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Zofia Na∏kowska:

…patrz´ 
na ludzi jako 
na materia∏ 
dla zbrodni1
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w swoim mieszkaniu. 
Warszawa 1935. 
Narodowe Archiwum Cyfrowe 



Gdyby Zofia Na∏kowska by∏a
pisarkà ˝yjàcà i tworzàcà
dzisiaj, byç mo˝e sta∏aby si´
najpoczytniejszà i t∏umaczonà
na skal´ Êwiatowà autorkà
powieÊci kryminalnych
i thrillerów psychologicznych,

nazwiskiem, które rozs∏awi∏oby polskà litera-
tur´ wspó∏czesnà, tak jak Mankell, Larsson,
Nesbø, Sigurdardottir czy Theorin rozs∏awiajà
literatur´ skandynawskà. Mo˝e nawet zdetro-
nizowa∏aby Joann´ Chmielewskà w roli pol-
skiej królowej krymina∏u, dzi´ki czemu gatu-
nek ten zyska∏by u nas zupe∏nie innà, du˝o
wy˝szà rang´ artystycznà. Nic bowiem nie jest
w stanie bardziej poruszyç i rozentuzjazmo-
waç globalnego czytelnika ni˝ dobrze opowie-
dziana zbrodnia, przemoc i gwa∏towna Êmierç.
A w takich akurat opowieÊciach Na∏kowska
celowa∏a. Ju˝ w jej m∏odzieƒczej prozie
sprzed I wojny Êwiatowej pojawiajà si´ takie
motywy, jak dzieciobójstwo i samobójstwo
(„W´˝e i ró˝e”, 1914), dzia∏alnoÊç terrory-
styczna („Ksià˝´”, 1907), a z up∏ywem lat
i w miar´ gromadzenia obserwacji na temat na-
tury ludzkiej tendencja ta b´dzie si´ w utworach
autorki „Granicy” nasilaç. „Romans Teresy
Hennert” (1923) wbrew tytu∏owi nie jest kon-
wencjonalnà powieÊcià o mi∏oÊci, ale historià
psychopatycznego uczucia – ukazanego na tle
politycznych zawirowaƒ m∏odej II Rzeczypo-
spolitej – które koƒczy si´ zamordowaniem
kochanki przez kochanka strza∏em mi´dzy
oczy. „Granica” (1935), jak dobrze pami´tamy,
zaczyna si´ od charakterystycznej dla krymi-
na∏u inwersji czasowej, kiedy to w pierwszych
zdaniach powieÊci otrzymujemy corpus delicti
– w tym przypadku jest to oblany kwasem
przez dawnà kochank´ prezydent miasta –

a ca∏a reszta jest relacjà o tym, jak do tego do-
sz∏o. Jedyna ró˝nica polega na tym, ˝e od po-
czàtku znamy sprawc´, ale i taki schemat fa-
bularny nie jest obcy klasyce krymina∏u, by
wspomnieç tylko serial o poruczniku Columbo.
Dramat „Dzieƒ jego powrotu” (1931) rozgry-
wa si´ w dniu powrotu z wi´zienia zabójcy,
który ma na sumieniu trzy ofiary, a nim akcja
dobiegnie koƒca, padnie i czwarty trup. Po-
wieÊç „Niecierpliwi” z roku 1938 roku zaczy-
na si´ niczym dobrze skonstruowany thriller:
Fabian Szpotawy wydawa∏ si´ ju˝ wtedy starym
cz∏owiekiem, gdy w ciep∏e, widne wieczory daw-
nego lata wraca∏ piechotà od pracy i z wysokiej
szosy schodzi∏ przez furtk´ do niskiego ogród-
ka. Cokolwiek da∏oby si´ powiedzieç o jego ˝y-
ciu, to, jak umar∏, pozostaje najwa˝niejsze2. Fa-
scynacja zbrodnià kulminuje si´ u tej pisarki
w podj´ciu tematu ludobójstwa, któremu po-
Êwi´cone sà „Medaliony” (1945), ale ma∏o kto
pami´ta, ˝e ju˝ du˝o wczeÊniej, bo w powieÊci
„Choucas” z roku 1927, znalaz∏y si´ przejmu-
jàce fragmenty o rzezi dokonanej przez Tur-
ków na Ormianach w czasie I wojny Êwiato-
wej. Jednak s∏ynne motto z „Medalionów” –
Ludzie ludziom zgotowali ten los – mo˝na
w kontekÊcie ca∏ej jej twórczoÊci odczytywaç
nie tylko jako lapidarnà definicj´ zbrodni tota-
litaryzmu; w jej utworach ludzie zgotowujà
sobie nawzajem losy nader okropne tak˝e
w warunkach normalnoÊci. Taka bowiem jest
pesymistyczna antropologia Zofii Na∏kow-
skiej – pisarki, która o naturze ludzkiej mia∏a
jak najgorsze mniemanie, a jednak nie ustawa-
∏a w poszukiwaniu sensu i wartoÊci ˝ycia w∏a-
Ênie w relacjach mi´dzyludzkich. 
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1 W niniejszym artykule wykorzysta∏am fragmenty
moich wczeÊniejszych publikacji: Piórem niewieÊcim.
Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia
mi´dzywojennego, Poznaƒ 1999 oraz Na∏kowska,
Poznaƒ 1999.

