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Niektóre aspekty wizji Nowego 
Człowieka w recepcji czytelniczej

Posługując się kategorią Nowego Człowieka, trudno o ujęcia ścisłe, defi-
niowalne jednoznacznie. Za „nowego” można uznać nie tylko człowieka 
nowoczesnego i ponowoczesnego, ale także każdego człowieka ucieleśnia-
jącego ideały nowej epoki kulturowej w stosunku do tej, w której został on 
ukształtowany. Określenie „nowy człowiek” funkcjonowało już w czasach 
Imperium Rzymskiego, kiedy nazywano w ten sposób kogoś, kto po raz 
pierwszy w rodzie sprawował jakąś funkcję publiczną1. „Nowy” znaczyło 
więc: „pierwszy”, „bez zaplecza”. Nowym człowiekiem nazywano też imi-
granta przybywającego ze „starego świata” do Ameryki, owej nowej Ziemi 
Obiecanej2. W świecie chrześcijańskim Nowy Człowiek to człowiek odro-
dzony przez łaskę i żyjący Ewangelią, tworzący „w sobie samym z dwóch 

1 Por. J. Salomon, La Fabrique de l’homme nouveau, https://www.carn.info/revue-jour-
nal-francais (20.11.2017).

2 Zob. M.  Herma, Nowy człowiek wielozadaniowy, http://www.ziemianiczyja.
pl/2010/03/nowy-czlowiek-wielozadaniowy/ (1.12.2017). Różne odcienie znaczenio-
we tego pojęcia podsuwają kolejne prace na ten temat. Zob. wspomniane wyżej pra-
ce, a z innych np. J. Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia 
i rzeczywistość rewolucji, Warszawa 1993; E. Fromm, Mieć czy być. Duchowe podstawy 
nowego społeczeństwa, Warszawa 1989.

https://doi.org/10.21906/9788376431437.14
https://doi.org/10.21906/9788376431437.14
https://doi.org/10.21906/9788376431437.14
https://www.carn.info/revue-journal-francais
https://www.carn.info/revue-journal-francais
http://www.ziemianiczyja.pl/2010/03/nowy-czlowiek-wielozadaniowy/
http://www.ziemianiczyja.pl/2010/03/nowy-czlowiek-wielozadaniowy/


REGINA LUBAS-BARTOSzyńSKA214

jednego człowieka nowego”3. To człowiek stosujący nauczanie mistrzów 
nowego życia, korzystający zarówno z nauczań dawnych, utwierdzonych 
w synodach i licznych księgach teologicznych, jak i tych współczesnych, 
z nauczaniem św. Jana Pawła II czy papieża Franciszka na czele4.

W obliczu pytań, jakie padają w związku z tym tematem, warto poruszyć 
kwestię relacji pomiędzy twórcą wizji (obrazu, projektu) „Nowego Czło-
wieka” a jego odbiorcą. Powstaje bowiem wątpliwość co do tego, w jakim 
stopniu Nowym Człowiekiem jest autor dzieła, a w jakim – jego odbior-
ca. Problem ten umocowany jest, rzecz jasna, w poetyce odbioru i zmusza 
w związku z tym choćby do muśnięcia wycinka obszaru badań Rolanda 
Barthes’a, zwłaszcza pracy Le Plaisir du texte (1973), S/Z (1976), zbioru ese-
jów Mythologies (1957), a także artykułu z roku 1971, zatytułowanego Le 
mythe, aujourd’hui (Mit dziś). Zgodnie z ujęciem Barthes’a, w czytelniczej 
percepcji dzieła ważny jest proces konotacji-denotacji jako części szersze-
go procesu – mitologizacji / i demitologizacji następującej wtedy, gdy znak 
staje się nowym znaczącym (signifiant) i połączony z nowym znaczonym 
(signifié), tworzy znak wyższego rzędu – mit współczesny5. Nowy Czło-
wiek byłby jednym z tak rozumianych mitów współczesnych.

