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Maria Gołębiewska

PIERWIASTEK PAŁUBICZNY, KONSTRUKCJA I AKULTURACJA  
W „PAŁUBIE” KAROLA IRZYKOWSKIEGO

Słowa kluczowe

pałuba; natura; konstrukcja; enkulturacja; akulturacja

[U]siłowaniem moim w Pałubie jest docierać wciąż do tych 
warstw życia, gdzie ono abstrakcji urąga, spod uogólnień 
się usuwa i  objawia się jako trudne do rozwikłania, 
rozpaczliwe, wyjątkowe1.

Karol Irzykowski

Celem tekstu jest omówienie koncepcji „pałubiczności” Karola Irzykowskiego 
w  zestawieniu z  jego koncepcją „konstrukcji”. Obu wymienionych terminów 
używa on w Pałubie (1903), gdzie charakteryzuje „pierwiastek konstrukcyjny”, 
odwołując się do tez empiriokrytycyzmu Richarda Avenariusa i Ernsta Macha2. 
Jednak zagadnienie konstrukcji, przede wszystkim pojętej epistemologicznie 
i psychologicznie, było obecne w  tezach Immanuela Kanta, Johanna G. Fich-
tego i  Friedricha W.J. Schellinga, a  zostało szerzej upowszechnione dzięki 
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1 Irzykowski 1981: 151 (rozdział VIII Naturam expellas furca…). Tytuł rozdziału to początek 
zdania Horacego, które stało się przysłowiem: „naturam expellas furca, tamen usque recurret” / „wypę-
dzisz naturę widłami, a ona i tak powróci” — por. tamże, przypis 1.

2 Tezy empiriokrytycyzmu były znane na przełomie XIX i XX wieku dzięki publikacji między 
innymi dwóch tomów Kritik der reinen Erfahrung (1880–1890) Richarda Avenariusa oraz Erkennt-
nis und Irrtum (1900) Ernsta Macha.
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neokantyzmowi i empiriokrytycyzmowi. Tezy dotyczące konstrukcji były żywo 
dyskutowane w  czasie powstawania Pałuby i  następnych prac Irzykowskiego, 
w których również pojawia się zagadnienie konstrukcji rozpatrywane jako sche-
matyzm poznania, jako to, co formalne i zestawione z treścią, jako konstrukcyjny 
aspekt komunikacji słownej i wizualnej (filmowej). Jego późniejsze prace dotyczą 
konstrukcji kulturowej jako zarazem konstrukcji formalnej, a powstają w czasie 
publikacji dzieł Ernsta Cassirera na temat symbolicznych form kultury. Jednak 
zagadnienie konstrukcji najpełniej jest omówione w  Pałubie, ujęte z  pomocą 
określenia „pierwiastek konstrukcyjny”, który został przeciwstawiony temu, co 
„pałubiczne” („pierwiastek pałubiczny”).

Irzykowski zestawiając terminy „pałuba”, czyli to, co naturalne, bezpośred-
nie, zastane przez człowieka, i „konstrukcja”, czyli wytwarzany przez człowieka, 
specyficzny dla nas świat kultury, dookreśla byt ludzki, wskazuje prawidło-
wości ludzkiego działania, poznania i  odczuwania. Zarazem dzięki termi-
nowi „pałuba” ujmuje on to, co „naturalne” w  obrębie kultury. Właśnie owo 
współistnienie naturalności i wytworów specyficznie ludzkich w obrębie świata 
kultury  —  świata, który anektuje to, co naturalne, obdarza „pałubę” sensami 
i  znaczeniami — umożliwia enkulturację, czyli wprowadzenie „dzikiego” czło-
wieka w  obręb kultury, nauczanie i  dostosowanie go do życia w  kulturowym 
świecie, wypełnionym ludzkimi sensami i znaczeniami. Jednak zarazem pałubicz-
ność jest tym, co zapośrednicza elementy naturalne (na przykład fizjologiczne) 
i kulturowe (na przykład to, co umysłowe) w obrębie jednostki, podmiotu doznań 
zmysłowych i przeżyć psychicznych, pasywnego odbiorcy bodźców i aktywnego 
współtwórcy świata społecznego. W takim przypadku jednostka odmienia własny 
świat społeczny, ale również dzięki akulturacji wchodzi w  odmienne światy 
społeczne, a to wpływa między innymi na inne postrzeganie tego, co naturalne, 
na przykład własnej fizjologii. Obydwa wspomniane ujęcia pałubiczności jako 
kategorii pośredniczącej między tym, co naturalne a tym, co kulturowe odnajdu-
jemy w Pałubie Karola Irzykowskiego.

Głównym tematem tekstu jest zatem kategoria „pałubiczności”, której 
Irzykowski poświęca szczególną uwagę w  kilku rozdziałach Pałuby, przede 
wszystkim w  rozdziale XI pierwiastek pałubiczny (pisownia oryginalna) oraz 
w  rozdziale  XX  Pałuba. Według autora jest to kategoria niejednoznaczna, 
poniekąd graniczna, ponieważ ujmuje w  ramach kultury pewne zachowania 
poza nią wykraczające, które jednak jako ludzkie wytwory przynależą do tego, 
co antropologiczne, a więc okazują się summa summarum kulturowe. Irzykowski 
charakteryzuje kategorie „pałuba” i  „pierwiastek pałubiczny” w  kontekście tez 
kulturalistycznych i historiozoficznych, przejętych od Georga W.F. Hegla i jego 
następców (filozofia życia Wilhelma Diltheya, Friedricha Nietzschego oraz 
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Georga Simmla). Kategoria pałuby, obok kategorii konstrukcji, pozwala objaśnić 
stanowisko Irzykowskiego dotyczące wprowadzania jednostki w kulturę (enkul-
turacja „dzikiej” pałubiczności) oraz nabywania kompetencji z  obszaru innej 
kultury, czyli akulturacji, łączonej przez niego z awansem społecznym, z aspira-
cjami kulturowymi oraz z cywilizacyjną modernizacją.

