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Joanna Dembińska-Pawelec

Miniatury Pawła Huellego 
Na przykładzie opowiadania 

„ Przeprowadzka ”

O pow iadania Pawła H uellego z ich skłonnością do m ityzacji 
świata przedstawionego stw arzają niezw ykle dogodny tekst podda
jący się analizom m ikrologicznym . Tak istotny dla tej prozy feno
men genius loci, jak  podkreśla Jarzębski, „opisyw aną okolicę wy
odrębnia z obszarów »zwykłości«, czyni ją  miejscem zaczarowanym, 
siedliskiem  tajemnicy, a przez to i żyznym  polem , na którym obra- 
dza poezja” 1. Przem ysław Czapliński zwraca uwagę, że „mityzacja 
m iejsc dzieciństwa nie polega tu na odrealnianiu przestrzeni czy od- 
historycznianiu, lecz raczej na przypisyw aniu m iejscom  mitycznej 
pełni znaczeń i dośw iadczeń”2. A naliza w ykreow anej przestrzeni 
artystycznej, ukierunkow ana m ikrologicznie, m oże prowadzić do 
interesujących spostrzeżeń.

W utworze Przeprowadzka  pochodzącym  z tomu Opowiadania 
na czas przeprow adzki3 czasoprzestrzeń tworzy powojenny Gdańsk. 
Narratorem  uczynił Huelle m ałego chłopca, który wraz z rodzicami 
zam ieszkiw ał pokój w poniem ieckim  pałacu. K reacja narratora, 
a zarazem  głów nego bohatera będącego dzieckiem  w pisuje to

1 J. J a r z ę b sk i:  Apetyt na przemianę. Notatki o prozie współczesnej. Kraków 
1997, s. 178.

2 P. C z a p l iń  sk i: Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996. Kraków 1997, 
s. 240.

3 P. H u e lle :  Opowiadania na czas przeprowadzki. Londyn 1991. Wszystkie 
cytaty podaję za tym wydaniem.



opowiadanie w nurt „prozy inicjacyjnej”4. Dzięki temu zabiegowi 
możliwa staje się kreacja świata nieco naiwna, ale za to bezstronna, 
ufna, otwarta poznawczo, a przede w szystkim  uwolniona od uw a
runkowań politycznych i historycznych. Bohater -  narrator staje się 
neutralnym, poznawczym  centrum  w wyraźnie binarnym  układzie, 
który reprezentują: matka i starzejąca się Niem ka, Greta Hoffmann.

A kcją opow iadania jes t proces św iatopoglądow ego dorastania 
m ałego chłopca. Z łam anie przez niego zakazu inicjuje spotkanie 
z innością, ekscytującą dziw nością i tajemniczością.

W ypowiadając się na tem at wielow arstwowego charakteru świa
ta przedstaw ionego swojej prozy, H uelle podkreślał istotną rolę 
warstwy metafizycznej, która -  jak  mówi -  „wymyka się jednoznacz
nemu oglądowi i opisowi”5. „Zm yślenie i forma -  to są rzeczy, które 
m nie interesują, a nawet fascynują”6 -  powiedział w jednym  
z wywiadów, wskazując jednocześnie, że to w łaśnie forma tekstu 
musi stać się wehikułem sensów metafizycznych. Opowiadanie Prze
prowadzka  wydaje się w ciekawy sposób realizować to założenie po
przez specyficzne ukształtowanie świata przedstawionego.

Przestrzeń w yodrębnia w sobie dwa obszary. Pierw szy obejmuje 
ubogie m ieszkanie rodziców  oraz zdew astow any park wokół pa
łacu. Drugim  obszarem  jes t W ielki Pokój, w którym  m ieszka pani 
Hoffm ann. Są one w yraźnie rozgraniczone i strzeżone zakazem:

Z a b r o n i o n e  były, jak zaw sze, tylko dw ie rzeczy. W ychodze
n ie za bramę ogrodu do parku i zabaw a na tarasię, skąd przez 
oszk lon e drzwi m ożna b yło  zajrzeć do W ielk iego Pokoju.

s. 43, podkr. -  J. D.-P.

Obecność obszaru niedostępnego z mocy nakazu musiała oczywi
ście wywoływać w chłopcu gorączkowe zaciekawienie:

Co innego taras i W ielki Pokój! Tam działy s ię  sprawy o w iele  
bardziej ulotne i tajem nicze...

s. 43

4 Por. rozdział: Wobec biografii: Nowa proza -  rytuały inicjacji. W: P. C za 
p liń s k i:  Ślady przełomu..., s. 192-224.

5 Interesuje mnie zmyślenie i forma. „Puls” 1991, nr 50.
6 Ibidem.



oraz wzbudzać pożądliwość poznania:

Pragnąłem tylko poznać to, co jest w  środku. A w ięc znaleźć się  
kiedyś w  W ielkim  Pokoju. I zob aczyć ją, jak gra.

s. 44

Przeciw w agą dla obu obszarów  jes t przestrzeń kulturow a za
m knięta w wytworach sztuki będących integralną częścią Wielkiego 
Pokoju. W szystko bowiem  było w nim niezw ykłe i zadziwiające, 
naznaczone piętnem  przynależności do czasu m inionego.

