W tym miejscu ważne będą dwa zastrzeżenia. W odróżnieniu od hypo-
mneumatów, Dzienniki Parnickiego mają też cechy dziennika intymnego, 
poprzez zapisywanie doświadczeń chce bowiem pisarz zanalizować sie-
bie, odkryć pewne prawa rządzące nim samym oraz procesem pisania. 
Druga sprawa to irytujący brak kontekstu. Jak wspomnieliśmy, Parnicki 
rzadko odnotowuje, jakie konkretne fragmenty powieści napisał danego 
dnia, trudno jest zatem czytelnikowi odnieść jego refleksje do właściwych 
scen utworów. Podobnie dzieje się w przypadku wizyt i rozmów telefo-
nicznych. Jacek Łukasiewicz27 sugerował kontekst polityczny: Parnicki 
chciał być dla władzy przezroczysty tak bardzo, jak tylko się da. Być 
może rozmowy te dotyczyły właśnie polityki, a zapisywanie ich mogło 
być niebezpieczne. Niemożliwe jest jednak, by wszystkie odnosiły się do 
polityki, musiały dotyczyć też literatury i życia literackiego oraz innych 
spraw. Ale to właśnie cecha dziennika intymnego, nieprzeznaczonego do 
publikacji: zapisać, że ktoś dzwonił, by pamiętać, że ktoś dzwonił — zapi-
sywać z czym dzwonił, nie ma już potrzeby. Czytelnik zaś zostaje skazany 
wyłącznie na domysły. I słusznie — jest to wszak czytelnik nieproszony.

27 J.  Łukasiewicz: Parnicki: pisać do końca. „Tygodnik Powszechny” 2008, 
nr 13 (dodatek „Książki w Tygodniku”, s. II—III).
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Różne proponowano tryby lektury. Parnicki miałby w Dziennikach 
budzić litość, rozbawienie, żal, a nawet być bliski zezwierzęceniu, upo-
korzony nałogami i bezradny28. Pozwolę sobie zaprezentować dwa inne 
jeszcze sposoby lektury. Pierwszy z nich jest zgodny z sytuacją, w której 
nieproszony czytelnik wdziera się w prywatność, jaką budują zapiski. 
Otóż, wydaje się, że można Dzienniki czytać także z empatią i podziwem 
dla Parnickiego, człowieka u kresu życia, nękanego wieloma dolegliwoś-
ciami, rzeczywistymi i urojonymi, a  jednak wciąż piszącego. Oprócz 
depresji, alkoholizmu i nałogu tytoniowego cierpiał przecież również 
na hipochondrię (28 IV 1984 — „Zjadłem odruchowo ciastko, którego 
dotknąłem palcami, w których uprzednio trzymałem pieniądze. Czy 
z  tego nie wyniknie poważna choroba — np. żółtaczka?!”, D, s. 401) 
i inne obsesje. Pozbawiony popularności (choć wciąż honorowany nagro-
dami), z przejściowymi kłopotami finansowymi i z niepewną sytuacją 

„polityczną”, nie był jednak osamotniony. PAX i Ministerstwo służyły mu 
pomocą, podobnie, jak liczni bliżsi i dalsi znajomi.

Jest jeszcze jeden sposób odczytania. Można, wydaje się, czytać Dzien-
niki jako fascynującą, choć przygnębiającą narrację, opowieść o starze-
jącym się człowieku, w którym wola tworzenia jest silniejsza niż ciało, 
który dzień po dniu rozpada się i tylko pisanie jest spoiwem egzystencji. 
Dzienniki mogą też być opowieścią o innym życiu, o życiu obok polityki, 
o omijaniu jej bocznymi ścieżkami, niejako „wewnątrz” swojego życia 
intelektualnego. Taka lektura jest oczywiście lekturą wbrew tekstowi, ale 
jeśli o tym pamiętamy — jest równouprawniona. Wtedy mamy do czy-
nienia, z postmodernistycznym w swej istocie, quasi-dziennikiem, frag-
mentarycznym zapisem dni ostatnich. To lektura wartka, choć obłędna.

To, że Dzienniki mają nie tylko charakter notatek z pracy literackiej, 
ale przede wszystkim charakter autoterapeutyczny, widać wyraźnie, gdy 
zestawimy je ze skromnymi co prawda, ale jakże ważnymi Meksykań- 
skimi zapiskami Teodora Parnickiego29, powstałymi w 1952 lub 1953 roku. 

28 S. Szymutko: O dziennikach Teodora Parnickiego. „Opcje” 2009, nr 1, s. 74—75.
29 „In terms of theological struggle”. Meksykańskie zapiski Teodora Parnickiego, odnalazł, 

opracował i do druku podał T. Markiewka. „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 4, s. 167—172.
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Odkryte na odwrocie kart rękopisu Końca „Zgody Narodów” notatki 
dotyczą jedynie rozważań na temat pisanych powieści. Pisarz rozstrzyga 
w nich sam ze sobą, którą drogą pójść, jak zbudować intrygę, która jej 
wersja będzie lepsza, tak dla wiarygodności, jak i literackości tekstu. Nie 
znajdziemy w nich jednak słowa o chorobach, nałogach i codzienności. 
Dopiero teraz dostrzec można rozdźwięk między Parnickim młodym 
a Parnickim starym, między pisarzem skupionym na pisaniu a pisarzem 
skoncentrowanym również na innych sprawach, jednak wciąż dotyczą-
cych tylko i wyłącznie jego samego.

Zmagania z pisaniem, czyli Parnicki-grafoman

Spróbuję policzyć, ile Parnicki napisał w drugim i trzecim okresie swojej 
twórczości. Na przestrzeni 44 lat (1944—1988) stworzył 28 powieści, co 
szacunkowo daje około 15 000 stron, czyli około 340 stron druku rocznie. 
Do tego jeszcze obfita korespondencja, odrzucone fragmenty (albo i całe 
powieści, jak ta o czasach Dioklecjana, pisana w okresie meksykańskim), 
dzienniki oraz wypowiedzi prasowe (które składają się w sumie na sporej 
grubości tom). Biorąc pod uwagę liczbę tekstów, spuścizna to olbrzymia, 
którą mógłby z powodzeniem obdzielić jeszcze co najmniej dwóch pisarzy. 
Z drugiej strony zaś — do giganta-Kraszewskiego brakuje mu jeszcze sporo.

Mając jednak na względzie gęstość utworów, całe uniwersum Par-
nickiego rozrasta się niepomiernie, do rozmiarów wręcz nieogarnio-
nych. Gęstość rozumiem literalnie, jako stosunek masy (liczby wątków, 
motywów, zdarzeń, postaci) do objętości (liczby stron). Liczenie gęstoś ci 
z  takiego wzoru byłoby zabawą tyleż ciekawą, co raczej bezowocną. 
Wymagałoby zresztą, oprócz ustalenia kryteriów, przeczytania każdej 
powieści (a następnie wszystkich książek razem) z  taką dokładnością, 
z jaką Szymutko czytał Koniec „Zgody Narodów”.

Wniosek z przedstawionych rozważań jest w sumie oczywisty: Parnic ki 
pisał bardzo dużo. Nie czyni go to jeszcze grafomanem. Zerknijmy do 
Dzienników, tylko na rok 1980, w trakcie którego ukończył Sekret trze-
ciego Izajasza, jedną z najbardziej szalonych swoich książek.
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Zaczyna się od postanowienia, wedle którego do 5 IX powieść mia-
łaby zostać ukończona. Ostatecznie pisze od 18 IV i przez blisko miesiąc 
pracuje wytrwale, by w połowie maja zacząć narzekać na jakość tego, co 
tworzy i bać się „znużenia nieodwracalnego”. Pisze jednak dalej, rzadko 
mając „dni bez pisania”. Analizuje też wpływ alkoholu i innych okolicz-
ności na swoją pracę. Mimo narastających trudności podejmuje decyzję 

„d e f i n i t y w n ą ,  a   i   d o n i o s ł ą  też (choć może i wysoce aż n i e -
r o z s ą d n ą)” (D, s. 43), by wydać Sekret w dwóch tomach. I tak, przez 
kolejne tygodnie występuje huśtawka nastrojów: od pisania „z werwą” 
aż po zupełne zniechęcenie: „Myślę, że generalnie r a c z e j  j e s t  ź l e 
z moim pisaniem — dzisiaj w pewnej chwili miałem wrażenie, że d a l e j 
j u ż  w ogóle pisać nie jestem w stanie — przemogłem się jednak i dzięki 
»środkowi pomocniczemu« (rozpoczęcie nowego rozdziału) pchałem 
Sekret dalej” (D, s. 53). Wie, że „Sekret jest powieścią, o d  p i s a n i a 
której można zwariować” (D, s. 63), ale kontynuuje i w końcu wyznaje: 