Pierwiastek pałubiczny

Tezy na temat relacji natury i kultury można odnaleźć w programie estetycznym 
i  artystycznym naturalizmu czy też symbolizmu, oraz w  programach Młodej 
Polski. Jednak naturalizm i program Młodej Polski przeciwstawiał naturę — jako 
to, co bezpośrednio dane podmiotowi — kulturze, jako temu, co konstruowane. 
Właśnie takiemu podziałowi, dostrzeganemu przede wszystkim w  literaturze 
Młodej Polski, przeciwstawiał się Karol Irzykowski w Pałubie i w komentarzach 
do niej, proponował bowiem krytyczne ujęcie tej opozycji. Irzykowski wskazywał 
niedostateczność i uproszczenie podziału3 na „pierwiastek pałubiczny” — natu-
ralny, dziki, fizjologiczny, cielesny, twórczy, ale niezapośredniczony, oraz „pier-
wiastek konstrukcyjny” — kulturowy, wytwarzany, twórczy, ale zapośredniczony, 
a  nawet „sztuczny” i  w  tym pomniejszy wobec natury. Wedle Irzykowskiego 
pierwiastek pałubiczny łączy się z  tym, co „naturalne” w  antropocentrycznej 
wizji świata, to znaczy z  tym, co jest przez człowieka określane jako „natura” 
w  obrębie specyficznego ludzkiego „świata życia” — kultury. Odniesienia do 
Diltheyowskiej koncepcji kultury utożsamianej z die Lebenswelt można wskazać 
jako obecne implicite w Pałubie. Odnajdujemy tutaj obydwa ujęcia pałubiczno-
ści — i jako elementu przejściowego, pośredniczącego między tym, co naturalne 
i kulturowe w człowieku, i  jako tego, co reprezentuje bezpośredniość „natury” 
(fizjologii, zmysłowości, emocji, „bogini Rzeczywistości”) w obrębie kultury i jej 
wytworów — reprezentacji mentalnych i komunikacyjnych, zapośredniczonych 
racjonalnie.

Charakterystykę pierwszej postaci pałubiczności odnajdujemy w wywodach 
Irzykowskiego, objaśniających sam termin „pałuba”: „Pawełek zasłyszał wśród 
domowników i chłopów słowo ‘pałuba’. Tak nazywa się już to ogromny drew-
niany taran do zabijania pali w rzece, już to manekin służący do przymierzania 
sukni kobiecych, pospolicie zaś czepia się to słowo jako pogardliwy przydomek 
brzydkich, nieprzyjemnych bab, lecz jest w  tym wypadku bardziej dokucz-

3 Można dodać, że niedostateczność podziału na „pałubiczne”, naturalne oraz konstruowane, 
kulturowe, i wskazywanie skomplikowanych relacji między tymi kategoriami w miejsce uprasz-
czającej opozycji, odnajdujemy także w prozie Brunona Schulza, który również używał określenia 
„pałuba”. 



90 Maria GołębiewSka

liwym niż strasznym” (Irzykowski 1981: 372)4. W  przypisie Karol Irzykowski 
dodaje: „Linde w Słowniku podaje trzy znaczenia wyrazu ‘pałuba’ (łub, kadłub): 
1) zasłona, nakrycie wozu; 2) pniak, kadłub (okrętu); 3) stara, złośliwa kobieta” 
(Irzykowski 1981: 372, przypis 8). Bliższe, narracyjne określenie znajdujemy 
w  przedostatnim rozdziale książki (zatytułowanym, podobnie jak jej całość, 
Pałuba), bowiem pojawia się tam Kseńka Pałuba5 jako uosobienie pałubiczności: 
„Ukryty w krzakach obserwował, jak kilku pastuchów rozpaliło ogień na pastwi-
sku i  piekło przy nim groch, kartofle i  rydze. Wtem opodal ukazała się jakaś 
kobieta z długimi rudymi włosami, twarzą bladą, oczyma błędnymi, a odziana 
w  łachmany, przez które widać było nagie ciało. Usiadła ona także w pobliżu 
ogniska na ziemi, robiła do pastuchów różne niby to przymilające się grymasy 
i nieprzyzwoite gesty i prosiła, aby jej co zjeść dali. Oni jednak pluli w jej stronę, 
rzucali na nią grudami, nazywali ją Kseńką Pałubą i wreszcie, dawszy jej kilka 
spopielonych lub nie dopieczonych kartofli, odpędzili od ogniska. Była to wiej-
ska wariatka” (Irzykowski 1981: 377). „A przecież w tym zjawisku było coś, czego 
nie rozumiał, coś odrębnego od wszystkich innych ludzi (bo początkowo nie 
wiedział, że to wariatka)” (Irzykowski 1981: 377). Spotkanie z „pierwiastkiem 
pałubicznym” okazuje się tutaj konfrontacją z dotychczasowymi przekonaniami 
na temat podziałów: natura — kultura, zwierzę — człowiek: „W  oknie, tuż 
nad jego plecami, w obramieniu portiery klęczała na czworakach podobna do 
zwierzęcia straszna postać kobieca, odziana szmatami, jej rozczochrane rude 
włosy spadały z przodu tak, że zaledwie było można rozeznać twarz z oczami” 
(Irzykowski 1981: 387). „W  zmierzchu nie widział jej dokładnie, była dlań 
podobną fantasmagorią, jaką się chwyta we śnie, lecz wnet wezbrała w nim taka 
zajadłość przeciw temu nadzwyczajnemu zjawisku, jakby ono było uosobieniem 
wszystkiego, czego się bał i nienawidził. Odczuwając instynktownie jego furię, 
cofała się przed nim, ale zawsze wyzywająco, jak zwierzę. Potrzeba uporania się 
z  nią sam na sam, bez dopuszczenia innych świadków, jakby z  własną tajem-
nicą, zdecydowała się w nim od razu. Dlatego chciał ją uchwycić i opanować” 
(Irzykowski 1981: 388). Irzykowski wprost określa tu pałubiczność jako to, co 
uwewnętrznione w  człowieku, jako pewną kategorię psychologiczną pozwala-
jącą odnosić się do własnej fizjologii6 (Irzykowski 1981: 197), ale również do 
nieświadomości i niezrozumiałości: „Takie było podziemne życie podziemnego 