Chłopiec nie oparł się chęci poznania i postanowił zajrzeć przez 
szybę do wnętrza pałacu. Gdy stał na tarasie, dostrzegła go pani 
Hoffmann i zaprosiła do środka. Przypadek, który sprawił, że został 
on zauważony przez właścicielkę, pozwala widzieć w tym zdarzeniu 
jeden  z elementów czasu awanturniczego, o którym  tak oto pisze 
Bachtin:

Z a w i n i ł  w ięc s a m .  Sw oją nieum iarkowaną ciek aw ością  roz
pętał grę przypadku.7

Zaproszony do W ielkiego Pokoju, m ały gość spędził niezapo
m niany wieczór, siedząc z pan ią  G retą przy fortepianie. Starsza 
kobieta otwierała przed nim nowe, m uzyczne obszary estetycznych 
doznań. W ieczorny koncert wywołał na chłopcu wielkie wrażenie:

Słuchałem  pani Grety z w ypiekam i na twarzy, [...] i oboje b yli
śm y w  jakim ś dziw nym  nastroju, w  jakim ś transie chyba. [...] ona 
pochylona przy fortepianie i ja, n iczym  zahipnotyzowany, wpa
trujący się  w  n ią lub w  jej palce.

s. 49-50

W kontekście tego przeżycia trafne w ydają się słowa Aleksan
dra Fiuta, który napisał:

H uelle w  Opowiadaniach na czas przeprowadzki posłużył się  ry
tuałem  w tajem niczen ia .8

7 M. B a c h tin :  Czas i przestrzeń w powieści. „Pamiętnik Literacki” 1974, 
z. 4, s. 296-297.

8 A. F iut: Pytanie o tożsamość. Kraków 1995.



Jeśli zawierzyć słowom  M ircea E liadego, że inicjacja polega 
przede wszystkim na tym, by zmienić status ontologiczny neofity”9, 
to istotnie obecność w W ielkim  Pokoju przem ieniła osobowość 
chłopca. Jego wizyta wywołała w ielką awanturę m iędzy matką, która 
wzbraniała dziecku kontaktów z Niemką, oraz ojcem, który stanął 
w obronie syna. Stan wewnętrznego niepokoju, będącego efektem 
przeżytego w tajem niczenia, wyraził bohater w następujących sło
wach:

[...] a ja stałem pomiędzy nimi, rozdarty na dwie części.
s. 51

Podobnie jak  rozdw ojona została um ysłow ość chłopca, tak 
w rozdwojeniu ukazany został cały świat przedstaw iony Przepro
wadzki. W  tym opowiadaniu każdy elem ent poszukuje swej analo
gii, wszystko się w sobie przegląda.

G ranicę -  próg, ale i m iejsce spotkania pom iędzy parkiem  
a W ielkim Pokojem, wytyczała tafla szerokich, przeszklonych drzwi 
tarasu. Jest to m iejsce lustrzanego odbicia obu przestrzeni, które 
może służyć jako źródło poznania. Jak bowiem  przekonuje M anfred 
Lurker:

Poznawanie prawdy sięgające poza doświadczenie myślenie 
metafizyczne staje się speculatio, „oglądem lustrzanym”; speku
lacja (od łacińskiego speculatio, „wypatrywanie”) należy etymo
logicznie do speculum, „lustro”.10

Tak więc H uelle przez konstrukcję św iata przedstaw ionego 
w prow adza nas w  przestrzeń sym boliczną, w której obowiązuje 
myślenie w kategoriach analogii.

Przestrzeń rozgraniczona lustrzaną taflą  charakteryzuje się nie
jako upodwójnieniem. W iele elem entów znajdujących się w jednym  
obszarze ma swe analogiczne odbicie w obszarze drugim. Ich zada
niem  jes t nieustanne łączenie i w ytw arzanie m ediacji w obrębie 
tekstu. Staje się to rodzajem dialogu toczącego się między przestrze

9 M. E lia d e : Egzystencja człowieka i uświęcenie życia. W: Idem: Sacrum 
i profanum. O istocie religijności. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1996, s. 154.

10 M. L u rk er: Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach. Przeł. 
R. W o jn a k o w s k i. Kraków 1994, s. 28.

15 M in ia tu ra .



niami. Prześledźmy zatem obecne w Przeprowadzce  koresponden
cje:

1. N a początku opowiadania przedstaw iony został obraz zdewa
stowanego w wojennej zawierusze parku:

Jego największą atrakcję stanowiły zdziczałe klomby, zarośnięty 
staw, nieczynna od lat kaskada, skąd nie spływała ani jedna kropla 
wody, i kamienny cokół, na którym kiedyś, chyba bardzo dawno 
temu, stał pomnik króla lub księcia.

s. 43

W albumie fotograficznym pani Hoffmann na jednym  ze zdjęć 
m ożna było zobaczyć park z czasów swojej świetności:

Na fotografii widniał wysoki mężczyzna w jasnym, pasiastym 
garniturze. Stał na tle kaskady i stawu obok innego mężczyzny, 
w czarnym garniturze. Obaj uśmiechali się i wyglądali na przy
jaciół.
-  Ależ to jest nasz park! -  powiedziałem. -  Kaskada, schody... 
I nawet widać dach za drzewami.

s. 49

2. W czasie wizyty w W ielkim Pokoju chłopca zaciekawiła otwar
ta książka:

Dwie kolorowe ilustracje wyobrażały sylwetki kobiety i mężczy
zny. W niczym jednak nie przypominały one ojca i mamy. Zamiast 
skóry, a raczej pod skórą, której tu nie było, kłębiły się zwoje żył, 
kiszek, naczyń, mięśni i kości. W pewnym sensie nie byli więc 
nadzy i nie czułem się zawstydzony. Patrzyłem raczej na te dwie 
postaci z ciekawością pomieszaną z obrzydzeniem.

