
Prace Polonistyczne, seria LXXI, 2016 
PL ISSN 0079-4791

Paweł Kaczyński

OŚWIECENIE SENSACYJNE  
W POWOJENNEJ LITERATURZE POLSKIEJ

SŁOWA KLUCZOWE

Oświecenie; literatura sensacyjna; powieść kryminalna; powieść szpiegowska; powieść 
historyczna; kryminał historyczny; powieść „płaszcza i szpady”; powieść tajemnic

Oświecenie co najmniej od czasu Pamiętników lekarza (1846–1852) Aleksan-
dra Dumasa (ojca) stało się jedną z  epok, w  których autorzy literatury przy-
godowej chętnie lokowali sensacyjno-awanturnicze fabuły, by wspomnieć tylko 
Paula Fevala (Garbus), Rafaela Sabatiniego (Scaramouche) czy Baronową Orczy 
(The Scarlet Pimpernel). Najważniejszy polski naśladowca Dumasa, czyli Henryk 
Sienkiewicz, nie zagustował co prawda w  tej epoce, ale kilku innych twórców 
(jak Zygmunt Kaczkowski czy Józef Ignacy Kraszewski) w oświeceniowej rzeczy-
wistości osadziło akcję licznych powieści, choć tylko niektóre z nich można uznać 
za sensacyjno-przygodowe. Wiek osiemnasty i  na Zachodzie, i  w  Polsce obfi-
tuje w zdarzenia i postacie, wokół których można osnuć sensacyjne fabuły lub 
przynajmniej ubarwić nimi tło fikcyjnych awantur: „Sekret Królewski”, kasata 
jezuitów, działalność masonerii, afera naszyjnikowa i sprawa Dogrumowej, rewo-
lucja francuska i rozbiory Polski, zamachy na Stanisława Augusta i Gustawa III, 
Casanova, Cagliostro, Saint-Germain, eksperymenty alchemiczne i libertyńskie 
ekscesy — to tylko przykładowe elementy, które od ponad półtora wieku służą 
do budowy awanturniczego chronotopu — od powieści płaszcza i  szpady po 
kryminały historyczne.
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W  polskiej literaturze okresu powojennego oświecenie dość długo trak-
towane było jako literackie tworzywo dzieł o  charakterze mniej lub bardziej 
dydaktycznym: od topornej quasi-publicystyki lat pięćdziesiątych, poszukującej 
w drugiej połowie XVIII wieku pierwocin Polski Ludowej, po mniej zideologizo-
wane rozważania o przyczynach upadku Rzeczypospolitej. W późniejszych latach 
refleksje tego rodzaju miewały charakter pseudohistorycznej paraboli, ukazującej 
w  oświeceniowym kostiumie problemy całkiem aktualne (por. Kukurowski 
1995). Na dość odległym marginesie więc — i to dopiero od początku lat 60. 
— sytuowały się dzieła, w których wydarzenia historyczne służyły za tło a czasem 
budulec mniej lub bardziej sensacyjnej fabuły (pomijamy tu intencje autorów 
— przynajmniej niektórzy z nich zapewne poza rozrywkową przewidywali dla 
swych utworów także inne funkcje1).

Na przykład wymieniona wyżej sprawa Dogrumowej stała się tematem 
dwóch utworów: komedii Stanisława Cata-Mackiewicza Dogrumowa, opubliko-
wanej w „Dialogu” (1961, nr 7) i opowiadania Tadeusza Łopalewskiego Miłość 
i trucizna z tomu Cud w Piotrawinie (1979). Obaj autorzy zupełnie inaczej pode-
szli do tego — na pozór — gotowego scenariusza opowieści o spisku, prowokacji 
i  śledztwie. Sprawa Dogrumowej bywała porównywana (m.in. właśnie przez 
Mackiewicza — Mackiewicz 1991: 177) z  francuską aferą naszyjnikową. „Nie 
ma w tym przesady” — pisał Stanisław Milewski. — „I w jednym i w drugim 
przypadku zadziwia miałkość intrygi niewspółmierna do wywołanych na królew-
skim dworze reperkusji” (Milewski 2011). Trzeba wszelako sprawnego pióra, 
aby również w  wersji literackiej tę historię przedstawić tak, by wytrzymywała 
porównanie z Naszyjnikiem królowej. Dumas umiejętnie wykorzystał potencjał 
tkwiący w autentycznej sprawie, a  tam, gdzie go brakowało, rozwinął twórczo 
lub dopisał pewne wątki. Afera Dogrumowej także potrzebuje takich zabiegów, 
w wersji oficjalnej bowiem, powtarzanej przez historyków, jest rzeczywiście dość 
miałka, a  naprawdę poważne jej konsekwencje polityczne, choć istotne histo-
rycznie, nie stanowią już ciekawej materii na kryminał, o ile traktuje się je tylko 
jako nieprzewidziane skutki uboczne wybryku awanturnicy (Danilczyk 2010). 
Uwzględnienie natomiast tropów niekoniecznie nawet pewnych, jak choćby 
podejrzeń księcia Stanisława Poniatowskiego co do udziału w aferze rosyjskiego 
ambasadora (Poniatowski 1979: 72), pozwala jej nadać wymiar naprawdę sensa-
cyjnej opowieści.

Tego akurat wątku ani Mackiewicz, ani Łopalewski nie podjęli. Obaj zresztą 
skupili się jedynie na przebiegu samej afery, Mackiewicz przerwał historię nawet 

1 Bywa to częste i w przypadku współczesnego kryminału historycznego (por. Kaczyński 
2014: 207) — tu jednakże dominacja wątku sensacyjnego i w związku z tym funkcji ludycznej nie 
podlega dyskusji — jest konstytutywną cechą odmiany gatunkowej.
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przed aresztowaniem Dogrumowej. Jego komedia w ogóle grzeszy całkowitym 
brakiem zamysłu dramaturgicznego. Sceny, w  których dialogi zostały niemal 
żywcem wzięte z  przypisywanej Adamowi Naruszewiczowi broszury Sprawa 
między księciem Adamem Czartoryskim… a Janem Komarzewskim… i Francisz-
kiem Ryxem…2, przeplatają się z innymi, wypełnionymi wiedzą zaczerpniętą przez 
autora z rozmaitych pamiętników anegdotycznych i postaciami, które nie mają 
żadnego związku z głównym — wydawałoby się — wątkiem. Autor wykorzystał 
w  ten sposób częściowo materiały, którymi posłużył się już wcześniej, pisząc 
Stanisława Augusta (np. ceremoniał przyjęcia nowej adeptki do warszawskiej 
loży „Dobroczynności”) i dodał trochę nowych (np. postać swego — chyba? — 
przodka Marcina Mackiewicza, sędziego lidzkiego). Wszystko to sprawia wrażenie 
dość bezładnej składanki, luźnego ciągu anegdot i refleksji. W dodatku mieszają 
się tu perspektywy czasowe — Dogrumowa ujawnia się od czasu do czasu jako 
przybyszka z wieku dwudziestego, co pozwala jej przeprowadzać mało odkrywcze 
porównania między epokami. Całość zaś kończy scena spotkania ducha Stani-
sława Augusta z premierem Felicjanem Sławoj-Składkowskim w czasie osławio-
nego potajemnego pochówku króla w Wołczynie. W dyskusji Stanisław August 
prezentuje się jako władca niedoceniony, który doucza premiera w  sprawie 
niektórych wydarzeń historycznych. Sztuka pozbawiona jakiegokolwiek napięcia 
jest więc udramatyzowanym (bardzo nieudolnie) dopiskiem do Stanisława Augu-
sta, o podobnie publicystycznym charakterze.