Konotując i denotując tekst, dopełniając własne wizje i systemy wartoś-
ciowania tekstu, czytelnik („odbiorca” mitu) przetwarza jego wewnętrz-
ne kody, z których szczególnie ważne są wyszczególnione przez Barthes’a 
w S/Z kody: kulturowy, symboliczny i hermeneutyczny. Jednocześnie czy-
telnik ów jest – w mniejszym lub większym stopniu – „podatny” („goto-
wy”) na tego rodzaju przekaz. Umieszcza on bowiem ten przekaz w orbi-
cie kultury czasu w nim przedstawionego, nadaje sensy jej symbolom, 
interpretuje je oraz całą zawartość znaczeniową teksu. W imię zasad her-
meneutyki czytelnik zadaje mu pytania ze świadomością niemożności 

3 Słowa św. Pawła z Listu do Efezjan, Pismo Święte Nowego Testamentu, wstęp, nowy 
przekład z Wulgaty, komentarz Eugeniusz Dąbrowski, Warszawa 1951, s. 608. 

4 Poza wieloma tekstami papieża Jana Pawła II należy wspomnieć choćby prace: J. Sob-
kowiak, Nowe życie –  nowy człowiek, [w:]  Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania 
moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 363–366; F. Blachnicki, Ruch 
światło-życie – życie jako pedagogia Nowego Człowieka, http://www.oaza.pl/ruch-
-swiatlo-zycie-jako-pedagogia-nowego-czlowieka (20.11.2017). Nie można też zapo-
minać o wizjach Nowego Człowieka proponowanych przez inne nurty intelektualno-
-religijne, zwłaszcza tych żywo rozwijających się w XX wieku, jak Le Chemin Neuf, 
New Age, nurt Alfa i inne.

5 Cytuję niedosłownie objaśnienia Zofii Mitosek z Semiotyka, [w:] Teoria badań litera-
ckich, wyd. III poszerzone, Warszawa 1995, s. 251. Mitosek opiera się na tekście Bart-
hesa Mit dzisiaj, przeł. Wanda Błońska, [w:] R. Barthes, Mit i znak, Warszawa 1970, 
s. 32nn. 
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otrzymania ostatecznych odpowiedzi. Tekst zachowuje bowiem margines 
tajemnicy otwierającej szeroko wrota do nieustającej gry konotacji i inter-
pretacji. Dlatego nasycenie go symboliką i zagęszczonym ustrukturyzowa-
niem utrudnia także dookreślenie wizji „Nowego Człowieka”. Taki prze-
kaz podkreśla wagę samego procesu interpretacji, a zmniejszająca się rola 
autora prowadzi do późniejszych stwierdzeń o jego śmierci6.

Nowoczesny czytelnik współtworzy więc wraz z autorem wizje (projek-
ty, obrazy) bohatera, a w konsekwencji – mit współczesny Nowego Czło-
wieka, a to, kto bardziej tworzy, autor czy czytelnik, zależy w znacznym 
stopniu od formy artystycznej dzieła. Dzieło napisane tradycyjnie wizję 
Nowego Człowieka przedstawia w sposób czytelny. Więcej wysiłku kono-
tacyjnego wkłada czytelnik w tworzenie wizji Nowego Człowieka w dzie-
łach nasyconych symboliką i w różnym stopniu nowatorskich formalnie. 
W takich utworach autor podsuwa tylko pewne sugestie kierunku inter-
pretacyjnego, dopełniania miejsc niedookreślonych, a czytelnik wypełnia 
je swoim zasobem wiedzy i wyobraźni. Jak już wspomniano, w przeka-
zach tradycyjnych jawi się dość wyrazisty obraz7 bohatera, co powoduje, 
że rola odbiorcy w procesie kształtowania tekstu jest mniejsza. Konkre-
tyzując dzieło w małym stopniu „niedookreślone” (teksty „do czytania”) 
odbiorca doznaje „przyjemności tekstu”, a percypowany przez niego obraz 
bohatera czy jego wizja są dopełniane zgodnie z sugestiami i aluzjami pod-
suwanymi przez autora, spełniając jednocześnie filozoficzne, światopoglą-
dowe czy też polityczne i etyczne oczekiwania odbiorcy. Takie właśnie są, 
zgodnie z Barthes’owską nomenklaturą, teksty „do czytania”.

Czytelnik może też doznać „rozkoszy” (jouissance) tekstu, lecz tylko 
wtedy, gdy jego wysiłek konotacyjno-denotacyjny słabnie, a obraz czy 
wizja bohatera burzą jego oczekiwania estetyczne i etyczne (textes scrip-
tibles, teksty „do napisania”). Czytelniczej rozkoszy tekstu dostarczają 
wtedy tacy ich bohaterowie, którzy zbliżają się do różnych modeli Nowe-
go Człowieka.

