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Wstęp 

Kolejna monografia z cyklu Filozoficznyc  aspektów literatury wprowadza we 
frapujący świat dzieł, teorii, idei i interpretacji kształtujących się i formułowanych 
w poczuciu powinowactw i wzajemnych zależności literatury i filozofii. Współ-
tworzących monografię Badaczy zajmują różni pisarze i różni filozofowie, łączy 
natomiast zainteresowanie dla wartości – moralnych, poznawczych, religijnych, kultu-
rowych, estetycznych. I chociaż wartości estetyczne mieszczą się w zakresie szeroko 
rozumianej aksjologii (jako nauki o wartościach), zasadne wydaje się wyakcentowanie 
odrębności tego, co kojarzy się z pojęciem „dobra”, od tego, co opatruje się mianem 
„piękna” – stąd tytuł: Między aksjologią a estetyką. 

Tom otwiera artykuł Rafała Niezgody. Uwagę Badacza absorbują filozoficzno-
społeczne poglądy Pierre’a Leroux wypracowywane w opozycji do indywidualizmu 
i koncepcji ,,kultu jednostki”, określanej przez myśliciela ,,mesjanizmem” – równie 
szkodliwych dla idei społeczeństwa jak utopie saint-simonistów. Ogląd postawy Leroux 
z tej perspektywy pozwala Autorowi odsłonić profetyczne oblicze filozofa, wyrażające 
się jego przeczuciem wynaturzeń idei marksistowskich i obcością wobec wszelkich 
totalitaryzmów oraz dyktatur elit. Celem artykułu jest wyakcentowanie żywotnych 
ustaleń francuskiego socjalisty, którego myśl społeczna mogła być inspirująca dla 
polskich romantyków, zwłaszcza Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego. 
Centrum refleksji stanowią zagadnienia związane z pamięcią, przyszłością i religią. 

Analiza literackich przykładów światów z odległej przyszłości, skonfrontowana 
z ewolucyjnym humanizmem słowackiego biologa kognitywnego Ladisla a Ko   a, 
prowadzi Mariusza Pisarskiego do wniosków o wątpliwym statusie idei nieśmier-
telności firmowanej przez transhumanizm. Badając prozę spekulatywną Autor artykułu 
przedstawia koncept, według którego nieśmiertelność przynależy jedynie ludzkiemu 
genowi, a kolejne odsłony gatunku ludzkiego okazują się być zaledwie tymczasowymi 
jego awatarami.  

Wykorzystując teorię mitu miasta sformułowaną przez Władimira Toporowa, 
Tomasz Barszcz analizuje obraz Warszawy wykreowany w utworze Jakuba Żulczyka 
Ślepnąc od świateł. Wsparty na biblijnym przekazie koncept rosyjskiego semiotyka 
kultury, zdefiniowany jako konterfekt miasta-nierządnicy (będący przeciwwagą dla 
miasta-dziewicy), służy Badaczowi w analizie opisów metropolii stającej się nie tylko 
tłem, ale też równoprawnym bohaterem zdarzeń w powieści. Kontekst interpretacyjny 
organizuje idea Witkacowego nienasycenia oraz wyobrażenie miasta-potwora, spopu-
laryzowane w literaturze modernistycznej. 

Aneta Kwaśniak-Gawłowska przygląda się wizerunkowi biblijnej Ewy ekspono-
wanemu w Raju utraconym Johna Miltona, wykorzystując do tego kategorię mimesis – 
w znaczeniu, jakie w komentarzach teoretycznoliterackich ustaliła dla owego pojęcia 
Zofia Mitosek. Autorkę szkicu interesuje istota prawdy oraz prawdziwości wizerunku 
literackiego, a w tym kontekście – rola języka pełniącego funkcję naśladowczą (mime-

tyczną). Perspektywę filozoficzną wyznacza teoria Ludwiga Wittgensteina. 
Wnikliwy ogląd filozofii powieści autorstwa Milana Kundery pozwala badaczce tej 

twórczości Oldze Żyminkowskiej rekonstruować postawę antropologiczną czeskiego 
pisarza, kształtowaną z pozycji Europejczyka pozostającego w przekonaniu o wyjątko-
wości doświadczenia środkowoeuropejskiego. Autorka artykułu rozpatruje, jakie 
znaczenie dla Kunderowskiego postulatu wyjścia poza partykularyzm literatur narodo-
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wych ma powieść rozumiana jako badanie egzystencji, a ukonstytuowana w obrębie 
Weltliteratur.  