Znacznie lepiej potencjał sensacyjny tkwiący w aferze Dogrumowej wyko-
rzystał natomiast w swoim opowiadaniu Tadeusz Łopalewski. Co prawda i tutaj 
mamy, jak się wydaje, do czynienia z  produktem ubocznym prac autora nad 
dwiema wcześniejszymi powieściami: Kaduk, czyli wielka niemoc (1962) oraz Berło 
i desperacja (1969). Fabuła pierwszej z nich kończy się w przeddzień wybuchu 
konfederacji barskiej, drugiej — zaczyna około 1787 roku, zatem opowiadanie 
mieści się w czasowej luce między nimi. Poza Stanisławem Augustem spotykamy 
tu inne postacie z Kaduka…: Elżbietę Lubomirską, Adama Kazimierza Czartory-
skiego — a charaktery ich zostały zarysowane identycznie jak w tej powieści, to 
znaczy — krytycznie. W Miłości i truciźnie, podobnie jak w Kaduku… i Berle…, 
„zasadniczym przedmiotem zainteresowania autora jest prywata i zawiść ludzi, 
którzy decydowali o losach Rzeczypospolitej w XVIII wieku” (Śliwka 1987: 21). 
Wątek sensacyjny łączy się tu nierozerwalnie z obyczajowo-romansowym. Posta-

2 Sprawa między księciem Adamem Czartoryskim, generałem ziem podolskich, oskarżającym, 
a Janem Komarzewskim generałem majorem przy boku J.K.Mci i Franciszkiem Ryxem starostą 
piaseczyńskim kamerdynerem królewskim, oskarżonymi jakoby o zamysł strucia tego Księcia, 
b.m. 1785. Autorstwo przypisywane za A. Magierem, por. Bibliografia literatury polskiej. „Nowy 
Korbut”. T. 5: 376.
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ciami decydującymi o  rozwoju wydarzeń są trzy kobiety: Elżbieta Grabowska, 
Elżbieta Lubomirska i oczywiście Maria Teresa Dogrumowa. Ta ostatnia została — 
w zgodzie z niektórymi źródłami — przedstawiona jako starzejąca się awantur-
nica, która, aby utrzymać przy sobie młodszego męża, musi zdobywać pieniądze 
na jego hazardowe potrzeby i właśnie dlatego decyduje się na udział w  aferze 
później nazwanej jej mianem. Łopalewski włącza do sprawy panią Grabowską — 
to ona, chcąc dopomóc królowi w pozbyciu się opozycji, dostarcza Dogrumo-
wej rzekomo przechwyconą truciznę, która na zlecenie Adama Czartoryskiego 
miała być podana Stanisławowi Augustowi. Później jednak, gdy żona rosyjskiego 
majora zmienia front rozczarowana brakiem królewskiej wdzięczności, „Grabow-
ska daremnie próbowała rozeznać się w  aferze, którą rozkręciła Dogrumowa. 
Myliło jej się, kto przeciw komu, gdy Ryx oraz Komarzewski zostali aresztowani, 
choć należeli do najzaufańszych ludzi króla, a nieprzyjazny mu Czartoryski pozo-
staje na wolności. Dlaczego? Próbowała rozwiązać tę zagadkę i głowa ją bolała od 
wytężonego myślenia” (Łopalewski 1979: 143). Wtedy dopiero wyznaje królowi, 
iż rzekomą truciznę wraz z wiadomością o spisku Czartoryskiego przekazała jej 
Elżbieta Lubomirska, powołując się na dawny sentyment do Stanisława Augusta, 
każący jej stanąć przeciw własnemu bratu. Czytelnik nie ma do końca pewności, 
czy opowiedziana przez Grabowską historia jest prawdziwa, czy tylko próbuje 
ona przed królem wytłumaczyć się z własnego udziału w aferze. Bilecik rzekomo 
napisany do niej przez Lubomirską nie wyszedł spod ręki księżnej, z  drugiej 
strony jednak zachowanie Lubomirskiej w kilku scenach pozwala przypuszczać, 
że rzeczywiście od początku była spiritus movens całego zamieszania. W każdym 
razie król także dochodzi do takiego wniosku, ale brak dowodów nie pozwala na 
oskarżenie księżnej marszałkowej. Co więcej, Stanisław August przysłuchujący 
się zeznaniom Dogrumowej, stanowczo je przerywa, gdy ta wymienia nazwiska 
Grabowskiej i  Lubomirskiej. Scena ta wygląda na nawiązanie do innej, praw-
dziwej afery trucicielskiej, o  sto lat wcześniejszej, słynnego śledztwa w sprawie 
Catherine Deshayes zwanej „la Voisin”, przerwanego z woli Ludwika XIV, gdy 
w sprawę okazały się zamieszane osoby z jego najbliższego otoczenia. Można mieć 
wątpliwości, czy w Polsce wola króla byłaby równie decydująca jak w absolutnej 
monarchii. Poza tym Łopalewski popełnił dość istotny błąd historyczny — 
pomylił marszałka dworu z marszałkiem wielkim koronnym — w opowiadaniu 
inkwizycję prowadzi Tomasz Aleksandrowicz, przedstawiony w  dodatku jako 
bezstronny urzędnik państwowy, którym marszałek dworu z natury swej funkcji 
nie był (Brückner 1990: 865).

Ostatecznie afera Dogrumowej w ujęciu Łopalewskiego to splot intryg trzech 
starzejących się kobiet, które do działania pchają resentymenty, zazdrość i chęć 
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odzyskania możliwości, jakie niegdyś posiadały dzięki swej urodzie. Jako motywa-
cja kryminalnej akcji może to wystarczyć, choć mocno pachnie mizoginizmem.

Afera Dogrumowej to jedyne wydarzenie historyczne, które stało się samo-
dzielnym tematem utworów o charakterze sensacyjnym, dziejących się w czasach 
polskiego oświecenia. Inne fakty stanowią przeważnie tylko mniej lub bardziej 
odległe tło czy kontekst fikcyjnych fabuł, choć czasem mamy też do czynienia 
z  zabiegami charakterystycznymi dla pewnego typu powieści historycznej, 
wojenno-przygodowej oraz political fiction — „odsłanianiem” (w istocie: kreowa-
niem) rzekomych kulis autentycznych zdarzeń.