Bywają też takie programy artystyczne, których realizacje w dużym stop-
niu eliminują Nowego Człowieka jako bohatera, jako że likwidują – czy 
przynajmniej znacznie ograniczają – rolę podmiotu w dziele. Francuska 

6 Zob. R. Barthes, La mort de l’auteur, Paris 1967.
7 Obraz – według wszelkich definicji teoretycznych jest bardziej realistyczny, mime-

tyczny, jest odzwierciedleniem jakiejś realności; natomiast wizja jest „przedstawie-
niem, o którym się sądzi, ze nie ma charakteru mimetycznego, wyobrażeniem doty-
czącym przyszłości, zapisem widzeń, objawień itp. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, 
A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, wyd. 2, Wrocław 
1988, s. 318 i 576.
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„nowa powieść” jest w dużym stopniu pozbawiona podmiotowej wizji 
homme nouveau, jeśli nie myślimy o powieściach mniej lub bardziej auto-
biografizujących, jak słynny tekst Michela Butora, zatytułowany La Modi-
fication (1957), czy książka Nathalie Sarraute L’Enfance (1983). W wielu 
„nowych powieściach” człowiek utożsamiony jest z przedmiotem lub jego 
częścią czy atrybutem, a jeśli się w ogóle pojawi, ma duże kłopoty z toż-
samością. Czasem bohaterem jest tylko głos czy gest, jak dzieje się to na 
przykład w powieściach Samuela Becketta Compagnie (1980), Alaina Rob-
be-Grilleta Jalousie (1957) czy w La Maison de rendez-vous Michela Buto-
ra z roku 1965.

Sposób ujęcia człowieka w tekstach nouveau roman zdaje się być ante-
cedencją Nowego Człowieka jako człowieka ponowoczesnego w literatu-
rze XXI wieku. Już autobiografizująca powieść Butora, zatytułowana La 
Modification, może stwarzać takie wrażenie: bohater postanawia zmienić 
cel swej podróży do Rzymu, by zerwać z kochanką, wrócić do żony i opi-
sać swe przygody oraz modyfikację życia. Staje się kimś nowym w sto-
sunku do siebie, którym był od dwudziestu lat, pomagając w ten sposób 
powieści spełnić wspomniane trzy wewnętrzne kody powieści: kulturowy, 
symboliczny, hermeneutyczny, zawieszając jednocześnie ich dotychczaso-
wy status.

O ile francuska Nowa Powieść kwestionuje oczywistość odwołań do 
kategorii człowieczeństwa, o tyle poezja Tadeusza Różewicza szkicuje jego 
nową definicję:

Nowy człowiek
to ten tam
tak to ta
rura kanalizacyjna
przepuszcza przez siebie
wszystko8

Wizja Nowego Człowieka, zasugerowana samym tytułem wiersza i roz-
winięta w postaci metafory „rury przepuszczającej wszystko”, to z jednej 
strony wynik redukcji człowieka do przedmiotu czy atrybutu, z drugiej 
strony projekcja człowieka ponowoczesnego jako człowieka wielozadanio-
wego, odgrywającego w jednym czasie wiele, często niespójnych ze sobą, 

8 T. Różewicz, Rozmowa z księciem, [w:] Poezja, t. 2, Wrocław 2006, s. 133 (Utwory 
zebrane, 8). Ideę „Nowego Człowieka” u Różewicza poprzedziła jego idea „nowej poe-
zji”, zrodzonej „po Oświęcimiu”. 
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ról. Denotacyjne działania czytelnicze nie są w tym wypadku zbyt trud-
ne do odszyfrowania, ukierunkował je bowiem poeta już choćby tytu-
łem wiersza. Niemniej sam proces konfrontacji z mnogością sensów użytej 
przez niego metafory napotkał czytelniczą „rozkosz” tekstu, wynikającą 
z podważenia kulturowych i symbolicznych kodów, pozwalających odnaj-
dywać się dotąd w bezpiecznym świecie znajomych konotacji. Jednakże 
w poszukiwaniu bogatszego obrazu, zawartego w samym dziele i w mniej-
szym stopniu współtworzonego przez czytelnika, zwrócić się można także 
do prozy, i to prozy bardziej tradycyjnej.