„stanowczo muszę doprowadzić to do końca (choćbym i   m u s i a ł 
n a w e t  p r z e k r o c z y ć  t e r m i n  5  w r z e ś n i a), a   m n i e j s z a 
o   t o ,  j a k i  mianowicie będzie to koniec: dobry jako tako — nie nazbyt 
dobry — raczej zły — czy choćby nawet zawrotnie aż zły (czyli: ogromnie 
kompromitujący)” (D, s. 64). 5 IX uznaje za dzień klęski: nie udaje mu się 
powieści ukończyć, ale nie zamierza też jej porzucić. Mimo to wciąż marzy 
o realizacji innych pomysłów („Pierwszy błysk: może jednak postarać się 
napisać powieść n a  t l e  h i s t o r i i  M e k s y k u?!” — D, s. 76). Gdy 
dociera do strony 4444 rękopisu wyznaje: „Od miesiąca z górą zamie-
rzałem n a  t e j  w ł a ś n i e  s t r o n i e  pisanie zakończyć — nie udało 
mi się… Ciekawym, czy mi się uda zakończyć n a  s t r o n i e  4 8 4 8” 
(D, s. 82). Jednak tę granicę również przekracza, „załatwia się” kolejnymi 
motywami, finiszując przyspiesza, aż w końcu (22 X) wyznaje: „Trzeba 
będzie jednak dociągnąć tekst do strony 5555” (D, s. 90).

Prześledźmy kolejne wydarzenia, do których doszło pod koniec roku 
1980 w pracowni Parnickiego. Następnego dnia (23 X) pisarz postanawia, 
że skończy na stronie 5296, przy czym zaczyna lekturę całości i podej-
muje próbę dokonania cięć. Obala to częściowo argument, że Parnic ki 
pisał „na ślepo”, bez planu, niemalże improwizując. To, że o innych zabie-
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gach poza pisaniem po prostu nie informował, nie oznacza ich zaniecha-
nia. Co miało wpływ na podjęcie decyzji? „W nocy z 20 / X na 21 / X […] 
byłem podniecony, a było to podniecenie ulgi czy chwilami omalże eufo-
rii — takie jak dawniej, gdym miał świadomość, że książka z o s t a ł a 
s k o ń c z o n a…” (D, s. 91). Kolejny to argument za zdiagnozowaniem 
Parnickiego jako grafomana (wedle przyjętej przeze mnie definicji). 
Skończył pisać, czuje więc ulgę, ale już dzień później notuje: „Dziwnie 
się czuję, nie mając popołudnia czy wieczora wypełnionego pisaniem 
powieści. A więc trzeba pisać cokolwiek bądź, na przykład choćby to: 
cztery lata temu (właśnie około 25 października 1976) wychodząc — 
dzięki leczeniu przez dra Andrzeja Piotrowskiego, psychiatrę — z cho-
roby zwanej depresja, w formie podobno bardzo ciężkiej — któregoś 
popołudnia — biegając po pokojach — powiedziałem sobie: »Zwariuję, 
jeżeli nie zabiorę się znów do pisania«” (D, s. 92). Pisaniem tym była 
kolejna próba kontynuowania Sekretu, ukończonego dopiero w roku 
1980. Zakończmy tę opowieść na 18 XII, kiedy to (dokładnie!) po ośmiu 
miesiącach Parnicki zawozi do wydawnictwa Czytelnik 919 stron maszy-
nopisu Sekretu trzeciego Izajasza, poddanego zresztą „cięciom”.

Opowieść o końcowym etapie prac nad Sekretem trzeciego Izajasza 
mówi nam wiele o  Parnickim-grafomanie. Pisanie osłabia go fizycz-
nie i psychicznie, ale twórca nie jest w stanie tego pisania przerwać. To 
właśnie dramat grafomana30: nie może żyć bez pisania, choć pisanie 
jest dla niego trudne i niemiłe, przerywa je, męczy się, tworzy „wyrwy”, 
ale mimo wszystko „pcha dalej” i „załatwia się” motywami wyjątkowo 
uporczywymi. Nie może zostawić powieści niedokończonej, zwłaszcza 
tej powieści, tak dla niego ważnej, pisanej od lat, będącej ostatecznym 
dowodem na ozdrowienie z depresji, i w końcu, będącej ostatnim czło-
nem trylogii (Tożsamość — Przeobrażenie — Sekret trzeciego Izajasza).

Mimo to dba jednak o  jakość tego, co pisze, ma świadomość, 
że jest to powieść słaba, „paranoickoidalna”, mówią mu to także  

30 „Dramaty” takie przeżywa zapewne każdy (lub prawie każdy), kto profe-
sjonalnie para się jakąkolwiek pracą twórczą. Wydaje się jednak, że w przypadku 
grafomana są one znacznie bardziej wyraźne.
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najbliżsi31, ich opinie przyjmuje jednak bez oporów, jest krytyczny wobec 
siebie, ma świadomość własnych słabości. Drze fragmenty, które mu 
się nie podobają, w końcu skraca tekst. Najważniejsze było jednak jego 
dokończenie. Parnickiego prześladują liczby, tak magiczna ósemka, jak 
i liczba stron (w pewnym sensie „umowna”, bo dotycząca rękopisu).

Andrzej Juszczyk32 określa pisanie fetyszem Parnickiego. Pisanie jest 
ważniejsze od efektu końcowego i wartości literackiej, bowiem — wedle 
argumentacji badacza — pisarz nie wspomina w Dziennikach, o czym 
pisze (poza drobnymi wyjątkami). Sądzę, że przyczyna tego może być 
znacznie prostsza — Parnicki odnotowywał numery stron rękopisów, 
zawsze więc mógł sięgnąć do tekstu. Dla czytelnika odwołanie do strony 
rękopiśmiennej jest bezużyteczne, ale pamiętajmy, że jesteśmy tu czy-
telnikami nieproszonymi, nie znamy kontekstu. Czy pisanie zastępuje 
żywych ludzi? Trudno z tym polemizować, ale nie wydaje się, aby Par-
niccy byli osamotnieni. Wręcz przeciwnie — często przyjmują gości, 
często też wychodzą. Zdarza się nawet pisarzowi narzekać, że z powodu 
życia towarzyskiego nie mógł dostatecznie skupić się na pracy. „Pisanie 
jest dla Parnickiego — choć być może w ogóle jest tym dla każdego 
pisarza — fetyszem, zasłaniającym to, co naprawdę ważne: zasłaniającym 
pragnienie spotkania, komunikacji, zrozumienia, cielesnego doświadcze-
nia innego”33 — konkluduje Juszczyk.

Do fetyszyzowanej czynności fizycznego pisania (wodzenia piórem po 
papierze — tak ważnego dla grafomanii) dodaje Juszczyk w kolejnym 

31 Pierwsza jest opinia Eleonory Parnickiej: „Ela wciąż mówi, iż druga część 
Sekretu jest b a r d z o  z ł ą  k s i ą ż k ą — poza tym najwyraźniej jest bardzo znu-
żona przepisywaniem” (D, s. 96), później zaprzyjaźnionych krytyków: „Był u mnie 
Zygmunt Lichniak […]. Sąd jego o  tej książce […] jest r ó w n i e  s u r o w y  jak 
Wacława Sadkowskiego, ale przynajmniej (Sadkowski tego nie robił) poparty poważ-
nymi (choć w moim rozeznaniu nie zawsze dobrze uzasadnionymi) argumentami” 
(D, s. 116).

32 A.  Juszczyk: Słowo — ciało — fetysz. Artystyczne operacje na seksualno-
ści (przypadek Parnickiego). W: Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stefanowi 
Jaworskiemu. Red. C. Zalewski. Kraków 2010, s. 191—210.

33 Ibidem, s. 209.
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swoim tekście34 inny jeszcze aspekt, bardziej przekonujący. Chodzi-
łoby o pożądanie statusu polskiego pisarza powieści historycznych, do 
którego Parnicki miał być „powołany” i który miałby być ostatecznym 
argumentem świadczącym o jego przynależności narodowej. W kontek-
ście wczesnej utraty rodziców to Sienkiewicz miałby się stać mitycznym 
ojcem idealnym, a pisanie konstytuować miałoby podmiot i tożsamość 
Parnickiego.

„A więc trzeba pisać cokolwiek bądź”

Dzienniki są dowodem na to, że Parnicki był grafomanem, a więc czło-
wiekiem uzależnionym od pisania, od wodzenia stalówką po kartkach 
papieru. Samo zapisywanie Dzienników było objawem tej manii, ale 
obejmowała ona także pisanie listów oraz kartek, czyli korespondencji.