s. 47

Obraz oglądanych w książce ciał powraca w zakończeniu opo
wiadania. W czasie kłótni ojca i matki chłopiec obserwuje rodziców, 
po raz pierwszy dostrzegając ślady, jak ie  w  ich psychice wywołała 
wojna:

[...] widziałem ich ciała, widziałem postać mężczyzny i kobiety 
jak na barwnej ilustracji, niczym dwie pulsujące i żywe rany.

s. 51



3. W W ielkim Pokoju chłopiec z zainteresowaniem  oglądał w y
pchane ptaki:

[...] jeden biały, a drugi bajecznie kolorowy.
s. 46

Ptaki ponownie pow racają w scenie kłótni rodziców, wnosząc 
złow rogą atomsferę:

[...] gdy zasypialiśmy już w łóżkach, słowo „Niemcy” długo jesz
cze krążyło po pokoju jak ptak obudzony w ciemności.

s. 51

Podobnie pani Hoffmann, która z tarasu spoglądała na zdewasto
wany park, porównana została do ptaka:

[...] w łagodnym słońcu jej siwa główka przypominała spłoszo
nego ptaka.

s. 44

Biały ptak w sposób m etaforyczny został przyw ołany w obrazie 
tańczących rodziców:

[...] ojciec wziął mamę w ramiona i tańczyli po całym pokoju, 
cicho, na palcach, żeby mnie nie zbudzić, a ja  widziałem spod 
przymkniętych powiek ich wirujące sylwetki, patrzyłem na opa
dające wolno białe skrzydła prześcieradeł, aż w końcu zgasło 
światło i niczego już nie widziałem.

s. 48

4. Innym przykładem  ukazującym  konstrukcję analogii są pojaz
dy konne nam alowane na obrazach w W ielkim  Pokoju:

[...] wszystkie były bardzo ciemne i bardzo stare, i mnóstwo było 
na nich koni, dorożek i tramwai konnych.

s. 46

W otaczającej chłopca rzeczywistości powojennej Polski pojawia 
się jedynie furm anka pana Bieszkego:

W poniedziałek rano pan Bieszke przyjechał pod sam fronton 
domu. Ładowaliśmy cały nasz dobytek na platformę, a konie strzy
gły uszami, jak zawsze przed drogą.

s. 51



5. Zasadą analogii kieruje się chłopiec także, próbując rozstrzy
gnąć, czy pani Greta, rozm awiając z sobą w W ielkim Pokoju, prze
jaw ia oznaki nienorm alności:

Spotkałem  kiedyś wariatkę na u licy  Arm ii C zerwonej, pluła na 
przechodniów, wygrażała im, była obdarta i brudna, a z ust ciekła 
jej ślina. Pani Hoffm ann natom iast m iała na sobie jasną bluzkę, 
spiętą pod szyją bursztynową broszką, i czarną spódnicę, a jej siwe 
i niezbyt długie w łosy  n osiły  wyraźne piętno dłoni fryzjera.

s. 46

Bohater opow iadania, p rzekraczając próg W ielkiego Pokoju, 
doznając rytuału wtajem niczenia, znalazł się w przestrzeni lustrza
nych odbić, św iata rozdw ojonego, w którym , m ówiąc słowami 
M aurycego M ochnackiego, „wszystko się na dwoje roznosi” " . Ire
neusz Opacki, analizując dziew iętnastowieczny proces poznawania 
za pom ocą lustrzanych odbić, pisze następująco:

C el w ięc „roznoszenia się  na dw oje” jest w  tej romantycznej kon
cepcji jasny: odbicie ma stw orzyć sytuację um ożliw iającą prze
prow adzenie refleksji. [...] refleksja dokonyw a s ię  w  lustrze, 
w przedm iocie odbijającym .12

Elementem warunkującym powodzenie takiej formy poznania jest 
um iejętność postrzegania świata jako  w ytworu sztuki. Bohater opo
wiadania Przeprowadzka  odwołuje się w swej imaginacji do sztuki 
miniatury, w której -  jak  pisze Gaston Bachelard -

wartości są zgęszczon e i w zbogacone. [...] Trzeba bow iem  prze
kroczyć granice logik i, by d ośw iadczyć tego, co w ielk ie , w  tym, 
co m a łe .13

Stojąc na tarasie z czołem  przytkniętym  do szyby, chłopiec za
glądał do m ieszkania pani Grety i tak oto postrzegał jego wnętrze:

11 Cyt. za I. O p a ck i: Uroda i żałoba czasu. Romantyzm w liryce Bolesława 
Leśmiana. W: Idem : Poetyckie dialogi z kontekstem. Szkice o poezji XX  wieku. 
Katowice 1979.

12 Ibidem, s. 48-50.
13 G. B a c h e la r d :  Miniatura. Przeł. K. M ok ry , T. M a r k ie w k a . „Litera

tura na Świecie” 1999, nr 9, s. 156.