Z tym wariantem spotykamy się na przykład w komedii sensacyjnej Jerzego 
Broszkiewicza Karczma „Pod Czarnym Wąsem” (1960). Rzecz dzieje się w przed-
dzień wybuchu powstania kościuszkowskiego, a tematem są starania wywiadów 
Rosji i  Prus o  przechwycenie korespondencji między krajowymi spiskowcami 
a  przebywającym w  Dreźnie Tadeuszem Kościuszką. W  tytułowej karczmie 
spotykają się agenci oraz emisariusze, a  ich tożsamości, zgodnie z  konwencją, 
odkrywane są stopniowo w  wyniku kolejnych zwrotów akcji, ku mniejszemu 
lub większemu zaskoczeniu widza. Knowania zaborczych wywiadów zostają 
udaremnione, a  ich agenci ośmieszeni, choć w pewnej chwili wydaje się, że są 
o krok od sukcesu. Dzięki sprawności konspiratorów powstanie będzie mogło 
wybuchnąć. Przy okazji zostaje „ujawniona” jeszcze jedna, nieznana historykom 
tajemnica — pochodzenie pomysłu użycia w walce postawionych na sztorc kos. 
W finale komedii pojawia się grupa kolędników, w istocie przebranych wysłan-
ników z  Warszawy, którzy uwalniają emisariusza Kościuszki z  rąk oprawców. 
Ten, przyglądając się kosie Śmierci, wpada na ów pomysł, przy okazji przeko-
nując jednego z przybyszy do włączenia chłopów do ruchu powstańczego. O ile 
przedstawiając rzekomą genezę wynalezienia broni kosynierów autor wyraźnie 
„robi oko” do widza/czytelnika, o  tyle już dyskusja o  umasowieniu insurekcji 
i jakobińskie hasła, których na odjezdnym emisariusz Kościuszki uczy zaborczych 
agentów, są traktowane jak najbardziej poważnie. Dla epilogu, w którym prze-
łożeni szpiegów: carski i pruski dygnitarz śmieją się z wizji Polski jako republiki 
rządzonej przez lud, uznając, że spiskowcy głoszący takie nierealne hasła nie 
mogą być groźni, właściwym kontekstem miała być z pewnością rzeczywistość 
Polski Ludowej (sztuka pochodzi z roku 1960). Śmieszni są ci, którzy uznają te 
hasła za utopię.

Słuszna ideologicznie wymowa nie przeszkadza w  realizacji konwencji 
sensacyjno-szpiegowskiej opowieści. Fałszywe tożsamości wprowadzają element 
zaskoczenia, pojawia się też motyw przebieranki i  to podwójnej: emisariuszem 
Kościuszki okazuje się udający niemego służącego w karczmie Piotruś, a  jakby 
tego było mało, dopiero w ostatniej scenie dowiadujemy się, że także on wcielił 
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się na samym początku w  rolę starej dziedziczki, której tajemnicze zniknięcie 
wprowadziło w dalszej akcji komedii fałszywy trop do śledztwa prowadzonego 
przez piękną, okrutną i  rozwiązłą podwójną agentkę zaborczych potęg. Mamy 
bowiem również zabójstwo lokalnego szpicla, który w karczmie czekał na przyby-
cie wysłanników swych mocodawców, przy czym, jak w porządnym kryminale, 
przynajmniej w  pierwszej fazie dochodzenia wygląda na to, że podejrzani są 
wszyscy. Śledztwo, poza stopniowym odsłanianiem tożsamości kolejnych szpie-
gów, a tym samym eliminowaniem ich z grona potencjalnych zabójców, nie daje 
spodziewanych wyników, w związku z czym agentka i jej pomocnicy zamierzają 
posunąć się do tortur, którym zapobiega wtargnięcie wspomnianych już rzeko-
mych kolędników zwabionych umówionym znakiem. Znaki i hasła słowne, jak 
w każdej przyzwoitej historii szpiegowskiej, odgrywają tu istotną rolę.

Na pozór podobna jest fabuła dramatu Krzysztofa Choińskiego Karczma 
(1981). Akcja dzieje się w tytułowej karczmie, niedługo po upadku powstania 
kościuszkowskiego (dokładnie w noc z 23 na 24 grudnia 1794, u Broszkiewicza 
była to noc sylwestrowa 1793/1794). Pojawiają się tu także agenci zaborczych 
wywiadów i  ludzie zaangażowani w  patriotyczną konspirację — tyle, że już 
popowstaniową. I tutaj chodzi o przejęcie korespondencji, tym razem generała 
Dąbrowskiego z  paryską emigracją. I  tutaj niektórzy nie są tymi, za kogo się 
podają, a ich tożsamość bywa demaskowana, choć po chwili okazuje się, że pod 
maską w rzeczywistości kryła się kolejna maska. W przeciwieństwie do kome-
dii Broszkiewicza jest to jednak sztuka serio, w której wątki sensacyjne zostały 
splecione z melancholijną historiozofią. W akcie trzecim zresztą okazuje się, że 
najciekawsza postać — potrójny agent Donker jest w  rzeczywistości diabłem, 
co przesuwa utwór w  stronę fantastyki, a  widz, który oczekiwał racjonalnego 
rozwiązania, ma prawo czuć się zawiedziony. Zamiast tego otrzymujemy na poły 
symboliczne sceny kuszenia patrioty do podpisania cyrografu (diabeł obiecuje 
pomoc w  wypędzeniu zaborców) i  przegonienia sługi piekieł przez wiejskich 
muzykantów, którzy są byłymi powstańcami, czekającymi tylko na okazję, by 
ponownie chwycić kosy. Sojusz szlacheckiego powstańca-konspiratora (i poety), 
któremu pomagają Żyd-karczmarz i  chłopi-kosynierzy, pobrzmiewa w  niektó-
rych scenach i wypowiedziach echem epoki, w której sztuka powstała — czasów 
pierwszej „Solidarności”, romantycznego zbratania inteligencji z ludem. Wymiar 
sensacyjny zatraca się w  tym wszystkim, zresztą pewnie nie był on dla autora 
najważniejszy.

Wątek spiskowo-szpiegowski jest także osią akcji powieści Jerzego Piechow-
skiego Śmierć tańczy poloneza (1992). Jest to jeden z kilku spośród omawianych 
tu utworów, w  których wykorzystany został motyw masonerii. W  nieudanej 
komedii Mackiewicza scena inicjacji Dogrumowej w  loży „Dobroczynność” 