W  listach Parnicki też opowiadał, nawet jeśli chodziło o  sprawy 
codzienne. Przykładem niech będzie awaria kabla telefonicznego, która 
na początku 1987  roku pozbawiła Parnickich łączności ze światem. 
Sytuację tę odnotowuje w Dziennikach (s. 416, 419), w  liście do Bro-
nisława Kledzika z Wydawnictwa Poznańskiego35, do Jacka Łukasiewi-
cza36, a  także Ryszarda Kurylczyka37 (i być może w kilku innych jesz-
cze miejscach). Było to bez wątpienia przykre dla pisarza wydarzenie, 
rozmowy stanowiły dla niego ważną formę kontaktu ze światem. Pisał 
wtedy mało, ze względu na chorobę oczu, rzadko też wybierał się dalej 

34 A.  Juszczyk: Pisanie jako fetysz. O pewnym aspekcie pisarstwa Teodora 
Parnickiego. W: Fantazmaty i  fetysze w  literaturze polskiej XX (i XXI) wieku. Red. 
J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz. Warszawa 2011, s. 162—174.

35 T.  Parnicki: „We mnie trzeba być”. Listy Teodora Parnickiego ze zbiorów 
Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Oprac. T. Markiewka. „Pamiętnik Literacki” 
2011, nr 3, s. 213.

36 Listy Teodora Parnickiego do Jacka Łukasiewicza z 24 lutego, 10 i 20 marca 
1987 roku. Prywatne archiwum Jacka Łukasiewicza.

37 Listy Teodora Parnickiego do Ryszarda Kurylczyka z 24 lutego i 9 marca 
1987 roku. Prywatne archiwum Ryszarda Kurylczyka.
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niż poza najbliższe okolice. Jest rzeczą oczywistą, że chciał powiadomić 
znajomych, iż przez dłuższy czas będzie skazany jedynie na listowną 
formę kontaktu.

Istotny jest też jednak sam wygląd rękopisów. Jego zdania, tak jak 
w powieściach, pączkują, wchodzą w  formie przypisów na marginesy, 
przenoszą się na kolejne strony, w końcu są zapisywane „do góry nogami”, 
na górze lub na dole, zajmują każdy skrawek papieru. W niektórych 
listach Parnicki komentuje swoją twórczość, wspomina wydarzenia 
z dawnych lat, niegdyś odwiedzane miejsca, czasem odwołuje się do 
literatury.

Motyw czterech protokolantów (Srebro, Rtęć, Platyna i  Mosiądz) 
z późnych powieści przywodzi na myśl alchemiczny proces, w efekcie 
którego powstaje powieść. Podobne skojarzenie pojawia się po lekturze 
Dzienników — tu składnikami były alkohol, nikotyna oraz szczypta obse-
sji, dozowane w określonych ilościach. Nadmiar rządzi nie tylko pisar-
stwem Parnickiego, lecz także jego życiem. Parnicki wiele rzeczy robił 
z nadmiarem: za dużo pisał, za dużo palił i za dużo pił. Był uzależniony, 
w równym stopniu od alkoholu i nikotyny, co od słów.

Piotr Gorliński-Kucik

“And so one must write whatever one wills”  
Parnicki’s Graphomania

Summary

The article makes an attempt to present works by Teodor Parnicki in light of the 
phenomenon of graphomania. Novels written by the author of Word and Flesh 
are characteristic of peculiar, functionalized surplus. While analyzing Journals 
from 1980s which seem to be a peculiar kind of hypomneumata one can draw 
a conclusion that Parnicki was a  talented graphoman — a man addicted to 
writing, and creating outstanding works.



Пётр Горлински-Куцик

„Итак, надо писать что-нибудь”. Графомания Парницкого

Резюме

Статья является попыткой показать творчество Теодора Парницкого 
в контексте явления графомании. Роман писателя «Слово и плоть» 
характеризуется своеобразной функциональной избыточностью. 
Анализируя «Дневники восемьдесятых годов», являющиеся специфическим 
видом hypomneumat, можно прийти к выводу, что Парницкий был 
способным графоманом  — человеком, зависимым от писания, но 
создающим незаурядные произведения.



Katarzyna Niesporek UNiWersytet śląsKi

Grafo-mania w psychozie 
O wczesnej twórczości Edy Ostrowskiej

W ósmej klasie zaczęłam pisać wiersze, wtedy już miałam 
w szufladzie sześć stukartkowych zeszytów prowadzonego 
przez okres dwóch lat pamiętnika. Na kartkach papieru 
zostawiam wszystkie pory roku, błoto z naniesionego 
śniegu, niepokój, ultrafiolety, lęk, wspomnienia, torby wspo-
mnień, ich ból i słodycz podobną smakowi wzburzonej krwi 
w ustach i całą rozpacz życia.

dz, lublin 24.01.81, s. 1461

Eda Ostrowska — choć zdolna i doceniona przez krytykę — nie należy 
do autorek powszechnie znanych, a jej tomiki poetyckie nie pretendują 
i  raczej nigdy nie będą pretendować do miana tzw. arcydzieł. Nie są 
to książki dodawane do ogólnodostępnej prasy czy określane mianem 
literatury popularnej2. W przypadku autorki Baranka zabitego, kiedyś 
chorej psychicznie narkomanki z dość burzliwą historią, dzisiaj osoby 
wyleczonej ze swoich „dolegliwości”, trudno mówić o grafomańskiej 
twórczości, zwłaszcza z perspektywy całokształtu jej dorobku. Nie można 
jednakże postawić tezy, że Eda Ostrowska nigdy nie tworzyła takiej lite-
ratury, szczególnie, gdy ma się w pamięci wiersze z początkowego okresu 
jej działalności pisarskiej oraz fragmenty pamiętnika, pisanego przez 
poetkę w szpitalu psychiatrycznym.

1 W artykule będę stosowała następujące skróty odnoszące się do tytułów dzieł 
Edy Ostrowskiej: Dz — Oto stoję przed tobą w deszczu ciała. Warszawa 1983; M — 
Małmazja. Katowice 1988. Po skrócie podaję tytuł utworu i numery stron.

2 Por. M. Witkowski: Listy o guście i smaku. „Polonistyka” 2004, nr 8, s. 53—54.
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Grafo-mania

Magdalena Lachman w artykule o znamiennym tytule: O pożytkach pły-
nących z grafomanii, przypomniała studium Romana Zimanda Diarysta 
Stefan Ż. (1990), w którym badacz dokonał rozróżnienia między grafomanią 
jako bezwartościową produkcją literacką, tekstem słabym czy artystycznie 
małowartościowym a grafo-manią, to jest przymusem pisania, wynikającym 
z silnej potrzeby autoekspresji twórcy3. Do Edy Ostrowskiej odnieść należy 
drugie rozumienie grafomanii: choroba na pisanie, pisanie jako choroba, 
niekontrolowana potrzeba pisania. Mania pisania prowadzi do tworzenia 
fragmentarycznych i niespójnych wypowiedzi4. Jak wcześniej poetka z Wło-
dawy nie była w stanie zapanować nad przymusem tworzenia, tak i dzisiaj — 
jak zauważył Przemysław Czapliński — jej pisanie jest koniecznością, czymś 
niezależnym od niej, niepodlegającym woli5. W wydanym po raz pierwszy 
w 1983 roku dzienniku Oto stoję przed tobą w deszczu ciała zanotowała:

Och, Boże kochany, jak ciężko jest żyć na świecie. Nino, ach uśmiechnij się, urok 
twoich ust oczarował mnie…”, „cieszę się, że wypisuję się”, „Jakie to dziwne, 
a ja tu odnajduję siebie”, „to dobrze”. […] „czy to nie znaczy, że ja jestem ciutkę 
głupia?”. „Nie”, „Zastanów się”, „Nie”, „Przestań już notować”, „denerwuje cię 
to?”, „tak”, „czy to źle?”, „źle”, „czy jest gorzej, czy jest najgorzej?”, „Nie”, „czy 
chciałbyś, żebym była kimś?”, „tak”, „Żebym była kimś, muszę pisać”, „to już 
mnie nie denerwuje”, „Przecież to nieprawda”.

dz, 27.08.78, s. 34—35

W innym miejscu:

„Piszesz do tego chłopaka?”, „Nie, ona nie pisze do żadnego chłopaka, ot, tak 
sobie, dla zabicia czasu”.