W Wielkim Pokoju panował półmrok i niewiele mogłem zobaczyć. 
Jako tako widać było właściwie tylko stół, znajdujący się najbliżej 
drzwi, całkowicie zastawiony masą przedmiotów. Mój wzrok, gdy 
przywykł do szarego światła, natychmiast zaczął błądzić w tej 
gęstwinie, wyławiając z niej rozmaite kształty. Były tam srebrne 
i mosiężne lichtarze, stosy grubych książek i nut, luźne kartki pa
pieru, porcelanowe puzderka i figurki, szklane naczynia, kawałki 
materiału na ubranie, szpulki z nićmi, kamionkowe doniczki, para 
rękawiczek, dziecinne grabki, damskie kapelusze, filiżanki na 
spodeczkach i bez spodeczków, przyciski z laki i brązu, maleńkie 
popiersie jakiegoś mężczyzny, srebrna cukiernica, kilka fotografii 
oprawionych w ramki, wreszcie budzik z wielkimi dzwonkami, mło
teczkiem i urwaną wskazówką. Wszystkie przedmioty miały jad- 
nak zamazane kontury i rozpływały się jak w nieostrej soczewce. 
W każdym razie najwięcej było książek i nut.

s. 44-45

Oglądana przez chłopca przestrzeń, wypełniona nieprzeliczoną 
ilością przedziw nych przedm iotów, ukształtow ała się w jego  w y
obraźni w taki sposób -  używając słów Bachelarda -

jakby miało się zamknąć cały spektakl świata w jednej molekule 
rysunku14.

W ielki Pokój dostrzeżony w postaci m iniatury ukazał się jako 
fragm entaryczny obraz świata:

Spiętrzone przypominały zburzone miasto z wąwozami ulic, z wą
skimi przejściami między jedną ścianą a drugą.

W  opowiadaniu Huellego świat przedstawiony, rozdzielony lu
strzaną przegrodą, wyłonił dwa obszary. Zasada analogii, która tak 
ściśle nawiązywała korespondencje pom iędzy poszczególnym i ele
m entam i rzeczyw istości, u jaw niła w pisany w tekst rom antyczny 
model lektury. Oto więc dwie przestrzenie, dwie m iniatury świata 
przeglądają się w sposób lustrzany w sobie, konfrontują i rozpoznają. 
Lustro współcześnie nosi ślady destrukcji pozostawionej doświad
czeniem  wojny: każdy z pojaw iających się obrazów  ma piętno

14 Ibidem, s. 165.



uszczerbku i dewastacji. Jedynie przeszłość skupiona w wytworach 
kultury przechowała obraz nie podlegający zniszczeniu.

Obie przestrzenie, przeglądając się w sobie, wyraźnie uwidaczniają 
dzielące je  różnice. Świat pani Grety, choć w stanie zrujnowanym, 
wypełniony jest przedmiotami i drobiazgami, z których spora część 
przynależy do sfery kultury, przechowując cząstkę jej niezniszczalne
go dziedzictwa. Świat bohatera i jego rodziców znamionuje wykorze
nienie i pustka. Ich dobytek mieści się w tekturowej walizce i karto
nowych pudłach, te z kolei z łatw ością m ieszczą się na furmance.

W kontekście w zajem nego przeglądania się obu przestrzeni 
ważne w ydają się dwie sceny, które łączy pam ięć osób zmarłych. 
W  pierwszej pojawia się pani Hoffmann, która wraz z chłopcem prze
glądała rodzinny album ze zdjęciami. Objaśniający kom entarz, po
dobnie jak  jej dawne życie, skupiał się niem al wyłącznie na zjaw i
skach m uzycznych stanowiących esencję jej życia:

A tu stoi mój monsz. [...] mój monsz byl muzyk i kompozytoh. 
Ten dhugi pan to Maks. On tu wtedy przyjechał z Wiednia. 
Tannhausera szpiewacz. Oba już nie żyją. A to -  pokazała inną 
fotografię -  jest Erikson. To byl Nohweg z Oslo. I szpiewal 
w następny sezon Hagena w „Götterdämmerung”. To byl wspa
niały glos!

s. 49

Jedynie trzykrotne użycie czasownika „był” w wypowiedzi leci
wej już  Niemki ukazuje jej tragiczną świadomość bezpowrotności 
m inionego czasu, utraty osób najbliższych.

Druga scena przedstaw ia m atkę chłopca, która z rozpaczą wspo
mina swoich bliskich:

I zaczęła głośno wywoływać różne imiona, imiona dobrze jej 
znane, ukochane, i przy każdym imieniu odchylała jeden palec, 
najpierw lewej, a potem prawej ręki, a kiedy odchylone były już 
wszystkie, płacząc wykonywała ten gest jeszcze wiele razy od 
nowa, bo zabitych było znacznie więcej niż palców u rąk, a nawet 
u rąk i stóp razem wziętych.

s. 50

M am a chłopca pochodziła z terenów  w schodnich, utraconych 
przez Polskę w wyniku wojny. Jej gest odchylania palca o wyraźnej



proweniencji romantycznej pełni funkcję m nem otechniczną, ocala
jącą  przez pamięć. Zasada analogii lustrzanych odbić pozwala więc 
postrzegać obie kobiety w sym bolicznym  upostaciowaniu kontekstu 
narodowego.

Gaston Bachelard, analizując zjawisko miniatury, zauważa:

[ . . . ]  czasam i zam iany w ielk iego  na m ałe ulegają zw ielokrotnie
niu i w chodzą w  grę w zajem nych odbić. K iedy zw yczajny obraz 
urasta do n iebotycznych  rozm iarów, odnosim y nagle wrażenie, że  
w sp ółza leżn ie  pospolite  przedm ioty m ogą  stać się  miniaturami 
świata. M akro- i m ikrokosm os są  w sp ó łza leżn e .15

Dwie miniatury w Przeprow adzce  sym etrycznie usytuow ane 
w lustrzanych odbiciach m ogą być odczytywane jako  w izerunek po
wojennego, zdewastow anego świata, wew nętrznie pękniętego, po
dzielonego niechęcią, w rogością i w zajem nym  niezrozum ieniem .

