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ZBIGNIEWA ZIELONKI

Twórczość profesora Zbigniewa Zielonki nie doczekała się jeszcze monografii 
na miarę wagi twórczości tego świetnego prozaika. Wypada mi żywić nadzieję, że 
ta sesja będzie inspiracją dla krytyków i historyków literatury, by takiego zadania 
się podjąć. I dziękuję organizatorom tego spotkania za możliwość wzięcia w niej 
udziału, za zaszczytne zaproszenie mnie -  studentki Pana Profesora. Profesora, 
który pozostaje w mej wdzięcznej myśli jako pierwszy Mistrz i Nauczyciel huma
nistycznej wiedzy i głęboko humanistycznej refleksji.

Powieść Zbigniewa Zielonki -  zatytułowana Księga Henrykowska1 -  ukaza
ła się w roku 1979. Jej akcja toczy się w XIII wieku (od 1221 do 1288 roku), choć 
narrator tej powieści przynależy do czasów nam współczesnych. Ten fantastycz
ny pomysł, by współczesnego dziennikarza, z całym bagażem wiedzy i świadomo
ścią historii, która przez ten czas wydarzyła się w Polsce i Europie, przenieść 
w czasy o 700 lat wcześniejsze, wcale nie jest taki zaskakujący. Wszak prze
szłość jest obecna w każdej chwili, trwa dzięki ludzkiej pamięci i „ może być przy
woływana do życia, choć w nowej perspektywie. (...) Nic, co przeszłe, istnieć 
nie przestało ”1 2 -  jak twierdził Bergson. Wplatane w tekst komentarze pocho
dzące z czasów późniejszych (np. te dotyczące Szekspira, cytatów z Mickiewi
cza, Wyspiańskiego czy odkryć Freuda), wiedza, którą zyskujemy w konfrontacji 
przeszłości i współczesności, ta „gra teraźniejszego i przeszłego” może świadczyć 
„ (...) o istnieniu takich motywów w myśleniu ludzkim, które mimo wszelkich 
zmian zawsze są obecne (...) ”3. Bo choć Z. Zielonka wielką wagę przywiązuje 
do tzw. „prawdy historycznej” i pozostaje wiemy wiedzy, jaką posiadamy odno
śnie do tamtego czasu historycznego, wiernie zarysowując tło społeczne, obycza
jowe, kulturowe, „wskrzeszając” postacie, zapisane w księgach i kronikach tamtego

1 Z. Zielonka, Księga Henrykowska, Warszawa 1979. Wszystkie cytaty za tym wydaniem; 
oznaczam w tekście skrótem KH, cyfry odsyłają do strony.

2 B. Skarga, Granice historyczności, Warszawa 1989, s. 216.
3 Thirffim s 717
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czasu, z niezwykłą precyzją dbając o szczegóły i fakty, które miały miejsce na 
Dolnym Śląsku i w Polsce w XIII wieku, to mojąuwagę skupił jeden aspekt przyto
czonych opowieści. Nie śledzenie zgodności między historią-jej faktami, a prawdą 
ukazanego czasu, nie badanie „szczeliny -  prześwitu” między tymi przestrzenia
mi, ale sama prawda historii, historii, która, żeby się mogła dokonać, potrzebuje 
ludzi, ich aktywności, działań i uczuć, którymi tę aktywność obejmują i w końcu 
opowieści o działaniu. Bo jak pisał Heidegger: „Pola Elizejskie obrazują wstęp
ne otwarcie do historii i czynią możliwym wszelki dialog w czasie".4 *

W Księdze Henrykowskiej tworzenie historii i aspekty opowiadania o niej przyj
mują dwie perspektywy. Jeżeli prawda, więc też prawda historii -  jest drogą i za
daniem , drogą i celem, jeżeli rozpada się na fakty i sposób dojścia do nich, to też 
musi być tak właśnie tworzona -  jako trwanie ku zadaniu. A każda z tych perspek
tyw skupia uwagę innych narratorów, innych narracji, jest przedmiotem aktywno
ści odrębnych bohaterów. Odrębność tę wyznaczają: przynależność do płci -  inaczej 
tworzą historię kobiety, inny udział w niej mająmężczyźni, drugim kryterium jest kul
turowa (czy raczej należałoby tu powiedzieć -  religijna) świadomość.

Dziennikarz -  narrator, choć nie pozostaje bezstronny i komentuje obserwo
wane wydarzenia6, ukazuje je nam właśnie z uwzględnieniem tych dwóch per
spektyw. Ale w jego relacji nie kłócą się one ze sobą -  wprost przeciwnie 
-  uzupełniają, splatając, tworzą całość historii -  drogi i osiągniętego celu.