dz, 27.08.78, s. 35—36

3 Por. M. Lachman: O pożytkach płynących z grafomanii. „Polonistyka” 2004, 
nr 8, s. 21.

4 Por. G. Giedrys: Choroba na pisanie. „Polonistyka” 2004, nr 8, s. 7—8.
5 Ibidem, s. 6.
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Ostrowską dręczy obsesja zapełniania kolejnych kartek swojego dziennika. 
Narracja „o sobie”, „o swoim życiu” — zauważyła Katarzyna Szewczyk — to 
idealna przestrzeń dla rozwoju grafomańskiej twórczości. Teksty są pisane pod 
wpływem chwilowych uczuć i emocji6, a pozorowana dialogiczność fragmen-
tów, to — w istocie rzeczy — rozmowa z samą sobą i o sobie samej. Bywa, że 
poetka, opisując siebie w dzienniku, rezygnuje z „kryterium pierwszej osoby”7. 
Przez oddawanie własnego „ja” w trzeciej osobie liczby pojedynczej stwarza 
wrażenie, jakby opowiadała o kimś innym, choć w rzeczywistości mówi o sobie:

ukradła w sklepie papierniczym pięć zeszytów osiemdziesięciokartkowych 
w kratkę, jeden notes w brązowej okładce, ceny nie pamięta i wkład do długo-
pisu, niebieski, połamała wszystkie obcięte paznokcie, pogryzła palce, prawie 
do połowy, wyrwała trzy czwarte włosów, podrapała twarz, pogryzła drzwi 
w ubikacji miejskiej, spaliło jej wnętrzności, zjadła 19 piątek relanium, coś 
brązowe, jakieś niebieskie, i faktycznie przyjęto ją do abramowic, a mówiąc 
szczerze do szpitala psychiatrycznego w lublinie […].

dz, 02.09.79, s. 62—63

Chaotyczny tok wypowiedzi obnaża problemy natury psychicznej. 
Poetka, przenosząc swój słowotok w obręb dziennika, potwierdza, że 
nie tylko nie panuje nad swoim zachowaniem w świecie rzeczywistym, 
lecz także wyraża w sposób ekspresyjny wewnętrzne napięcia literackie. 
Mówiąc inaczej: drzemiące w Ostrowskiej perseweracje, ujawniająca się 
z wielką intensywnością mania pisania to zarówno przejawy choroby 
psychicznej, jak i twórcza siła, furor poeticus.

Narkotyczna mania

Jeżeli poetce zdarzyło się napisać teksty grafomańskie, powstawały one 
zwykle w stanie depresji i pogłębionej psychozy. Będąc w piekle samobój-

6 Por. K. Szewczyk: Czym jest grafomania? „Polonistyka” 2004, nr 8, s. 18.
7 Sformułowanie zostało przytoczone za: K. Szewczyk: Czym jest grafomania…
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czych myśli, psychicznych „dołów”, narkotycznych sesji, Eda Ostrow ska 
zapisywała w dzienniku wszystkie przeżyte zdarzenia, usłyszane wypo-
wiedzi, dźwięki, zobaczone barwy. Narkotyczne stany utrwalała w pisa-
niu, w takiej na przykład psychodelicznej mantrze:

veronal veronal veronal veronal veronal veronal veronal veronal veronal vero-
nal mam siedemnaście lat i dwadzieścia jeden veronal veronal veronal veronal 
veronal veronal veronal veronal veronal bo mi chodzi nie tyle o śmierć ile 
o umieranie veronal veronal veronal śmierć jest równie straszna jak piękna 
veronal veronal veronal veronal veronal jestem chora wiem że mam rację veronal 
veronal veronal veronal veronal veronal veronal veronal veronal veronal gdy 
mówię: mam zielone oczy nie jestem wcale tego taka pewna veronal to tylko 
Myśli Myśli i dwoje rąk do wzburzenia włosów veronal to tylko ja: mam zielone 
oczy przepływa przez nie ryba igła kieliszek szklana pompka ręka płaszcz zapach…

dz, 20.04.80, s. 107—108

albo w takim natręctwie wyliczeń:

15.30 — Piotruś pewnie smutny jak ta zapłakana deska krajobrazu.
… rumianek, rumianek — kiedy to słowo zapachnie? rumianek, rumianek, 

rumianek, rumianek, rumianek, rumianek, rumianek, rumianek, rumianek, rumia-
nek, rumianek, rumianek, rumianek, rumianek, rumianek, rumianek, rumianek, 
rumianek, rumianek, rumianek, rumianek, rumianek, rumianek, rumianek, rumia-
nek… po pięć, po pięć: 55 — najpiękniejsza liczba świata.

dz, 25.07.80, s. 118

Nazwy narkotyków, ziół czy leków psychotropowych „faszerują” tekst 
i odzwierciedlają halucynacyjne czy psychodeliczne stany autorki nie 
tylko w dzienniku Oto stoję przed tobą w deszczu ciała. Podobnie jest 
w utworach poetyckich Ostrowskiej. Tylko w wierszu otwierającym tom 
Małmazja, zaczynającym się od incipitu „Więc najpierw…”, pojawia się aż 
dziewięć nazw używek: kat, betel, barbiturany, halucynogeny, morfiniany, 
liście koka, peyotl, lizergid, amfetamina. Wszystko w jednym: alkaloidy, 
środki pobudzające, leki przeciwbólowe i środki nasenne, silne narkotyki. 
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W innych utworach występują jeszcze: waleriana, meskalina, eter oraz 
rośliny narkotyczne, jak mak i chmiel. Pod wierszami będącymi zapisami 
wewnętrznych wędrówek podmiotu, stanów uniesienia, wywołanych halu-
cynogenami omamów i wizji zostały postawione daty. Wiersze powstały 
w roku 1979 lub 1980, przytoczone „narkotyczno-ziołowe” wypisy z dzien-
nika także pochodzą z 1980 roku. Tematy pojawiające się w Oto stoję 
przed tobą w deszczu ciała pokrywają się zatem z tematami występującymi 
w utworach poetyckich. Dzięki datom można zorientować się, że kiedy Eda 
Ostrowska nie pisała dziennika, tworzyła wiersze. Pisała więc bezustannie, 
w napięciu, w  jakimś szale twórczym. Pełne narkotycznych motywów 
wiersze nie są jednak grafomańskie, przeciwnie — chociaż cechuje je ubogi 
słownik, ograniczony przede wszystkim do nazw własnych z pogranicza 
medycyny, te właśnie teksty wydają się najbardziej ciekawe.

Grafo-mania pod autorską kontrolą8

Wróćmy jednak do dziennika. 9 maja 2013  roku ukazało się drugie, 
poprawione wydanie tej książki, tym razem jako Oto stoję w deszczu 
ciała [dziennik studentki]9. Znamienna jest adnotacja w nawiasie kwa-
dratowym, dodana do tytułu nowej edycji notatek poetki. Być może 
tym dopiskiem chciała ona zaznaczyć, że jej twórczość była w  latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku nie w pełni dojrzała, pisana pod wpły-
wem młodzieńczych uniesień, narkotycznych deliriów, psychodelicznych 

„dołów” i umysłowej nieświadomości. Poetka miała wówczas niespełna 
dwadzieścia lat. Z perspektywy pisarki doświadczonej, której choroba 
psychiczna z  lat młodości została stłumiona, poprawione wznowienie 
dawnego dziennika miałoby zatem nie terapeutyczny, ale inny charakter.

Najpewniej wiązało się ono z negatywnymi opiniami krytyków, które 
pojawiły się po ukazaniu się pierwszych książek Edy Ostrowskiej. Józef 

8 Sformułowanie „grafomania pod autorską kontrolą” zostało użyte przez 
M. Lachman w artykule O pożytkach płynących z grafomanii…, s. 22.

9 E. Ostrowska: Oto stoję w deszczu ciała [dziennik studentki]. Warszawa 2013.
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Fert na łamach „Akcentu” w artykule Bez cenzury (O poezji Edy Ostrow-
skiej) przywołał zdania badaczy na temat jej twórczości. Przytoczył mię-
dzy innymi wypowiedź Andrzeja Kowalczyka, który w „Kurierze Lubel-
skim” z 13 kwietnia 1984 roku napisał po lekturze Oto stoję przed tobą 
w deszczu ciała: „Jest skandalem wydawanie podobnych nonsensów”, 
a o  tomiku poezji Smugi pieprzu wyraził się dość dosadnie: „Śmiech 
śmiechem, ale z drugiej strony niepokojące jest, że podobne brednie 
mogą się ukazywać i  to w dodatku w nakładzie 2 000 egzemplarzy”10. 
Ostrożnie o tej twórczości pisała natomiast Maria Jentys:

autorka tej swoistej relacji, zrodzonej z przewlekłego i ostrego bólu psychotycz-
nego, dokonała czegoś, czego przed nią nie dokonał chyba nikt […]: stworzyła 
sugestywny obraz z wnętrzności choroby zwanej psychozą, a potem pokusiła 
się o otwarcie wnętrza chorej duszy, co uznać trzeba za akt wielkiej odwagi 
(być może, nieświadomej) wobec ryzykowności przedsięwzięcia11.