OŚwieceNie seNsacyJNe w POwOJeNNeJ LiTeRaTURze POLsKieJ 145

i wzmianki o wolnomularskich funkcjach Augusta Moszyńskiego pełnią jednak 
funkcję ornamentacyjną, natomiast Piechowski roztacza wizję potężnej orga-
nizacji, której członkowie prowadzą skomplikowane gry na szachownicy euro-
pejskiej polityki. Dokładnie rzecz biorąc, jak wyjaśnia głównemu bohaterowi 
jego wcześniej wtajemniczony brat, „nie o  lożę masońską tu chodzi, lecz zgoła 
o coś innego, co tworzy nawet masonerii przeciwieństwo, mimo powierzchow-
nych rysów, a niekiedy pozorów wspólnoty. Czym innym bowiem jest rycerski 
zakon, który istniał niegdyś w Palestynie w odległych czasach krucjat, a czymś 
odmiennym klub farmazonów” (Piechowski 1992: 62). Piechowski zatem ma 
najprawdopodobniej na myśli tak zwaną Ścisłą Obserwę, która „stawiała sobie cel 
wzniosły, a zarazem banalny i praktyczny — przywrócić dawny blask Zakonowi 
Templariuszy i odzyskać jego rozległe majątki ziemskie, z których dochód byłby 
dzielony między członków. W dalszej perspektywie znajdował się większy, nie 
dopowiedziany do końca: likwidacja istniejących kościołów i państw, które zastąpi 
powszechna dyktatura teokratyczna bądź zwykłe zjednoczenie wyznań i narodów 
chrześcijańskich” (Hass 1982: 94). Organizacja opisana przez Piechowskiego jest 
jednak tylko częściowo podobna do historycznej Ścisłej Obserwy. Jej członkowie 
na przykład składają — inaczej niż średniowieczni rycerze-zakonnicy — wyłącznie 
ślub posłuszeństwa, ściśle przestrzegają quasi-feudalnej hierarchii, mają stopnie 
wtajemniczenia, ale — w odróżnieniu od rzeczywistej Stricta Observantia — nie 
posługują się rycerskimi herbami i zawołaniami, lecz przydomki czerpią z kart 
tarota, zaś główną rolę w powieściowym zakonie odgrywa żywioł francuski, nie 
zaś — jak w rzeczywistym — niemiecki (Hass 1982: 95).

Działalność „zakonu” przedstawiona jest jako „gra” o  „utrzymanie równo-
wagi w  świecie pomiędzy sprzecznymi elementami, które składają się na jego 
obraz” (Piechowski 1992: 68). Planowaniu działań i  doskonaleniu samych 
członków służą także „gry”, czyli seanse myślowych spekulacji, których dokonują 
zarówno adepci, jak i najgłębiej wtajemniczeni, tak zwani demiurdzy, oczywiście 
na różnych poziomach, w  zależności od posiadanej wiedzy. Zakon dysponuje 
bogatymi archiwami, do których dostęp jest dozowany stosownie do stopnia 
wtajemniczenia. Istotną rolę w  przygotowaniach poszczególnych posunięć 
odgrywa tarot, symbolika tak zwanych wielkich arkanów i ich wzajemnych rela-
cji. Nieustannie powracający w powieści termin „gra” (a nawet „Wielka Gra” — 
toczona przez demiurgów) przywołuje skojarzenia z terminologią tajnych służb 
i literaturą szpiegowską, w której pojawia się na określenie walki wywiadów od 
czasów powieści Rudyarda Kiplinga Kim.

Po upadku konfederacji barskiej demiurdzy decydują, że należy wspomagać 
Polskę, gdyż wzrost wpływów Rosji narusza równowagę świata. Rotmistrz P., 
były konfederat, osiada jako rezydent na dworze Wojewody, postaci wzorowa-
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nej na Szczęsnym Potockim. Ten, jako zwolennik ścisłej współpracy, a  raczej 
podporządkowania Polski Semiramidzie Północy (w której się zresztą beznadziej-
nie kocha) musi być pilnie śledzony. Rotmistrz werbuje do współpracy jedną 
z  dworek wojewodziny, przejmuje listy i  informacje o  kontaktach Wojewody 
z carskimi dygnitarzami. Sam jednak też staje się obiektem podejrzeń totumfac-
kiego magnata — Bończy, któremu wszelako, mimo usilnych starań, nie udaje 
się rozszyfrować jego listów, z pozoru całkiem niewinnych, ani siatki kontaktów. 
Rotmistrz za to zdoła w  końcu skompromitować Wojewodę w  Petersburgu 
przy pomocy sfałszowanych listów, o których sfabrykowanie zostanie oskarżony 
właśnie Bończa. Równocześnie brat rotmistrza, chorąży, w Warszawie rozpoczyna 
akcję mającą na celu „ukłucie” Rosji — wytacza proces księciu Kurlandii, będącej 
formalnie lennem Polski, lecz pozostającej pod protekcją Katarzyny, o bezprawne 
pobieranie ceł od polskich towarów. Przy okazji zaś dowodzi, że ponieważ po 
rozbiorze po polskiej stronie granicy pozostała łąka należąca do Inflant, to 
Rzeczpospolita ma prawo nadal wybierać posłów na sejm z  ziemi inflanckiej. 
Obie te historie są autentyczne i swego czasu napsuły sporo krwi ambasadorowi 
Stackelbergowi. Powieściowa postać chorążego P. jest dość wiernie wzorowana 
na chorążym owruckim Józefie Piechowskim, który był animatorem tych 
prawno-dyplomatycznych utarczek (Szczygielski 1981: 47). Historycy ostrożnie 
twierdzą, że rzecz miała „z pewnością” poparcie króla (Szczygielski 1981: 47), 
w  powieści natomiast przedstawiona jest jako precyzyjnie przygotowana za 
wiedzą Stanisława Augusta pod kierunkiem dyrektora Gabinetu Jego Królewskiej 
Mości Jacka Ogrodzkiego, zresztą członka Zakonu i kuzyna Piechowskich, akcja 
mająca być jednym z posunięć zmierzających do stopniowego uwolnienia króla 
i Polski spod moskiewskiej kurateli.

Piechowski uczynił więc głównymi bohaterami powieści swoich przodków, 
a do znanych faktów dopisał zręcznie to, co miało się dziać za ich kulisami. Nie 
znajdziemy w  tym utworze efektownych pościgów, pojedynków, zbrodni ani 
śledztwa — są natomiast tajni agenci, podstępy, intrygi, szyfry i hasła, sądy kaptu-
rowe, a przede wszystkim wizja światowego spisku à rebours — bo zawiązanego 
dla realizacji szlachetnych celów, dla zapobieżenia złu (przynajmniej z polskiego 
punktu widzenia). Niestety, powieść kończy się, kiedy krótkoterminowe cele 
zostały osiągnięte i nie dowiemy się, dlaczego tak potężna organizacja nie zdołała 
jednak odwrócić biegu historii.