Od dzieciństwa wszyscy jesteśmy zauroczeni pierwszym (a więc nowym) 
człowiekiem na bezludnej wyspie, który sprostał własnej samotności, 
a także obcości niebezpiecznej, ale dostarczającej mu środków do życia 
przyrody. Tym bardziej że w jego życiu pojawia się „dziki”, który okazuje 
się „dobrym sługą”. Mowa oczywiście o Robinsonie Cruzoe Daniela Defoe 
(1719). Robinson jest Nowym Człowiekiem dlatego, że jest człowiekiem 
nowym na obcej, bezludnej ziemi9 i pierwszym, „dziewiczym” jej miesz-
kańcem10. Opisy sytuacji, w jakich znalazł się Robinson, i jego zachowań 
w obliczu nowej przestrzeni stwarzają tak bogaty obraz bohatera, że czy-
telnicze działania denotacyjne w ciągu stuleci recepcji powieści nie były 
przedmiotem kontrowersji. Chyba że chcemy umieścić jego obraz w szer-
szym kontekście interpretacyjnym, jak kolonializm, problem Innego, sto-
sunek człowieka do przyrody.

Przykładem nowej, intertekstualnej lektury powieści Defoe jest książ-
ka Michela Tourniera, zatytułowanej Vendredi ou les limbes du Pacifique 
(1967). Podobnie jak w omawianej wcześniej powieści otrzymujemy roz-
budowany obraz człowieka na bezludnej wyspie i równie bogaty obraz jego 
sługi. Nie musimy więc początkowo wkładać dużego wysiłku konotacyj-
nego, by wypełniać dużo miejsc niedookreślonych i stwarzać z niewielu 
przesłanek ich obraz. Wnioski interpretacyjne czytelnika są jednak zna-
cząco odmienne. Vendredi (Piętaszek) okazuje się złym sługą i przejmu-
je rolę pana, a pan staje się jego podwładnym. W tej zamianie ról spełnia 
się stwierdzenie Jeana Baudrillarda z książki Zbrodnia doskonała: „każ-
da podejrzliwość w łonie naszej kultury […] opiera się na nieustannym 
zawłaszczaniu innego przez tego samego”11.

Czy dwaj bohaterowie powieści Tourniera mogą być uznani za „Nowych 
Ludzi” (u Defoe tylko Robinson, albowiem Piętaszek był zgodnym 

9 Zob. M. Herma, Nowy człowiek, op. cit.
10 Zob. J. Salomon, La Fabrique…, op. cit.
11 J. Baudrillard, Zbrodnia doskonała, Kraków 2008, s. 55.
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z obowiązującym w XVIII wieku kodem kulturowym „dobrym dzikim”)? 
Główny bohater dwudziestowiecznego autora z tych samych względów co 
Robinson oraz ze względu na umiejętność wycofania się ze swego statu-
su „pana” i zgody na przyjęcie roli „sługi” staje się „nowym człowiekiem” 
po raz drugi. Pan zgadza się zostać sługą. W imię jakich przesłanek? Czy 
powinien tak postąpić? Kolejne pytania budzi też postępowanie Piętaszka 
– bezwzględnego, zaborczego „dzikiego” który, zawładnąwszy rolę pana, 
skorzystał z pierwszej okazji, by uciec z „rajskiej” wyspy. Jeśli uznamy go 
za Nowego Człowieka, to dlatego, że przełamał on tradycję niewolniczą 
i sam się wyzwolił. Polemiczna w stosunku do Defoe powieść Tourniera 
zadaje jednak pytanie: Czy perspektywa etyczna jest niezbędna, by móc 
uznać człowieka za Nowego Człowieka? Wydaje się, że w religijnym zna-
czeniu tego fenomenu – na pewno, natomiast w szerszym jego ujęciu może 
wystarczyć socjologiczne rozumienie etyki, choćby to, które podaje Bau-
man: „Zdania etyczne we właściwym tego słowa znaczeniu to takie zna-
czenia, których prawdziwość nie zależy od tego, co ludzie czynią, ani od 
tego, co uważają, że czynić powinni”12.

Zadawanie tego rodzaju pytań, a  także próby udzielenia odpowie-
dzi na nie to etap procesu odnoszącego się do kwestii Nowego Człowie-
ka – „zakładnika” własnej kultury, ale także poszukiwacza odpowiedzi 
na pytania o  charakterze antropologicznym. Ten właśnie ich wymiar, 
uwzględniający nasuwające się pytania o ludzką naturę, może prowadzić 
zarówno do przyjemności, jak i rozkoszy tekstu, a dzięki temu do pełnej 
łączności pomiędzy twórcą a czytelnikiem.