O tym, że przed wznowieniem dziennik został raz jeszcze przemy-
ślany, świadczą liczne korektury, jakich dokonała poetka. Teraz już nie 
można mówić o grafomanii, raczej o świadomej konstrukcji tekstu albo 
grafomanii pod autorską kontrolą. W wersji z 2013 roku od razu zwraca 
uwagę wycięcie obszernych fragmentów, obecnych jeszcze w pierwszym 
wydaniu pamiętnika. Chodzi głównie o wypowiedzi traktujące o Piot-
rze — miłości Edy Ostrowskiej. Na trzeciej stronie okładki Oto stoję 
przed tobą w deszczu ciała autorka z Włodawy pisała:

Nazywam się eda. Urodziłam się 9 sierpnia 1959 roku w sławatyczach. Mam 
oczy piwne, 1,64 wzrostu, 98 w biodrach. Jestem nerwowa, niespokojna, dużo 
czytam, piszę, chodzę na spacery, myślę z rozpaczą o długim Piotrku […].

dz, okładka, s. III

W samym dzienniku pojawiły się następujące fragmenty:

10 J. Fert: Bez cenzury (O poezji Edy Ostrowskiej). „Akcent” 1991, nr 4 (46), s. 97.
11 M. Jentys: Nić Ariadny. Z notatnika recenzentki. Toruń 2005, s. 79.
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Wiem, że nie odpiszesz (właśnie rozczochrany pan anderson śpiewa jedną 
brązową myszkę), ale proszę, przeczytaj i zastanów się.

Potrzebuję cię, potrzebuję pomocy, której tylko ty możesz mi udzielić, 
wszystko zależy od ciebie — kiedyś, bo aż dziesięć miesięcy temu, byłam 
przy tobie szczęśliwa całe ogromne, brązowe dwa tygodnie.

ech! Piotruś. Piotruś.
dz, lublin 24.01.81, s. 149

i na koniec kochałam i kocham człowieka, któremu na imię Piotrek — jego 
ręce pachną mydłem — nie wiem, ile w nim śniegu, czy jest tor saneczkowy: 
to wszystko, co mogę powiedzieć o szczupłym chłopaku, o maku obłudniku, 
o grejpfrutach, więzieniach i zgubnej ekstazie ludzkości.

dz, lublin 04.12.80, s. 132

Kocham szpital, szeleszczącą pościel, białe fartuchy, siostry, psychiatrów, leki 
poranne, leki wieczorne, kocham chorych, ułomnych, wielkie sale, majaki, zapach 
chloroformu, ciężki sen, szuranie ciapów, pety, manie, kocham latarnie, karetki, 
kałuże, lęk, umieranie, gromnice, ogromny płacz po wypalonych gromnicach, 
płacz i ciemność…

Nic to, Przemek, kocham Piotrusia, jego długie, długie nogi, ręce pachnące 
mydłem, dziewczyńskie włosy.

dz, lublin 04.12.80, s. 132

Oprócz niej samej i „narkotyczno-ziołowych” używek, obsesją pisarki 
jest Piotr, zajmujący w jej twórczości wiele miejsca (również w poezji). 
W opisie mężczyzny pojawiają się stałe elementy nieodłącznie z nim 
kojarzone, przede wszystkim wysoki wzrost i zapach mydła. Zapamię-
tane przez kobietę szczegóły wciąż wskrzeszają w jej umyśle ukochanego. 
Detale-engramy powtarzają się wielokrotnie, przypominają porzuconej 
i chorej kobiecie o przeżytej frustracji, pogłębiają jej traumę.
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Miłosna mania

W pierwszym wydaniu dziennika można odnaleźć kilkadziesiąt frag-
mentów adresowanych do Piotra, opowiadających o Piotrze, czy takich, 
w których bezwiednie wprowadzane jest imię Piotr i jego zdrobniałe albo 
zgrubiałe odmiany. To rozpaczliwe wołania zakochanej kobiety bezpo-
średnio skierowane do mężczyzny, wypowiadane na jednym oddechu, 
pozostawione bez odzewu drugiej strony:

Piotrze, odwróć ode mnie duszny sen, posuchę, kozicę w dwa pylne kłosy, 
Piotrze, drgnij choćby na dźwięk kuksniętej stali, nie zostawiaj mnie sam na 
sam ze spopielałą Hinduską, której zmysły wczepiły się w grzbiet Niedźwiedzia 
Polarnika, Piotrze, Piotr, słyszysz, do ciebie mówię w myśl słotnej duszy, Piotruś, 
Pietrucha, do ciebie jęczę w krzyk naciętego rudawego kopru, dobrze już, dobrze, 
Piotruś, chodź, chodź, mój plewiony […]. Piotruś, zostaw, nie podnoś, chodź, daj 
spokój, zostaw, puść, przeskocz, odbij, nie bierz, odbrąź ręce, pozwól: kasztan, 
łyk matury, bury kocur przedzierzgnięty w próg […].

dz, 07.02.80, s. 93

Wpis w dzienniku opatrzony został datą 7 lutego 1980 roku. Najpierw 
kobieta dramatycznie, ale także z nadzieją woła do mężczyzny jako swo-
jego jedynego ratunku. Wstrząsająco prosi o wyrozumiałość: „do Ciebie 
jęczę w krzyk naciętego rudawego kopru”. Wierzy, że Piotr jest w stanie 
wyciągnąć ją z psychicznego dołu. Ale za chwilę zaczyna infantylizować, 
mówi, jakby zwracała się do dziecka, chcąc uchronić je od jakiegoś nie-
bezpieczeństwa, daje wskazówki: „Piotruś, zostaw, nie podnoś, chodź, 
daj spokój, zostaw, puść, przeskocz, odbij, nie bierz, odbrąź ręce”. Wpis 
ten nie został umieszczony przez Edę Ostrowską w nowym wydaniu.

Poetka dokonała modyfikacji również w  kolejnej notatce, umiesz-
czonej pod datą 12 lutego 1980 roku. W wersji pierwotnej brzmiała 
następująco:

Piotrze, w moim domu rośnie paproć, matka mówi: jak las, i unosi głowę wysoko 
ponad wierzchołki drzew. siostra pochyla się nad stołem, siostrą toczy się jabłko, 
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kura grzebie w krzemkowym piasku. czasem siostra śpi i uśmiecha się, słońce na 
chwilę jej twarz kapeluszem przysłoni. […] Piotrze, moja matka kredą zaledwie 
pociągnięta. […] tyle ze mnie odprysło emalii, jeszcze ryby, kozy, kocice leżą 
w białym tynku przy ścianie, siedzę pod paprocią, matka patrzy wyżej, jeszcze 
wyżej, Piotrze, lila lekka, jakby ktoś jej wychlapał fioletu, matka drgnęła, odeszła 
do kuchni, zajrzała do garnka, przemieszała, sypnęła kornuś soli, posypały się 
liście z czoła; mamo… mamo… granatowa paproć zsiadła się jej w twarzy; moja 
matka w paproci pewnie żyje do dziś, moja matka bosa, naga i w zielu!, moja 
matka i gorąca, i miewa skurcze, i gorąca po zanurzoną rękę! […].

dz, 12.02.80, s. 94—95

Imię, wtrącane mimowolnie, zakłócało spójność notatek. W nowej 
wersji abramowickiego pamiętnika zniknęły z tego fragmentu wszystkie 
zwroty do Piotra, przez usunięcie wykrzykników zmieniona została też 
ekspresja tekstu. Po korekcie powstała spójna i nacechowana pozytywnie 
wypowiedź o domu rodzinnym. W Oto stoję w deszczu ciała podobną 
korektę poetka naniosła w notatce z 6 czerwca 1980 roku.

W nowym wydaniu całkowicie zostały pominięte krótkie wpisy — 
najpierw z 21 kwietnia 1980 roku: „Piotrek pachnie mydłem, schodami, 
rozlaną herbatą”, kolejnego dnia: „Piotrek jest daleko, tak bardzo daleko 
i tak bardzo nie pamięta”, z 4 maja: „Kocham Cię, gdy tak stoisz w maku 
i przypominasz mi Piotrka…”, następnie z 15 maja: „Piotruś jest najpięk-
niejszy, ma wielkie piwne oczy i nie pamięta o mnie” oraz z 20 maja: 

„Piotrka nie ma i już nigdy nie będzie”, jak również — tym razem dłuż-
sza — z 30 czerwca:

Piotruś, czuję się taka szczęśliwa, gdy myślę o tobie i nie mam już tej biednej 
chorej głowy.

…Zielono, słodko pachną róże, ludzie zwalniają, przystają, już im się nie 
śpieszy, sen w różach omamia powieki…

ściemnia się, psy wychodzą na spacer, węszą: śladem biegną w róże na 
oślep, a to już noc, nie inaczej, spadanie gwiazd na szczęście.