Historia jest domenąprzede wszystkim mężczyzn. Oni ją  tworzą i oni ją  i o niej 
opowiadają7. Mam tu na myśli tę historię, którą w końcu odnajdujemy w podręcz
nikach i w historycznych książkach -  faktograficzną, skupioną na opisie tworze
nia państwowych, politycznych struktur, tworzeniu prawa -  czyli historię owych 
zadań, celów, ku którym ludzkość zmierza: „ (...) z ziemi wyszliśmy, do ziemi 
wrócim. Ale dopokąd żywiemy, przeonaczamy j ą ”. (KH 479) -  podsumuje ten 
rodzaj aktywności jeden z bohaterów. W takim ujęciu kobiety pozostają jedynie 
tłem, mogłoby się wydawać, że istnieją „osobno”, że są jedynie ozdobami męskich 
historii8. Są po to, by móc zostać opisane jako żony, matki, czasem kochanki. 
Jakby historia jedynie takie role wyznaczyła im do odegrania -  na miarę jednego 
zadania i zdania, krótkiego wspomnienia. Mogłoby się więc wydawać, że historia

4 Zob. B. Skarga, Granice..., s. 220.
s Ibidem, s. 221.
6 „Nawet nie wiem, ja k  to się stało, że z  obserwatora stałem się mimowolnym uczestnikiem 

wydarzeń, że coraz bardziej przejmowałem się tym, co się tu działo i pochłaniały mnie sprawy 
ludzi, będących dotychczas jedynie ciągiem znaków, liter, drukowanych w źródłach ". (KH 328)

7 „ (...) historia je st procesem przekazywania ”, - ja k  zaznaczył Jacques Le Goff, por.: tegoż, Czas 
kościoła i czas kupca, [w:] Czas w kulturze, wybrał, opracował i wstępem opatrzył A. Zającz
kowski, Warszawa 1988, s. 341.

8 A przecież kobiety, choć „nie istnieją” w historii, przecież współtworzą ją, jest ich zawsze 50% 
całej ludzkości -  zauważa S. Walczewska, [w:] tejże, Historia kobiet i je j  różne postaci, „Kate
dra” 2001, nr l , s .  242-244.
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historii opowiedziana przez Zbigniewa Zielonkę ustami narratora Księgi Henry- 
kowskiej, średniowiecznego wszędobylskiego gawędziarza Kwiecika, Gniewka, 
ojca Piotra, Anny... też sprowadzi kobiety do krótkich, bladych wspomnień o roli 
odegranej nie w h i s t o r i i, ale w historii mężczyzn. Na szczęście dla nas -  
czytelników -  tak nie jest.

Zdecydowana większość postaci kobiecych w powieści ma swoje pierwowzo
ry w wypisach historycznych -  kobiety o tych imionach żyły w opisywanym cza
sie na przywołanych terenach. Zbigniew Zielonka imionom odczytanym w śląskich 
dokumentach „nadał” ciało, przypisał osobowość, charakter, obdarzył (lub nie) 
rozumem, świętością, zaludnił nimi przestrzeń Dolnego Śląska, historii opowiada
nej i Historii nadał „kobiece rysy”. Bo choć historia stanowi domenę mężczyzn, 
kobiety nie mogą nie pojawić się w jej przestrzeni. Opowiadająmężczyźni, ale bez 
kobiet żadna historia nie byłaby możliwa. Ich wpływ jest znaczący, mimo że nie 
prowadzą wojen i nie ustanawiają praw.

Zwróćmy uwagę, że już zdanie-bohater tej powieści nie mogłoby zaistnieć, 
gdyby nie kobieta, do której przez mężczyznę zdanie to zostało wypowiedziane. 
„Daj, ać ja  pobruczę, a ty poczywaj” — niemal na samym początku książki 
wypowiada je spolonizowany Czech Boguchwał do swojej żony, Krasawicy. 
A Krasawica jest grubą, „słabą na umie” kobietą, głupkowato chichocze i „płasz
cze” w dłonie za każdym razem, gdy usłyszy jakąś zadziwiającą jej naiwność 
myśl. Mąż zawsze sprowadzają do porządku, wyrywając z histerycznych reakcji, 
na co Krasawica zgodnie i bez protestów przystaje. To jeden wymiar jej osobo
wości. Krasawica (odnotujmy jednak, że ku zaskoczeniu słuchaczy najczęściej) 
potrafi wypowiadać zdania na miarę Sokratesa: „ Toć wiem, że nic nie wiem ” 
i jak komentuje narrator: „Nie trzeba być Sokratesem, aby mówić jak Sokra
tes ”. (KH 144-145) Owa „słabowita na umie” kobietajest też strażniczką rodzin
nej tajemnicy i to ona pilnuje, by to, co tajemne (czyli pokrewieństwo z poznańskim 
biskupem) nie zostało przez męża, leżącego na śmiertelnym łożu, zdradzone.