2 Na∏kowska Z., Niecierpliwi, Warszawa 1964, s. 4.



Swojà mrocznà filozofi´ cz∏owieczeƒstwa au-
torka „Granicy” wy∏o˝y∏a najbardziej bezpo-
Êrednio w zbiorze zbeletryzowanych reporta˝y
pod tytu∏em „Âciany Êwiata” z roku 1931. Ta
szczup∏a obj´toÊciowo ksià˝ka nale˝y dziÊ do
raczej zapomnianych dzie∏ w jej dorobku,
a z ca∏à pewnoÊcià warta jest wznowienia i od-
Êwie˝onej lektury. Materia∏ do niej gromadzi-
∏a Na∏kowska w okresie, kiedy w latach 1924–
–1926 mieszka∏a w Grodnie razem ze swoim
ówczesnym m´˝em, pu∏kownikiem Janem
„Jurem” Gorzechowskim, zas∏u˝onym pi∏sud-
czykiem, który pe∏ni∏ tam funkcj´ dowódcy
dywizjonu ˝andarmerii. Wraz z innymi dama-
mi z grodnieƒskiej elity zajmowa∏a si´ dzia∏al-
noÊcià dobroczynnà w Towarzystwie Opieki
nad Wi´êniami, co wymaga∏o od niej cz´stych
wizyt w miejscowym zak∏adzie penitencjar-
nym, gdzie zapoznawa∏a si´ z warunkami ˝y-
cia wi´êniów oraz aresztantów i – je˝eli tylko
by∏o to mo˝liwe – stara∏a si´ choç w skromnej
mierze ul˝yç ich losowi: dostarczyç paczk´
˝ywnoÊciowà, pomóc w kontakcie z rodzinà
lub choçby tylko wys∏uchaç ich opowieÊci. To
doÊwiadczenie mia∏o dla niej charakter prze∏o-
mowy: 
Odkàd zacz´∏am bywaç w wi´zieniu – napisa-
∏a w „Âcianach Êwiata” – odtàd i Êwiat ludzi
wolnych wydaje mi si´ ju˝ inny.
Patrz´ na nich jak gdyby pod kàtem wi´zienia,
w p∏aszczyênie mo˝liwego przest´pstwa. I tak
cz´sto wydajà mi si´ podobni do zbrodniarzy. 
Niekiedy, widzàc kogoÊ w rozpaczy, w smutku
bez wyjÊcia – myÊl´ o tym, co mu grozi. Bo
wiem teraz tak dobrze, co b´dzie, jeÊli tego nie
wytrzyma, je˝eli temu nieznanemu w sobie –
ulegnie. 
[...] Doprawdy – cz´sto patrz´ na ludzi jako na
materia∏ do zbrodni 3. 

W swoich poglàdach na etiologi´ zbrodni Zo-
fia Na∏kowska by∏a – przynajmniej w okresie,
o którym mowa – zdeklarowanà lombrozja-

nistkà. Cesare Lombroso (1835–1909), w∏oski
psychiatra, antropolog i kryminolog, zdoby∏
s∏aw´ jako autor teorii o wrodzonym i dzie-
dzicznym charakterze predyspozycji do pope∏-
niania czynów kryminalnych. Na podstawie an-
tropometrycznych pomiarów czaszek próbowa∏
wyodr´bniç „typ przest´pcy”, a choç jego kon-
cepcje ju˝ na poczàtku XX wieku zacz´∏y byç
powa˝nie kwestionowane, dla deterministycz-
nie i fatalistycznie ukierunkowanej wyobraêni
autorki „Niecierpliwych” stanowi∏y istotnà
po˝ywk´. Lombrozjanizm Na∏kowskiej prze-
jawia∏ si´ w takim chocia˝by szczególe jej pi-
sarstwa, jak sk∏onnoÊç do tego, by w opisach
zewn´trznego wyglàdu bohaterów – g∏ównie
m´skich – zwracaç uwag´ na kszta∏t g∏owy
i sposób jej osadzenia na karku. Znalaz∏ jed-
nak i bezpoÊredni wyraz w opowiadaniu
„Z∏oczyƒcy” z tomu „Âciany Êwiata”: 
Na niektórych ludzi zbrodnia nachodzi z we-
wnàtrz, jest wyrazem ich natury. Wyglàdajà tak,
jakby w ka˝dej chwili mogli jà na nowo pope∏niç.
Ich dziwne twarze, kszta∏t ich g∏owy, czasami
samo tylko osadzenie oczu, sam wyraz spojrze-
nia, mówi od razu, ˝e sà czymÊ innym od ka˝de-
go z nas, czymÊ odmiennym i tajemniczym, ̋ e sà
zdolni do tego, co dla ka˝dego z nas jest niepo-
j´te. Tak wyglàdali bracia Kowyle, nieszcz´Êni
z∏oczyƒcy4. 