Fabuła o charakterze inicjacyjnym w powiązaniu z m ityzacją bio
grafii pozwalają odczytać Przeprowadzką jako opowiadanie mitobio- 
graficzne. Jak pisze Czapliński, taki model literatury pozwala na „pu
bliczne rozegranie spektaklu zadom awiania się w historii” 16.

Rola przedziw nych korespondencji obecnych w opow iadaniu 
Pawła Huellego m a jeszcze inne znaczenie. W ytw arzają się one 
w obrębie W ielkiego Pokoju.

M anfred Lurker, zastanawiając się nad ro lą analogii w myśleniu 
symbolicznym , przytoczył fragm ent z dzienników Ernsta Jungera, 
który podkreślał wieczny związek w szelkiego bytu:

Ż ycie nasze przypom ina lustro, w  którym odbijają się, jakkolw iek  
rozm yte i m gliste, nader sensow ne rzeczy. P ew nego dnia wkra
czam y w  to lustrzane o d b ic ie .17

Przekroczenie przez chłopca progu W ielkiego Pokoju wprow a
dziło go w lustrzaną przestrzeń mityczną. W  jej obrębie powstawał 
tajemniczy krąg wzajem nych korespondencji. Spójrzmy na ich za
w iłą linię odniesień sięgających odległych zdarzeń kulturow ych 
i historycznych.

13 G. B a c h e la r d :  Miniatura..., s. 175.
16 P. C z a p liń s k i :  Ślady przełomu..., s. 198.
17 M. L urker: Przesłanie symboli..., s. 28.



Pani Greta była pianistką i akom paniatorką, a jej mąż -  m uzy
kiem  i kompozytorem. Nazwisko m ałżonków: Hoffmann, przyw o
łuje postać niem ieckiego, rom antycznego poety, kompozytora, dy
rygenta i krytyka m uzycznego Ernsta Theodora Hoffmanna, który 
urodził się w 1776 roku w K rólew cu, a zm arł w 1822 roku 
w Berlinie. Podobnie jak  pani Greta, i jej m ąż w iększą część swego 
życia spędził na ziemiach, na których dom inow ała ludność pocho
dzenia polskiego. Jego żoną była Polka -  M ichalina Trzcińska. 
W 1805 roku jako prezes Towarzystwa M uzycznego w Warszawie 
organizował koncerty, podczas których występował także jako pia
nista i śpiewak. Te dwie profesje znamienne są dla losu bohaterów 
Przeprowadzki.

Na początku w ieczornego m uzykow ania w W ielkim  Pokoju pani 
Greta zagrała chłopcu fragm enty opery Richarda W agnera Tannhäu
ser. Libretto tej opery opiera się na niem ieckiej legendzie o Tann- 
hauserze, wybitnym pieśniarzu obdarzonym niezwykłym głosem. Na
w iązanie do tej samej legendy pojaw ia się także w twórczości 
E. T. A. H offm anna18.

M uzykę pani Greta ilustrow ała książkowym i obrazkami z libret
ta operowego, a także fotografiam i z rodzinnego albumu, na których 
wydarzenia prywatne m ieszały się ze zdjęciam i występów w operze 
leśnej jej męża i nie żyjących już  przyjaciół. Przeglądając album pani 
Grety, chłopiec dostrzegł zdjęcie z przedstaw ienia Tannhausera  
w operze w Sopocie, niemal pow tarzające obraz z książkowej ilu
stracji:

I zobaczyłem  obrazy podobne do tych z książki, a jednak nieco  
inne. Na dużej scen ie, w śród bukow ych drzew, stali m ężczyźni 
przebrani w  historyczne stroje, trzymając pochodnie w  dłoniach.

s. 49

W śród fotografii w album ie było także zdjęcie przedstawiające 
pana Hoffmanna, stojącego na tarasie wraz z przyjacielem. Objaśnia
jąc, pani G reta dodała:

18 J. K ań sk i: Przewodnik operowy. Kraków 1978. O libretcie Tannhausera 
J. Kański pisze następująco (s. 85): „Temat zaczerpnął Wagner częściowo z daw
nych legend i podań ludowych, częściowo zaś z literackich opowiadań Tiecka i Hof
fmanna.”



Ten dhugi pan to M aks. On tu w ted y  przyjechał z W iednia.
Tannhausera szpiew acz.

s. 49

Fotografia przedstawiająca dwu m ężczyzn, dwu przyjaciół w sce
nerii pałacowego dziedzińca jest niem al w izerunkiem  sceny turnie
ju  śpiewaczego z opery Tannhauser. Na zamku landgrafa Turyngii 
w W artburgu odbyw ał się turniej śpiewaczy, którego zw ycięzca 
otrzymać m iał rękę pięknej Elżbiety. N iezwykle utalentowany Tann
hauser, którego od dawna kochała E lżbieta, w spółzaw odniczył 
w tym konkursie ze swoim przyjacielem  W olframem von Eschen
bachem. Tannhauser jednak nosił w sobie grzech nieczystości w y
niesiony z podziem nego królestw a bogini Wenery. Opera kończy się 
tragiczną śm iercią Tannhausera. Podobnie tragiczny los spotkał 
M aksa, przyjaciela państw a Hoffmannów, śpiewaka odtw arzające
go partie Tannhausera.