Mielenie zboża to „babska robota”, a jednak tę „babską robotę” wykonuje 
często mąż Krasawicy, narażając się na śmieszność i złośliwe docinki innych, na 
złośliwe przezwisko -  Brukała (miejscowość Brukalice taki ma właśnie źródło- 
słów, staje się więc częścią męskiej/żeńskiej, a może po prostu małżeńskiej, histo
rii). Krasawica jest jednak chorowita, a ponieważ na pomoc ani synów, ani synowicy, 
Anki, liczyć nie może, małżonkowie muszą wspierać się w trudnej pracy. Powta
rzanie owego, dla nas historycznego, zdania tak weszło w krew Boguchwałowi, że 
wykrzykuje je przez sen, w czasie choroby, na łożu śmierci i tak przeradza się ono 
w przepiękne miłosne wyznanie, w wyraz mężowskiej troski, oddania, przywiąza
nia, współodpowiedzialności: „-Krasawico! Daj, ty poczywaj, a ja  pobruczę..A 
Daj... a ja  pobruczę...! Daj... a ja  pobruczę... Daj... ty poczywaj... Krasawi
ca przytoczyła się do niego ze Izami w oczach (KH 221) To jedne z ostatnich 
słów wypowiedziane przez umierającego Boguchwała.
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Opis śmierci Krasawicy najlepiej odzwierciedla przemoc historii -  nikt, jak ona 
nie doświadczył tak jej okrucieństwa na sobie. Stara, bardzo już gruba i opuszczo
na przez uciekających przed tatarską nawałnicą bliskich, próbowała schronić się 
w lesie, ale Tatarzy napadli ją, zgwałcili i bestialsko zamordowali. Jej rozkładające 
się zwłoki odnaleziono kilka dni po najeździe wroga. To, oczywiście nie tylko zde
rzenie męskiej i kobiecej historii, to zderzenie historii cywilizacji chrześcijańskiej 
i pokonującej ją  (przynajmniej do pewnego momentu) barbarzyńskiej cywilizacji 
mongolskiej, potężnego i przerażającego Czingiz-chana, przewyższającego jednak 
narody europejskie „kulturą” wojskową9. Podręczniki historii nie analizują jednak 
indywidualnych nieszczęść, bólu pozostawionych wdów i półsierot. Ten aspekt 
uobecnia Księga Henrykowska, przywołując postacie Krasawicy, Zofki, Kra
ski... W tym kontekście -  barbarzyńskiego napadu, zrównaniu ulegaj ą w opowia
danej historii losy mężczyzn i kobiet -  wobec tej historii, historii tworzonej przez 
Antychrysta10 *, wszyscy są równi w nieszczęściu, cierpieniu, w bólu, niezrozumie
niu spadającego zła. Zapewnienia, że walcząc z pogaństwem, stają się męczenni
kami, nie wszystkich przekonują: „(...) skąd przeto tyle rzekomo upiorów?” 
(KH 246) Nowa wiara (mimo że wprowadzana trzeci wiek) z trudnością toruje 
sobie drogę. Jednak „ (...) poważnym błędem byłoby sądzić, że ludzie wierzący 
wyznawali credo naprawdę jednakowe”". Jak wiele zawdzięczamy tu kobie
tom zauważa Zbigniew Zielonka, w zgodzie z przekonaniem Régine Pemoud, że 
„Nader interesujące jest to uświadomienie sobie, jak  czynną rolę odgrywa
ją  kobiety w procesie chrystianizacji w czasach, gdy Zachód waha się jesz
cze między pogaństwem, arianizmem a prawowiernym chrześcijaństwem ”12.
I choć ta myśl dotyczy nieco wcześniejszej historii zachodniej Europy, doskonale 
oddaje problem, jaki miał miejsce także na ziemiach polskich.

W rozdziale II (jest rok 1222) przywołana zostaje postać księżnej Jadwigi me- 
rańskiej, późniejszej świętej katolickiej, żony Henryka Brodatego (zm. w 1243 r.).

To piękna kobieta -  ,, Śliczna ona kiedyś była, że aże oczy bolały patrzeć! ” 
(ICH 85), jak twierdził Kwiecik. Szczupła, drobna, o „przeźroczyście białej twa
rzy”, z „pięknie sklepioną białą szyją” -  i jak piękna, tak dobra, współczująca, 
pobożna. To ona wymusi na swym mężu darowanie połowy dziesięciny przezna
czonej księciu, gdy wieśniacy przyjdą prosić o ulgę w związku z wyjątkowo nie
urodzajnym rokiem. Jest świetnym retorykiem, bezpardonowa w argumentach 
przytaczanych na poparcie swoich racji. Gdy Henryk tłumaczy, że nie może od
puszczać spłaty podatków, bo w całym Śląsku nieurodzaj, a mniejsze wpływy utrudnią 
rządy, księżna odpowiedziała: To ustąpcie z księstwa, jeśli inaczej nie po

9 Dokładniej pisze na te temat Paweł Jasienica, por. : tegoż, Polska Piastów, Warszawa 1990, s. 199-204.
10 „ Gdzie im tam do ludzi?!” (KH 245) i „Duchowni z dawna wołali, że na wschodzie urodził się 

