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MALOWANIE S OWEM, MÓWIENIE DWIKIEM.
NA MARGINESIE MA YCH FORM NARRACYJNYCH H. SIENKIEWICZA

Agnieszka K un iczu k-T rzcino wicz

Sienkiewiczowskie mae formy narracyjne – z racji wieloci tematów oraz
odmian rodzajowych – stanowi interesujcy materia badawczy, nie s natomiast (pomimo swej rónorodnoci) rodzajem sylwy. W zalenoci od
przyjtej perspektywy, mona je czy tematycznie, eksplorowa chronologicznie bd ze wzgldu na miejsce powstawania. Wyuskiwanie motywów
przewodnich czy te wspólnych elementów budowy tych krótkich utworów
take wydaje si uzasadnione. Mona w nich odnale takie fragmenty, które reprezentowa bd materi nie tylko literack, czy mówic inaczej, materi tak konstruowan przez pisarza, by bya ona bliska muzyce, malarstwu
czy architekturze. Dwik ze swej natury przynaley do sztuki muzycznej,
szeroko jest jednak obserwowana tutaj transgresyjno w kierunku literackim.1 ‘Udwikowienie’ literatury nadaje jej dodatkowego znaczenia, wiadczy ponadto o wraliwoci i szerokich moliwociach twórcy. Architektura,
kojarzona w oczywisty sposób z projektowaniem budynków, ma take swój
udzia w tworzeniu krajobrazu, co przez pisarzy bywa – wiadomie bd nie
– wyzyskiwane w utworach literackich. Czytajc je mamy niekiedy wraenie, e krajobraz tworzy przestrzenie na ksztat domów, parków czy miast.
Podobnie dzieje si z przenikaniem malarstwa do literatury, gdzie twórcy
chtnie posuguj si zarówno nazewnictwem zaczerpnitym ze sownika
malarzy, jak i operuj sowem, tworzc mirae na wzór obrazów tworzonych
za pomoc pdzla i farb. Podobne zabiegi wyzyskiwa niemal dla wszystkich
swych utworów Henryk Sienkiewicz. Jako egzemplifikacj wybrano tutaj jedynie Janka Muzykanta, Jamio a, Sonat ksi ycow , Dzwonnika oraz Przez
stepy – utwory reprezentatywne dla podjtego tematu, w których Sienkiewicz na róne sposoby zblia si do zagadnie zwizanych z muzyk, architektur bd malarstwem.
_________________

1

Patrz m. in.: St. Kolbuszewski, Muzyczno “Pana Tadeusza”, [w:] Id., Romantyzm i
modernizm. Studia o literaturze i kulturze, Katowice, Wydawnictwo “lsk”, 1959.
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Muzyka/Dwi k i prozodia
Warto zwróci uwag na fakt, i dwi ki odgrywaj znacz ca rol w ma ych
formach narracyjnych Sienkiewicza, wtapiaj si w nastrój utworów, s ich
uzupe nieniem b d ilustracj . W zimowym krajobrazie Jamioa dostrzegamy harmonijno , a take celowo – zima, ze wzgl du na swój charakter,
sta a si doskona ym t em dla b kaj cej si w nocy po lesie sieroty.2 Sienkiewicz zharmonizowa zimn biel z cisz , która zalega a pusty las. Semantyka tego krajobrazu wydaje si jednoznaczna – obco , samotno , groza.
Dodatkowo wszechogarniaj ca cisza. Drzewa nie wydaj adnego dwi ku,
nie ma wiatru i nikt nie porusza si w g uszy. Jedyny odg os, jaki s yszymy
to topi cy si nieg, spadaj cy z ga zki na ga zk :
jaki ogromny spokój by w lesie, który dziecku dodawa otuchy. Na ga ziach lea a
z ód obfita, a z niej sp ywa y krople wody, rozbijaj c si ze s abym szmerem o ga 3
zie i ga zki.

Sienkiewicz dodatkowo uwypukla t cisz i niemal bezszelestny dwi k
wydawany przez topi cy si nieg. Uywa wyrazów dwi konaladowczych,
aby spot gowa doznania:
Ale to by jedyny szmer. Zreszt naokó cicho, bia o, milcz co, g ucho!
Wiatr nie wia . Unieone kicie nie porusza y si najmniejszym ruchem. Spa o wszystko zimowym snem [Jamio, s. 194].

Sytuacja ta stanowi kontrast do wszystkiego, co wydarzy o si wczeniej,
przed wyruszeniem Marysi w zimow podró. Obrz dy pogrzebowe, stypa
w karczmie – tam wsz dzie panowa harmider, a nawet chwilami ha as (g one modlitwy kobiet, donony dwi k instrumentów z karczmy, toasty za dusz zmar ej Kalikstowej). Zachowanie doros ych zapowiada o samotno i
bezradno dziecka, co zosta o potwierdzone w dalszych partiach tekstu.
Scena w lesie tworzona jest za pomoc innych rodków wyrazu, co tworzy z
niej wr cz przestrze nierealn , w której jednak sensy nabieraj g bi znacze i jasnoci przekazu. Bo cho wczeniejsza akcja toczy a si w miejs_________________