Motyw masoński odgrywa istotną rolę także w powieści Jerzego Siewierskiego 
Choć nas potępiają umysły zacięte… Opowieść o  masonach, obyczajach i  pięknej 
Kasieńce (1990). Również tutaj autor głównym bohaterem uczynił swego przodka 
(choć trudno stwierdzić, czy autentycznego) — Jana Siewierskiego. Nie znaj-
dziemy tu jednak, jak w omawianych wcześniej utworach, próby „ujawnienia” 
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kulis autentycznych wydarzeń, choć wzmiankowane są liczne fakty i występują 
historyczne postacie, jak Ignacy Potocki, Scipione Piattoli czy wspominani przez 
ówczesne kroniki kryminalne: łowca przestępców Mosiek Jakubowicz i  rajfur 
Dorst (Turska, red. 1961: 32–33, 74–76, 112–124, 173), a o wielu innych się 
mówi (np. Cagliostro, markiz de Sade, Aleksander Radiszczew, Łukasz de Toux). 
Opowieść jest jednak całkowicie fikcyjna, a  Siewierski skupia się raczej na 
zabawie konwencjami. „Oświeceniowy” charakter utworu wynika bowiem nie 
tylko z umieszczenia akcji w tej epoce, ale i z licznych nawiązań formalnych. Na 
przykład cała druga (większa) część powieści ma postać „znalezionego rękopisu”, 
którego wygląd nawet został skrupulatnie opisany w stosownej nocie. Narrację 
o  przygodach bohaterów: Jana Siewierskiego, księdza Barnaby, Mośka i  pięk-
nej Katarzyny Starokońskiej, przerywają co jakiś czas opowieści tych postaci 
i  innych, spotykanych po drodze, co przypomina nieodparcie konstrukcję 
Rękopisu znalezionego w Saragossie i Kubusia Fatalisty. Właśnie inspiracja dzie-
łem Diderota wydaje się najistotniejsza od samego początku, który brzmi: „Ilu 
ich było? Trzech. Co robili? Jechali konno i bardzo im było spieszno. Kim byli? 
Jeden był szlachcicem, drugi księdzem, a trzeci Żydem. Szlachcic klął, ksiądz mu 
w tym dzielnie wtórował, jeno Żyd milczał, bo całą uwagę skupiał na tym, aby 
nie zlecieć z konia, który był dosyć narowisty.” (Siewierski 1990: 72)3. Prócz frag-
mentu inicjalnego i szkatułkowej struktury także inne elementy konwencji, jak: 
dialogowa konstrukcja wielu partii opowieści, eksponowanie władzy autora nad 
światem przedstawionym, dyskusje narratora z czytelnikiem o właściwym sposo-
bie opowiadania i kształcie powieści, wreszcie motyw drogi i ciągłe przerywanie 
głównego wątku — są aż nadto czytelnym odesłaniem do utworu Diderota.

Z drugiej strony posługuje się Siewierski techniką znaną z political fiction — 
przedstawia kolaż dokumentów: listów, fragmentów pamiętników, gazet 
pisanych, druków ulotnych, utworów literackich, z  których oczywiście tylko 
niewielka część jest autentyczna. Na ostatniej stronie znajdujemy autorską notę: 
„W powieści (najczęściej w formie włączonych integralnie w tok narracji cyta-
tów) wykorzystano, między innymi, osiemnastowieczne teksty opublikowane 
i  opracowane przez… [tu następują nazwiska kilkunastu edytorów] …i  wielu 
innych” (Siewierski 1990: 208). To sumaryczne i  niepełne („między innymi”, 
„i wielu innych”) wyliczenie zaciera granicę między fikcją, często przez swą formę 
(list, pamiętnik) upodobnioną do dokumentu, a dokumentami rzeczywistymi. 
Chwyt taki, nazywany w anglojęzycznej terminologii literaturoznawczej faction 

3 Por. początek Kubusia Fatalisty: „Jak się spotkali? Przypadkiem, jak wszyscy. Jak się zwali? 
Na co wam ta wiadomość? Skąd przybywali? Z najbliższego miejsca. Dokąd dążyli? Alboż kto wie, 
dokąd dąży? Co mówili? Pan nic, Kubuś zaś, że jego kapitan mawiał, że wszystko, co nas spotyka na 
świecie, dobrego i złego, zapisane jest w górze” (Diderot 1997: 3). 
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(Kraska 2003: 110), służy dezorientacji czytelnika i  sugeruje dokumentarny 
charakter całej opowieści.

Prócz wymienionych, w powieści znaczącą rolę odgrywa konwencja „płaszcza 
i szpady” z takimi elementami jak porwanie dziewicy, pościg, „biały” i „czarny” 
amant, pojedynki. Motywy szpiegowskie i political fiction znajdujemy w wątku 
walki o  depozyt hrabiego Cagliostro zawierający kompromitujące rosyjskich 
wolnomularzy papiery. Główny wątek, jak wspomnieliśmy, jest nieustannie prze-
rywany przez opowieści zupełnie z nim niezwiązane lub powiązane bardzo luźno. 
Część z nich autor zaczerpnął ze źródeł z epoki, które ogólnikowo wzmiankował 
w cytowanej nocie, ale włożył je w usta bohaterów. Literackim usprawiedliwie-
niem dla tych wtrąconych historii jest tradycja powieści szkatułkowej, a dodat-
kowo wprowadzają one obyczajowo-anegdotyczny kontekst czasów, w których 
rozgrywa się akcja. Do owego kontekstu, tym razem w  ścisłym powiązaniu 
z wątkiem głównym, należy też działalność masonerii, konflikty wśród polskich 
wolnomularzy, oszukańcze przedsięwzięcia Cagliostra, alchemiczne ekspery-
menty i  tajne stowarzyszenia erotyczne. Główny bohater pozytywny — Jan 
Siewierski jest tajnym agentem Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Narodowej 
Ignacego Potockiego, na którego polecenie przenika do kręgów związanych 
z kabalistyczno-ezoterycznym odłamem masonerii, traktowanym jako nieprawa 
odrośl szlachetnego bractwa, szkodząca jego humanistycznym dążeniom. Wypeł-
niając swe zadanie pan Jan będzie musiał zetrzeć się z wysłannikiem „Wielkiego 
Kopta”, francuskim „rycerzem przemysłu” kawalerem de Rocharde, który na 
czele bandy zwerbowanych na miejscu obwiesiów, nie cofając się przed mordem, 
wykrada przechowywane w polskim dworku papiery, mające służyć Cagliostrowi 
do szantażu, a przy okazji na zlecenie żony szarlatana porywa niewinną panienkę, 
która ze względu na swój horoskop ma być idealnym obiektem wyuzdanych 
i  okrutnych eksperymentów zdegenerowanych członków „Sekretnej Akademii 
Miłości”.

