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Jean-Baptiste Baronian 

Secesja 

Styl secesyjny jest powszechnym elementem kulturalnego krajobrazu Belgii. W tym kraju 

Art nouveau
1
 zdaje się wyzierać z każdego zaułka. Zaznacza on swoją obecność za sprawą 

licznych budowli projektu Victora Horty, Léona Govaertsa, Paula Hankara, François 

Hemelsoeta, czy Antoine’a Pompe’a. Jednak liczba budowli powstałych między rokiem 1893 

a 1910 przede wszystkim w Brukseli (jest ich około półtora tysiąca) przyczyniła się do tego, 

że secesja całkowicie wtopiła się w tamtejszą panoramę. Niektóre z nich zniknęły; pozostały 

jednak te najbardziej emblematyczne i widowiskowe. Za taki bezsprzecznie uznać można 

gmach Domu Ludowego
2
 przy placu Emile’a Vandervelde i ulicy Josepha Stevensa – 

arcydzieło będące najbardziej znamienitym potwierdzeniem maestrii Victora Horty, 

wybitnego architekta pochodzącego z Gandawy. Tym bardziej więc dziwi podjęta w 1964 

roku decyzja zburzenia tego obiektu. W roku 1895, kiedy został oddany do użytku, choć 

przeznaczony do celów świeckich, spotkał się z przyjęciem godnym katedry i ku wyraźnemu 

entuzjazmowi Belgijskiej Partii Robotniczej
3
. Dlaczego władze pozostawały głuche na głosy 

sprzeciwu, nawet te najbardziej znaczące, dobiegające ze strony oficjalnego stowarzyszenia 

belgijskich architektów
4
 oraz uznanych zagranicznych projektantów, jak choćby Miesa van 

der Rohe czy Waltera Gropiusa? Dlaczego, z aprobatą wiekowych ikon socjalizmu pokroju 

Camille’a Huysmansa, wyburzano Dom Ludowy w ekspresowym tempie? I wreszcie – 

dlaczego na jego miejscu pozwolono wznieść budowlę o niepomiernej brzydocie? Pytania te 

składają się na nierozwikłaną do dziś zagadkę. 

W tamtym okresie, choć nieszczególnie odległym, sztuka secesji nie miała takiej renomy, 

jaką cieszy się w czasach współczesnych, w których kolejne publikacje na jej temat wciąż 

wzbudzają żywe emocje. Jakkolwiek nie jest prawdą, iż w latach 60. XX wieku styl secesyjny 

był traktowany ze wzgardą, świadomość różnorodności jej oblicz i ogromnej liczby 

reprezentantów każe twierdzić, iż był on niedoceniany. Zajmował wszak architektów, 

malarzy, rzeźbiarzy, dekoratorów, złotników, ceramików, mistrzów szklarstwa, plakacistów, 

introligatorów, ilustratorów i wielu innych twórców. Ów czas zobojętnienia na dzieła sztuki 

secesyjnej stanowi jedną z głównych przyczyn, dla których tak wiele kamienic w stylu 

nowoczesnym nie było poddawanych konserwacji, dlaczego dużą część oszpecono i 

zwyczajnie zapomniano. Poza tym nie należało do rzadkości, iż gdzieniegdzie w Brukseli i w 
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 Francuski odpowiednik secesji, w języku polskim oba terminy są stosowane zamiennie. 

2
 (fr.) Maison du Peuple. 

3
 Dom Ludowy był siedzibą partii. 

4
 (fr.) Société centrale d’architecture de Belgique. 
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brukselskiej aglomeracji, jak również w dzielnicy Cogels-Osy w dystrykcie Berchem oraz w 

środowisku antwerpskich poetów, dzieła secesyjne były sprzedawane za ceny bagatelne albo 

na swoich nabywców czekały miesiącami, a nawet latami. 

Secesja była do tego stopnia niepopularna, że zafascynowani nią kolekcjonerzy, tacy jak na 

przykład małżeństwo Crowet
5
, byli uważani za maniaków bez krzty dobrego smaku. Mieli 

więc oni sposobność, by kupować za bezcen arcydzieła sygnowane przez Henry’ego van de 

Velde, Gustave’a Serruriera-Bovy, Arthura Craco, Alfreda Williama Fincha oraz wyroby 

szklane spod zagranicznych szyldów: Daum
6
, Gallé, Müller, Schneider czy Loetz. 

Antykwariusze zresztą jawnie pogardzali tą menażerią chryzelefantyn
7
, kinkietów, szkieł pâte 

de verre
8
, piaskowców, tapicerek, żyrandoli i breloków, mając ją za niegodną pojawienia się 

na sklepowych wystawach – pragnęli więc pozbyć się jej szybko. Tak też przedmioty te 

trafiały w ręce handlarzy starociami. Wciąż mam przed oczami obraz brukselskiego pchlego 

targu na placu Jeu de Balle w latach 60. Nie było mu daleko do zwykłego śmietniska – 

pomnika sztuki secesyjnej. 