2

Osierocona Marysia – bohaterka Jamioa – po pogrzebie matki ma zosta zawieziona do
krewnych mieszkaj cych w s siedniej wsi, za lasem. Zawiezienia dziewczynki podj si
m ody ch opak, który przed podró zabawi do d ugo w karczmie i pijany spowodowa
wypadek furmanki, któr powozi . Dziecko zosta o w zasypanym niegiem lesie zupe nie samo. Bezbronne usi owa o dotrze do celu samo. Nowela koczy si jednoznaczn w symbolice, cho nie wyartyku owan do koca przez Sienkiewicza scen , w której wilk czai si do
skoku na dziecko.
3
H. Sienkiewicz, Jamio, [w:] Id., Dziea, t. 2, pod red. J. Krzyanowskiego, Warszawa,
PIW, 1948, s. 194. Dalej oznaczony w nawiasie kwadratowym tytu oraz numer strony.
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cach, gdzie mówiono duo o mierci i zmar ej kobiecie (koció , karczma, w
której odbywa a si stypa), to dopiero w tym cichym i bia ym lesie mier
sta a si bardziej rzeczywista. Sam Sienkiewicz potwierdza to s owami:
“Mog o si zdawa , e niegowy obrus na ziemi i ca y las milczcy a przytrznity, i blade chmury na niebie, to wszystko jaka bia a jedno – martwa” [Jamio, ss. 194-195]. Ta jednolito i martwota kojarzy si moe z
utrat naturalnego pikna, jakim jest obdarzona natura. W przekonaniu Zygmunta Freuda jest to jednak mier chwilowa, moliwa do odwrócenia przez
ko o pór roku:
Jeli chodzi o pikno natury, to gdy zostanie ono zniszczone przez zim, pojawia si
ono ju w nastpnym roku, a powrót ów mona by okreli mianem wiecznego, jeli
4
porównamy to z czasem trwania naszego ycia.

Sienkiewicz mia tego pe n wiadomo , co szczególnie widoczne jest
w korespondencjach z podróy do Ameryki, gdzie dowiadcza zmian pór
roku niemal z minuty na minut take ze wzgldu na zmiany stref klimatycznych.
ycie ludzkie podlega podobnym prawom, które jednak realizuj si nie
w jednostce, a w pokoleniach. Dlatego te przygotowana przez pisarza zimowa sceneria wzmaga poczucie osamotnienia i opuszczenia, a jedyn towarzyszk dziecka staje si mier (przeczuwana, wywo ana tylko nastrojem),
która przychodzi w tej bia ej rzeczywistoci, a wraz z ni wzmagaj si elementy prozodyczne, bdce przygrywk do niedawnego pogrzebu. Wród
dwików muzyki umiera take organista Kle – bohater Organisty z Poniky. Ciekawy to obraz ze wzgldu na walory dodatkowe – Kle sam sobie
przygrywa na oboju, wierzc, e muzyka uchroni go przed zamarzniciem:
Sid. Bylem nie usn , to i nie zmarzn, a eby nie usn , to sobie jeszcze zagram:
“Mój zielony dzban”.
I siad szy, pocz znów gra – i znów nik y g os oboja ozwa si wród ciszy nocnej
na niegach. Lecz Kleniowi powieki klei y si coraz bardziej i nuta “Zielonego dzba5
na”, s abnc i cichnc stopniowo, ucich a wreszcie ca kiem.

Jak wida natura jest silniejsza od cz owieka i sw moc czsto doprowadza go do tragicznego koca. Jednak dwiki natury, p ynce ze znanej, codziennej przestrzeni, potrafi by take ocalajce – w Panu Woodyjowskim,
gdy konajca Baka ley poród biel zasypanej przestrzeni stepu, jak si
_________________

4

S. Freud, Przemijalno , [w:] Id., Sztuki plastyczne i literatura, prze . R. Reszke, Warszawa, Wydawnictwo KR, 2009, s. 191.
5
H. Sienkiewicz, Organista z Poniky, [w:] Id., owele i opowiadania, Warszawa, wiat
Ksiki, 1999, s. 606.
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wydaje bez cienia szansy na przeycie, to odg osy urawi chreptiowskich
ocalaj j , daj c jej si do ostatniej walki ze zm czeniem. Takie jednak rozwi zania rzadziej goszcz na kartach Sienkiewiczowskich nowel. W Janku
Muzykancie nadmiar dwi ków staje si si niszcz c . Dwi ki konstruuj
pole zachowa Janka, a take relacje mi dzy nim, a otoczeniem. Nieprzeci tna wraliwo ch opca na odg osy powoduje, e jest on odrzucony przez
otoczenie, przyjmuje na siebie rol ‘odmieca’ – czyni to jednak w sposób
nieuwiadomiony, gdy jego postawa nie niesie z sob adnej pog bionej
refleksji czy zastanowienia nad wiatem i jego istot . Jedynie w ostatnich
chwilach ycia wydobywa si z jego ust pytanie: “Matulu, Pan Bóg mi da w
niebie prawdziwe skrzypki?”.6 To pragnienie, umieszczone w sercu i g owie
dziecka chyba ju w momencie narodzin, przeanalizowane zosta o przez
Sienkiewicza w sposób specyficzny. Autor pozwala m odemu bohaterowi
poszukiwa dwi ków, bawi si i w pewien sposób delektowa nimi. Cz sto te raczej pisarz opowiada o muzyce, ale jej dwi ków nie naladuje, rezygnuj c z zabiegów dwi konaladowczych czy wygrywania przez natur
konkretnych melodii. Pojawiaj si wtedy w utworach zwroty typu: “wszystko gra o: ca y bór i basta!” [Janko Muzykant, s. 311], “wieczorami s uchiwa
wszystkich odg osów, jakie s na wsi, i pewno myla sobie, e ca a wie
gra” [Janko Muzykant, s. 311]. Naturalne odg osy, omówione jedynie przez
autora, zosta y skontrastowane z odg osami sztucznymi, wytwarzanymi przez
cz owieka. Ju w karczmie parobek wykrzykuje “U-ha”, “skrzypki piewa y
cicho: ‘B dziem jedli, b dziem pili…’, a basetla ‘Jak Bóg da , jak Bóg da ’”.
Dwi ki zostaj zintensyfikowane w czasie zabawy wiejskiej, gdzie ludzie
tacz , buty tupi , skrzypce piewaj , “a kada belka w karczmie zdawa a
si drga , piewa i gra take” [s. 312]. Sienkiewicz wykorzystuje w aciwoci prozodyczne j zyka, tworz c w ten sposób mirae muzyczne. Na tym
tle sam Janek wydaje si w aciwie niemy, za to obdarzony nieprzeci tnym
s uchem. Cz sto ta wraliwo staje si dla niego przeklestwem. Wraliwo
na kady dwi k, umiej tno wy onienia z nastroju konkretnych treci powoduje, e we wn trzu Janka toczy si walka sterowana nie ugruntowanym
wiatopogl dem czy imperatywem moralnym, ale prozodi oddzia uj c intensywnie na ch opca. Zmienne w swym nat eniu pogwizdywania s owika
uk adaj si w s owa zach caj ce do kradziey skrzypiec. Cichy lot lelka
brzmia ostrzegaj co: “Janku, nie! nie!”. Sytuacja napi cia i niepewnoci zostaje doprowadzona do zenitu poprzez dwug os lici i s owika, które zach caj Janka do przest pstwa, a potem milkn , zostawiaj c ch opca w ciszy,
samemu sobie (co jest sygna em przepowiadaj cym nieszcz cie). Z pozoru
_________________