P.s. tak bym chciała poczęstować cię landrynką
dz, 30.06.80, s. 113
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Ostrowska jakby chciała wycofać się ze swoich młodzieńczych miłos-
nych uniesień. Wtedy, mimo przeżywanego dramatu, bezustannie 
zachwycała się Piotrem, a jego osoba przenosiła ją do świata wyobrażo-
nego, „innej” rzeczywistości. Pisanie o miłości wydaje się kiczem i bana-
łem. W drugim wydaniu dziennika postanowiono zachować wypowiedzi, 
które są istotne przede wszystkim dla portretu psychologicznego autorki 
Baranka zabitego, zatuszowano jej młodzieńcze emfazy i ekstazy. Wszyst-
kie wpisy niebędące ważnym elementem konstruującym jej biografię 
zostały usunięte. W nowej wersji odnajdziemy wzmianki o miłości Edy 
do Piotra, ale ukryta została jej obsesja na tym tle. Stare notatki potwier-
dzały chorobliwą manię poetki, wyrażały — obecnie już nieistotne — 
zachwyty nad mężczyzną, zaburzały spójność tekstu i biografii. Wpis 
z 29 czerwca 1980 roku Ostrowska pozostawiła w pierwotnym stanie 
do momentu, w którym pojawia się zwrot do Piotra. Ta część, wyjęta 
jakby z intymnego listu, została usunięta w edycji z 2013 roku. Zatarta 
została — wyrażona poprzez przerysowane metafory — tęsknota za 
mężczyzną, ujawniająca się między innymi w natręctwie pytań:

Piotruś, smutniej mi niż skałom pozostawionym ostateczności…
Nie mogę wyrwać się z maku, boję się siebie.
Muszę z tym skończyć, zamalować pole na błękit — bardzo chcę się leczyć, 

sypiać nocami, w dzień czytać i myśleć, i słuchać, i patrzeć, i śmieć się do dzieci.
Piotruś, jeśli czegoś bardzo się chce, wiatr się spala we włosach i w śmiechu, 

prawda, że w śmiechu?… Musi się udać, przecież od tego są maluchy, żeby się 
nam wdrapywały na kolana.

Piotruś, jak tam Joanna Oktawia?, co słychać u ciebie?, bardzo się cieszę, 
że wytrwałeś, strasznie się cieszę.

Ja zbiorę siły i na pewno wrócę do zdrowia, tylko się nie martw, proszę.
dz, 29.06.80, s. 113

Eda Ostrowska tworzy swój dziennik pod wpływem emocji, pisanie 
traktuje jako swoistą autoterapię. Obsesyjne uczucie miłości usprawied-
liwia monotematyczność, powtarzalność motywów i w końcu grafo-

-manię. Eda jest bowiem zakochana, dlatego do uprzykrzenia pisze 
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o mężczyźnie, którego pragnie i o swojej obsesji bycia kochaną. W dzien-
niku zapisuje swoje huśtawki nastrojów: od napięcia przez depresję do 
myśli samobójczych. Zapisuje myśli i urojenia, ciągle powtarzają się: 
narkotyki, zioła, miłość, Piotr. Utrwala ten świat zdarzeń i emocji przez 
niekontrolowane pisanie.

Obsesyjną miłość do Piotra przenosi Ostrowska z dziennika do poezji. 
W Małmazji, zbiorze wierszy z 1988 roku, na który składają się jednak 
utwory z lat 1980—1983, czyli z tego samego czasu, z którego pochodzą 
wpisy w dzienniku, jeden z wierszy jest powtórką notatki z pierwszego 
wydania abramowickiego dziennika (w edycji z 2013 roku została ona 
usunięta):

Hej, Przemek!

Piotruś, Piotruś!
a ja chcę kociołek siarki i smoka całego nagusieńkiego w uszatce, w kaleso-

nach i z zaspaną księżniczką w kosmatym brzuchu

koniecznie musi być brzydki, bajkowy i smoczy i musi siusiać
tylko tak żeby księżyc wziął go za naszego pana burmistrza

bo dzieci kochają smoka za to, że nigdy nie pokazuje im tyłka

Piotruś, dlaczego Pan Mikołaj się spóźnia?
ja jestem mała, pomarszczona i płaczę jak żywa 

chyba pójdę,
stanę pod niebem z blachy i Pontu,

i krzyknę: Księżycu, Żaku, dziczko, chlebowy kwasie!
gdzie Piotruś z baśni i baśnie od światła,
i wszystko, wszystko inne

my, dzieci Wszechświata, domagamy się nafty!
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Przemek — wstydzę się nagości — rozbieram się przed tobą do naga 
i ufam ci […].

dz, lublin 7.12.80, s. 136
M, inc. „Piotruś Piotruś!”, s. 27

Przytoczony fragment jest urywkiem listu z 7 grudnia 1980 roku. Eda 
Ostrowska zwraca się w nim jednak najpierw do Przemka, po czym 
dwukrotnie używa zdrobniałej formy imienia Piotr i do niego kieruje 
część słów. Mówiąc o Piotrze, poetka używa sformułowań jakby wyciąg-
niętych z przeczytanych przez siebie bajek czy baśni (w pamiętnikowych 
wpisach często zresztą przywołuje Andersena). Nasycona lekturą jego 
tekstów wciela się w rolę dziecka, zadaje oczywiste pytania, przejmuje 
nieco infantylne zwroty, ale tym samym — na poziomie samego tekstu — 
tworzy swoją odosobnioną rzeczywistość językową. Co ciekawe, dzieje 
się tak wtedy, gdy popada w obsesję i myśli o Piotrku, kiedy zaś — przy-
pominając sobie o właściwym adresacie listu — ponownie zwraca się do 
Przemka, jej wypowiedzi — konstruowane poza obiektem miłosnych 
westchnień — stają się „normalne” i są dalekie od grafomanii.

W poezji miłość Ostrowskiej do Piotrka zostaje wyrażona wprost:

Umiłowana dusza moja suknie bzowe 
rózgi szkarłatne jabłka oleiste 
  kocham cię Piotrze 
od ust figowych po dupę bagnistą

M, inc. „Umiłowała dusza moja suknie bzowe”
s. 64

Znamienne są dwa ostatnie wersy: zawierają najpierw bezpośrednie 
wyznanie miłosne, następnie zaś aż nadto obrazowe sformułowanie, gra-
fomańskie i trywialne. Dodane przez poetkę określenia: „figowe” i „bag-
nista” przenoszą intymność wyrazu w przestrzeń sztuki. Kicz zmieszany 
został z turpizmem. I tak jak kicz jest wszechpotężny a turpizm nieod-
dzielny od życia, tak samo miłość jest tutaj zachłanna i zaborcza: „od 
ust figowych po dupę bagnistą”.

Siła miłości autorki Letycji u miecznika ujawnia się również w wierszu 
o inc. „Kiedyś byłam…”, napisanym 16 listopada 1981 roku:
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Kiedyś byłam twarda jak batut pszenicy 
zamulona dziewczyna w jazzowej spódnicy 
kochałam cię Piotrze 
i ust się wyparłam 
gdy suknia się darła 
od ognia i wody dziuplastej

M, inc. „Kiedyś byłam…” 
s. 62

Choć tym wyznaniem rządzi czas przeszły, nie unieważnia on uczucia 
do Piotra. Podmiot określa siebie jako „zamuloną dziewczynę”. Ten stan 

„zamulenia” pojawia się nie tylko pod wpływem miłości, lecz także po 
zażyciu „narkotycznych substancji”. W stanie odurzenia mocniej odczu-
walne jest uczucie miłości i jego niszcząca siła; destruując „ja”, podobna 
jest ona do niepoddających się żywiołów ognia i wody. Przytoczona 
strofa w jakimś sensie podsumowuje pewien etap życia poetki, czas prze-
szły godzi podmiot z porażkami egzystencji. I byłby to wiersz o wznios-
łości miłości, która zna prawdę pragnienia i odrzucenia, przyciągania 
i rozstania, gdyby nagle nie zmienił się ton wypowiedzi:

Piotruś Piotruś 
malcu zasrany bąku basisty 
kiedy dorośniesz 
zmyślę ci gitarę i stare 
pudło na kapelusze 
potem zmyślę ci duszę rozum i ciało 
 
i kochać kochać się wzbronię 
boś ty wołkiem skalistym bieniaszkiem 
miechem talkiem baśniowym mleczarzem 
z rockowym pyskiem

M, inc. „Kiedyś byłam…” 
s. 62

To jakby karcenie dziecka przez osobę dorosłą; mamy do czynienia 
zarówno ze zdrobnieniem imienia, jak i infantylizacją postaci. Podmiot 
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mówiący planuje wcielić się w kreatora „malca zasranego”, wyobraża 
sobie sprawowanie władzy nad nim. Akt kreacji potwierdza, że jest 
urojeniem. Rzec by można, że w chorym umyśle podmiot ulepsza na 
swój sposób Piotra, czyniąc z niego kogoś, kogo trudno kochać. Dlatego 
nazywając go „malcem zasranym”, obdarza go także takimi określeniami, 
jak: „wołek skalisty”, „bieniaszek”, „talk baśniowy”, „mleczarz” itd. Piotr 
pochłonięty przez rzeczywistość językową i wyobraźnię podmiotu, pod-
dany procesowi infantylizacji, staje się dzieckiem. Sygnatury Piotra są 
tutaj grafomańskie, ale zostały również mocno wystylizowane. Poetka 
przywołała je w określonym celu, infantylizm przebijający przez te wier-
sze jest przecież pewnego rodzaju siłą kreacyjną.