Pierre Puttemans, na stronach swego almanachu nowoczesnej architektury belgijskiej
9
, 

stwierdza w kontekście twórczości Victora Horty, że „[secesja] przez długi czas bardziej 

zajmowała cudzoziemców niż nas, [Belgów]” i że dla pochodzących z Włoch i Ameryki 

amatorów tego stylu „Bruksela stanowiła cel regularnych pielgrzymek.” Powiada także, że w 

Belgii z jednej strony „uświadamiano sobie powoli historyczną doniosłość tej sztuki” i 

podejmowano próby przywrócenia jej zasłużonej świetności, ale z drugiej strony secesyjne 

relikty, takie jak hotel Frison, ulica Rebeau, hotel Verstraeten czy aleja Louise były niszczone 

lub dewastowane. Dodaje również: „Czołowi historycy nie są wcale zgodni w swoich 

ocenach: niektórzy cenią dorobek Horty, inni są bardziej chłodni w ocenach – na przykład 

Pierre Francastel, który w wypowiedzi na temat hotelu Tassel, znajdującego się przy ulicy 

Paul-Emile Janson
10

, zauważa: «Linearna ornamentyka żelaznych elementów 

architektonicznych nie uosabia znamion stylu nowoczesnego. Ozdobienie tego, co 

funkcjonalne, nie składa się od razu na odrębny styl.»” 

                                                             
5
 Anne-Marie i Rolland Gillion Crowet, których kolekcję podziwiać można w Musée Fin de Siècle w Brukseli. 

6
 Nazwy francuskich i niemieckich wytwórni, często rodzinnych, które zajmowały się wytwarzaniem 

ekskluzywnych wyrobów szklanych. 
7
 Chryzelefantyna (gr.) – zdobiony złotem i kością słoniową drewniany posąg, szerzej: nazwa techniki 

rzeźbiarskiej. 
8
 Rodzaj pasty szklanej charakteryzującej się matowością i niejednolitym zabarwieniem. 

9
 Pojawiający się w oryginale tytuł: Architecture moderne en Belgique. Wydawnictwo nie ukazało się na rynku 

polskim. 
10

 Przypis autora. 
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A zatem, to nie styl. Albo – styl, który nigdy nim nie był; styl-szkoda – wyrządzona 

brutalnie temu, co na miano stylu sobie zasłużyło. Taki pogląd namiętnie głosili co 

poniektórzy przedstawiciele inteligencji; na hasło „Art nouveau” powtarzano go przez 

dziesięciolecia, aż do roku 1980, w którym miała miejsce wystawa na festiwalu Europalia w 

Pałacu Sztuk Pięknych w Brukseli
11

. Szczęśliwie dziś status secesji nie podlega już dyskusji. 

Tym niemniej, nagminne w dzisiejszych czasach upowszechnianie jej może skutkować 

odebraniem jej głębi; w efekcie grozi secesji degradacja do absolutnie próżnego ruchu 

artystycznego. 

 

Nothomb Amélie 

 

Nowy sezon wydawniczy – nowa Nothomb. Począwszy od roku 1992, kolejne lata były 

różne – lepsze i gorsze, a więc takie, które zupełnie nie przypadły mi do gustu. Co do tych 

drugich – to samo mogę powiedzieć o autobiograficznych powieściach pisarki pochodzącej z 

Etterbeek, gminy wchodzącej w skład brukselskiej aglomeracji. (Co ciekawe, w sercu 

Etterbeek istnieje ulica Nothomb nadana ku czci przodka Amélie. Nie wiemy jednak, o 

którego właściwie chodzi – czy o Jeana Baptiste’a (1805-1898), jednego z najbardziej 

zagorzałych przeciwników Wilhelma II Holenderskiego, czy może o Alphonse’a (1817-

1898), wieloletniego przywódcę silnie prawicowej partii, a później zaangażowanego działacza 

na rzecz powszechności prawa wyborczego
12

) 

Proza Amélie Nothomb jest kondensatem pisarskiej buty, w której autorka się nurza, którą 

pielęgnuje i przetrawia. Wszystkie jej dzieła to istny popis butnej tężyzny. Nie pomija w tym 

własnej osoby – kiedy czyni z siebie bohaterkę powieści, wspomina czasy, gdy mieszkała w 

Belgii (w Metafizyce rur
13

), w Chinach (w Sabotażu miłosnym) albo w Japonii (Z pokorą i 

uniżeniem). W Metafizyce rur proponuje czytelnikowi niesłychany konglomerat autoironii, 

prowokacji, naiwności i humoru, który swój zenit osiąga, gdy autorka porównuje samą siebie 

do tytułowego elementu kanalizacji, a nawet Boga, pisząc: „Rodzice rury byli narodowości 

belgijskiej. Bóg był zatem Belgiem, co wyjaśniało sporą liczbę katastrof od zarania dziejów. 
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 Europalia to międzynarodowy festiwal sztuki organizowany w różnych miastach świata; podczas wspomnianej 

przez autora edycji miała miejsce wystawa poświęcona belgijskiej secesji, która w dużej mierze przyczyniła się 

do „rehabilitacji” Art nouveau na arenie międzynarodowej. 
12

 (fr.) Comité national du suffrage universel. 
13

 Powieści Amélie Nothomb są publikowane na rynku polskim za pośrednictwem wydawnictwa Muza. 