6

H. Sienkiewicz, Janko Muzykant, [w:] Id., owele i opowiadania, dz. cyt., s. 317.
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ca a sekwencja zdarze muzyczno-s ownych wydaje si banalna i ma o znacz ca dla wymowy ca ego utworu. Sienkiewicz nie stwarza muzycznych
obrazów przemawiaj cych do g bi czytelnika, nie porusza te zanadto jego
wyobrani. W tym kontekcie racj ma Tadeusz Bujnicki, który zauway ,
i:
Realizm obu nowel odpowiada zasadniczo wzorowi cz sto stawianemu wówczas
przed literatur , wzorowi w którym istotn rol pe ni o zobiektywizowane przedstawienie rzeczywistoci oraz poj ciowo wyraone uogólnienie. Istotn cech realizmu
7
tego rodzaju by a równie typizacja zdarze i postaci.

Sienkiewicz nie ucieka take od wykorzystywania do budowania nastroju
muzyki tworzonej niejako przez cz owieka. W Dzwonniku g os rozlegaj cych si dzwonów buduje nastrój podnios oci ale te i rzewnoci. Harmonia
mi dzy ich dwi kiem, a g osem piewaj cej kobiety podkrela uczucia i
znaczenie chwili. Dzwony zosta y poddane przez Sienkiewicza antropomorfizacji, co dodatkowo wp ywa na podnios e nacechowanie sytuacji. “I nagle
w te blaski wieczorne uderzy y spiowym hymnem dzwony” pisze Sienkiewicz cz c delikatno , agodno czy nawet impresyjno krajobrazu z
mocnym, konkretnym dwi kiem nios cym z sob dodatkowe, podnios e nastroje: “zatrz s wie i rozp oszy go bie wielki Jan, j kn Andrzej Bambyk, zawtórowa y inne i bi y, bi y, a mi dzy ich dwi ki huczne, ogromne i
pot ne wplata si wysok , czyst nut kryszta owy g os panny Slepciówny”.8 Bardziej ewidentny przyk ad stanowi te utwory, w których nastrój budowany jest z wykorzystaniem znanych i autentycznych utworów muzycznych. Tak dzieje si mi dzy innymi w Sonacie ksi ycowej, dla której inspiracj stanowi a sonata 14 cis-moll op 27 Ludwika von Beethovena, a któr
to nowel umieci potem Sienkiewicz w swojej powieci zatytu owanej
Wiry.9 Gra m odej skrzypaczki wywo uje w s uchaj cych doznania, które potem przetwarzane s na wyobraenia wzrokowe i g boko emocjonalne.
Elementy prozodyczne mowy oraz tworzenie z udzenia dwi ków s u
Sienkiewiczowi do budowania nastroju, pot gowania znacze, czasami stanowi ilustracj do opowiadanych historii – mona im zatem przypisa role
_________________

7

T. Bujnicki, Pierwszy okres twórczo ci Sienkiewicza, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1968, s. 331.
8
H. Sienkiewicz, Dzwonnik, [w:] Id., Dziea, t. 6, pod red. J. Krzyanowskiego, Warszawa, PIW, 1949, s. 251.
9
O motywach autentycznych utworów muzycznych w twórczoci Sienkiewicza pisa T.
Sobieraj, Sienkiewicz i muzyka, “Ruch Literacki”, 267 (2004), z. 6, ss. 591-608. Patrz take:
A. Kuniczuk-Trzcinowicz, W poszukiwaniu sowa. “Sonata ksi ycowa” w rkopisie i druku,
[w:] May Sienkiewicz, pod red. J. Axera i T. Bujnickiego, Warszawa, DiG, 2013, ss. 52-65.
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podobne do tych, jakie spe nia muzyka pisana do wielkich dzie literackich.
Wyodr bnia si tutaj ewidentnie walor estetyczny, wp ywaj cy na odbiór
dzie a literackiego, po czony oczywicie z przekazem malarskim. Warto
jednak wspomnie , e teoretycy literatury, a take kompozytorzy nie widz
tego w sposób oczywisty. Jak przypomina Jan B oski, Claude Debussy
“upatrywa wyszoci muzyki nad malarstwem w tym, e muzyka nie podlega, jak kolory czy s owa, cis ym wyznacznikom”10 – mona zatem mniema , e w tym kontekcie muzyka b dzie, w przeciwiestwie do literatury i
malarstwa, niejednoznaczna. Nie zmienia to jednak faktu, e pewne elementy kojarzone z muzyk pojawiaj si i w dzie ach literackich, co niezbicie
udowodni w swoim studium o Panu Tadeuszu Stanis aw Kolbuszewski.11 O
ile w powieciach muzyczno bywa jednym ze sposobów obrazowania, tak
w ma ych formach narracyjnych, podobnie jak w poezji, staje si niekiedy
cech dominuj c .
Malarstwo/Kolor
Zwi zki Sienkiewicza z malarstwem, cho jeszcze niezbyt dog bnie zbadane, wydaj si oczywiste. Przez niektórych autor Bez dogmatu jest nawet
wprost nazywany malarzem,12 co z pewnoci wynika z tego, e w jego utworach do atwo zauway , e na róne sposoby wykorzystuje w asn
znajomo sztuki malowania, jej zasady i artystyczne moliwoci tej dziedziny sztuki.
Malarskie skojarzenia twórcy Potopu wymagaj , jak ju zosta o zasugerowane, szerszego omówienia. Poszukuj c przyk adu b d cego egzemplifi_________________