Antychryst, który zeżre siedmioma paszczami chrześcijan (KH 240)
II M. Bloch, Społeczeństwo feudalne, tłum. E. Bąkowska, wstęp A. F. Grabski, Warszawa 1981, s. 167.
12 R. Pemoud. Kobieta w czasach katedr, nrzeł. I. Badowska, Warszawa 1990, s. 16.
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traficie władać jak i bez sprawiedliwości! ” (KH 90) i choć księciu „krew ude
rzyła na twarz” ostateczny argument, że choć nie on deszcz i mróz sprowadził, to 
on przecież zajął boże miejsce na ziemi, przekonał go do ustępstw. Księżna pości 
i zaoszczędzone jedzenie każe rozdawać żebrakom -  sama ich obsługuje, prowa
dzi teologiczne i polityczno-prawne dysputy (zawsze biorąc w nich górę). Poboż
ność i przebiegłość księżnej w realizowaniu „świętego programu” jest tak daleko 
posunięta, że gdy kaznodzieja zakazuje jej ze względu na zdrowie chodzenia boso 
do kościoła -  księżna posłusznie nosi ciżemki -  ale pod pachą.

Bezkompromisowość księżnej w dążeniu do świętości pomaga jej zyskać szacu
nek, uznanie i jeszcze większą miłość Henryka13 14, ale już jej brat -  biskup Ekbert -  
nazywają „nieludzką” w jej postawie: „(...) ty nieludzka siostro. Ty jesteś okrut
niejsza niż sumienie” (KH 120). Wyraża zgorszenie z powodu wpływu, jaki wy
wiera na Annę, siostrę Henryka Pobożnego, gani bezkompromisowe odwrócenie od 
„świata”, brak troski o najbliższych (troski dodajmy w wymiarze ziemskim, nie „nie
biańskim”, bo ta jest nieustannym przedmiotem jej zainteresowań). Jednak Jadwiga 
i Anna są tymi, dzięki którym te ziemie przenika kultura chrześcijańska. Ofiarność, 
miłość, wierność, troska i współodpowiedzialność, przykład postawy poświadczanej 
osobistymi wyborami. Ostatni „sąd Boży”, który odbył się na Ziemiach Śląskich 
został potępiony przez Jadwigę jako wyraz pogańskich obrzędów, jako diabelska, nie 
boża sprawiedliwość. Gniew Jadwigi wymusił na jej synu obietnicę zaprzestania 
tych barbarzyńskich praktyk. Skąd więc zarzut o „nieludzkość” -  i to zarzut posta
wiony przez biskupa? Wydaje się, że Jadwiga stanowi uosobienie pewnej skrajności 
w swej postawie wcielania nowej kultury-religii. Cel, zatraca w jej działaniu drogę 
(„uświęca środki”). Podobnie rzecz się będzie miała z opatem Piotrem, który miecz 
„duchowy” i miecz władzy świeckiej postawi na straży nowego prawa i porządku.

Jeżeli o średniowieczu często się mówi, że było epoką skrajności, to było nią 
również ze względu na stosunek do obyczajowości, zmysłowości i religijności. Jan 
Ptaśnik napisał, że: „Życie wieków średnich jest z jednej strony życiem nad
zwyczajnej pobożności i ascezy, a z drugiej nieokiełznanej rozpusty”'4. Wo
bec tak realizowanej czy raczej nierealizowanej, czy może współrealizowanej, 
pobożności postawa Jadwigi może wydawać się tym bardziej „nieludzka”, w spo
sób niewyobrażalny przekraczająca potoczny sposób realizowania wartości chrze
ścijańskich. „Oczywiście, że wierni prawie wszyscy posiadali pewną ogólną 
znajomość najbardziej przemawiających do wyobraźni zasad chrześcijań
skiego poglądu na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość świata. Ale poza 
tym ich życie religijne czerpało soki z mnóstwa wierzeń i praktyk, które bądź

13 Henryk Brodaty ulegał argumentom żony. Jego przydomek wszak od tego się wziął, że: „W  ro
ku 1209 (...) małżonkowie złożyli w katedrze wrocławskiej ślub czystości dozgonnej. Na pamiąt
kę tego zdarzenia książę zapuścił brodę, której nigdy nie strzygł (...) ". Por.: P. Jasienica, Polska 
Piastów..., s. 197.

14 Zob. P. Jasienica, Polska Piastów.... s. 215.
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przekazane przez odwieczną magię, bądź zrodzone w epoce stosunkowo nie
dawnej, w łonie cywilizacji ożywionej jeszcze wielką siłą mitotwórczą, wy
wierały stałą presję na doktrynę oficjalną”15.