W utworach poetyckich autorki Echolalii pojawiają się natarczywe 
nawoływania skierowane do Piotra; podobnie jak w Oto stoję przed tobą 
w deszczu ciała:

    Piotr hej Piotrze 
narożny domie rozumny kamieniu 
 Piotrek Piotruś 
 czterej panowie spośród trzech legli w sprężysty 
      halwaśny śmiech 
 
    Piotrek co u diabła 
czy cię przeklęto w brudny śnieg 
 Piotruś Piotruś podwójny Piotrze 
 co u ciebie 
   rydz Nibek Oleśnica 
 
   ej Pietrek 
    cóż z ciebie za kamienica że 
    grzybem się chwalisz

M, inc. „dziwić się snom…” 
s. 6

W wierszu adresat milczy. Mimo wielu wezwań i prowokacji pod-
miotu, Piotr nie mówi nic. Utwór ten potwierdza raz jeszcze chorobę 
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psychiczną autorki Małmazji. „Ja” mówiące zatrzymuje Piotra w swoich 
urojeniach. Widzi go w każdym miejscu i rzeczach. Poetka personifikuje 
otaczające ją przedmioty. Obsesyjne uczucie do Piotra sprawia, że świat 
zewnętrzny ożywa, a materia jest związana z ukochanym. Mężczyzna 
jest silnie obecny w podświadomości „ja”, co sprawia, że kobieta nie jest 
w stanie odróżnić rzeczywistości od iluzji. Przytoczony wiersz został 
napisany 30 listopada 1979 roku,  rok później (26 października 1980) 
Ostrowska powie w utworze rozpoczynającym się słowami „Ktoś jeden 
się smuci…”:

[…] 
    Nic się nie stało 
    noce wciąż księżycują 
 
a Piotrka i sukna pewnie nigdy nie było.

M, inc. „Ktoś jeden się smuci…”, s. 18

Dopowiedzmy w końcu: Piotr — wynika z jej zapisków — naprawdę 
istniał w życiu Edy Ostrowskiej dwa tygodnie, potem był przede wszyst-
kim „obiektem wyobrażonym”, bohaterem jej wierszy i dziennika, aż 
w końcu stał się trudno uleczalną obsesją.

Zakończenie

Mówiąc o grafomanii w odniesieniu do twórczości Edy Ostrowskiej, ma 
się na myśli przede wszystkim chorobliwą manię pisania, związaną z jej 
stanem psychicznym. Poetka z Włodawy należy do tej kategorii twórców, 
którzy nie potrafią zapanować nad przymusem pisania. Pragnienie prze-
lania na papier emocji staje się silniejsze niż rozsądek, pojawia się mimo-
wolnie, jest jakby transpersonalne. Stan ten widzimy przede wszystkim 
w początkowej twórczości Edy Ostrowskiej. Chora na psychozę poetka 
z Włodawy doznaje silnych zakłóceń związanych z percepcją rzeczywi-
stości. Normalne widzenia świata utrudniają towarzyszące jej omamy 
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i urojenia, połączone z natrętnymi myślami, te zaś wynikają z konkret-
nych, bolesnych przeżyć. Chcąc pozbyć się natręctw i związanego z nimi 
lęku, poetka obsesyjnie zapisuje kolejne strony literatury, na których 
pojawiają się stałe tematy: Eda, narkotyki, zioła, leki i „długonogi” Piotr, 
którego ręce „pachną mydłem”. Pisanie jest autoterapią, inną ekspresją.

Nielogiczne czy trywialne zdania, niedokończone wypowiedzi, któ-
rych fragmentaryczność, pozorowana dialogiczność utrudniają inter-
pretację, są odbiciem stanu psychicznego autorki Letycji u Miecznika. 
Autentycznie doświadczane sytuacje graniczne (śpiączka, zapaść, próby 
samobójcze) przekładają się na literackie mantry narkotyczne, wielo-
krotne zwroty do Piotra, pojawiające się w kilkuzdaniowym zaledwie 
urywku tekstu. A jednak o wspomnianych fragmentach trudno powie-
dzieć, że należą do bezwartościowej produkcji literackiej czy są nieudolne.

Odniesienie takiego stwierdzenia do twórczości autorki Małmazji jest 
ryzykowne. Utwory, nawet jeżeli słusznie uznaje się je za grafomańskie, 
stanowią także celową stylizację, kreację oraz manifestację indywidual-
ności. Sięgnięcie po grafomańskie chwyty bywa w tym wypadku przemy-
ślaną strategią twórczą12. W wątpliwość należy podać natomiast jakość 
fragmentów usuniętych z drugiego wydania dziennika, z 2013  roku, 
poprawionego przez pisarkę, której psychiczne niedomaganie zostało 
stłumione i która po trzydziestu latach tworzenia patrzy w nowy sposób 
na swój wczesny dorobek literacki.

Chociaż Eda Ostrowska jest literacką outsiderką, dewiantką, również 
wariatką, na pewno nie należy do autorek, które nie mają swojego języka. 
Przeciwnie  — żyje w  swojej odosobnionej rzeczywistości językowej, 
która mimo że nie współgra ze współczesnymi konwencjami literackimi, 
nie jest — mówiąc za Dariuszem Śnieżką — pustą formą bycia pisarzem. 
Eda Ostrowska nie jest grafomanką w pospolitym rozumieniu tego słowa, 
choć grafo-mania rozumiana jako niepohamowana potrzeba pisania 
do dzisiaj jest jej stanem. Może tak właśnie ujawnia się furor poeticus?

12 Por. M. Lachman: O pożytkach płynących z grafomanii…, s. 22—23.
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Katarzyna Niesporek

Grapho-Mania in Psychosis. On Early Works of Eda Ostrowska

Summary

The article deals with early works by Eda Ostrowska. Speaking of graphomania in 
relation to works by the author of Baranek zabity (The Slaughtered Lamb), what 
comes to mind is predominantly her compulsive mania of writing connected with 
her mental state. The poet from Włodawa belongs to this category of writers who 
are unable to control their compulsion to write. A desire to commit her feelings 
to paper becomes stronger than common sense, and is unintentional. The poet 
wants to oust obsessions and fear they invoke, and therefore obsessively fills 
subsequent pages of literature with subjects like: Eda, drugs, herbs, medicines, 
and long-legged Peter whose hands “smell with soap.” For Ostrowska writing is 
a sort of autotherapy, another expression.

Катажина Неспорек

Графо-мания в психозе. О раннем творчестве Эды Островской

Резюме

Предметом статьи является раннее творчество Эды Островской. 
Говоря о  графомании по отношению к творчеству автора «Убитого 
барашка», прежде всего имеется в виду патологическое стремление 
сочинять тексты, связанное с психическим состоянием поэтессы из 
Влодавы. Она принадлежит к той категории творцов, которые не могут 
совладaть с пoбуждением писать. Желание перенести на бумагу эмоции 
становится сильнее рассудка, происходит непроизвольно. Стремясь 
избавиться от навязчивых мыслей и обусловленных ими боязней, 
поэтесса с одержимостью записывает очередные страницы литературы, 
на которых появляются следующие темы: Эда, наркотики, травы, лекарства 
и  „длинноногий” Пётр, руки которого „пахнут мылом”. Писать для 
поэтессы означает автотерапевтическое действие, другой вид экспрессии.