4 Rozdział XX Pałuba.
5 Należy dodać, że imię Ksenia ma grecką etymologię — greckie słowo „ksenos” służyło okre-

śleniu tego, co obce, w szczególności obcego przybysza.
6 Piotr Strumieński, podobnie „jak większa część współczesnych ludzi, był pod przygnębiają-

cym wrażeniem odkryć fizjologicznych, lekarskich, do których jeszcze nikt nie stosował pierwiastka 
pałubicznego” — rozdział XI pierwiastek pałubiczny.
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życia” (Irzykowski 1981: 207)7, skrywane życie wewnętrzne. Warto dodać, że 
Irzykowski będzie powracać do kategorii „podziemnego życia” między innymi 
w swoich komentarzach dotyczących psychoanalizy.

Trzeba przypomnieć, że w Pałubie Irzykowski łączył erotykę z „pierwiastkiem 
pałubicznym”, z realnością wymykającą się poznaniu i z nieświadomością, która 
trudno poddaje się racjonalnemu rozpoznaniu. Natomiast „garderobą duszy” 
nazywał w Pałubie „miejsce, w którym się kryją wpół świadome, wpół musowe 
myśli z dziedzin kompromitujących, zanim się przebiorą w szatę, w której mogą 
już pokazać się światu” (Irzykowski 1981: 174)8. Jak interpretuje Aleksandra 
Budrecka, „podziemne życie” i „garderoba duszy” miały służyć ujawnieniu tego, 
co nieoczekiwane, wymykające się dotychczasowym schematom, by uniknąć 
„konfliktu między konstrukcją a  rzeczywistością” (Budrecka 1981: XLIX), by 
pośredniczyć między „pierwiastkiem pałubicznym” a „pierwiastkiem konstruk-
cyjnym”. Wydobycie na jaw „podziemnego”, wewnętrznego życia to zarazem 
postulat introspekcji, łączący się z samowiedzą i samotnością, pojętą jako nieza-
leżność jednostki od wpływów i nacisków zbiorowości. Był to również postulat 
„kultury szczerości” i  „kultury mądrości” (Irzykowski 1981: 361–362)9, do 
którego Irzykowski powrócił w swoich tezach na temat klerkizmu i indywiduali-
stycznej postawy klerka.

Należy dodać, że określenie wyznaczników człowieka jako specyficznego 
bytu, czyli definicja antropologiczna Irzykowskiego miała za punkt wyjścia 
podstawowe filozoficzne rozróżnienie ducha i  materii. Irzykowski pojmował 
ducha jako rozumną świadomość w ogóle, dusza zaś według niego jest „znakiem 
konwencjonalnym, którego się używa dla skrócenia, gdy ktoś chce zaznaczyć, że 
mówi o sumie zjawisk psychicznych. Nie ma bowiem ‘duszy’, są tylko zjawiska 
psychiczne” (Irzykowski 1981: 406) — pisał w Uwagach do „Pałuby”. Podkreślał: 
„Słowa ‘dusza’ używam w  starym znaczeniu, to jest jako urojonego substratu 
wszystkich naprawdę dostrzegalnych zjawisk psychicznych: wyobrażeń, myśli, 
uczuć, kojarzeń logicznych i nielogicznych i wszelkich przedmiotów duchowych 
albo uświadomionych, albo takich, które mogą być uświadamiane” (Irzykowski 
1981: 405). Według Irzykowskiego relację ducha i materii, ich wzajemne związki 
dostrzegamy w egzystencji i w działaniach twórczych człowieka. Irzykowski zdaje 
się powtarzać ogólne tezy dualizmu metafizycznego i epistemologicznego, znane 
z pism innych dualistów (na przykład Kartezjusza i zwolenników kartezjanizmu), 
uwzględniając zarazem aktywistyczne tezy filozofii życia oraz elementy filozofii 
egzystencji, dotyczącej specyficznego bytu, jakim jest człowiek.

7 Rozdział XI pierwiastek pałubiczny.
8 Rozdział IX O punktach wstydliwych i o garderobie duszy (kontrabandzie).
9 Rozdział XIX Trio autora.
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Człowiek zatem, z  jednej strony, jest wydany sferze materialnej i  „pier-
wiastkowi pałubicznemu”, którego nie może opanować ani na zewnątrz, ani 
w sobie (własna cielesność oraz nieświadomość). Jednak zarazem to materia jest 
tworzywem i narzędziem realizacji przez człowieka tego, co duchowe, a znaczy 
to zarazem: rozumne, związane ze świadomością i  samoświadomością. Wyni-
kiem racjonalnych działań człowieka jest „pierwiastek konstrukcyjny” — pewne 
konstrukcje poznawcze, służące poznaniu i opanowaniu świata wraz z jego „pier-
wiastkiem pałubicznym”. Transcendencja sfery „ducha” — rozumnej świadomo-
ści w ogóle — jest więc dana poznaniu człowieka o  tyle, o  ile manifestuje się 
w rzeczywistości dostępnej nam poznawczo, w kulturowej rzeczywistości, łączącej 
to, co duchowe, czyli rozumne, z tym, co materialne, a więc „pałubiczne”.

W Pałubie pojawia się opis Bogini Rzeczywistości, która ingeruje w  racjo-
nalny ład świadomości i intelektu. Byłaby to rzeczywistość w swym pierwiastku 
„fizykalnym”, materialnym, jeszcze nie ujętym poznawczo i nie przetworzonym 
w kulturze, ale również rzeczywistość wewnętrzna nieświadomości, to, co obce 
świadomości. „Pierwiastek pałubiczny polega między innymi na inkongruencji 
(nieprzystawaniu) obrazu w duszy, myśli, fantazji, teorii z odnośną rzeczywisto-
ścią. Aby głębiej odczuć działanie pierwiastka pałubicznego, trzeba ustosunkować 
się do życia, wybiegać poza nie myślą, mieć plany pojmowania lub kształtowania 
go, wyrosłe czasem do tak zwanych idées fixes, lub mieć choćby jakieś żywiej, 
osobiście odczute szablony — wtedy nawiedza nas ten gość skryty, niepożądany, 
wyrzucany za drzwi” (Irzykowski 1981: 208)10 — rzeczywistość wymykająca się 
poznawczym i kulturowym przedstawieniom. Irzykowski nazywa to „pałubicz-
nym piętnem rzeczywistości” (por. Irzykowski 1981: 440, Uwagi do „Pałuby”).