Ciekawym przykładem pojawiających się w literaturze europejskiej XX 
wieku pytań o Nowego Człowieka może być porównanie dwóch dwudzie-
stowiecznych powieści – Georges’a Bernanosa i Jerzego Andrzejewskiego, 
nawiązujących do religijno-etycznego wymiaru człowieczeństwa. Rozu-
miany religijnie człowiek jest odrodzony, zmieniony przez Łaskę, trwający 
w swym wyzwoleniu moralnym mimo przeciwieństw losu i panującemu 
wokół złu, a czasem i własnym upadkom. Jest więc etyczny. Może tu paść 
pytanie, czy uznamy za Człowieka Nowego bohatera, który od zawsze był 
przygotowany do nowego życia obiecanego przez Chrystusa i nie musiał 
się nawracać z drogi niewiary, ale za to ustawicznie walczyć ze sobą i ze 
złem zewnętrznym oraz cierpieniem, by pogłębiać swoje oddanie Bogu, 
nigdy nie przestając być Człowiekiem Nowym.

Takim bohaterem zdaje się być ciężko chory, niezdający sobie spra-
wy ze swej choroby i w końcu umierający proboszcz ze wsi Ambricourt 

12 Z. Bauman, Dwa szkice o moralności nowoczesnej, Warszawa 1994, s. 42.



NIEKTóRE ASPEKTy WIzJI NOWEGO CzŁOWIEKA W RECEPCJI CzyTELNICzEJ 219

w powieści Georges’a Bernanosa Le journal d’un curé de campagne (Dzien-
nik wiejskiego proboszcza, 1936). Jednak to wiejski proboszcz Paweł Sie-
cheń z powieści Jerzego Andrzejewskiego, zatytułowanej Ład serca (1937), 
wzorowanej – jak zgodnie stwierdza krytyka – na francuskiej powieści 
katolickiej13 bez wątpienia może być uznany za Nowego Człowieka par 
excellence. Walczył też na wojnie, dopiero później poczuł powołanie do 
kapłaństwa i złożył ślubowanie służby Bogu, zostawiwszy kobietę, Annę. 
Podobnie jak proboszcz z Ambricourt, Siecheń przeżywa walki wewnętrz-
ne, a doświadczając wokół siebie wiele zła – wątpi w swe powołanie. Wybie-
ra się nawet do biskupa, by zrezygnować z kapłaństwa, lecz wycofuje się 
ostatecznie z tego zamiaru. Pod koniec fabuły proboszcz Siecheń spotyka 
Annę jako prostytutkę w knajpie na wsi, w której pracuje. Wyrzuty sumie-
nia prowadzą go do wyniszczenia fizycznego. Znalezionego bez sił w dro-
dze ze śniadaniem dla ukrywającego się zabójcy, którego wcześniej urato-
wał z bagna, tenże zabójca ratuje i zanosi na plebanię.

Skrótowo przedstawiona fabuła nabrzmiała jest modlitwami, czuwania-
mi nocnymi, przeżyciami wynikłymi z walki dobra i zła wokół i wewnątrz 
serca bohatera, zwątpień we własne powołanie, pragnienia ustawiczne-
go pomagania ludziom, wyciągania ich ze zła. Wielu cierpień wewnętrz-
nych dostarcza bohaterowi dręcząca go ciągle myśl: „Dlaczego rozgrze-
szał, zamiast przekląć, upokorzyć, siłą rzucić na kolana?”14. Ale ksiądz 
Siecheń wiedział, że zgodnie z nauczaniem Kościoła, dzięki cierpieniu 
rodzimy się do nowego życia jako nowi ludzie: „Dopiero, gdy wiele straci-
łem, gdy nie mogłem służyć temu, czemu służyć chciałem, wówczas przej-
rzałem, iż właśnie to cierpienie leżało w planach Boga. […] Któż łatwo 
oddaje się Bogu? Gdy nas zawoła, czynimy wszystko, aby odwlec godzinę 
poddania się”15. W czytanych i powtarzanych codziennie słowach mod-
litw i psalmów doszukuje się coraz nowszych akcentów, nowych wezwań 
do realizacji trudnego powołania: „Znane mu od dawna słowa zabrzmiały 
nowym akcentem”16. Siecheń, który stał się Nowym Człowiekiem na kar-
tach powieści określonego dnia i stawał się nim na nowo każdego kolejne-
go dnia w modlitwach, powiększa galerię bohaterów dwudziestowiecznej 
katolickiej powieści zachodniej: Georges’a Bernanosa, François Mauriaca, 
Juliena Greena, G. K. Chestertona i wielu innych.