Badania Ewy Borkowskiej dotyczą filozofii poezji w kontekście gramatyki 
początku, której istota streszcza się w refleksji filozoficznej Thomasa S. Eliota. Rozpo-
znania z zakresu specyfiki poezji Autorka szkicu sytuuje w kontekście m.in. filozofii 
George’a Steinera (autor Gramatyk tworzenia) oraz Rogera Scrutona, a także 
przemyśleń Gerarda M. Hopkinsa i Seamusa Heaneya. Swoje spostrzeżenia Badaczka 
wiąże z tradycją gloryfikacji „światła świetności świtania” – w poezji angielskiej 
sięgającą czasów renesansu i baroku – doniosłą kwestią czyniąc wyobraźnię będącą 
początkiem i zapowiedzią zmierzchu w gramatyce tworzenia.  

Z oceny dekonstrukcji jako metody analizy narracji w obszarze nauk humani-
stycznych (kwestionującej „jedyną prawdę” i ukazującej wieloznaczności prawdy oraz 
promującej radykalny pluralizm) Dawid Kopa wyprowadza diagnozę o zagrożeniu 
płynącym dla kultury Zachodu. Efektem neoliberalizmu staje się sytuacja, w której nie 
można już uznawać idei postępu za stały element cywilizacji ludzkiej. Na marginesie 
wywodu głównego Badacz zajmuje się m.in. problemem interdyscyplinarnego dyskursu 
w sytuacji mnożenia się dziedzin szczegółowych oraz lekceważenia w nauce kryterium 
przestrzegania jasno sformułowanej metodologii badawczej jako miernika oceny 
wartości merytorycznej tekstów. 

Szymon Madeja przedstawia w świetle nauki neopozytywistycznej ewolucję 
konstruktów teoretycznych wypracowanych w obrębie psychologii analitycznej Carla 
Gusta a Junga. Wychodząc od kwestii zbiorowej nieświadomości, archetypów i typów 
psychologicznych, Autor artykułu analizuje metody badawcze Junga oraz prezentuje 
reinterpretacje jego myśli w naukach humanistycznych i psychologicznych, podkre-
ślając zasługi szwajcarskiego psychiatry w zakresie wyobraźni mitotwórczej i ukierunko-
wania psychologii jako nauki na wymiar duchowy – na kulturę symboliczną i religijną. 

Prerafaelickim muzom oraz ich malarskim wizerunkom przygląda się Pamela 
Skrzypczak, omawiając nowe ikony kobiecości (femme fatale oraz femme fragile) 
wykreowane na przekór regułom akademickim i pruderyjnym kanonom piękna 
obowiązującym w epoce wiktoriańskiej. Autorkę szkicu interesuje atrakcyjność i ekspan-
sywność archetypu kobiecości stworzonego przez malarzy z Bractwa Prerafaelitów, 
stanowiącego inspirację dla twórców modernistycznych i dającego podstawę dla 
feministycznej historii sztuki. 

Monografię zamyka tekst Ewy Borkowskiej. W artykule opatrzonym nagłówkiem 
„Kultura jest domem Bycia”, wywiedzionym z Heideggerowskiej metafory języka 
jako „domu Bycia”, znajdujemy konfrontację myśli trzech angielskich i anglo-amery-
kańskich filozofów i poetów oraz znawców kultury – Matthew Arnolda, Thomasa 
Sternsa Eliota oraz Rogera Scrutona – wypowiadających się w kwestiach związanych 
z kulturą, wartościami, społeczeństwem i twórczą aktywnością człowieka. Autorka 
skupia uwagę zarówno na rozstrzygnięciach ogólnych, jak i szczegółowych, akcentując 
takie zagadnienia, jak: źródła kultury, dezintegracja kultury, miejsce religii w kulturze, 
wielowymiarowość kultury, tożsamość narodowa czy istota piękna lub wrażliwość 
muzyczna.  