W siedmiu utworach sk∏adajàcych si´ na ów
tom zawar∏ si´ rejestr zbrodni niczym z sàdo-
wego pitawalu: od pospolitych zabójstw doko-
nywanych przez prostych ch∏opów, poprzez
seryjne morderstwa w celach rabunkowych, a˝
do rodzinnej tragedii w stylu antycznym
(„Rodzina Marcji”). Nosicielami „genu zbrod-
ni” sà u Na∏kowskiej przede wszystkim m´˝-
czyêni, ale w „Âcianach Êwiata” zamieÊci∏a pi-
sarka równie˝ tekst zatytu∏owany „Kobiety
tam”, którego bohaterkami sà osadzone
w grodnieƒskim wi´zieniu aresztantki i skaza-
ne, opowiadajàce narratorce swoje historie.
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Niektóre z nich to po prostu ofiary bezduszne-
go systemu prawa, jaki ze szczególnà bez-
wzgl´dnoÊcià egzekwowany by∏ na kresach
wschodnich II Rzeczypospolitej w odniesieniu
do przedstawicieli mniejszoÊci narodowych,
ale jest wÊród nich tak˝e s∏ynna zbrodniarka
¸owska, która wraz z m´˝em z zimnà krwià
i z najpospolitszej ch´ci zysku pozbawi∏a ˝y-
cia kilkadziesiàt osób. 

W owym zara˝eniu zbrodnià widzi Na∏kowska
element tragiczny. Ksawery Ilecki z „Dnia jego
powrotu” okreÊlony zostanie w didaskaliach
jako typ tragiczny urodzonego zbrodniarza.
Sztuka ta, choç nieudana jako utwór sceniczny
i – w odró˝nieniu od drugiego z dramatów na-
pisanych przez Na∏kowskà, czyli „Domu ko-
biet” – nieobecna w repertuarach teatralnych,
jest jednak interesujàca jako dzie∏o literackie
i przyk∏ad mo˝liwoÊci, jakie pisarka dostrzega-
∏a w fabule kryminalnej. Choç brak tu postaci
detektywa, to jednak kulisy morderstwa, które
pope∏ni∏ Ilecki, ods∏aniajà si´ przed nami stop-
niowo i z zachowaniem wszelkich regu∏ sus-
pensu. Jego zbrodnia przedstawia si´ w coraz
to innym aspekcie i to, co z poczàtku wydawa-
∏o si´ stosunkowo „nieskomplikowanym” za-
bójstwem w afekcie, pod koniec sztuki jawi
si´ w zupe∏nie innym Êwietle. Poniewa˝ utwór
popad∏ w ca∏kowite zapomnienie, warto go
mo˝e tu pokrótce streÊciç5. 

Ksawery zosta∏ skazany na cztery lata wi´zie-
nia za zabicie m´˝czyzny, który rzekomo mia∏
si´ zn´caç nad jego kochankà. Takà wersj´
wydarzeƒ przyjà∏ sàd i takà wersj´ wydarzeƒ
przyj´∏a Monika, ˝ona Ksawerego. W ciàgu
tych czterech lat sumiennie odwiedza∏a m´˝a
w wi´zieniu, lecz równoczeÊnie nawiàza∏a ro-
mans z Tomaszem, z którym zamierza odejÊç,
gdy tylko Ksawery znajdzie si´ na wolnoÊci.
Ca∏y pierwszy akt rozgrywa si´ jeszcze pod
nieobecnoÊç Ksawerego, w mieszkaniu Ilec-