10

J. B oski, Ut musica poesis?, [w:] Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów
powojennych, red. A. Hejmej, Kraków, Universitas, 2002, s. 147.
11
Patrz: St. Kolbuszewski, Muzyczno “Pana Tadeusza”, dz. cyt. Innego rodzaju zabieg
stosuje Lech Ludorowski, który proponuje wykorzystanie terminów muzycznych do analizowania utworów epickich, patrz: L. Ludorowski, Troja heroiczna. Zbara, [w:] Id., Wizjoner
przesz o ci. Powie ci historyczne Henryka Sienkiewicza, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Sk odowskiej, 1999, ss. 93-136.
12
Okrelenie ‘malarz’ pojawia si do cz sto w odniesieniu do dzie Sienkiewicza. Warto tutaj przypomnie cho by ksi k W. Dobrowolskiej Sienkiewicz jako malarz mierci (Tarnów, Nak . Ksieg. Z. Jelenia, 1927), Z. Mocarskiej-Tycowej Tropy przymierzy. O literaturze
dziewi tnastowiecznej i miejscach jej zblie z malarstwem (Toru, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko aja Kopernika, 2005), czy fakt, i malarz W odzimierz Tetmajer nazwa Sienkiewicza malarzem. Wydaje si te, e Sienkiewicz sam postrzega w asn prac jako tosam z
malowaniem obrazów, w chwilach trudnoci z tworzeniem pisa w listach “nie mam ani jednej barwy na swojej palecie”.
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kacj tego rodzaju Sienkiewiczowskiego obrazowania warto przyjrze si
operowaniu kolorem, szczególnie biel .13 Wykorzystuje t barw przede
wszystkim w konstruowaniu zimowego krajobrazu, kojarzonego przez niego
przede wszystkim ze mierci , kocem, niedostpnoci i ch odem ludzkich
uczu :
Zima widocznie tu take d uga i ostra: miejscami nieg lea na p aszczynie; wierzcho ki gór ca kowicie by y nim ubielone; ustawicznie przy tym d ostry i przenikliwy
14
wicher, który wnika nawet do wagonów migotaj c p omieniami lamp.

Podobna atmosfera dostrzegalna jest w kadym zimowym krajobrazie.
nieg i wiatr to jej cechy charakterystyczne. Umieszczaj c bohaterów w takiej scenerii stwarza Sienkiewicz dodatkowe skojarzenia, potrzebne pisarzowi do wydobycia sensów, ale take i graj c z czytelnikiem konwencjami,
które s atwo odczytywalne. Buduj c nastrój wykorzystuje pisarz chtnie
wszelkie znaki pejzau, u atwiaj ce zdekodowanie nie tylko aktualnych, ale
i przysz ych sensów:
Mroczy o si coraz bardziej. Czas by zimowy, cichy, niebo zawleczone chmurami, a
powietrze przesi knite wilgoci i mokrym niegiem. Z dachów kapa a woda, na rynku za lea o b oto, urobione ze niegu i s omy. Miasteczko o domach ndznych i poodrapywanych wygl da o pospnie jak i koció [Jamio, s. 189].

Zmrok zimowy, chmury i wilgo stanowi jednoznaczny sygna , e przyroda nie sprzyja cz owiekowi. Jest zimno i nieprzyjemnie, nie ma si te
gdzie schroni , gdy ndzne i zaniedbane domy w zimie s zapewne pozbawione ciep a i przytulnoci. To, co dzieje si na zewn trz, w przestrzeni miasteczka, silnie oddzia uje na wyobraenia o tym, jak czuj si w nim mieszkacy. Zwracanie uwagi na brud i brzydot, epatowanie wrcz naturalistycznym ogl dem wiata powoduje, e czytelnik nie oczekuje ju niczego dobrego. Sienkiewicz ma doskona e wyczucie przydatnoci i znaczenia barw.
Przestrze miasteczka zdominowana jest przez szaro , cho ani razu nie
_________________

13

Wybór ten wymaga wyjanienia z dwóch powodów: po pierwsze w krgu specjalistów
biel nie jest uznawana za kolor. Ta kwestia jednak nie jest tutaj, w pracy literaturoznawczej,
tak radykalnie rozstrzygana. Biel w powszechnej wiadomoci, a take w praktyce literackiej,
jest kolorem, który moe mie wp yw na odbiór i ukszta towanie utworu literackiego. Po drugie mona w twórczoci nowelistycznej (i nie tylko) Sienkiewicza wskaza ca palet barw,
które niejednokrotnie wnosz do utworów wicej, ni przywo ywana biel. Mój wybór wynika
jednak z chci systematycznego ogl du operowania przez Sienkiewicza kolorem i zwi zków
pisarza z malarstwem i malarzami. Prezentowana tutaj analiza jest pocz tkiem tego ogl du, z
koniecznoci bardzo okrojonym, a wic wybór pad na ma o reprezentatywny, ale interesuj cy przyk ad.
14
H. Sienkiewicz, Listy z podró y do Ameryki, Warszawa, PIW, 1986, s. 132.
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zosta a uyta nazwa tej barwy. Jednak wszystkie okrelenia, jakie si pojawiaj , przynosz takie w anie asocjacje. Pocz wszy od mroku (nie jest to
gwiadzista zimowa noc, ale w anie mrok, który z natury swej jest niewyrany, zaburzaj cy widzenie kszta tu i koloru), poprzez niebo zawleczone
chmurami (okrelenie ‘zawleczone’ nie daje nadziei na przewit gwiazd czy
ksiyca). Wilgo , b oto i kapi ca woda uzupe niaj obraz pogr onego w
mroku miasteczka. Wszystko w pewnym sensie zlewa si w jedn szaro-bur mas, zimn i nieprzyjemn . Sienkiewicz buduje tym ma ym fragmentem
atmosfer, której jednak nie podtrzymuje. Mona przypuszcza , e brud i
zimno ogarniaj ce miasteczko mia y stanowi kontrast dla dalszych wydarze, rozgrywaj cych si ju w zupe nie innej scenerii:
potem zaraz wydobyli si na pola bia e i rozleg e. Jecha by o lekko, nieg nie szumia prawie pod p ozami; czasem tylko ko parskn ; czasem daleka, z daleka dosz o
szczekanie psów. […] Szeroko otwartymi oczyma [Marysia] patrzy a na bia e pola,
które jej co chwila zas ania y ciemne plecy Marga y [Jamio, s. 193].