Tę „walkę”16 pogaństwa z chrześcijaństwem świetnie oddaje scena chrztu, 
który ma miejsce w kościele. Obok kościelnego rytuału odbywa się również rów
nolegle ( ! ) drugi obrzęd -  pogański (dokładnie opisany przez brata Rudolfa, który 
także pojawia się na kartach książki). Nóżkami niemowlęcia kobiety dotykają oł
tarza, obrusem przecierają twarz... -  wszystko by zapewnić pomyślność. Te ma
giczne czynności są odprawiane równocześnie z modlitwami i sakramentem chrztu.

Z kolei księżniczka Anna i jej dworki uwielbiają słuchać opowieści braci mniej
szych zwanych „kwiatkami św. Franciszka”: ,, W ich opowieściach wszyscy lu
dzie się miłowali, ba! ludzie i zwierzęta, i ptaszkowie, i ryby nawet, i gady 
wszelakie, w tym zaś, co opowiadał książę Michał lała się krew, wrzeszczeli 
zarzynani, charkotali duszeni, płakali krwawymi łzami niewinni ludzie i to 
nie na krzywdę ze strony dzikich bestii, ale gorszych od nich ludzi... ” (KH 277) 
Propagują więc postawę miłości do całego świata, pokory i pokoju, troski o jego 
kształt w porządku franciszkańskim, a nie (że użyję skrótu myślowego) „książęco- 
Michałowym”. I tu raz jeszcze uobecnia się różnica między historią tworzoną 
i opowiadaną przez mężczyzn i historią, wybieraną przez kobiety.

Choć oczywiście kobiety też wojny prowadzą i to takie, że „ Ot, z babami nikt 
wojny nie wygra”. (KH 250) Kraska przywołuje historię kłótni wrocławskich 
przekupek z księciem, który nie chciał zapłacić za zagarnięte mleko: „ (...) tak 
krzyczały, tak piskały, tak miauczały niby kotki, że w końcu książę nie zniósł 
tego, lecz przez dworskiego człeka przysłał kosz z pieniędzmi i każdej z nas 
dał ów człek jedną srebrną monetę (...) ” (KH 250)

Troska o kształt świata, o dom wymaga walki bezwzględnej i tak jak Jadwiga 
bezkompromisowo wciela w życie ideały chrześcijańskie, tak bezkompromisowo 
chłopki będą walczyły o zarobek -  nie dla siebie, dla swoich rodzin.

To „wojna” o sprawiedliwość, o uczciwość, o przestrzeganie reguł i choć przyj
muje tu wymiar żartobliwy, ściśle łączy się z przekonaniem, że kobiety (nie dziew
czyny -  to rozróżnienie jest tu ważne) stoją na straży tradycji, obyczajowości. 
Kobiety są strażniczkami tajemnic rodowych, są strażnikami rytualnych zacho
wań, tych, które ratują historię -  tj. historię cywilizacji i kultury -  przed barbarzyń
stwem przemijania i zatracenia w wojnach, w czasie, który bezpowrotnie przemija.

Kobiety (poza wymienionymi tu świętymi) są uobecniane na kartach książki jako 
te, które stoją bliżej biologii niż kultury, bliżej natury, są przy narodzinach i przy śmierci. 
Pilnują porządku innego niż porządek historycznej faktografii, ale bez tego porządku

15 M. Bloch, Społeczeństwo..., s. 168.
16 Piszę „walkę” w cudzysłowie, gdyż dla bohaterów powieści pogańskie zachowania nie stoją 

w sprzeczności z ich wiarą.
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niemożliwe byłoby istnienie. Gdy mężczyźni skupiająsięnatym, by utworzyć „kopułę 
z prawa” nad rodami, ziemiami, by prawne reguły stanowiły podstawowe (i jedyne) 
więzy łączące społeczność (ród)17, kobiety dbają, by tymi więzami były uczucia -  
miłość, poświęcenie, ofiara, wierność, by łączyło nie prawo, państwo, zewnętrzna struk
tura, ale wybór, więzy rodzinne i wierność im18. 1 nie ma tu znaczenia, czy ta wierność 
ma swoje pogańskie, czy chrześcijańskie źródła. Kobieca troska jest wspólna bez 
względu na poziom kulturowej ireligijnej świadomości. I tylko męskiej arogancji można 
przypisać, że troska o ten rodzaj związków zostanie nazwana „rządami chuci”, gdy 
jest tylko przejawem pieczy o trwałość kosmicznego porządku i o prawdę doświadczenia, 
prawdę nie podlegającą interpretacji, jak w historiach spisywanych przez mężczyzn, 
dla których interpretacja była ważniejsza niż obserwacja, co zauważył też Marc Bloch19.

Dlatego to one są obecne i trwają w przerażeniu wobec ścinanego starego jawo
ru -  miejsca pogańskich praktyk. To ścięcie jest jak zburzenie przestrzeni, pozba
wienie jej centrum, niezbędnego punktu odniesienia, jest zabiciem opiekuńczego ducha. 
Kobiety bronią przestrzeni trwalszej niż granice państwa. I bronią więzi trwalszych 
niż prawo -  więzi miłości. Dlatego, gdy Marzena zacznie tracić mężowską miłość, 
dokona magicznego rytuału, ucieknie się nawet do czarnej magii, by mogło trwać to, 
czego trwałości nie mogą zagwarantować państwowe i sakramentalne przepisy.