Ammon Ulrich 25

Andrzejewski Jerzy 93

Apollinaire Guillaume 41

Arct Michał 8

Asnyk Adam 103

Bachórz Józef 74

Baka Józef, ks. 22, 74 

Balcerzan Edward 13, 14, 36

Banasiak Bogdan 38

Baran Bogdan 72

Barańczak Stanisław 12, 19, 41

Barthes Roland 9, 45

Bhabha Homi 27, 28

Białoszewski Miron 11, 36, 37

Borges Jorge Luis 42

Borowski Tadeusz 93

Breton André 77, 78

Brodzka Alina 110

Brosses Charles de 27

Bucharin Nikołaj 49

Bucholc Marta 28

Budzyński Michał 113

Burska Lidia 110

Byron George 55

Bystroń Jan Stanisław 9

Camus Albert 80

Chwylowy Mykoła 49,  

53—56

Chymkowski Roman 9

Coehlo Paulo 21

Cuber Marta 44

Czapliński Przemysław 128

Czechow Antoni 101

Ćirlić Dorota Jovanka 17

Dante Alighieri 95

Darwin Karol 55

Indeks osobowy



146 iNdeKs OsOBOWy

Dawidek Gryglicka Małgorzata 
42

Dehnel Jacek 16—20, 27

Dereń Ewa 42

Derrida Jacques 38, 42

Dobrogosz Tomasz 27

Douglas Mary 28, 31

Dowżenko Oleksander 50

Dubuffet Jean 42, 43

Dunikowski Xawery 91

Dunin Kinga 16

Dunin-Wąsowicz Paweł 29

Dziadek Adam 45

Ellan-Blakytny Wasyl 48, 49

Epikur 80

Fert Józef 131, 132

Festinger Leon 28

Filippow Aleksander 47

Fiszer Franciszek 36, 37

Flaubert Gustav 53

Foucault Michel 30, 31, 42, 116, 

117

Freud Zygmunt 27, 39, 60

Gałczyński Konstanty Ildefons 
103

Gazda Grzegorz 77

Giedrys Grzegorz 15, 29, 30, 60, 

61, 128

Głowiński Michał 7, 15

Goethe Johann Wolfgang 55, 80

Gogh Vincent van 92

Golka Marian 72

Gołębiewski Łukasz 10

Gondowicz Jan 63

Gordijenko Serhij 51

Goszczyński Seweryn 103

Górzański Jerzy 65

Grabowski Stanisław 63, 65

Grochola Katarzyna 26

Grochowiak Stanisław 103

Grydzewski Mieczysław 63

Grzeszczyk Arkadiusz D. 20

Grzeszczyk Maria 20

Grzeszczyk Władysław A. 20

Hauck Emma 43

Hemingway Ernest 91

Hrabal Bohumil 18

Hubenko Pawło (pseud. Ostap 
Wysznia) 50, 52

Humenna Dokia 52

Huxley Aldous 74

Irzeńska Katarzyna 26

Irzykowski Karol 74

Jackowski Aleksander 42

Jagfeld Monika 43

Jakowenko Grygorij 53

Jałowy Myhajło 49

Janion Maria 71

Jaworski Stefan 123

Jentys Maria 132

Jung Carl Gustav 60

Juszczyk Andrzej 113, 123, 124



iNdeKs OsOBOWy 147

Kafka Franz 77

Kalicińska Małgorzata 26

Kęder Konrad 94

Kledzik Bronisław 124

Kochanowski Jan 100

Konopnicka Maria 101

Kopaliński Władysław 63

Koperski Jerzy 65

Koryś Izabela 9

Kostkiewiczowa Teresa 8, 111

Kowalczyk Andrzej 132

Kowalczykowa Alina 38

Koziołek Ryszard 110

Kraszewski Józef Ignacy 74, 

120

Krzysztoń Jerzy 64, 65

Kurylczyk Ryszard 124

Kyrylenko Iwan 50

Lacan Jacques 25

Lachman Magdalena 128, 131, 

142

Lec Stanisław Jerzy 98

Leszczyński Damian 30

Letiachowa Tatiana 48

Libura Agnieszka 113

Lichniak Zygmunt 109, 123

Linde Samuel Bogumił 8

Linneusz Karol 80

Loth Roman 37

Lupin Arsene 102

Łozowska-Patynowska Anna  
27

Łukasiewicz Jacek 113, 118, 124

Maciąg Włodzimierz 12, 59, 65, 

66, 72, 75, 76, 79, 81, 82, 89, 93, 

96—98, 101, 104, 105

Majda Jan 66

Makarenko Anton 48

Mann Tomasz 101

Marinetti Filippo Tommaso 41

Marcinkowski Kajetan Jaxa 9

Markiewka Tomasz 109, 110, 

119, 124

Marks Karol 48, 53, 55

Martuszewska Anna 21

Maupassant Guy de 53

Mazurkiewicz Filip 111

Michalak Dominika 9

Mickiewicz Adam 54, 70, 72, 

94, 101

Midas (władca Frygii) 88, 89

Miłosz Czesław 71

Mniszkówna Helena 103

Muschg Walter 72

Mynko Wasyl 49, 51

Neron 86

Newton Isaac 55

Nęcka Edward 73

Nodzyńska Paulina 17

Nowacki Dariusz 16, 17

Nowakowski Marek 101

Okopień-Sławińska Aleksandra  
7



148 iNdeKs OsOBOWy

Olejniczak Józef 116

Onak Leszek 61, 62

Orgelbrand Maurycy 8

Orłowski Adam 104

Osiecka Agnieszka 44, 45

Ostrowska Eda 11, 127—132, 134, 

136—138, 141—143

Pancz Petro 50

Paniw Andrij 50, 51

Parandowski Jan 61, 63

Parnicka Eleonora 123

Parnicki Teodor 11, 109—126

Pawlikowska-Jasnorzewska 
Maria 103

Pawlus Tomasz 116

Philipson Robert 25

Piotrowski Andrzej 117, 122

Pobratyńska Ewa 102

Priszwin Michaił 85

Przerwa-Tetmajer Kazimierz  
101, 103, 104

Ptolemeusz 80

Pylypenko Serhij 47—50, 

52—55

Pyszny Joanna 21

Rasiński Lotar 30

Romanowa Natalia 47

Rousseau Jean Jacques 39

Rudnicki Adolf 93

Sadkowski Wacław 123

Samozwaniec Magdalena 100

Sapkowski Andrzej 74

Schulz Bruno 18

Skrendo Andrzej 15, 19—21

Skrzypek Marian 27

Skutnabb-Kangas Tove 25

Skwarczyńska Stefania 37

Sławiński Janusz 7, 15, 111

Słowacki Juliusz 101

Sobieraj Tomasz 18, 19

Sosiura Wołodymyr 52

Spengler Oswald 55

Staff Leopold 103

Stalin Józef 52, 55

Stańczyk 67

Stoberski Jan 74

Szawerna-Dyrszka Anna 116

Szekspir William 74

Szewczenko Iwan 50

Szewczenko Taras 50

Szewczyk Katarzyna 39, 129

Szkandri Mirosław 48, 56

Szymborska Wisława 12, 59, 

65—68, 72, 75, 76, 79, 81, 82, 91, 

93, 96—98, 101, 103—105

Szymutko Stefan 110, 119, 120

Śnieżko Dariusz 13, 14, 21, 142

Tokarska-Bakir Joanna 28

Trembecki Stanisław 101

Tuwim Julian 11, 35, 38—41, 103

Ugrešić Dubravka 16, 17

Uniłowski Krzysztof 16, 110, 111



Varga Krzysztof 29

Villon Francis 70

Walas Teresa 65

Wańkowicz Melchior 63

Warchala Michał 39

Waszczyk Paweł 10

Ważyk Adam 42

Whitman Walt 18

Wierzejska Jagoda 124

Witkowski Michał 19, 27, 127

Wojewódzki Jakub 17

Wójcik Tomasz 124

Wysocki Grzegorz 67

Wysznia Ostap (patrz: Hubenko 
Pawło) 50, 52

Zabiła Natalia 52

Zalewski Cezary 123

Zaruba Jerzy 37

Zdanowicz Aleksander 9

Zieniewicz Andrzej 124

Zimand Roman 128

Żuliński Leszek 65

Żurakowski Bogusław 65

Opracował Jan Zając



Redakcja, projekt okładki oraz stron tytułowych 
Aleksandra Gaździcka

Projekt typograficzny i łamanie  
Paulina Dubiel

Korekta  
Magdalena Białek

Copyright © 2015 by 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 
Wszelkie prawa zastrzeżone

ISSN 0208-6336
ISBN 978-83-8012-418-9
(wersja drukowana)

ISBN 978-83-8012-419-6
(wersja elektroniczna)

Wydawca 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 
ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice 
www.wydawnictwo.us.edu.pl 
e-mail: wydawus@us.edu.pl

Wydanie I. Liczba arkuszy drukarskich: 9,5. Liczba arkuszy wydawniczych: 9,0. Cena 20 zł (+ VAT).  
Publikację wydrukowano na papierze Alto 80 g / m2, vol. 1,5, dostępnym w ofercie firmy Panta.  
Do składu użyto kroju pisma Minion Pro oraz Goldy EFN.  
Druk i oprawę wykonano w drukarni „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. (ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław).






	o1
	o2
	grafomania
	o3
	o4