Jak więc widać, powieść Siewierskiego, prócz innych nawiązań do tradycji 
literackiej, jest także polemiczną względem wizji Dumasa prezentacją masonerii 
i samego „Wielkiego Kopta”. Przedstawiony tu został jako skończony łotr, myślący 
tylko o własnych korzyściach, niedysponujący żadnymi nadnaturalnymi mocami, 
a posługujący się szantażem i kradzieżą (w czym godną partnerką, nie ofiarą, jak 
u Dumasa, jest dla niego Lorenza) i  szkodzący dobremu imieniu wolnomular-
stwa. Podobnie jak Piechowski „zakon”, tak Siewierski przedstawia główny nurt 
masonerii, wbrew czarnej legendzie, jako swego rodzaju „spisek dobroczynny”, 
wyraźnie oddzielając go od „egipskiej masonerii” Cagliostra, która nie realizuje 
żadnego, choćby i demonicznego planu, a służy tylko interesom swego założyciela. 
Prawdziwi masoni natomiast, choć działają w ukryciu, starają się świat uczynić 
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lepszym — na przykład zdobyte wraz z papierami Cagliostra klejnoty przeznaczają 
na działalność organizującego się właśnie Warszawskiego Towarzystwa Dobroczyn-
ności, co ksiądz Piattoli ironicznie puentuje: „Są tam też i duchowni i im ani przez 
myśl nie przechodzi, że biorą udział w przedsięwzięciu zaplanowanym i kierowa-
nym przez owych straszliwych masonów, na których tak okropnie w kazaniach 
swych co niedziela pomstują.” (Siewierski 1990: 206). Warto pamiętać, że Jerzy 
Siewierski był autorem kilku książek popularyzujących dzieje wolnomularstwa 
(Dzieci wdowy, czyli opowieści masońskie, 1992; Wolnomularstwo a  Konstytucja 
Trzeciego Maja, 1997; Legenda o Hiramie z Tyru, synu wdowy — uczniu egipskich 
mędrców — budowniczym świątyni, 1999), więc ta próba reinterpretacji motywu 
„globalnego spisku”, którym chętnie posługiwała się powieść „płaszcza i szpady” 
i powieść tajemnic, nie powinna w jego wypadku dziwić.

Konwencja „płaszcza i szpady”, podobnie jak inne, do których odwołania odkry-
wamy w tej powieści, ujęta została przez Siewierskiego w wyraźny cudzysłów. Przy-
kładem zupełnie innego stosunku do tradycji literatury popularnej jest twórczość 
Haliny Popławskiej. Jej trylogia z czasów Stanisława Leszczyńskiego i Ludwika XV: 
Szpada na wachlarzu (1974), Jak na starym gobelinie (1976) i Na wersalskim trakcie 
(1979; w 2010 roku ukazał się jeszcze sequel pt. Złamany wachlarz) — nie ma 
w sobie nic z pastiszu. Popławska, tłumaczka Paula Fevala, z pełną powagą zasto-
sowała instrumentarium dziewiętnastowiecznych odmian gatunkowych: powieści 
„płaszcza i  szpady” i powieści tajemnic. Jedyną różnicą jest uczynienie główną, 
aktywną postacią, młodej dziewczyny, co przywołuje z  kolei tradycję powieści 
dla dziewcząt4. Skomplikowane losy Afry Tukanowiczówny, uciekającej z Polski 
przed niechcianym małżeństwem na dwór Marii Leszczyńskiej, splątane z dzie-
jami jej przyjaciela Józiuka, ukochanego Patrycego, herszta paryskich bandytów 
Kawalera, cynicznego hrabiego de Merode i wielu innych postaci, uzupełnione 
zostały podręcznikową wiedzą na temat panowania Ludwika XV i wygnańczych 
dziejów Stanisława Leszczyńskiego i  jego córki. Pojedynki i  pościgi, porwania 
i uwolnienia, dworskie intrygi — mieszają się z motywami charakterystycznymi 
dla powieści tajemnic: podwójną tożsamością (zarówno bohatera negatywnego, 
jak i pozytywnego), zagadkami sięgającymi w przeszłość (np. tajemnica pocho-
dzenia jednej z głównych postaci i inne mroczne sekrety, skrywane przez na pozór 
szczęśliwych i cieszących się powodzeniem ludzi), wizją miasta podzielonego na 
strefy jasne i ciemne (np. opuszczony Luwr — siedlisko biedoty i przestępców), 
pomiędzy którymi istnieją jednak tajemnicze i groźne powiązania itp. Mamy tu 
demonicznego arystokratę, zbiegłego galernika (niewinnego oczywiście), który 
zostaje szlachetnym zbójcą, piękną i zepsutą hrabinę, wiernego sługę-przyjaciela 

4 Jak świadczą wpisy na internetowych forach, np. www.biblionetka.pl czy lubimyczytac.pl, 
właśnie dziewczęco-kobiecej publiczności te książki najbardziej się podobają.
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i jeszcze wiele innych postaci tak doskonale znanych z tradycji tego typu litera-
tury, że powieść, z całą pewnością wbrew intencjom autorki, sprawia wrażenie 
parodii.

Omówione dotąd utwory traktują wątek sensacyjny na różne sposoby: jednym 
bliżej do historii szpiegowskiej, inne czerpią wiele z konwencji romansu awantur-
niczego, „płaszcza i szpady” czy powieści historycznej w typie walterskotowskim. 
Rzadko natomiast pojawia się w nich schemat nieodzowny w opowieści krymi-
nalnej, czyli zagadka zbrodni, którą rozwiązuje detektyw. Czasem (jak u Brosz-
kiewicza czy Siewierskiego) występują tylko pewne elementy tej konwencji.

Tymczasem w  ostatnich dziesięcioleciach to właśnie kryminał historyczny 
wchłonął po części dziedzictwo starszych odmian literatury sensacyjnej (takich 
jak romans awanturniczy, powieść „płaszcza i  szpady” czy powieść tajemnic), 
łącząc je z  formułą powieści detektywistycznej, thrillera lub powieści szpiegow-
skiej (Kaczyński 2014). Jeśli chodzi o  interesującą nas tu epokę, to w  Europie 
Zachodniej i  Stanach Zjednoczonych doczekaliśmy się już całych cykli przygód 
rozmaitych osiemnastowiecznych detektywów autorstwa m.in. Dominique Muller, 
Jean-François Parota, Bruce’a Alexandra, Nicolasa Boucharda czy Davida Lissa. Na 
tym tle dorobek polskiej literatury popularnej nie przedstawia się obficie. W ogóle, 
kryminał historyczny, w  przeciwieństwie do kryminału retro (Kaczyński 2014: 
191–193), w  Polsce nie cieszy się wśród autorów zbyt wielkim wzięciem. Poza 
cyklem Józefa Hena o starościcu Wolskim i Mariusza Wollnego o Kacprze Ryxie 
pojawiają się raczej pojedyncze utwory i to nieczęsto. Proporcjonalnie więc, oświe-
ceniowy kryminał historyczny jest jeszcze słabiej reprezentowany. Dla potrzeb tego 
artykułu udało mi się odnaleźć zaledwie dwa takie utwory: Jerzego Siewierskiego 
Panią naszą upiory udusiły (1987) i Roberta Forysia Z zimną krwią (2011).