W miłosnym dialogu prowadzonym przez Kachnę i Cieszka dobrze widać róż
nicę w pojmowaniu czasu i historii między mężczyzną a kobietą. Przy wspomnie
niach wspólnie spędzonych w Pradze chwil Cieszko krzyczy z rozpaczą:

Przeminęło wszystko z wiatrem. Cieszko nie może unieść już tego brze
mienia wspomnień. (...)

— Nie żałujmy, że trwało to krótko, że było tego tak mało! (...) Po cóż nam czas?

17 (...) Nie pojmujesz niczego, choćby tego, że my budujemy wspólny dom, dom domów, nad 
którym niby kopułę, zawieszamy jedno prawo ", (KH 444), czy w innym fragmencie: „ Wszakże 
ja  chcę niby kopułę rozwiesić prawo książęce nad całą tą ziemią!" (KH 515)

18 Na kartach książki pojawia się postać opata Piotra, dzięki któremu znane są nam dzieje tego 
skrawka ziemi. Mówi on: „Historiapojedynczego człeka, historia cząstki ziemi i w końcu całej 
ziemi, wszystko to mieści się w owym [Bożym -  B. Z.] zamyśle". (KH 398) Zdanie to potwier
dza, że dla niego losy pojedynczych ludzi (inaczej niż dla narratora) są jedynie pretekstem, 
zasłoną, przez którą przedziera się w opisie historii. Wyraźniej rzecz ujęta jest w kolejnym 
dialogu: „ -A  ja k  wy byście napisali o tym wszystkim, co się tu dzieje wkoło nas?! (...)
-  Wszystko takjakwidzę, „ widzę i opisuję ", nie śmiałbym wejść w ich myśli (...) w ich pragnienia nie 

ujawnione, czucia nie pokazane, żądze, których nie zdradziły słowa, spojrzenia, gesty, czyny wreszcie...
-  Jakże to?! Tak bez żadnej nauki? Bez żadnego pożytku dla dusz? (...) No bo jak i to może być 

pożytek, jeśli poprzestalibyście na tym, co zwiemy descriptio? Jakąż ci, co by was czytali 
odnieśliby korzyść?" (KH 513) Jak skomentował pracę nad zapisywaniem historii Marc 
Bloch: „ (...) konwencje literackie sprzysięgły się, aby cyniczną rzeczywistość motywów ludz
kiego postępowania swojego rodzaju zasłoną, którą ostatecznie rozdarły dopiero w począt
kach ery nowożytnej brutalne ręce de Commynes«a i Makiawela ". Czy w innym miejscu: 
„ (...) ta epoka tak chętnie zwracająca się ku przeszłości, miała wyobrażenie o niej raczej bujne 
niż zgodne z  prawdą”. Por.: M. Bloch, Społeczeństwo..., s. 166 i 178.

19 Ibidem, s. 169.
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-  Nie pojmują cię, Kachno! To jest głos człowieka czującego zbliżającą 
się śmierć. Lecz ona (...) jak  każda kobieta, nie rozumie tego". (KH 299)

Mężczyzna żyje z nieustającą świadomością, że czas przynosi śmierć, bo wzy
wa do walki, do wojny, wędrówki i rozstania, że nie można trwać w zatrzymaniu 
przez miłość, że spotkanie, że uczucia mijają. Ale nie dla kobiety. Dla niej jest 
odwrotnie -  miłość jest tym, co przetrwa, co przenosi ponad historyczną zawieru
chę. „Praga” wydarzyła się, ale nie minęła, jest -  w bezczasie pamięci, za każdym 
razem, gdy Kachna jest u boku ukochanego. Dla Cieszka, zanurzonego w czas 
historyczny, przemijający, rzeczywistość nieustannie rozpada się na przeszłość i te
raźniejszość traconą dla przyszłości, a ściślej mówiąc dla śmierci, która jego, jako 
mężczyznę wzywa w kolejnych wiciach, walkach, bojach, potyczkach...

Gdy mężczyźni mogą historii zaproponować jedynie wojnę, kobiety skupiają się 
na trosce o dzień powszedni i o wypełnianie go uczuciami, dla wyrażenia których 
niepotrzebny jest czas historyczny, bo to się dzieje zawsze.