Kolejne fragmenty, które zagrała pani Greta chłopcu, pochodzi
ły z uroczystego dram atu scenicznego Richarda Wagnera Pierścień  
Nibelunga. Jak pisze Józef Kański: „N aczelną ideą Pierścienia Ni- 
belunga  jest potępienie zbrodniczej żądzy władzy i bogactwa -  przy
czyny wszelkiego zła na ziemi, oraz apoteoza m iłości pełnej żaru 
a czystej, wyzwolonej z wszelkich więzów i praw obyczajowej m o
ralności.” 19

Jedna z części operowych Pierścienia... nosi tytuł Götterdämme
rung, czyli Zmierzch bogów. W  kontekście powojennych losów na
rodu niem ieckiego oraz osobistych wspom nień pani Grety tytuł ten 
w opowiadaniu Huellego nabiera szczególnej wymowy.

M otywem przewodnim Pierścienia Nibelunga  jest walka o zacza
rowany pierścień, który daje czarodziejską moc i w ładzę nad całym 
światem. Ciąży jednak na nim przekleństwo karła Alberyka, które 
spadnie na każdego, kto wejdzie w posiadanie owego pierścienia. 
Dramat sceniczny Wagnera kończy się tragiczną śm iercią wszystkich 
osób, które w jakikolw iek sposób, czasem  przypadkow y i niezam ie
rzony, zetknęły się z m ocą pierścienia. Huelle w opowiadaniu Prze
prowadzka  nie przypadkiem  przywołuje ten właśnie utwór. Staroger- 
m ańskie i staroskandynaw skie m ity i legendy, które posłużyły 
Wagnerowi do napisania libretta Pierścienia Nibelunga, przechowują

19 lidem, s. 97.



cząstkę uniwersalnej dla tej kultury, ponadczasowej prawdy: każdy, 
kto w sposób podstępny i zbrodniczy chce zdobyć w ładzę nad 
światem, przynosi jedynie zgubę sobie i śmierć niewinnym, wplą
tanym  przypadkiem  osobom. Czy pradaw na, legendowa klątwa Al- 
beryka, która spowodowała śmierć dzielnego Zygfryda, nie dosię- 
gnęła także po w iekach m ęża pani Hoffm ann, M aksa z W iednia 
i Eriksona z Oslo w opow iadaniu Paw ła H uellego? Budzić może 
bowiem  zastanowienie splot pewnych faktów. Osobą, która przyw o
łuje wątki związane z Tannhauserem, uczynił autor Przeprowadzki 
M aksa z W iednia. Legenda o niezwykłym  pieśniarzu -  minnesinge- 
rze oraz poecie wyw odzi się z terenów  austryjacko-niem ieckich. 
Z kolei staroskandynawskie mity w ykorzystane w Pierścieniu Nibe- 
lunga  reprezentuje Erikson -  Norweg z Oslo, który śpiewał partie 
Hagena w Zmierzchu Bogów.

W zajemne przenikanie podań i legend, na których wspierały się 
libretta operowe, z nieodległymi w czasie wspomnieniami pani Grety, 
związanym i zarówno z jej życiem osobistym, jak  i pracą artystycz
ną w operze, wytworzyły w opowiadaniu sferę naracyjnej metafik- 
cji20, w której obrębie odniesienia m uzyczne i literackie współtwo
rzą  św iat przedstaw iony. Pow iązania in tertekstualne, pow stające 
pomiędzy Tannhauserem  i P ierścieniem  N ibelunga  a postaciam i 
śpiewaków odtwarzających role operowe i ich wojennym losem, stają 
się odrębnym nośnikiem  treści. Reguła lektury, wspierająca się na 
zasadzie analogii, niejako zaw łaszcza Eriksona, M aksa oraz męża 
pani Hoffmann i wprowadza w germ ańsko-skandynawski kontekst 
legendowo-mityczny. Stają się oni personam i na powrót odtwarza
jącym i pradawne wierzenia, ukazując ich w spółczesną aktualność. 
Tworzy się w ten sposób potrójny system odniesień: fikcji literac
kiej (podania i legendy wprowadzone do libretta operowego), fikcji 
scenicznej (przedstawienia operowe) i biografii.

Na pytanie zafascynowanego chłopca:

C zy to w szystko prawda? [...] To się  rzeczyw iśc ie  zdarzyło?

-  pani Hoffmann odpowiedziała:

D ie Kunst. [...] To tylko sztuka.
s. 49

20 Na temat metafikcji w prozie lat dziewięćdziesiątych zob. P. C z a p l i ń s k i :  
Ślady przełomu..., s. 116-129.



-  konstytuując tym samym wyłączność sfery metafikcji. W umyśle 
dziecka wszystkie zdarzenia z poszczególnych sfer spotkały się na 
płaszczyźnie wyobraźni:

[ . . . ]  w szystko zaczęło  mi się  m ieszać w  g łow ie . Parsifal chodził 
po parku nad w ysch niętym  staw em , m ąż pani H offm ann przy  
strasznym  wrzasku Walkirii i N ib elu ngów  ścigał po scenie opery 
leśnej w  Sopocie Hagena, Erikson stał na tarasie domu pani Grety 
i z pochodnią w  dłoni śpiew ał „Begluck  darf du nicht, o H eim at!”, 
a marynarze z Latającego Holendra wracali od strony Oliwy, dro
gą z Sopotu, i śp iew ali „Heil! Der Gnade W under H eil!”. W szyst
ko to było n iezw yk łe i porywające.