Nast pi a tutaj istotna zmiana otoczenia, a take kolorystyki. W aciwie
ten sam czas – zimowy (wydarzenia oddzielone s jedynie kilkunastoma minutami potrzebnymi na wyjechanie wozem z miasta na drog len ) zaprezentowany zosta zupe nie odmiennie. Akcentowane s g ównie elementy
charakterystyczne dla pe nej mrozu i niegu zimy, skrz cej si tym wszystkim, co w tej porze roku najpikniejsze. Sienkiewicz nie zmienia jednak natenia kolorów. Informacja, e pola s bia e i rozleg e wystarcza, by uwraliwi czytelnika na zmian kolorystyki.
Dominacj bieli mona czy z rodz cym si wówczas zafascynowaniem optycznym uwarunkowaniem barw, co skutkowa o, wed ug Sienkiewicza ‘mod ’ na ten kolor. Uwieczni to, pisz c w powstaj cych w tym samym
okresie co Jamio sprawozdaniach z wystawy w Paryu:
Sara Bernhardt “ubrana na bia o i spoczywaj ca na bia ych poduszkach powozu wród
koronek tiulowych, mgie i gazy, wygl da jakby jecha a na chmurze”, pani Sarou “da15
ma w bieli i kwiatach jaminu”.

Nagromadzenie bieli – jako koloru i jego pochodnych w uytych do opisu s owach i zwrotach (tiulowe koronki, mg a i gaza, kwiaty jaminu, które z
natury posiadaj bia y kolor, a przede wszystkim podróowanie na chmurze)
w równie obfitym nagromadzeniu wystpuj w noweli (wysoki nieg, jasno , blask, biel, rzuty niegowe). Mona w tym kontekcie uzna mono_________________

15

Jako pierwszy na te wypowiedzi Sienkiewicza zwróci uwag Bogdan Mazan w swoim
studium “Impresjonizm” Trylogii Henryka Sienkiewicza. Analiza. Interpretacja. Próba syntezy, ód, Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, 1993, s. 35.
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chromatyczno barwy za eksperymentowanie w zakresie rodków wyrazu.
Pozorna oszcz dno w doborze koloru prze amana zosta a wprowadzeniem
elementów gry wiate i cieni, co zapewne stanowi o odpowied Sienkiewicza na fascynacje paryskie.16 Jako korespondent z wystawy paryskiej, zobligowany by Sienkiewicz do wnikliwego obserwowania i relacjonowania zarówno wydarze towarzysz cych temu wydarzeniu, jak i (przede wszystkim)
opisywania dzie sztuki. Jego wypowiedzi powiadczaj , e najwnikliwiej
przygl da si barwom i o nich w anie najwi cej wzmianek znajdziemy w
Wiadomociach bie cych.
Joanna Bielska-Krawczyk s usznie zauway a, e kolor prezentowany w
malarstwie nie jest tosamy z kolorem opisywanym w literaturze.17 Badaj c
obecno i znaczenie kolorów w utworach literackich mamy tego pe n
wiadomo , trudno jednak oprze si pewnym analogiom. Nagromadzenie
koloru bia ego w niektórych nowelach Sienkiewicza zmusza do zastanowienia, dlaczego wraliwy przecie na kolory autor czasami tak oszcz dnie dobiera palet . Zak adaj c, e czyni tak nie – jakby si w oczywisty sposób
mog o wydawa – dla ujednolicenia, zamazania konturów, ale dla podkrelenia sensów i paradoksalnie wydobycia rónych odcieni bieli, czyli, jak zaleca francuski portrecista Largilliere, “porównywania palety z natur ”,18 korzysta by moe z w asnych obserwacji dzie malarskich. Wie zapewne, e
umieszczaj c obok siebie kilka bia ych przedmiotów dostrzegamy nie tylko
fakt, e kady w aciwie jest ‘innego’ koloru, ale te pomaga to w wydobyciu najw aciwszego koloru innych przedmiotów.19
_________________