„Poeta może co prawda pisać, że za którymś powrotem „nie było już świa
ta ”, ale może też odczuć, że wszystko j  e s t i to nie raz i dwa i że nic się nie 
zmienia, nic nie odchodzi, jeżeli słońce powraca nieustannie w znak Pan
ny ". (KH 225) To inny wymiar toczącej się przez ziemię i świat historii -  historia 
oswajana w czas powtórzeń i rytuałów, a ta jest przede wszystkim domeną kobiet. 
To one dbająo jej nieustanne trwanie, tak jak mężczyźni dbająo jej opowiadanie. 
Opowieść jednak ma swój koniec, troska kobiet sięga dalej. Pilnują rytuału, są 
obecne przy narodzinach, chrzcinach, pogrzebach. Gdy mężczyźni są strażnikami 
historii, kobiety strażniczkami metahistorii: „Po cóż nam czas?” (KH 299) Gdy 
mężczyźni opowiadają historię, kobiety historię historii.

Przyzwyczailiśmy się przypisywać kobietom skłonność do plotkarstwa, w Księ
dze Henrykowskiej jednak to nie kobiety, a mężczyźni są „plotkarzami”, opowia- 
daczami cudzych losów, sensacyjnych związków, to oni przywołują sąsiedzkie 
skandale, rzucająpodejrzenia, oskarżają... Kobiety są tymi, które słuchają i pozo
stają niemymi bohaterkami skandali w męskich opowieściach.

W czasie historycznym kobiety doznają biedy, upokorzeń, wygnań, w czasie 
wojen tracą swoich mężów, synów, godność... W przestrzeni historycznej aneg
doty trudno im wyrwać się z konieczności odgrywania przypisanych im zwyczajo
wo ról. Źle im, gdy nie mogą żyć w czasie i przestrzeni uniwersum, w przestrzeni 
wybieranej, a nie narzucanej miłości. Zdrady, które stają się przedmiotem bólu, 
cierpienia i w końcu kpin wynikają właśnie z niespełnienia, z tęsknoty za uczuciem 
przeżywanym „naprawdę”, w oderwaniu od tego, co przygodne i konkretne, a jed
nocześnie najbardziej rzeczywiste, zanurzone w tu i teraz, które przeradza się 
w zawsze. „Każda dziewczyna z a w s z e  powie to samo”. (KH 289) — mówi 
narrator, decydując się pobiec za Gniewkiem, czyli tam, gdzie się coś dzieje, miast 
trwać przy Marzenie, dla której historia przybiera-jak dla każdej kobiety -  jeden 
wymiar-mężczyzny, dziecka, rodziny; miłości, narodzin, śmierci...
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Mężczyźni interpretują... Pierwsze wspomnienia o wojnie pod Legnicą mają cha
rakter naturalistyczny, rzeczowy, skupiony na konkretach. Kolejne przekazy 
-  im dalej od opowiadanego czasu, tym bardziej ulegają mitologizacji. „Zawsze to 
samo” kobiety przeciwstawione jest tu wyraźnie „za każdym razem inaczej” mężczyzny.

Nieco inaczej jest wykreowana w powieści postać synowicy Anki z rodziny 
Brukałów, żony Racława. Przedziwna to kobieta już choćby dlatego, że nie wy
pełnia swej roli żoninej i roli synowej tak, jak to nakazuje obyczaj. Wysiaduje przy 
drodze całymi dniami, nie pomaga w domu -  prawdziwie „nie-wiasta”, tajemni
cza, nie wiadomo, co ją  tak gna, wypędza z domu od obowiązków, od życia. Zdra
dza swą tajemnicę jednak równie tajemniczemu mężczyźnie, który trafił do jej 
świata z dalekiej przyszłości. Anka pozostał wierna swej jedynej miłości -  przy
padkowo spotkanemu w lesie rycerzowi. To na niego tak czeka, wysiadując przy 
drodze, to dla niego naraża się na groźbę egzorcyzmów, które miałyby przynieść 
odmianę w jej „zaczarowaniu”. I pozostanie temu pierwszemu mężczyźnie wierna 
do późnej starości codziennie wychodząc na drogę w błękitnym, za drogim i za 
strojnym jak na obyczaje Boguchwałowej rodziny płaszczu -  takim, jaki miała na 
sobie wtedy. A gdy się nie doczeka, wyruszy w drogę, by poszukać „ukochanego 
duszy”. Niemniej -  gdy już, wydaje się, spotyka go, on nie spełnia jej oczekiwań. 
Anka czekała na swojego księcia, „pielęgnowała” jego obraz w wyobraźni, żyła 
marzeniami, fantazmatem, wyobrażeniem, nie-rzeczywistością. Nie mogła więc 
go w rzeczywistości, w świecie realnym spotkać. Każdy spotkany przez nią męż
czyzna musiałby zaistnieć „zbyt” namacalnie, „zbyt” konkretnie, „zbyt” cieleśnie 
w stosunku do duchowego obrazu. Anka pozostanie więc zawsze w oczekiwaniu, 
wyglądaniu, wpatrywaniu się w drogę.