Autorkami ich przekładów są: Barbara Grzegorzewska (obecne w tym tekście Metafizyka rur, Z pokorą i 

uniżeniem oraz Krasomówca) i Joanna Polachowska (pozostałe). W moim przekładzie, w przypadku tytułów, 

fragmentów powieści, imion postaci, a także liczby stron, posługuję się pochodzącymi z tych tłumaczeń 

polskimi odpowiednikami.  
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Nie ma w tym nic dziwnego: Adam i Ewa mówili po flamandzku, jak wyjaśnił to naukowo 

przed kilkoma wiekami pewien ksiądz z płaskiego kraju. Rura znalazła sprytny sposób na 

rozwiązanie narodowych sporów językowych: nie mówiła w ogóle, nigdy niczego nie 

powiedziała, nigdy nawet nie wydała żadnego dźwięku.” 

Potrzeba niewątpliwie dużo buty, by opowiadać historie niecodzienne, zupełnie oddalone 

od prawdopodobieństwa, w których pojawiają się postaci niepospolite, często 

przejaskrawione. Na kartach powieści Nothomb paradują tacy bohaterowie jak nadzwyczaj 

szkaradny młody mężczyzna, który postanawia uwieść uwielbianą aktorkę (Attentat), 

lubieżny starzec (Rtęć), ponadprzeciętnie inteligentny praktykant-zabójca (Kosmetyka wroga), 

lubujące się w torturach małżeństwo (Krasomówca), niekochana i niedoceniana tancerka 

(Słownik imion własnych) albo płatny zabójca, który zakochuje się od pierwszego wejrzenia w 

swojej ofierze (Dziennik jaskółki). Wszystkie te postaci noszą niebanalne imiona: 

Pannonique, Zoil, Zdena, Plektruda, Texel, Antychrysta, Epiphane, Pétronille, Astrolab, 

Mélaine, Palamede i inne. 

Rzeczona buta Nothomb przejawia się również w rozlicznych odniesieniach do sztuki, 

muzyki, kina, filozofii i oczywiście literatury. Jest ich co nie miara w każdej z kolejnych 

powieści. Pierwszy z brzegu przykład: na ledwie dziewięćdziesięciu stronach (powieści 

Nothomb są często bardzo krótkie) Podróży zimowej spotykamy Schuberta, Goethego, 

Homera, Debussy’ego, Heloizę i Abelarda, Lamartine’a (pod postacią neologizmu, 

czasownika „lamartiniser
14

”), Koestlera, Kandinsky’ego, Miró, Nicholasa de Staël, Platona, 

Sokratesa, Dalego, Mishimę, Wilde’a, Prousta (obecnego w sformułowaniu „cykle 

proustowskie”), Rimbauda oraz Valéry’ego. Natomiast w powieści Attentat (ponownie 

wybranej losowo, odrobinę dłuższej od poprzedniczki) pojawiają się: Hugo (już na pierwszej 

stronie!), Baudelaire (kilkukrotnie), Nerval, Wilde, Sade, Bosch, Louÿs, Bataille, Homer, 

Wergiliusz, Dali, Mishima, Apollinaire („poeta-obserwator”), Eugenia Grandet, Cezar, 

Pustelnia parmeńska, Memling, Bowles, Jarry, Krytyka czystego rozumu, Sołżenicyn, 

Cendrars, Mallarmé, Bresson, Cyrano de Bergerac, Marks, Doktor Żywago… Jakie 

wytłumaczenie może kryć się za tą orgią odniesień? Co każe Nothomb nieustannie mówić o 

tym, co leży w dziedzinie jej zainteresowań? 
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 W takiej postaci nie pojawia się w polskim przekładzie, zaproponowany przez jego autorkę ekwiwalent to 

„roztkliwiać się” (w żartobliwym ujęciu Nothomb zachowanie właściwe poetom epoki romantyzmu, jak choćby 

Lamartine’a). 
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Z podobną lubością posługuje się paradoksalnymi stwierdzeniami, apoftegmatycznie
15

 

brzmiącymi zdaniami, przywodzącymi na myśl kroniki Alexandre’a Vialatte’a, jednego z jej 

ulubionych pisarzy, cytowanego w Sabotażu miłosnym, gdzie parafrazuje jego wypowiedź: 

„Kontrowersyjne prawdy mają to do siebie, że wymykają się analizie. Vialatte jest autorem 

takiego cudownego zdania: «Miesiąc lipiec jest miesiącem bardzo miesięcznym». Czy 

napisano kiedykolwiek o lipcu coś bardziej trafnego, a zarazem bardziej kontrowersyjnego?” 

Nie ulega wątpliwości, że właśnie to stanowi jej znak rozpoznawczy i twierdziłbym, że 

wpisuje się tym samym w całokształt swej prozatorskiej buty. 
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 Apoftegmat – krótka wypowiedź charakteryzująca się precyzyjnie sformułowaną myślą; aforyzm. 