s. 49

Opow ieść pani Grety, w której p rzen ikają  się elem enty fikcji 
literackiej, legendy i realnych zdarzeń z jej życia, staje się analo
gicznym odpowiednikiem  libretta opery Jacques’a Offenbacha Opo
wieści Hoffmanna. Zostało ono opracowane przez Ju les’a Barbiera, 
który w ykorzystał w nim  trzy fantastyczne opow iadania Ernsta 
Theodora Amadeusa Hoffmanna: Piaskun, Przygody w noc sylw e
strową, Rat Crespel. Oryginalność libretta polega na tym, że w ła
ściwa akcja rozgrywa się jedynie w prologu i epilogu, a trzy akty 
opery to kolejne opowiadania Hoffm anna -  dzieje jego trzech m i
łości, którym towarzyszy fantastyczna aura niezwykłości. Podobnie 
skonstruowane fabularnie jest opowiadanie Pawła Huellego. Na po
czątku pojaw ia się inform acja o konieczności odwołania przepro
wadzki. Potem  następuje opow ieść o spotkaniu z panią  Gretą 
w W ielkim Pokoju. Zakończeniem jest m om ent przeprowadzania się 
z pałacu do nowego mieszkania. Początek zatem i koniec pełnią funk
cję prologu i epilogu. Zasadnicza część utworu dotyczy przestrzeni 
mitycznej. Tutaj też da się wydzielić trzy epizody, które łączą Prze
prowadzką z trzema aktami Opowieści Hoffmanna.

W pierwszym  akcie opery ważnym  m otyw em  są zaczarowane 
okulary, przez które poeta spogląda na świat. Ich czarodziejska moc 
doprowadza do tego, że zatraca on poczucie realności i zakochuje 
się w pięknej, mechanicznej lalce. W  opowiadaniu Huellego rolę tę 
odgrywa szklana tafla, przez k tórą chłopiec podgląda panią Gretę 
w W ielkim Pokoju.



W drugim akcie opery Offenbacha niezwykłej urody kurtyzana 
w enecka Giulietta w zam ian za swe wdzięki m a wyłudzić od poety 
jego  odbicie w lustrze. M otyw lustra i odbicia -  o czym była mowa 
- j e s t  elementem konstytutywnym Przeprowadzki, generując najistot
niejsze sensy tego opowiadania.

W trzecim akcie Opowieści Hoffmanna ukochana poety śpiewacz
ka Antonia pod wpływem czarodziejskich zaklęć rozmawia ze zja
w ą swojej zmarłej matki. Sprawcą tych niesam owitych zdarzeń jest 
przerażający doktor, który nosi znam ienne nazw isko -  M iracle. 
W opowiadaniu Huellego również pojawia się niewytłumaczalna, ta
jem nicza scena fantastycznej rozmowy, której świadkiem był stoją
cy na tarasie chłopiec:

[ . . . ]  poczułem  nieprzyjem ny dreszcz. We wnętrzu W ielkiego Po
koju działo się  coś dziw nego. Coś, czego  nie m ogłem  zrozum ieć.

s. 45

Był on świadkiem  ożywionej rozm owy prowadzonej przez pa
n ią Gretę. N iezwykły pozostał jedynie fakt, że w W ielkim Pokoju 
przebyw ała tylko ona sama:

Pani Greta, popijając herbatę, w yraźnie z kim ś rozm awiała. N ie  
był to przecież m onolog. Zadawała pytania, w ygłasza ła  uwagi, 
kręciła g łow ą, gestykulow ała  nawet rękami i k łóciła  się  chyba, 
bo parę razy u słysza łem  podn iesiony  głos. Tylko z kim rozma
w iała? W  W ielkim  Pokoju n ikogo oprócz niej nie było. Kto 
norm alny rozm awia z pow ietrzem ? -  pom yślałem .

s. 45

Fascynujący okazuje się splot intertekstualnych nawiązań meta- 
fikcyjnych powstający między Tannhauserem, Pierścieniem Nibelun- 
ga, Opowieściami Hoffmanna  i opowiadaniem  Przeprowadzka. Prze
dziwny jednak  wydaje się splot pożarów, które niszczyły miejsca 
w ystaw ianych oper. Jedyna opera E .T .A . H offm anna wystawiana 
w Berlinie odgrywana była zaledwie czternaście wieczorów, teatr 
bowiem  w tym czasie -  rok 1817 -  spłonął. Podobne zdarzenie spo
tkało operę Opowieści Hoffmanna, której prem iera sceniczna miała 
m iejsce już  po śmierci Offenbacha.



W 1887 w ystaw iono Opowieści Hoffmanna w  W iedniu; -  p isze  
Józef W ładysław  R eiss -  k iedy w  czasie przedstawienia w  Ring- 
theater w ybu ch ł pożar, który p och łonął setk i ofiar, usunięto tę 
operę na d ługi czas z repertuaru, w  zabobonnej trw odze przed  
n ow ą katastrofą.21

W opowiadaniu Przeprowadzka  pałac pani Hoffmann także jest 
mocno zrujnowany pożarem  wojny:

D w a pokoje, syp ialn ia  i łazienka, p odob nie jak te na piętrze, 
zam knięte b yły  na kłódki i op ieczętow ane przez urzędników. N ie  
otwierano ich, odkąd sięgała  m oja pam ięć; ich stropy w  każdej 
ch w ili groziły  zaw aleniem .

s. 45

Przedziwne sploty losu połączyły także biografię  pani Grety. 
Kiedy chłopiec oglądał obrazy w W ielkim Pokoju, zauważył na nich 
następujące szczegóły:

[ . . . ]  m nóstw o b yło  na nich koni, dorożek i tramwai konnych -  
w okół kościo ła  Marii Panny, przy studni Neptuna i pod W ięzien
ną W ieżą.

s. 46

Analogiczny widok przedstawiała rycina ilustrująca libretto Tann- 
hausera:

[ . . . ]  otworzyła książkę na obrazku z zam kiem . B yli tam rycerze, 
piękne panie, p ieśniarze, konie, chorągw ie i obronne w ieże.

s. 48

Natom iast na fotografii w album ie pani Hoffmann jej mąż 

stał na tle kaskady i stawu.
(s. 49)

Podobnie, przem ierzając park, chłopiec dostrzegał takie oto jego 
elementy:

21 J. W. R e i s s :  Mała encyklopedia muzyki. Warszawa 1960, s. 524.



[ . . . ]  zdziczałe klomby, zarośnięty staw, n ieczynna od lat kaska
da, skąd nie spływ ała ani jedna kropla w ody, i kam ienny cokół, 
na którym kiedyś, chyba bardzo dawno tem u, stał pom nik króla 
lub księcia.

s. 43

Po uszeregow aniu pow tarzalnych elem entów  w kolejne triady 
widoczny staje się pewien brak. Na obrazie bowiem  widoczna jest 
Więzienna Wieża, na ilustracji -  obronna wieża. Prawem  analogii 
m ożna zapytać, gdzie jest wieża z fotografii i parku? Odpowiedź nie 
jest trudna: Wielki Pokój będący przestrzenią m ityzacji jest trzecią, 
brakującą w ieżą w zaklętym  trójkącie tego opowiadania, stojąc na 
straży przeszłości i broniąc tego, co minione.

Pani Greta, wkraczając kiedyś na zaw iłą ścieżkę rodziny Hoff
mannów, wybrała swój los zapisany i wym alow any w wytworach 
sztuki. Stała się więźniem  Więziennej Wieży ze starego obrazu, pro
wadząc życie N iem ki w polskim  Gdańsku. A le jes t ona przede 
wszyskim  strażnikiem  obronnej wieży z ilustracji, strażnikiem, któ
ry chroni m ityczną przeszłość przed unicestwieniem.

Paweł Huelle wydaje się podzielać pogląd autora Poetyki marze
nia, który zapisuje takie oto wyznanie:

Lepiej czuję s ię  w  św iatach  m iniaturow ych. Są to św iaty, nad 
którymi panuję. Gdy w  nich przebywam , czuję, jak m oja marzą
ca jaźń  w ysy ła  fale doznające świata. [...] Praw dziw e dośw iad
czen ie miniatury oddziela m nie od przyleg łego  św iata i pomaga 
p rzeciw staw ić s ię  jeg o  rozpad ow i.22

Autor Przeprowadzki doskonale panuje nad stworzoną przez sie
bie rzeczywistością przedstawioną. M iniaturowe przestrzenie w lu
strzanych odbiciach analogii spojone intertekstualnymi nawiązaniami 
m itycznym i, legendowymi, literackim i, m alarskim i i muzycznymi 
tworzą obszar niezwykły. Przez potrójny system odniesień układ ten 
sprawia wrażenie zamkniętego i wewnątrznie bardzo spójnego. Wy
daje się, jakby w szelkie przypadki zostały już  gdzieś zapisane, 
a spektakl historii ponawia mityczny bieg zdarzeń. Bachelardowskie 
„spojrzenie przez lupę” , pochylenie się nad szczegółem  wykreowa
nej przestrzeni otwiera niespodziew anie przed czytelnikiem  bezkre
sny kosmos intertekstualnych odniesień i relacji.

22 G. B a c h e l a r d :  Miniatura..., s. 175.



W ytworzona przez Pawła Huellego przestrzeń metafikcji zaczyna 
symbolicznie obejmować całościową wizję świata pojmowanego tek
stowo. W  Przeprowadzce świat jest tekstem. Fabuła o charakterze ini
cjacyjnym, gdzie rytuał wtajemniczenia wprowadza w obszar nowej 
wiedzy, pozwala na obdarzenie narratora -  bohatera jeszcze jedną 
funkcją: jest on przewodnikiem  po przestrzeni metafikcji. Jego do
świadczenia stają się modelem poznania, które polega na odczytywa
niu tajemniczego, intertekstualnie zakorzenionego szyfru, lekturą śla
du zaklętego w wytworach sztuki.

Joanna Dembinska-Pawelec

Pawel H u e lle ’s M iniatures 
The case o f  the short-story M ove

S u m m a r y

The article is an interpretation o f  Pawel Huelle’s short-story Move. The author 
analyses the domain o f metafiction as symbolic space, within which intertextual 
references co-create the represented world (E. T. A. Hoffmann’s short-story New 
Year Eve Night Adventures’, R. Wagner’s libretti o f Tannhauser and The Ring o f  
the Nibelung; J. Offenbach’s Tales o f  Hoffmann). The represented world is cre
ated through reference to Bachelard’s art o f miniature.

Joanna Dembińska-Pawelec

Les miniatures de Paw eł H uelle  
à l ’exemple de „Przeprow adzka”

R é s u m é

L’article constitue une tentative d’interprétation du récit de Pawel Huelle, 
Przeprowadzka (Le déménagement). L’auteur analyse la sphère de la méta-fiction 
en tant qu’espace symbolique au sein duquel les références intertextuelles co-créent 
l’univers représenté (cf. les contes d’E. T. A. Hoffmann Les Aventures de la Saint- 
Sylvestre, Le Marchand de sable, des livrets d’opéra de R. Wagner Tannauser et 
L ’Anneau du Nibelung, Les Contes d ’Hoffmann d’Offenbach). La création de l’uni
vers représenté est modelé par les références à l ’art de la miniature élaborée par 
Bachelard.
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