kich, w którym Monika i Tomasz czekajà na
jego powrót. Z chwilà pojawienia si´ tego boha-
tera na scenie, w akcie drugim, wszystko staje
si´ inne, ni˝ si´ wydawa∏o. Kochanka nie by∏a
kochankà, zamordowany zaÊ by∏ szanta˝ystà,
który posiad∏ wojenny sekret Ksawerego.
W akcie trzecim Ilecki wyjawia, i˝ jest winien
Êmierci dwóch niewinnych i bezbronnych jeƒ-
ców – jednego zastrzeli∏ sam, a do zabicia dru-
giego zmusi∏ towarzyszàcego mu ˝o∏nierza.
Uczyni∏ to w∏aÊciwie bez powodu, z wrodzone-
go sobie okrucieƒstwa (W nim ju˝ od poczàtku
by∏o to, ˝e on to móg∏ zrobiç – mówi Monika),
morderczego instynktu, który by∏ dominujàcà
cechà jego osobowoÊci. Poza tym Ilecki by∏
cz∏owiekiem jak inni, urz´dnikiem, którego
nikt – poza ˝onà – nie posàdzi∏by o to, ˝e jest
zdolny do pope∏nienia zbrodni z zimnà krwià.
Ostatnià jego ofiarà staje si´ Tomasz, kochanek
Moniki, zabity naprawd´ w afekcie, w ataku
wÊciek∏ej zazdroÊci. 

Troch´ to inna Na∏kowska od tej, którà znamy
z lektur szkolnych, prawda? Kanoniczne czy-
tanie ka˝e nam zwracaç uwag´ na te elementy
jej prozy, które pozwalajà jà sytuowaç w gro-
nie najwybitniejszych pisarek i pisarzy pol-
skich, wypowiadajàcych si´ na tematy wa˝ne
dla Polski jako paƒstwa i jako spo∏eczeƒstwa,
ale równie˝ dla poszczególnego cz∏owieka:
moralnoÊç i w∏adza, jednostka i zbiorowoÊç,
jednostka wobec historii, psychologia ˝ycia
rodzinnego i zwiàzków uczuciowych, mo˝li-
woÊci i granice samopoznania itd. Taka opty-
ka nie oddaje jednak w pe∏ni sprawiedliwoÊci
jej jako pisarce, która zas∏uguje nie tylko na
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3 Na∏kowska Z., Âciany Êwiata, w tej˝e:
Opowiadania, 
t. 3, seria „Dzie∏a”, Warszawa 1989, s.124–125.

4 Ibidem, s.112.
5 Streszczenie i cytaty na podstawie wydania

przedwojennego: Na∏kowska Z., Dzieƒ jego
powrotu, Warszawa 1931.



miejsce w kanonie, ale i na poczytnoÊç – tak˝e
wÊród czytelników dzisiejszych. Choçby i ze
wzgl´du na ów niepowstrzymany pociàg do
opowiadania historii o zbrodniach i zbrodnia-
rzach. Warto te˝ czytaç dziÊ Na∏kowskà ze
wzgl´du na jej g∏´bokà znajomoÊç zagadnienia
przemocy, zarówno tej najbardziej oczywistej,
fizycznej, przejawiajàcej si´ w zabójstwach
i maltretowaniu ludzi i zwierzàt, jak i psy-
chicznej, operujàcej znacznie bogatszà gamà
Êrodków. Ludzie w jej utworach doÊwiadczajà
poni˝enia, padajà ofiarà n´kania, szanta˝u
uczuciowego, sà wykorzystywani ekonomicz-
nie, a najwi´cej takich patologii ma miejsce
w rodzinie i mi´dzy partnerami w zwiàzku
erotycznym. Przedmiotem analizy jest w tej
prozie zarówno psychika przeÊladowcy, jak
i ofiary, przy czym role te rzadko bywajà jed-
noznaczne – Na∏kowska cz´sto pokazuje, ˝e
w sprawcy przemocy tkwi jakiÊ g∏´boko za-
korzeniony czynnik wiktymistyczny, ofiara
natomiast mo˝e – nawet bezwiednie – wyko-
rzystywaç swoje cierpienie do wywierania
emocjonalnej presji na otoczenie. Ju˝ w sa-
mych metaforycznych tytu∏ach jej utworów –
„Âciany Êwiata”, „Niedobra mi∏oÊç”,
„Granica”, „W´z∏y ˝ycia” – wychwyciç mo˝na
akcent, jaki pada na problem ograniczenia wol-
noÊci osobistej jednostki w zetkni´ciu ze spo-
∏ecznym uniwersum, z innym cz∏owiekiem, na
relacje w∏adzy i dominacji. Socjologia i psy-
chologia wspó∏czesna wiele uwagi poÊwi´cajà
dziÊ takim w∏aÊnie psychopatologiom ˝ycia
zbiorowego. Na∏kowska studiowa∏a je za po-
mocà narz´dzi dost´pnych literaturze, a nie na-
uce, ale ze skutkiem co najmniej równie do-
brym. Dlatego jej pisarstwo pozostaje wcià˝
aktualne.
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