16

We wspominanym ju studium Bogdan Mazan przeledzi moliwe drogi Sienkiewiczowskich inspiracji impresjonizmem, autor pomija jednak ma e utwory narracyjne, koncentruj c si na relacjach z wystawy oraz Trylogii.
17
Por. J. Bielska-Krawczyk, Mi dzy widzialnym a niewidzialnym. Twórczo Gustawa
Herlinga-Grudziskiego, Kraków, Universitas, 2004, s. 121.
18
Patrz: J. Gage, Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji,
prze . J. Holzman, Kraków, Universitas, 2005, s. 191.
19
Sienkiewicz nie jest oczywicie w swym pomyle odosobniony. Z bardziej charakterystycznych przyk adów konieczne jest wymienienie nast puj cego: “Warto tutaj cho by
wspomnie Oudry’ego, który na wyk adzie wyg oszonym w 1749 roku przed Akademi Francusk opisywa martw natur ze srebrn waz , która poprzedza jego pi kn Bia kaczk z
1753 roku. Waz nalea o otoczy lnem, papierem, satyn lub porcelan , tak by ‘róne biele
pomog y oszacowa dok adny ton bieli, którego wymaga oddanie srebrnej wazy, poniewa z
porównania wiadomo, e aden z tych bia ych przedmiotów nie b dzie w takim samym kolorze jak inne’” (J. B. Oudry 1844, Reflexions, s. 39, [cyt. za:] J. Gage, Kolor i kultura. Teoria i
znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, dz. cyt., s. 191.
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W Jamiole bia y krajobraz harmonizuje z przysypanym niegiem grobem
umar ej matki i anio em tkwi cym silnie w umyle dziewczynki:
Anio . […] Marysia zna a go. W cha upie u matuli by jeden malowany z ‘lelij ’ w r ku i ze skrzyd ami [Jamio, s. 364].

Anielskie skrzyd a w oczywisty sposób kojarz si z biel , podobnie jak
lilia, zwykle w tym kolorze wyst puj ca w przydomowych ogródkach czy
malowana na obrazach wisz cych w wiejskich domach (nie po raz pierwszy
daj o sobie zna powinowactwa literatury z malarstwem, s to jednak bardziej odniesienia do ‘wiedzy powszechnej’, intuicyjnej, ni do konkretnych
obrazów – chyba, e s to wiejskie landszafty i ‘wi te obrazy’). Prawdopodobnie to wspomnienie spowodowa o, e dziewczynka nie ba a si tak bardzo otaczaj cego j lasu, spowitego biel niegu i mrozu. Podobne skojarzenia obecne s w pierwszym utworze Sienkiewicza – a marne. Rój anio ów
przylatuj cy po dusz nieszcz snego Gustawa jest bia y, podobnie jak na pó
ob kana kochanka – Helena “taka bia a, e na jej piersiach mog y kwitn
lilie”.20 W Sowniku symboli Cirlota czytamy: “biel symbolizuje stan niebiaski. Kolor bia y wyraa ‘wol ’ przyblienia si do tego stanu; na przyk ad nieg, gdy ju zalega na ziemi, jest poniek d ‘ziemi przemienion ’”.21
Rozpatruj c sytuacj Marysi w tym kontekcie mona uzna , e pogr ona
w bia ym krajobrazie dziewczynka, czekaj c na bia ego anio a naley ju do
innego porz dku, st d p ynie jej spokój i ufno . Jednoczenie W adys aw
Kopaliski zaznacza, e biel jest symbolem mierci, a oby, ch odu,22 co doskonale wpisuje si w wymow utworu.23 Nawet ostatnie wydarzenia, nie_________________

20

H. Sienkiewicz, a marne, [w:] Id., Dziea, t. 1, pod red. J. Krzyanowskiego, Warszawa, PIW, 1949, s. 135.
21
Has o “Biel”, [w:] J. E. Cirlot, Sownik symboli, prze . I. Kania, Kraków, Wydawnictwo
Znak, 2000, ss. 79-80.
22
Por. W. Kopaliski, Sownik symboli, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1990, s. 22.
23
Mona przyj tutaj take inne konteksty: w “Tecie Barwnych Piramid” Pfistera, Hassa i Schaie’a biel nie jest postrzegana jako kolor: “badania nad wartoci koloru bia ego wykaza y, i przeywany jest on jako t umi cy. Wchodzi w sk ad syndromu braku kolorów” (St.
Popek, Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej, 1999, s. 144). W tym kontekcie wykorzystanie barwy bia ej
mog oby uchodzi za ch odwrócenia uwagi od wp ywu czy istotnego znaczenia przyrody w
yciu postaci, albo te wiadczy o wyalienowaniu dziewczynki ze wiata tak ludzi, jak i natury. Wykorzystywaniem nazw kolorów w twórczoci Sienkiewicza zajmowa a si Anna Zura, która zauway a: “barwa bia a pojawi a si take w nazewnictwie substancji naturalnych
oraz w opisach nazw artefaktów. Jej funkcj jest opis realny i metaforyczny. W znaczeniu
realnym w opisie substancji naturalnych barwa bia a moe nie dodatkowe znaczenia meta-
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chybnie przepowiadaj ce tragedi, nie s wzmocnione konkretnym, na przyk ad czarnym kolorem. Sienkiewicz pisze “szara trójk tna g owa” – co w
warstwie kolorystycznej nieco tylko prze amuje monotoni bieli. Szaro w
tym kontekcie kolorystycznym to w aciwie mocniejszy odcie bieli, uwypuklenie. Goethe zwraca uwag na rónice w postrzeganiu bieli uzalenione
od kontekstu kolorystycznego, w jakim si ona znajduje. Kontekst moe
spowodowa , e biel okae si ciemniejsza ni inny kolor (np. b kit). Prawdopodobnie Sienkiewicza fascynowa o na pewnym etapie twórczoci eksperymentowanie czy szczególne postrzeganie barw. Jednak inaczej ni Goethe
wykorzysta on t barw. Nie umieszcza jej na tle innej barwy, ale walor
tworzy z rónych odmian bieli, otrzymuj c efekt, o jakim pisa Wittgenstein: “Jeli mówi o kawa ku papieru, e jest czysto bia y, a wtedy, gdy
obok tego papieru trzymam gar niegu, papier wygl da szaro, to w jego
normalnym otoczeniu s usznie bym okreli go mianem bia ego, a nie jasnoszarego”.24 Szaro wilczej g owy powoduje efekt odwrotny – uwypukla biel,
któr autor epatowa nas wczeniej. Otoczenie dziecka wydaje si w tym
kontekcie jeszcze bardziej monochromatyczne, a krajobraz odpychaj co nieprzyjemny.
Kolorem próbowa wyrazi Sienkiewicz w asne zamierzenia, a take cechy charakterystyczne rzeczywistoci, któr kreowa . Czyni to zapewne nie
tylko w zgodzie z w asn intuicj pisarsk , ale take pod wp ywem malarstwa, którym szczególnie zacz si interesowa po powrocie z Ameryki. Potrafi zaobserwowa , jakie funkcje spe niaj kolory w omawianych przez
niego obrazach, zdawa sobie spraw z tego, e dobór kolorów wiadczy
moe o talencie i indywidualizmie twórcy. Dlatego te kolor podkrela u
Sienkiewicza przede wszystkim walor literackoci. Jego funkcj jest budowanie nastroju, uwypuklanie znacze. Zdarza si te jednak, e autor Trylogii stosuje kolor, wykorzystuj c jego symboliczne znaczenie w skonwencjonalizowanych sytuacjach czy opisach postaci. Nie ucieka od zbanalizowanych
nieco zwrotów: “wyj a bia chustk”, czy “bujny w s zbiela ”, “starzec z
bia jak mleko czupryn ” na zaznaczenie sceny poegnania czy eufemistyczne wrcz okrelenie staroci.
_________________