„Z codzienności wyłączone są wydarzenia niezwykłe. (...) Wystarczy, by 
pojawiły się jakiegoś dnia padając niespodziewanie pomiędzy zjawiska oswo
jone, a codzienność znika. Gwałtowny błysk przeszywa i przeinacza na pe
wien czas całą przestrzeń egzystencjalną znosząc potoczność (...) ”20 21

Anka doznała błysku, „świeckiego” objawienia, iluminacji, wiedzy o tym, co 
naprawdę jest ważne w chwili spotkania z nieznajomym rycerzem. To spotkanie 
„wyrwało” ją  z wymuszanego życiem zwyczaju troski o codzienność tak, że już 
nie zechciała do niej powrócić. Pragnęła zatrzymać, powtórzyć czas nie-codzien- 
ny, pragnęła rytuału, który mógłby się narodzić z tego pierwszego, niecodziennego 
wydarzenia. „Szczególnie narażone na podskórne działanie codzienności są 
uczucia”.2' To może tłumaczyć, dlaczego Anka nigdy nie dała się wciągnąć 
w rytm domowych zajęć, nie stanęła przy żarnach, dlaczego Radosław nie mógł 
powtórzyć jej za swoim ojcem słów „Daj, ać ja  pobruczę, a ty poczywaj”. 
Musiałaby je przyjąć tak, jak przyjmowała Krasawica -  jako miłosne wyznanie,

20 J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Kraków 1999, s. 60.
21 Ibidem, s. 62.
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a byłoby to wyznanie niekochanego mężczyzny, choć jej męża. Być może musia
łaby ulec ich czarowi, zapomnieć „umiłowanego duszy”, a tym samym zgodzić się 
z tym, co mówią żartując/nie żartując mężczyźni: „...bo to wszystko jest igra” 
(KH 142), czy „Mnie zaś zda się, że świat stoi na chuci! (KH 143)

„Świat mnie nie pojmie, nie lubię świata!” -  powiedziała zaraz na począt
ku". (KH 147), bo dla niej to spotkanie, które „mogło być wszędzie, choć nie 
zawsze”, było jej „szczęściem, spokojem, sensem tej miłości, prawdziwym spo
tkaniem, ucieczką od Doli", wyjściem poza codzienność krzątaniny, codzien
ność tkwienia przy żarnach. Czas zaczął się dla niej liczyć od tamtej chwili -  od 
spotkania. Ale tego „świat nie pojmie”. I odczuje to niezrozumienie świata najbar
dziej Marzena. Porwana przez Gniewka, urodziła mu syna. A potem „ (...) oboje 
z Gniewkiem zabawiali się po okolicznych wąwozach i lasach (...) śpiewają 
piosenki i oczywiście kochają się nieustannie. (...) trzymając się za ręce, 
roześmiani, ciągle mający coś sobie do powiedzenia, do przekomarzania, do 
wesołego wykłócania ”. (KH 335) Ale za „pogańbienie” córki i siostry należała 
się zemsta. Za namową brata Piotra zamiast głowy Gniewka, wystarcza ceremo
nia pokory. A Marzena z płaczącym zawiniątkiem, którego nikt nie chce uznać za 
prawego dziedzica, z siną pręgą na twarzy, upokorzona stanie naprzeciw swoich 
braci: „ Teraz idą ku bramie dziedzińca. Wprost na Marzenę! Ona jedna bie
leje w pomroce. Dlaczego nie ucieka?! Dlaczego nie ustąpi im z drogi?! Prze
cież idą (...) prosto na nią. Ją zostawiając jak  fala, która najpierw zalewa, 
pochłania, a potem wyrzuca na brzeg... ” (KH 345)

Małżeństwo w czasach feudalnych nie było.kwestią miłości, ale „ (...) bywało 
tylko po prostu uzgodnieniem interesów i zapewnieniem kobietom opieki. (...) 
Kobieta tylko na pół należała do rodu, w który los ją  wprowadzał, może na 
krótko ”.22 Dzieci z nieprawego łoża, dzieci nieposłuszne woli rodziców, nie miały 
szans na prawne wsparcie, były najczęściej wydziedziczane. To jawna niesprawie
dliwość, krzywda, której ofiarami stają się najsłabsi. Stąd sprzeciw kobiet przeciwko 
takiemu porządkowi i w końcu też sprzeciw mężczyzn, gdy sami zostają dotknięci 
surowością przepisów. Mężczyźni -  Jan z Osin, Gniewko, gdy staną się ofiarami 
bezdusznej litery prawa, powiedzą to, co kobiety wiedziały i wiedzą zawsze -  „A prze
cież, ojcze przeorze, nie prawo, lecz miłość przyniósł Chrystus ”. (KH 444).

I tak właśnie zatoczyła koło zapisana historia tego skrawka ziemi, Polski -  
przez „męską” historię wojen, państw, narodów, prawa, przez „kobiecą” historię 
indywidualnych losów, miłości, małżeństw po historię przezwyciężaną kulturą chrze
ścijańskiej opowieści, w której „nie ma już mężczyzny ani kobiety” (List do 
Galatów 3,28).

!2 M. Bloch, iSpołeczeństwo, s. 240-241