„Pierwiastek pałubiczny” jest też charakteryzowany jako poczucie obcości 
wobec samego siebie, nieświadomość jako to, co wymyka się i zagraża subiektyw-
ności („Wyrasta w coś niespodzianego, czego nie oczekiwał, coś swojego, ale nie 
jego” – Irzykowski 1981: 243)11. Trzeba podkreślić, że Irzykowski przeciwstawiał 
„pierwiastek pałubiczny” nie tylko poznaniu racjonalnemu, ale w ogóle możli-
wości ujmowania przez człowieka rozmaitych doświadczeń w  reprezentacjach 
mentalnych, a również w przedstawieniach artystycznych o różnym stopniu spój-
ności bądź uporządkowania treści. Irzykowski zakładał, że poznawcze działania 
człowieka, łączone ściśle z językiem i pojęciami ogólnymi, mają charakter racjo-
nalny. Paradoksalnie, to właśnie w Pałubie — w dziele literackim, językowym 
i artystycznym zarazem — usiłował zawrzeć charakterystykę elementów doświad-
czenia, które wymykały się dotychczasowym opisom. Dlatego nazywał „pału-
bizmem” to, co nieoczekiwane i nie podlegające planowaniu ani kontroli, a co 

10 Rozdział XII Tenże sam pierwiastek z wizytą u Gasztolda.
11 Rozdział XIV Architektura.
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usiłował oddać w budowaniu postaci i ich cechach (por. Irzykowski 1981: 357)12. 
Jak pisał, Pałuba to „improwizacja” pełna niespodzianek dla samego autora (Irzy-
kowski 1981: 360), tekst podlegający „pierwiastkowi pałubicznemu” (Irzykowski 
1981: 365), który można starać się przedstawić, ale bez pewności co do prawdy 
przedstawienia i bez możliwości poznawczej kontroli (Irzykowski 1981: 393)13.

Natomiast drugie ujęcie pałubiczności jako tego, co wewnątrzkulturowe 
znajdujemy właśnie w uwagach i objaśnieniach autorskich: 

Korzystając z  tego prawa, nazwałem swoją powieść Pałubą — od tego momentu, 
w którym rozchwianie się tematowości w życiu uderzyło w Strumieńskiego z żywio-
łową, brutalną potęgą. Użyłem także nazwy: pierwiastek pałubiczny, chociaż wcale 
nie mam pretensji, by ją przyjęto powszechnie, bo sam uważam ją tylko za przejścio-
we ukształtowanie się mego sposobu patrzenia na świat. Zamiast mówić ‘pierwiastek 
pałubiczny’ mogłem powiedzieć także pierwiastek rektyfikacyjny, dementujący […]: 
to, co samo nie jest do niczego podobne, powinno mieć także nazwę do niczego 
niepodobną, dziką i dziwną, nieuczesaną i nieprzyjemną — niewygodną do użycia, 
ale przeto i  nie dającą się zatrzeć monetą. ‘Pałuba’ jest symbolem wszystkiego, co 
łamie urojoną linię wypadków od zewnątrz lub od wewnątrz, w  formie brutalnej 
i niebezpiecznej albo wstydliwej i  zawstydzającej, wszystkiego, co w człowieku jest 
wątpliwością i niepewnością, wyrzutem sumienia i poczuciem inkongruencji, grze-
chem przeciw Duchowi Świętemu i jego głosem zarazem, zleceniem z wieży egoizmu 
w potworną przepaść szczerości, przecięciem nerwu z  sobą samym, a uczuwaniem 
nerwu świata — to symbol tych chwil, w których umysłowo traci się grunt pod no-
gami, najlepszych i najbardziej wartościowych w życiu, chwil największej przykrości 
i największego skupienia, chwil nagłego rozszerzenia horyzontu, chwil rozczarowa-
nia jako źródła nowych czasów, chwil hiperemocji i hiperoryginalności. (Irzykowski 
1981: 391)14

„Pierwiastek pałubiczny” jest tu zatem łączony z  hiperbolą, emocjami 
i  afektem — z  pewnym pobudzeniem wewnętrznym, które ożywia podmiot, 
wystawiając go na oddziaływanie świata, ale przy jednoczesnym utrzymaniu 
subiektywnej odrębności. Natomiast „pierwiastek konstrukcyjny” jest związany 
z  logiczną i  naukową obiektywizacją, jednak kwestia przyszłości powinna być 
rozstrzygana w odwołaniu do obu tych elementów konstytutywnych dla czło-
wieka i uczestniczących w konstytuowaniu ludzkiego świata, zwanego kulturą. 
W  późniejszych pracach Irzykowski-klerk będzie już deklarował stanowisko 
racjonalizmu i emocjonalnego opanowania. 