foryczne, moe wskazywa na symbole, które zakorzeni y si w kulturze, ale moe take,
dziki kreatywnoci opisu autora, tworzy zwi zki innowacyjne” (A. Zura, Konceptualizacja
barw w “Krzy akach” Henryka Sienkiewicza i “Proti v em” Alojzego Jiráska, Ostrava,
Ostravská univerzita v Ostrav - Filozofická fakulta, 2006, s. 33).
24
L. Wittgenstein, Uwagi o kolorach, prze . W. Reszke, Warszawa, Wydawnictwo Spacja, 1998, s. 10.
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Architektura/Przestrze
Niektóre z utworów Sienkiewicza mona nazwa umownie ‘powieciami
drogi’ czy ‘nowelami drogi’. Ich akcja, podobnie jak road movie, rozgrywa
si w czasie w drówki bohaterów, a szlaki przez nich eksplorowane s przyczyn istotnych elementów fabu y. Dzieje si tak na przyk ad w noweli
Przez stepy, w której istotne wydaje si ukazywanie kadego fragmentu podróy, zmiennoci ukszta towania terenu, opisanie jego topografii. Sienkiewicz, zachowuj c realia drogi osadników, stara si wydoby na plan pierwszy walory krajobrazu, z kadego bardziej znacz cego odcinka drogi wybiera jedno ‘zjawisko’ i stara si bliej mu przyjrze . St d zmienno nastroju i
wybór rónych rodków estetycznych do malowania przestrzeni. Szczególnie jest to widoczne w tekcie Przez stepy. Opowiadanie kapitana R. Ukazuj c wielowymiarowo Gór Skalistych autor Trylogii nie zapomina o ich cechach charakterystycznych, ubiera jednak te monumentalne wytwory natury
przede wszystkim w co niepowtarzalnego, b d cego emanacj b d to wyobrani, b d zapisem wraliwego oka obserwatora.25
Na plan pierwszy wci  wysuwana jest egzotyka tego niezbadanego jeszcze i po raz pierwszy przez w drowców widzianego terenu. Niejednokrotnie
opis jest tak skonstruowany, jakby w drowcy, zm czeni podró , mieli halucynacje lub wycieczenie zmienia o w ich oczach kszta t i form krajobrazu:
pewnego popo udnia ujrzelimy przed sob jakby jakie majaki, jakby jakie czubiaste chmury, na wpó roztopione w dalekoci, mgliste, sine, b kitne – bia e i z ote na
czubach, a ogromne – od ziemi do nieba [Przez stepy, s. 75].

Impresjonistyczne plamy, o jednolitych pozornie barwach, z jednej strony pozbawione jakiegokolwiek kszta tu, wci  zmienne w przenikaj cych
si b kitach i bielach, jednoczenie s monumentalne, ogromne, jak mówi
naoczny wiadek – od ziemi do nieba. Zamierzeniem Sienkiewicza by o
prawdopodobnie ukazanie wielkoci gór, którymi sam by zafascynowany i
przeraony jednoczenie.
_________________

25

Warto podkreli , e narracja prowadzona jest tutaj z punktu widzenia Ralfa, przewodnika karawany, a ca o opowieci stanowi jego relacj spisan post factum, a wi c moe nosi znamiona subiektywnoci: “Za czasu mego pobytu w Kalifornii wybra em si pewnego
razu z moim zacnym i dzielnym przyjacielem, kapitanem R., w odwiedziny do naszego rodaka J., mieszkaj cego w odludnych górach Santa Lucia. Poniewa nie zastalimy go w domu,
przesiedzielimy dni pi w g uchym w wozie [...] Chwile te uchodzi y mi bardzo uroczo. [...]
[Kapitan Ralf] podnosz c oczy ku gwiazdom szuka pami ci ubieg ych zdarze, drogich imieon i drogich twarzy, pow ócz cych nawet we wspomnieniu czo o jego smutkiem agodnym.
Jedno z tych opowiada podaj tak o prostu, jak je s ysza em” (H. Sienkiewicz, Przez stepy.
Opowiadanie kapitana R., [w:] Id., Dziea, t. 3, pod red. J. Krzyanowskiego, Warszawa,
PIW, 1948, s. 7. Dalej umieszczam nawias kwadratowy za cytatem i podaj numer strony).
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Sienkiewicz ewidentnie ucieka w opisie tych gór od ukazania wi zi cz owieka i natury. Góry Skaliste od pocz tku do koca s dla bohaterów nieprzyjemne i obce. Stanowi dla nich ród o strachu i antycypuj kl sk wyprawy. Alina Kowalczykowa czy taki sposób ujmowania pejzau ze stylistyk grozy,26 wedle której przyroda sama staje si ród em strachu i przeraenia, a ukszta towanie przestrzeni staje si ród em potencjalnej mierci i
zagroenia – czego zreszt potwierdzeniem jest w tym utworze pozostawienie wród monumentalnych gór jednego z w drowców, szkielet innego podrónicy odnajduj wród górskich otch ani.
Ralfowi, b d cemu narratorem niew tpliwie zalea o na ukazaniu tego
pasma górskiego jako niebezpiecznego i nieprzychylnego ludziom (“Czasem
trafialimy na rozpadliny i p kni cia ziemi, niepodobne do przebycia, a d ugie na kilkaset jardów”). Karawana gubi si w nich, myli przepa z drog i
czuje si nieco osaczona przez monolityczne ska y:
Pewnego dnia zdawa o nam si , e jedziemy dolin gdy nagle dolinie zabrak o zamykaj cej jej kraw dzi, a zamiast niej otworzy a si przepa tak bezdenna, i wzrok ze
strachem lizga si i zlatywa na dó [Przez stepy, s. 77].