13 Zob. W. Maciąg, Ład serca, [w:] Literatura polska XX wieku, Warszawa 2000, s. 394.
14 J. Andrzejewski, Ład serca, Warszawa 1983, s. 28.
15 Idem, s. 59.
16 Idem, s. 42.
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Przywołane tu dwie powieści katolickie, utrzymane w dość klasycznej 
konwencji, podsunęły nam postaci Nowych Ludzi, których obrazy zostały 
namalowane szeroko i dogłębnie. Wysiłek czytelniczy w kreacji ich obra-
zu czy wizji sprowadził się tylko do refleksji nad pełną nowością prze-
miany lub nowością ograniczoną brakiem nawrócenia, zwrotu życio-
wego – jak u księdza ze wsi Ambricourt, bowiem posiadał on wiarę od 
dzieciństwa.

Najwięcej wysiłku w kreacji wizji Nowego Człowieka wymagają dzie-
ła o kompozycji awangardowej, a przy tym wielopoziomowo ufilozoficz-
nione i unaukowione. Przykładem takiego dzieła może być Człowiek bez 
właściwości, czterotomowa, nieukończona powieść Roberta Musila, pisana 
w latach 1921–1942, a wydana w całości w roku 1952. Czytelnik musi się 
tu przedzierać przez uliryczniony, elegancki, choć fragmentaryczny esej 
i bogaty dyskurs spekulatywny, który można by odnieść do wielu nurtów 
myśli dwudziestowiecznej (jak drążące tytułowy problem powieści teorie 
Petera Sloterdijka, Petera Singera, prace Maxa Webera, antropologia Mir-
cei Eliadego, fenomenologia Maxa Schelera, a także nietzscheanizm, psy-
choanaliza Carla Gustava Junga czy relatywizm Richarda Rorty’ego17), 
by móc uchwycić jego fabułkę, ten „wątlutki zaczep”18. Osadzona jest 
ona w Wiedniu, w Cekaemii, jak z delikatnym sarkazmem nazywa Musil 
Austrię, od roku 1913 do sierpnia roku 1914, a w niej wielu bohaterów 
wyższego świata urzędniczego z głównym bohaterem na czele – 27-let-
nim inżynierem o imieniu Ulrich, interesującym się matematyką, logiką 
i fizyką.

Próbując stworzyć wizję osobowości Ulricha, czytelnik musi pozbie-
rać jego właściwości, gęsto rozsiane w  wypowiedziach innych boha-
terów i w ich mowie niewypowiedzianej, w narracji odautorskiej oraz 
w recepcyjnych odczytaniach zachowań bohatera. Jego postępowanie jest 
przecież osobliwe, pragnie on bowiem żyć „ponad wszelką miarę” (t. 2, 
s.  216), w  świecie iluzyjnym, nieoczywistym, ewentualnym, relatyw-
nym. W dodatku – jako sekretarz fabularnej „Akcji Równoległej”, mają-
cej na celu „wyzwolenie duszy z pęt cywilizacji” (t. 4, s. 597), na konfe-
rencji „Zasady Niedostatecznej Przyczyny” (t. 1, s. 181) bohater wyraża 

17 Zob. z bogatej krytyki literackiej o autorze chociażby: R. Lis, Roberta Musila koncep-
cja człowieka bez właściwości, „Przegląd Religioznawczy” 2013 nr 1, s. 24–70; J. Sob-
kowiak, Człowiek bez właściwości a cnota. W poszukiwaniu duchowego horyzontu, 
„Teologia i Moralność” 6 (2009), s. 11–25; E. Naganowski, Podróż bez końca. O życiu 
i twórczości Roberta Musila, Kraków 1980.