12 Rozdział XIX Trio autora.
13 Rozdział XXI Ostatnia wieżyczka nonsensu.
14 Rozdział XX Pałuba.
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Można uznać, że Irzykowski w swej — wielokrotnie prezentowanej w Pału-
bie — pochwale „Bogini Rzeczywistości” próbował argumentować za pewną 
sensownością rzeczywistości w  jej stanie przedpojęciowym, za sensem danym 
wraz z bezładem i chaosem tego, co wykracza poza ludzkie racjonalne poznanie, 
choć jest postrzegane i odczuwane. Irzykowski bowiem zakładał, że owe „postaci” 
rzeczywistości są pewnym przejawem, manifestacją prymarnej, źródłowo jednej 
rzeczywistości — bytu. Byłoby to zatem metafizyczne stanowisko pluralizmu 
monistycznego i  byłoby ono zgodne z  metodologicznymi postulatami Irzy-
kowskiego, przede wszystkim z tezami na temat komplikacjonizmu. Komplika-
cjonizm i  teoria prawdy pojętej jako wielość oglądów zakładały właśnie plura-
listyczny charakter bytu i  złożoność świata, danego poznaniu (por. Irzykowski 
1976: 143). Wskazywana przez Irzykowskiego realność materialna i fizykalna nie 
byłaby przedmiotem pełnego poznania, człowiek podlegałby jej niejako w prze-
pływie zmysłowych bodźców, warunkowanych wyposażeniem gatunkowym 
(„pierwiastek pałubiczny”), nie zaś kulturowo. Natomiast wówczas, gdy mamy 
do czynienia z  poznaniem racjonalnym, wkracza element kulturowy („pier-
wiastek konstrukcyjny”), czyli reprezentacje kulturowe, komunikacyjne jako 
społecznie i kulturowo wytworzone sposoby, a nawet wzorce i normy ujmowania 
wyników percepcji, porządkowania jej danych (wrażenia) wraz z reprezentacjami 
mentalnymi (wyobrażenia, idee, pojęcia ogólne). Bowiem wedle Irzykowskiego 
i  zgodnie ze stanowiskiem kulturalizmu wytworzone reprezentacje kulturowe, 
komunikacyjne wpływają na subiektywne uchwytywanie wyników percepcji 
w postaci reprezentacji mentalnych (na przykład wyobrażeń) wraz ze znaczeniami 
im przypisywanymi („symbolizacje” w terminologii Irzykowskiego). 

Kulturowa i społeczna sfera reprezentacji określana jest przez Irzykowskiego 
jako specyficznie ludzka rzeczywistość dana człowiekowi („pierwiastek konstruk-
cyjny”). To właśnie do niej Irzykowski wydaje się stosować termin „życie”, 
wykraczając poza witalistyczne koncepcje filozofii życia, z którymi polemizował 
(między innymi z Henri Bergsonem, także z witalistycznymi programami Młodej 
Polski). Inspiracja filozofią życia dotyczyła w szczególności samej koncepcji życia, 
pojętego jako naturalistyczny warunek ludzkiego „świata życia”, czyli kultury 
(tezy przejęte między innymi od Wilhelma Diltheya). Pojęcie życia uprawomoc-
niałoby, zdaniem Irzykowskiego, tak związek człowieka ze światem przyrody, jak 
i  ze światem kultury. Irzykowski, podobnie jak Georg Simmel, uważał i przy-
rodę, i dzieje za pewne projekty, uwikłane w myślenie potoczne, dialektycznie 
łączące byt i  znaczenie. Właśnie dlatego zestawiał „pierwiastek konstrukcyjny” 
z  „pierwiastkiem pałubicznym” — ze sferą rzeczywistości niepoddającej się 
poznaniu i  działaniu człowieka, a  której oddziaływaniu z  kolei podlega czło-
wiek. Jednak wiedza konstruowana nie tylko jest przeciwstawiona niewiedzy 
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czy bezradności wobec tak pojętej rzeczywistości, ale Irzykowski przeciwstawia 
ją wstępnemu rozpoznaniu, doświadczaniu, przeżywaniu. Ich rezultaty stano-
wią bowiem dopiero „materiał” wyjściowy właściwego, racjonalnego poznania 
i uogólniania doświadczeń jednostkowych — „materiał” pałubiczny mieszczący 
się jednak w  obrębie kultury jako ludzkiego „świata życia”. Można dodać, że 
sama Pałuba jako tekst kultury — powieść, „quasi-powieść” lub proza wielo-
gatunkowa  —  odwoływała się do biograficznego „materiału życia”, a  zarazem 
stanowiła nowatorską konstrukcję prozatorską15.

Pałubiczność a konstrukcja kulturowa

Trzeba podkreślić, że obydwa ujęcia pałubiczności — i  jako zapośredniczenie 
tego, co naturalne i kulturowe w człowieku, i jako to, co reprezentuje „naturę” 
w  obrębie kultury — łączą się z  ujmowaniem „pierwiastka konstrukcyjnego” 
i  kulturowej konstrukcji, której wynikiem jest pewien kontekst kultury wraz 
z  obowiązującymi w  niej symbolizacjami, normami i  wartościami. Można 
powiedzieć, że Karol Irzykowski — w znacznej mierze — utożsamia „pierwia-
stek konstrukcyjny” z  elementami kultury i  cywilizacji zachodniej, a  nawet 
z  kulturotwórczymi procesami modernizacyjnymi w  obrębie społeczności 
europejskich. Jest to lepiej widoczne w  jego późniejszych pracach dotyczących 
klerkizmu oraz literackich odmian formalizmu, między innymi w Walce o treść 
(Irzykowski 1976a), ale również w Pałubie pojawiają się uwagi na temat awansu 
cywilizacyjnego bohaterów, wymagającego racjonalnych działań, a  przede 
wszystkim — racjonalnego rozpoznania reguł społecznych i kulturowych wraz 
z hierarchią symboliczną.

Krytykowany wielokrotnie przez Irzykowskiego błąd poznawczy bohatera 
Pałuby polegał na mylnym uznaniu konstruktu za to, co dane bezpośrednio 
w  doświadczeniu (por. Budrecka 1981: XLVI). Równocześnie Irzykowski 
w swojej powieści przekonywał czytelnika o konieczności świadomego i  racjo-
nalnego powoływania konstruktów. Występował natomiast przeciw ich anachro-
nicznemu utrwalaniu („formy gotowe” – por. Budrecka 1981: LVII)) wobec 
faktów wciąż odmieniającego się życia. Byłaby to zatem wyważona krytyka 
schematów i systemów, kierująca się przeciwko ich anachronicznym postaciom 
i równocześnie połączona z postulatem twórczego, innowacyjnego podejścia do 
schematu i  systemu jako konstrukcji kulturowych (por. tekst System ‘od – do’, 
Irzykowski 1998–1999).