Powieść Siewierskiego to kryminał klasyczny, przestrzegający ściśle reguł stwo-
rzonych w „złotym wieku”. Śledztwo toczy się w układzie zamkniętym, na terenie 
prowincjonalnego dworku, zbrodniarz ukrywa się wśród postaci, które czytelnik 
zna od początku, a tropy prowadzące na zewnątrz są oczywiście fałszywe, podob-
nie jak (uwypuklona już w  tytule) sugestia ingerencji sił nadprzyrodzonych. 
Pozwala ją wykluczyć racjonalne wyjaśnienie „zagadki zamkniętego pokoju”, bo 
według tego schematu zostało popełnione pierwsze morderstwo, na którym — 
również w zgodzie z konwencją — zbrodnie się nie kończą. Ginie kolejna osoba, 
której wiedza stanowi zagrożenie dla mordercy. Pojawia się oczywiście detektyw, 
zgodnie z najpowszechniejszą tradycją klasycznego kryminału — amator, to jest: 
nie policjant i  nie detektyw prywatny zarabiający śledztwami na życie. Tutaj 
jest nim kadet Szkoły Rycerskiej, wychowany w  kulcie rozumu, przekonany, 
że logicznie można wszystko wyjaśnić, niewierzący w upiory, dzięki czemu nie 
daje się zwieść fałszywym poszlakom pozostawionym przez mordercę. Bystro 
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analizuje zebrane na miejscu przestępstwa dowody i pozyskane z różnych źródeł 
informacje, odrzuca po kolei tropy prowadzące donikąd i podejrzenia padające 
na osoby niewinne, które miewają coś do ukrycia, ale nie ma to nic wspólnego 
ze zbrodnią, a  w  końcu organizuje — jak wielokrotnie czynił to na przykład 
Herkules Poirot — zebranie wszystkich postaci, podczas którego dochodzi do 
zdemaskowania przestępcy.

Historyczne tło opowieści tworzą wzmianki o  różnych — niezwiązanych 
z fabułą — zdarzeniach z roku 1782, wspominana jest nie tylko Szkoła Rycerska, ale 
i łazienki kasztelana Jezierskiego, niektóre zaś postacie mają wiele wspólnego z typami 
literatury osiemnastowiecznej: zamordowana starościcowa to „żona modna”, kawa-
ler Aksamicki — stereotypowy esprit fort, cyniczny i  rozpustny „rycerz przemy-
słu”, na którego obecność we dworze krzywo patrzy zwolennik starego obyczaju, 
rządca Obrzybalski („konflikt fraka i kontusza”). Najważniejsza jest jednak kreacja 
detektywa i narratora zarazem: to przecież właśnie oświecony system wychowania 
uprawdopodobnia jego detektywistyczne zdolności i umiejętność posługiwania się 
królewską sztuką dedukcji na długo przed Sherlockiem Holmesem.

Podobnie jak w  Choć nas potępiają umysły zacięte… Siewierski nawiązuje 
też do konwencji charakterystycznych dla literatury wieku oświecenia. Autor 
przedstawia się jako edytor znalezionego rękopisu, zachowanego niestety tylko 
fragmentarycznie i bez zakończenia. Tak się jednak składa, że przerwy w narracji 
wcale nie przeszkadzają w śledzeniu kryminalnej intrygi, a rękopis „urywa się”, 
gdy wszystko i tak zostało już wyjaśnione.

Zupełnie inny model powieści kryminalnej realizuje Robert Foryś w utworze 
Z zimną krwią. Jest to bardzo modny w ostatnich latach serial murder thriller 
(Czubaj 2010: 296–301), w  którym, jak w  wielu współczesnych odmianach 
thrillera, dużą rolę odgrywa dziedzictwo czarnego kryminału. Mamy więc serię 
okrutnych morderstw, dokonanych w  różny sposób i  połączonych z  bezczesz-
czeniem zwłok w sposób coraz bardziej wyrafinowany. Przy ciałach znajdowany 
jest zawsze medalion z apokaliptycznym obrazem Wielkiej Wszetecznicy. Ważną 
rolę odgrywają naturalistyczne opisy zwłok i fizjologicznych reakcji osób przyby-
wających na miejsce przestępstwa. Kiedy ginie rezydent Zakonu Maltańskiego 
w Polsce, przywódcy Familii (rzecz dzieje się w 1765 roku) zaczynają podejrze-
wać działanie jakichś sił politycznych. Śledztwo zostaje powierzone rotmistrzowi 
Hieronimowi Woyskiemu, człowiekowi Czartoryskich, który jest typową dla 
czarnego kryminału kreacją prywatnego detektywa (Woyski pobiera honora-
rium za swoją pracę). To mężczyzna „po przejściach”, kryjący uczucia głęboko 
pod maską cynizmu. Ma za sobą doświadczenia wojenne w  armii brytyjskiej 
w Ameryce, w czasie zamieszek na Litwie oddał usługi Familii, a przy okazji wyka-
zał się zdolnościami śledczymi i dlatego zostaje wybrany do tej trudnej sprawy. 
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Dygnitarze, na których zlecenie działa (August Czartoryski, Andrzej Zamoyski, 
Jacek Ogrodzki) zapewniają mu wsparcie, ale w kraju, gdzie nie istnieje policja, 
sam właściwie musi zorganizować sobie środki i pomocników w śledztwie.

Charakterystyczna dla tego subgatunku jest atmosfera permanentnego zagro-
żenia, którą tworzą miedzy innymi zmiany perspektywy — od czasu do czasu 
narracja prowadzona jest z punktu widzenia mordercy (oczywiście bez ujawnia-
nia jego tożsamości). Klimat buduje również wizja miasta, eksponowanie jego 
ciemnej strony: smrodliwych zaułków, dzielnic rozpusty (Nalewki) czy szulerni 
(Trębacka). Nie są bezpieczne i  pałace, skoro na teren Zamku Królewskiego 
zbrodniarzowi udało się podrzucić głowę jednej z  ofiar. Istotną rolę w  finale 
powieści odgrywają tajemnicze lochy i podziemia zachowane z dawnych czasów 
pod budynkami Starego Miasta. Akcja toczy się na przełomie wiosny i  lata, 
a jednak prawie nie ma w niej słońca, jest za to obezwładniający upał, co jeszcze 
podkreśla duszną atmosferę.

We współczesnych thrillerach o  seryjnych mordercach ważną, a  czasem 
główną postacią jest profiler. Tu oczywiście ktoś taki nie mógł się pojawić, zatem 
sam detektyw na podstawie życiowego doświadczenia stara się stworzyć portret 
mordercy. Dochodzi do prawidłowego wniosku, że ma do czynienia z szaleństwem 
o  podłożu religijnym, poza medalionami odkrywa bowiem „klucz” — ofiary 
mordowane są w taki sam sposób, w jaki ginęli męczeńską śmiercią apostołowie. 
Zabójca, znając ich grzechy, wymierzał karę, mając się za Lota — ostatniego spra-
wiedliwego w Sodomie (czyli Warszawie). W jego szaleństwie Warszawa bywała 
też apokaliptycznym Babilonem, miastem grzechu ginącym w  oczyszczającym 
ogniu. Biblijne, a zwłaszcza apokaliptyczne inspiracje seryjnych morderców, to 
dość częsty motyw takich thrillerów, także historycznych (np. Imię róży Eco czy 
Księga objawienia Sansoma). Woyski jednak dopiero w momencie bezpośredniej 
konfrontacji z  zabójcą dowiaduje się, że ostatnią jego ofiarą miał być Judasz 
wysługujący się „wszetecznej dziwce”, czyli Stanisław August. Konfrontacji tej 
zresztą detektyw omal nie przypłaca życiem, co również jest częstym motywem 
finałów thrillerów o seryjnych mordercach.