18 Posłowie, s. 627. Podstawą jest wydanie: R. Musil, Człowiek bez właściwości, t. 1–4, 
przeł. K. Radziwiłł, K. Truchanowski, J. Zeltzer, Warszawa 2002. 
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pragnienie stania się „człowiekiem bez właściwości”19. Musil do końca 
życia nie uporał się z przeczuwanym przez siebie problemem „człowieka 
bez właściwości”; wydaje się, że tak jak jego bohaterowie, także on sam cią-
gle „potykał się o ideę”20. Mnogość i jakość tych potknięć każą czytelni-
kowi uznać odnalezione, niedookreślone „właściwości” Ulricha za cechy 
świata, który także on wybrał, za przestrzeń, którą czytelnik uzna za włas-
ną. Pozwala to potraktować te jakości jako hipotetyczne, ewentualne, nie-
oczywiste, neutralne cechy osobowości, a nie jako nacechowane etycznie 
„zalety”, co oddaje francuskie tłumaczenie słowa tytułu „qualité” (niemie-
ckie „Eigenschaften”).

Wysiłek czytelniczy ma więc zmierzać do odnalezienia wśród dostrzeżo-
nych cech Ulricha właściwości, które można by przypisać Nowemu Czło-
wiekowi. Wydaje się, że ta nieoczywistość świata i  tożsamości ludzi to 
atrybuty ponowoczesności i ponowoczesnego człowieka i że główny boha-
ter powieści, poprzez swą filozofię życia i swoje wybory, dąży do tego, by 
„skasować rzeczywistość” (t. 2, s. 140). Już bowiem w tomie pierwszym 
dowiadujemy się, że w abstrakcji dzieją się rzeczy bardziej istotne, nato-
miast w samej rzeczywistości dzieją się rzeczy błahe (t. 1, s. 95). Jest to 
punkt widzenia właściwy nowoczesnej teorii „symulakrów” – fałszywych 
wizerunków udatnie zastępujących rzeczywistość prawdziwą21. Model 
człowieka zarysowany w programach sztuki postmodernistycznej zakła-
da istotę, która straciła sens życia, jest zagubiona w świecie jej wrogim 
i chaotycznym, nie ma swej tożsamości. Nasz bohater wprawdzie swą toż-
samość jakoś posiada (jego inteligencka, austriacka proweniencja jest uka-
zana bardzo wnikliwie), ale pyta Waltera o zasadność stawiania problemu 
sensu życia, przekonując go następnie, że bez pytań tych można się obejść 
(t. 1, s. 329). Choć sam Ulrich nie miał poczucia sensu życia, „mówił ina-
czej, niż myślał” (np. t. 1, s. 78), miał romanse z mężatkami i uznawał się 
do końca czasu fabularnego za człowieka wolnego, to jego jedyną suwe-
renną „wolą” było powtarzane wielokrotnie pragnienie pójścia na wojnę.

Bohater Musila demonstrował brak moralności i  swoją obojętność 
wobec chrześcijaństwa (np. t. 3, s. 318), jakkolwiek uważał się za człowie-
ka religijnego, a nawet za mistyka: „Nie wierzę, że Bóg już był, wierzę, że 
dopiero przyjdzie” – twierdził (np. t. 2, s. 261; t 3, s. 552). Krytyka literacka 
dostrzega w takiej postawie życiowej Ulricha jego bliskość nowym prądom 

19 Krytyka wiąże ten cel z obroną kultu cesarza Franciszka Józefa.
20 Słowa gen. Stomma do Ulricha, t. 4, s. 230.
21 Zob. J. Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris 1981.
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religijnym, zwłaszcza rozwiniętemu już po śmierci Musila „New Age”22. 
Z kolei Egon Naganowski uważa, że jest to „swoista sekularyzacja misty-
ki i Boga, staroindyjski dualizm boga światła i boga ciemności”23. Taki 
konglomerat sprzeczności, tkwiący we współczesnym bohaterze i  we 
współczesnym czytelniku, wymyka się wyobrażeniom o modelu Nowego 
Człowieka jako stojącego jedynie w intelektualnej opozycji wobec wcześ-
niejszych konwencji i  literackich praktyk. Dlatego też końcowe pytanie 
brzmi: Czy Nowy Człowiek musi być bohaterem pozytywnym? Nieko-
niecznie, choć niektóre z  jego nowoczesnych i ponowoczesnych wersji 
nadal odnoszą się do zagadnień o wymiarze etycznym.

Abstract

Reader Reception of the Vision of the New Man: Selected Aspects

The author interrogates the relationship between the author and the reader within the 
context of the process of creating the modernist vision of the New Man. What is the 
degree of activity on both sides of the equation in creating the vision? Is the reader merely 
the passive recipient of the image created by the writer, or does he actively co-create the 
image. The author also addresses the possibility of posing ethical questions in modern and 
post-modern textual practice.
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