15 O nowatorstwie literackim Pałuby pisali między innymi: Głowiński 1997, Werner 1965, 
Wyka 1968 (w szczególności teksty Wstęp do „Pałuby” i „Pałuba” a „Próchno”), Jauksz 2015.



96 Maria GołębiewSka

Należy przypomnieć, że Irzykowski odróżniał to, co kulturowe i  to, co 
społeczne. Uważał kulturę za specyficznie ludzki „świat życia”, w którym domi-
nuje „czyn intelektualny” — racjonalne poznanie (to, co duchowe) i działania 
symboliczne (związane z religią, ale też z komunikacją w ogóle). To, co kulturowe 
uważał zarazem za nacechowane gatunkowo, bowiem działania człowieka, w tym 
aktywność poznawcza, związane są z percepcyjnym i intelektualnym wyposaże-
niem człowieka, danym nam w  porządku biologicznym, gatunkowym. Nato-
miast to, co społeczne Irzykowski rozpatrywał przede wszystkim jako działania 
wspólnotowe, związane między innymi z organizacją ludzkiej zbiorowości. Irzy-
kowski ujmował kulturę — z inspiracji myślą Friedricha Hebbla, filozofią życia, 
w  tym również filozofią Henri Bergsona — jako dynamiczny, twórczy proces. 
Rozpatrywał kulturę w  kontekście przemian cywilizacyjnych oraz ekonomicz-
nych i nie przeciwstawiał refleksji humanistycznej czy antropologicznej („nauk 
o człowieku”) — technicznej wynalazczości. Dlatego wprowadził między innymi 
pojęcie „gospodarki duchowej” i  ujmował kulturę w  łączności z  technicznym 
progresywizmem (analogia ustaleń Irzykowskiego z koncepcjami Georga Simmla 
i Maxa Webera). Trzeba podkreślić, że w koncepcjach Irzykowskiego brak jest 
wyraźnych rozróżnień na kulturę oraz cywilizację pojętą jako materialne i tech-
nologiczne instrumentarium. Według niego obydwie te dziedziny są tworzone 
przez człowieka dzięki twórczej inwencji i  działaniom, a  łączone są z  indywi-
dualnym rozwojem osobowym. Irzykowski jednak dokonał rozróżnienia na 
myślenie technologiczne i myślenie humanistyczne w swej polemice z Tadeuszem 
Żeleńskim-Boyem. 

Zdaniem Irzykowskiego, wprowadzany przez człowieka „pierwiastek 
konstrukcyjny” jest związany z  wolą, potrzebami i  myśleniem życzeniowym 

(Irzykowski 1981: 344)16, ale ten teoretyczny konstrukt byłby „tylko przybli-
żeniem” (Irzykowski 1981: 360)17 do wiedzy o  rzeczywistości złożonej i dyna-
micznej. Porządkowanie rzeczywistości w  poznaniu może być także — wedle 
Irzykowskiego — jej „mistyfikowaniem”, a  „celem wszystkich tych zabiegów, 
które można nazwać tworzeniem idealizacji rzeczywistości czy jej pojęciowych 
schematów, jest chęć nadania sensu zjawiskom, skomplikowanym w  swej 
różnorodności, uporządkowania ich przez uproszczenie” (Budrecka 1981: XL). 
Ustalone, „konstrukcyjne” klasyfikacje i normy wciąż są bowiem konfrontowane 
z  indywidualnym doświadczeniem, działaniem, praktyką (Irzykowski 1981: 
385)18. Dlatego Irzykowski określa „pierwiastek konstrukcyjny” jako „wieżyczki 

16 Rozdział XVIII Zrobienie fazy.
17 Rozdział XIX Trio autora.
18 Rozdział XX Pałuba.
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nonsensu” (Irzykowski 1981: 351)19 — jako to, co zarazem umożliwia i ogranicza 
poznanie, co porządkuje wiedzę, ale nie czyni jej pewną, zmuszając do konfron-
tacji z nowymi doświadczeniami. I to właśnie „pierwiastek konstrukcyjny odnosi 
w  końcu nad Strumieńskim zwycięstwo” (Irzykowski 1981: 453, Uwagi do 
„Pałuby”), a więc rozum i kultura zwyciężają nad naturą i fizjologią. Irzykowski 
ujmował to jako prymat „pierwiastka konstrukcyjnego” bez uwzględniania „pier-
wiastka pałubicznego”. Równocześnie krytykował sposób myślenia, który auto-
nomizował lub absolutyzował ów „pierwiastek konstrukcyjny”, prowadziłoby to 
bowiem do uznania wszystkich subiektywnych poglądów za równoprawne bez 
możliwości wskazania kryteriów ocen bądź też do narzucania pewnych norm 
przez jednostki o dużej sile oddziaływania. Dlatego niezbędne byłyby kryteria 
merytoryczne, a także przeciwstawienie modom intelektualnym — „tendencji” 
jako realizacji idei w różnych kulturowych wytworach.

Jak już wspomniałam, Irzykowski w Pałubie pisał krytycznie o introspekcji 
jako temacie traktowanym powierzchownie (por. Irzykowski 1981: 114)20, 
poddanym pochopnie „pierwiastkowi konstrukcyjnemu” — poznawczym 
konstruktom kultury, które zapośredniczają wiedzę jednostki o  sobie i  mogą 
ograniczać jej samowiedzę. Zdaniem autora Pałuby przedstawienie i mentalne, 
i  kulturowe to sposoby opanowania realności „pałubicznej”, to ograniczanie 
jej do realności antropocentrycznej z  pomocą „pierwiastka konstrukcyjnego”. 
Trzeba podkreślić, że dotyczyło to również konstrukcji językowych, ponieważ 
treści świadomości i  treści nieświadome byłyby językowo „konstruowane”, 
interpretowane i rozumiane. Wedle Irzykowskiego samopoznanie i samowiedza 
uczestników kultury jest również determinowana przez „pierwiastek pałubiczny”, 
ponieważ tworzą oni konstrukcje, plany, idealizacje, którym jednak wymyka się 
pałubiczna „obfitość życia” (Irzykowski 1981: 351)21, tak jak dotychczasowej 
koncepcji powieści wymykają się treści Pałuby jako utworu prozatorskiego, 
poświadczającego „pałubiczny” autentyzm przeżyć bohatera.