Problemem twórców kryminałów historycznych jest zawsze sposób aplikacji 
schematu powieści kryminalnej, w którym śledztwo i detektyw są elementami 
zasadniczymi, do czasów, w których nie istniała policja śledcza, a dochodzenia 
w  sprawach kryminalnych polegały na braniu podejrzanych na męki, nie zaś 
mozolnym zbieraniu dowodów. Autorzy radzą z tym sobie rozmaicie (Kaczyński 
2014:  193–196). W  powieści Siewierskiego Panią naszą upiory udusiły mamy 
detektywa amatora, który z własnej woli podejmuje się śledztwa, by wyjaśnić to, 
z czym nie może pogodzić się oświecony rozum. Prywatny charakter ma tu także 
sposób wymierzenia sprawiedliwości zabójcy — dokonują tego bracia ofiary. 
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W kontekście epoki cała sytuacja ma więc cechy prawdopodobieństwa. U Fory-
sia wyraźnie zaznacza się, że w Polsce właściwie nie ma policji, a te siły, które są 
jej namiastką, albo nie nadają się do prowadzenia śledztw (gwardia koronna), 
albo nie można ich użyć, jak „Węgrów” marszałkowskich, bo marszałek wielki 
koronny nie jest człowiekiem Familii. Stąd konieczność wykorzystania zdolnego 
amatora. Ten jednak musi mieć jakichś pomocników, choćby do prowadzenia 
długotrwałych inwigilacji podejrzanych. Woyski od syndyka „wypożycza” 
czterech szkolników, którzy, jako znakomicie znający miasto i  jego zakamarki, 
służą mu pomocą. Rzecz w tym, że prawdziwi szkolnicy byli Żydami i działali 
w społeczności żydowskiej, zajmując się głównie tropieniem osób nie mających 
zezwolenia na pobyt. Byli czasem opłacani również przez marszałka i wykony-
wali jego zlecenia wśród ludności chrześcijańskiej, tropiąc na przykład złodziei 
(Turska, red. 1961: 31) — takim „łapaczem” najpierw jako szkolnik, a później na 
własny rachunek, był wspomniany wyżej Mosiek Jakubowicz. Natomiast Foryś 
z powieściowych szkolników uczynił chrześcijan. Popełnił więc błąd historyczny 
albo świadomie zastosował zbyt dużą licencję. Poza tym jednak autor dość 
przekonująco narysował obraz Warszawy w  początkach panowania Stanisława 
Augusta, wykorzystując w tym celu nie tylko opracowania historyczne, ale nawet 
weduty Bernarda Bellotta, które posłużyły jako wzór niektórych opisów.

Dokonany przegląd, z konieczności dość pobieżny (pominęliśmy np. utwory, 
w których wątek sensacyjny ma charakter epizodyczny lub drugoplanowy — jak 
choćby w niektórych powieściach Łopalewskiego lub w Casanovie Jerzego Żurka 
czy W objęciach Casanovy Roberta Forysia5), pokazuje przede wszystkim, że epoka 
oświecenia na różne sposoby służyła autorom do tworzenia fabuł o  charakterze 
sensacyjnym: od prób literackiego opracowania rzeczywistych historii, przez „ujaw-
nianie” rzekomych kulis autentycznych wydarzeń, po całkowicie fikcyjne intrygi 
osadzone w  realiach polskiego, a  czasem i  europejskiego Wieku Świateł. Wizja 
epoki, tworzona na podstawie źródeł i opracowań, ma przeważnie charakter dość 
stereotypowy, ilustracyjny, ale też niczego innego w literaturze popularnej spodzie-
wać się nie należy. Jeśli zdarzają się jakieś próby rewizji obrazu tamtych czasów, 
to odnoszą się one także tylko do tradycji literatury popularnej (jak w omawianej 
powieści Siewierskiego Choć nas potępiają umysły zacięte…, wyraźnie nawiązującej 
polemicznie do Pamiętników lekarza). Prócz opracowań historycznych, pamiętni-
ków i  innych źródeł, na różne sposoby wykorzystywana jest też literatura epoki 

5 Pominięto również dwie powieści Waldemara Łysiaka: Szachista i Milczące psy. Pierwsza z nich 
dzieje się już w czasach napoleońskich, a ze względu na ograniczenie objętości niniejszego artykułu 
zawężono egzemplifikację do utworów opowiadających o zdarzeniach sprzed trzeciego rozbioru, 
druga natomiast jest zaledwie zalążkiem powieściowej fabuły. W rozszerzonej wersji tego szkicu, 
która — mam nadzieję — kiedyś się ukaże, znajdzie się oczywiście dla nich miejsce.
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oświecenia. Pojawiają się cytaty lub kryptocytaty, bohaterowie czytają modne 
w owych czasach książki, w niektórych postaciach rozpoznajemy typy charakte-
rystyczne dla satyr, komedii czy powieści wieku oświecenia. Czasem na zasadzie 
literackich aluzji wykorzystywane są też konwencje narracyjno-fabularne osiemna-
stowiecznej powieści. Najciekawsze jednak są te utwory, w których autorom udało 
się nie tylko rzucić na tło epoki sensacyjną, szpiegowską czy kryminalną intrygę, 
ale i uczynić elementy „ducha oświecenia” jej integralnym składnikiem. Tak jest 
zwłaszcza w  przypadku powieści Siewierskiego czy Piechowskiego — bez wiary 
w rozum czy ideały wolnomularskie fabuły te w ogóle nie mogłyby zaistnieć.
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Paweł Kaczyński

ENLIGHTENMENT AND CRIME FICTION  
IN POLISH POST-WAR LITERATURE

(summary)

The Enlightenment inspired the Polish post-war authors to create thriller fables in different 
ways: first of all, there were attempts to literary work out authentic histories, then some 
authors “revealed” alleged inside stories of real events, finally some stories presented 
completely fictional episodes set in the realities of Polish, sometimes also European, Age 
of Enlightenment. The vision of the epoque, based on historical sources and studies, is 
most often rather stereotypical and illustrative in character, but nothing else should be 
expected in the popular literature. If there are any attempts to revise the view of that times, 
they refer only to the traditions of popular literature as well (like in the novel “Choć nas 
potępiają umysły zacięte...” written by Jerzy Siewierski, which clearly refers polemically 
to Aleksander Dumas’ “Diaries of a Doctor”). Except historical studies, diaries and other 
sources, also the literature of the Enlightenment is used in different ways. There are quotes 
or crypto-quotes in the plot, characters often read books that were popular in that times, 
we can also recognize features of some characters as typical for satire, comedy or novel 
of the Enlightenment Ages. Sometimes the narrative-fictional patterns of the eighteenth-
century novel are used as literary allusion. However, the most interesting works are the 
ones in which authors managed not only to compare a sensational, spy or criminal episode 
to the realities of the epoque, but also make elements of “the Spirit of the Enlightenment” 
an integral part of that plot. It is especially visible in the novels of Siewierski’s or Jerzy 
Piechowski’s. 
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