W obliczu monumentalnych Gór Skalistych wszystko traci o swe proporcje – d by olbrzymy przybiera y posta krzaczków, bawo y wygl da y jak
uki, a wodospady, które w planach podróników by y ma e i przyjazne okazywa y si na tyle due, e tamowa y przejazd ca ej, ogromnej karawanie.
To odwrócenie proporcji nadaje take innego znaczenia przyrodzie, która jawi si jako bez adna masa kamieni, ewidentnie nakierowana na to, by utrudnia ycie cz owiekowi, jednoczenie posiadaj ca twórczy charakter:
Pogr alimy si coraz bardziej w kraj kamieni, z omów, rumowisk, urwisk i ska , narzucanych jedne na drugie z jakim dzikim bez adem. [...] sam patrzy em ze zdumieniem na te kaniony, po których brzegach nieokie znana fantazja przyrody poustawia a
jakby zamki, fortece i ca e kamienne ogrody [Przez stepy, ss. 77-78].

I cho Sienkiewicz stara si pocz tkowo zwróci uwag czytelnika w
stron tworzenia przez natur nowych krajobrazów i przestrzeni, takich, z
których cz owiek móg by czerpa przyjemno :
Id c ostronie brzegiem wród zaroli, wkrótce znalelimy si u celu. By a tam niby
zatoka, niby jeziorko, utworzone przez strumie, na okó którego sta y wielkie drzewa
hicoro; nad samemi za brzegami ros y wierzby, po ow ga zi zanurzone w wodzie.
Tama bobrowa nieco wyej na strumieniu, tamuj c bieg jego, utrzymywa a w jednej
zawsze wysokoci wod w jeziorku, nad którego jasn powierzchni wystawa y
okr g e, nakszta t kopu ek, domki tych przemylnych zwierz tek [Przez stepy, s. 47].
_________________

26

A. Kowalczykowa, Pejza romantyczny, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1982, s. 29.
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to w dalszej cz ci operuje ju epitetami wyranie nacechowanymi pejoratywnie:
Z omy te, to stercz ce, to poobalane, przedstawia y widok jakby zrujnowanych cmentarzy z poprzewracanymi nagrobkami [Przez stepy, s. 79].

Mona uzna , e góry s tutaj metafor si w adaj cych losem cz owieka
– tym bardziej okrutn i przeraaj c , im bardziej uwiadamiamy sobie, e
opisy te dotycz jednego z mniejszych pasm Gór Skalistych. Sienkiewicz,
ustami Ralfa, nie rezygnuje z prezentowania gór w konwencji strachu, przeraenia i obcoci. Pos uguje si dla ich opisu takimi okreleniami, jak ogrom,
majestat, labirynt, przepa , kamienny ucisk itp. Wszystkie one wykazuj
dominacj gór nad cz owiekiem. Podkrelana jest nieregularno kszta tów,
ich nieprzewidywalno , której nie naley czy z romantycznym pojmowaniem górskiego pejzau. To nie góry, w których cz owiek moe odnale
w asne wewn trzne ‘ja’ i wydoby na wierz uczucia, które nabieraj kszta tów i znaczenia wraz z pog bianiem cznoci z przyrod . W uj ciu Sienkiewicza przestrze Gór Skalistych jest obca i niedost pna, a ludzie dowiadczaj cy ich monumentalnego zimna nie staj si ani lepsi, ani gorsi,
nie odkrywaj w asnego wn trza i nie poszerzaj w asnych horyzontów.
Ci g y strach i niepewno powoduj , e wszyscy maj jedno wspólne pragnienie – przey i znale si w lepszym miejscu. Autor Bez dogmatu nie
analizuje ludzkiego wn trza, a krajobraz sprowadza tutaj jedynie do funkcji
utylitarnej, rodka do pokazania trudów i niebezpieczestw podróy.
Podsumowanie
Sienkiewicz korzysta w utworach nowelistycznych ze rodków charakterystycznych dla innych ni literatura dziedzin sztuki. Jest w tym konsekwentny
– barwa, dwi k, elementy prozodyczne mowy, rys architektoniczny wykorzystywany nawet podczas opisywania krajobrazu s u w przywo anych
przyk adach przede wszystkim pokazaniu relacji mi dzy cz owiekiem a natur . Powysze fragmenty stanowi ma y wycinek rozleg ych pomys ów autora, obecnych w niemal wszystkich jego utworach epickich. W ca ej twórczoci nowelistycznej Sienkiewicza warto zwróci uwag zarówno na wielo barw, form malarskich czy uj muzyczno – prozodycznych, jak i na
sposób ich uycia. W niektórych przypadkach s u one jedynie potwierdzeniu tego, co ju si wydarzy o i jest nieodwracalne – tak dzieje si w
Dzwonniku czy Przez stepy. W innych, jak cho by Janko Muzykant, Organista z Poniky czy Jamio autor Bez dogmatu stara si rodkami stylistycznymi pokrewnymi muzyce i plastyce wydoby tragizm i determinizm losu
ludzkiego.