Akulturacja jako modernizacja?

Można powiedzieć, że swoimi przemyśleniami na temat pałubiczności i kultu-
rowej konstrukcji Karol Irzykowski wpisywał się w ówczesne dyskusje dotyczące 
specyfiki ludzkich wytworów w zestawieniu z naturą, ale również w debaty na 
temat wpływów i kręgów kulturowych. To właśnie z okresu pracy nad Pałubą 
i  nad komentarzami do książki pochodzą badania niemieckich dyfuzjonistów 

19 Rozdział XIX Trio autora.
20 Rozdział VII Nowa próba w głąb.
21 Rozdział XIX Trio autora.
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i wiedeńskiej szkoły dyfuzjonizmu, koncepcje Kulturkreis i „wędrówki elemen-
tów kulturowych” (Friedrich Ratzel, Bernhard Ankermann, Leo Viktor Frobe-
nius, Fritz Graebner, Wilhelm Schmidt). W tekście zaproponowałam dwa ujęcia 
pałubiczności. Pierwsze z nich, najbardziej rozpowszechnione, pozwala pojmo-
wać „pierwiastek pałubiczny” jako przechodni — jako to, co zapośrednicza 
relację między naturą i  kulturą w  samookreśleniu się człowieka, w  antropolo-
gicznym samodefiniowaniu jednostki, zarówno wobec świata przyrodniczego, 
jak i wobec innych ludzi, w obrębie danego, zastanego kontekstu kulturowego. 
Tak pojęta pałubiczność umożliwia wejście jednostki w świat społeczny i kultu-
rowy  —  kulturową inkluzję w  rozpoznaną „rzeczywistość”, pojmowaną jako 
obowiązujący zbiór znaków, znaczeń i  norm, a  de facto konstruowaną i  rela-
tywną. Tak rozumiana pałubiczność umożliwia zatem enkulturację jednostki, 
wprowadzenie w obręb kultury, w jej kontekst uznawany za obowiązujący i nie 
podlegający relatywizacji.

Jednak Irzykowski prezentuje w Pałubie różne konteksty kulturowe, ponieważ 
przywołuje rozmaite „światy społeczne”, ukazuje skomplikowane relacje między 
przedstawicielami różnych grup społecznych, niejednolitych nawet w przypadku 
szlachty czy drobnego mieszczaństwa Galicji (por. Irzykowski 1981: 47–52)22. 
Jak wiadomo, Galicja była wielokulturowym i wielonarodowym światem, spaja-
nym między innymi dzięki przywiązaniu jednostek i grup do instytucji państwo-
wych oraz dzięki systemowi edukacji. Irzykowski krytykował obyczaje szlachty 
galicyjskiej, jej tradycjonalizm i społeczną pasywność. Pałubiczność, pojmowana 
jako prymarny związek człowieka z  naturą, jawi się w  takim kontekście jako 
bezpośredniość, która przywraca jednostce jej prymarne ludzkie cechy, pozwala 
dostrzec lekceważone atrybuty — aktywizm i  sprawczość, poczucie „bezpo-
średniego” związku ze światem, ale także z własną cielesnością i umysłowością. 
W tym drugim rozumieniu pałubiczności radykalizuje się koncepcja konstrukcji, 
która wiąże się — co oczywiste w przypadku pokantowskich (Johann G. Fichte, 
Friedrich W.J. Schelling – por. Schelling 1979: 23) i neokantowskich koncepcji 
konstrukcji — z tezami obiektywizującymi Rozum i subiektywną, jednostkową 
racjonalność (z  tezami mającymi swe źródła w  filozofii starożytnej Grecji). 
Mówiąc inaczej, relacja między pałubą i  konstrukcją zachodziłaby w  obrębie 
kultury, to znaczy w  sferze aktywności i  wytworów człowieka. Właśnie takie 
racjonalne, cywilizacyjne „oswajanie” obcości spotyka Piotra Strumieńskiego 
w  kontaktach z  rodziną mającą arystokratyczne pretensje, która postrzega go 
jako „dzikiego” (por. Irzykowski 1981: 112)23 lub nazbyt pospolitego, mimo 
jego przynależności do szlachty i znajomości reguł symbolicznych: „Wygrzebano 

22 Rozdział II Pierwsze załamanie linii.
23 Rozdział VI Ola.
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różne rzeczy z przeszłości rodziców Piotra, poruszono kwestię jego ‘chamstwa’ ” 
(Irzykowski 1981: 53) 24. 

Trzeba dodać, że „pierwiastek konstrukcyjny” łączony jest przez Irzykowskiego 
z obiektywnie pojmowanym Rozumem, ale — co więcej — z modernizacyjnymi 
procesami zachodzącymi w  obrębie tradycyjnych społeczności, z  „cywilizacją” 
odmieniającą to, co materialne, jak i to, co duchowe, ale w ramach zachowanej 
hierarchii społecznej. W tym przypadku trudno jest mówić o enkulturacji, tym 
bardziej, że to, co „pałubiczne” dysponuje własnymi sposobami porozumiewania 
się, odnoszenia do świata (na przykład z pomocą gestów) i dyspozycjami samo-
określenia się wobec innych bytów w świecie. Pałubiczność posiada zatem pewne 
kody komunikacji ze światem, tyle, że trudno zrozumiałe dla przedstawicieli 
innych grup społecznych. W  tym przypadku należałoby mówić raczej o  akul-
turacji, ponieważ to właśnie akulturacja dotyczy włączenia w obręb kultury, 
uważanej za wyższą w symbolicznej hierarchii społecznej, to znaczy kultury zwią-
zanej z modernizacyjnymi procesami obiektywizacji i racjonalizacji. Kategoria 
akulturacji dotyczyłaby w przypadku Pałuby nie tylko reprezentantów „pałubicz-
nej kultury”, pomniejszej, ludowej, nieskomplikowanej symbolicznie, ale przede 
wszystkim szlachty galicyjskiej, broniącej się przed procesami modernizacji, 
a więc przed konsekwentnym poddaniem się „pierwiastkowi konstrukcyjnemu” 
wraz z jego „cywilizacyjnymi” konsekwencjami: obiektywizującą racjonalizacją, 
policzalnością i przewidywalnością, która wykracza poza reprodukcję wzorców 
tradycyjnej kultury. Jednak, jak zauważał Irzykowski, modernizacyjne zmiany 
postępowały wbrew przywiązaniu do tradycji:

Upokorzenia z czasów młodzieńczych, pamięć własnego niedostatku wśród wyższych 
potrzeb kulturalnych poznawanych wówczas nauczyły go [Strumieńskiego] cenić po-
tęgę pieniędzy jako wartości materialnych, dających się łatwo zamienić na intelek-
tualne i uczuciowe, i nakazały mu strzec czujnie a z bezwzględnym egoizmem tych tak 
szczęśliwie nabytych skarbów. (Irzykowski 1981: 53‒54)25

Oba wspomniane ujęcia pałubiczności i jej relacji z „pierwiastkiem konstruk-
cyjnym” dają się łatwo odnaleźć w Pałubie, ale trudno jest je ze sobą pogodzić 
i byłoby to — paradoksalnie — zgodne z postulatem „komplikacjonizmu” Irzy-

24 Rozdział III Intruz. Na przywiązanie do tradycji i jej hierarchii symbolicznej, a zarazem na 
równoczesne podważanie tradycyjnych reguł wskazują inne słowa Irzykowskiego: „Lecz on, niestety, 
pochował ją w grobie familijnym, tak jak przystało na ‘pana’ Strumieńskiego, jak należało uczynić, 
żeby sąsiedzi, przyszedłszy na pogrzeb, nie szeptali sobie do ucha o jego dziwactwach (punkt wsty-
dliwy); w grobie familijnym, w którym oprócz starego Strumieńskiego i Roberta żaden umarły nic 
go nie obchodził, a w którym Angelika była przecież intruzem” — Irzykowski 1981: 206‒207, 
rozdział XI pierwiastek pałubiczny.

25 Rozdział III Intruz.
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kowskiego. Pierwsze z tych ujęć ma odniesienie retrospektywne i zarazem wykra-
cza poza proste rozróżnienie: natura — kultura, które odnajdujemy przed filozofią 
życia Diltheya i Nietzschego, przed poszukiwaniami dyfuzjonistów i funkcjona-
listów. Z  kolei drugie ujęcie pałubiczności jest prospektywne, a  ma inspiracje 
między innymi w filozofii Henri Bergsona i w psychoanalizie Zygmunta Freuda, 
których koncepcjom Irzykowski poświęcił wiele uwagi. Zapowiada ono avant 
la lettre dwudziestowieczne studia nad korporalnością, podmiotem receptywnym 
i pasywnym, płcią kulturową, ale także studia postkolonialne. Jak wskazuje Arjun 
Appadurai, akulturacja do życia w społeczeństwach zmodernizowanych stała się 
celem przedstawicieli wielu kultur „kolonizowanych”, które ostatecznie same 
zaproponowały wzorce kultury, przejmowane przez dysponentów modernizacji 
(Appadurai 2005: 133‒168)26. Teza o akulturacji utożsamianej z modernizacją, 
obecna implicite w Pałubie, była potem rozwijana przez Irzykowskiego — klerka 
i  racjonalistę. Trzeba przypomnieć, że była ona popularna w  dwudziestoleciu 
międzywojennym, nie tylko w  politykach kolonialnych, a  i  współcześnie jest 
powtarzana i uważana za aktualną.
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Maria Gołębiewska

PAŁUBIC ELEmENT, CONSTRUCTION ANd ACCULTURATION  
IN “PAŁUBA” BY KAROL IRZYKOWSKI

(summary)

The aim of the text is to discuss Karol Irzykowski’s concepts of “pałuba” and construction, 
which he proposed in Pałuba (1903), where he characterises a “constructional element” 
appealing to the theses of empirical criticism of Richard Avenarius and Ernst Mach. 
However, the question of the construction, understood first from the epistemological 
and psychological point of view, was present in the theses of Kant, Fichte and Schelling, 
and it became popularised thanks to neo-Kantianism and empirical criticism. The theses 
related to the construction were intensively discussed during the creation of Pałuba 
and Irzykowski’s subsequent works, in which the issue of construction also appears, 
considered as a cognitive schema, as the formal element confronted with the content, 
as the constructional aspect of the verbal and visual (film) communication. His later 
works concern the cultural construction which is also a formal construction, and they 
come into being at the same time that Cassirer’s books on the symbolic forms of culture 
were published. However, the question of construction is best presented in Pałuba, 
described with the phrase “constructional element”, which was opposed to a “pałuba” 
(“pałubic element”). Confronting the terms “pałuba”, i.e. natural, direct, presented to 
the human being, and “construction”, i.e. the world created by human beings, specific 
for us, Irzykowski defines human existence, he shows the regularities of human acts, 
cognition and feeling. At the same time, he captures the “natural” aspect of culture with 
the use of the term “pałuba”. It is that coexistence of the naturalness and the specifically 
human products within the world of culture — in the world which annexes the “natural”, 
bestows the senses and meanings on “pałuba” — that makes an “enculturation” possible, 
i.e. an introduction of the “wild” man into culture, teaching and adaptating to life in 
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the cultural world, full of human senses and meanings. The text discusses the category 
of the “constructional element” and presents Irzykowski’s thoughts on the background 
of the hitherto existing concepts of construction, as well as in the context of his own 
anthropological, epistemological and cultural theses.
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