⁂ 
Jako że streszczenia nie są dość emocjonującą lekturą, oddajemy w ręce uważnego 

Czytelnika artykuły Badaczy czekających na indywidualne spotkania w intrygującym 
świecie pasji poznawczych. 

 

Agata Skała 
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Rafał Niezgoda
1
 

Leroux profetyczny. W kręgu romantycznej refleksji 

o pamięci, przyszłości i religii  

„Je mets la fraternité au centre”2  

P. Leroux 

 

Z ciekawszych myśli, które ocalały próbę czasu w bogatym dorobku Pierre’a 

Leroux (1797-1871) można wyszczególnić te dotyczące jak najbardziej ogólnie 

pojętych spraw społecznych. Filozof uważał się, paradoksalnie, przede wszystkim za 

praktyka, człowieka czynu, na drugim miejscu były idee, które w jego mniemaniu 

miały prowadzić do działania. Kolejnym paradoksem jest fakt, że jednak stało się nieco 

inaczej, co oznacza, że Leroux został głównym ideologiem rodzących się ruchów, 

które miały przynieść zmiany, zwłaszcza na gruncie socjalnym i polepszyć los ludzi 

pracy, robotników i szeroko rozumianego proletariatu w czasach restauracji i II Repu-

bliki. W świadomości historycznej i literackiej Leroux figuruje przede wszystkim jako 

„wynalazca” pojęcia „socjalizm”. Jest to prawdą, ale należy dokonać korekty w zakresie 

semantycznym i znaczeniowym. Dzisiejsze rozumienie socjalizmu jest zupełnie inne 

od tego, które filozof stworzył i które stało w wyraźnej opozycji do modnego ówcześnie 

„indywidualizmu”. Zatem w myśli Leroux socjalizm oznacza społeczną współpracę 

(kolektywu) i wzajemną empatię między warstwami społecznymi oraz działanie na 

rzecz wspólnego dobra. Dopiero późniejsze doświadczenia, zwłaszcza totalitarne, 

wynaturzyły pierwotne znaczenie tego swoistego słowa-klucza, które przecież w swoim 

założeniu miało pomóc w braterskim kształtowaniu się nowej, porewolucyjnej warstwy 

mieszczańskiej. 

W takim rozumieniu socjalistami (zadeklarowanymi) byli Wiktor Hugo i Napoleon 

III. Dla współczesnego odbiorcy zarówno już sam wyraz, jak i takie zestawienie może 

budzić zdziwienie, być zgrzytem natury poznawczej, może też zrodzić niesmak. Nie 

dziwi nas to, jesteśmy wszak wszyscy dziećmi czasów naznaczonych doświadczeniem 

systemów totalitarnych. Istotny jest również fakt, na który powyżej zwróciłem już 

uwagę, że dzisiaj określenie „socjalizm” daleko wybiega poza paradygmat zarysowany 

na początku wieku XIX, co również wynika z doświadczeń i napiętnowanej nimi 

pamięci. Dlaczego zaczynam swój wywód od tej kwestii? W świadomości Francuzów 

idee związane z myślą socjalistyczną są w niektórych środowiskach dobrze zakorzenione 

aż do dzisiaj. Nie należy zapominać, że rewolucje, począwszy od tej najdonioślejszej 

z 1789 roku, miały swoje podłoże w ideach, które złożyły się później na mniej lub 

bardziej pełną, filozoficzną definicję socjalizmu.  

Zanim przejdę do dalszych rozważań, chcę zauważyć, że w polskim obiegu litera-

turoznawczym i kulturze postać Leroux i jego myśl pojawia się marginalnie (zawsze 
                                                                
1 rodin111@wp.pl, badacz niezależny. 
2 ,,Stawiam braterstwo w centrum”, [w:] Pierre Leroux. A la source perdue du socialisme français, 

Anthologie établie et présenté par Bruno Viard. Desclée de Brouwer, Paris 1997 [tłumaczenia z języka 

francuskiego obecne w referacie są mojego autorstwa]. 
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w związku z kimś, chyba nigdy osobno)
3
 i patrzymy nań i na jego dorobek jak na coś 

przebrzmiałego, wyblakłego i już nie na czasie. Nic bardziej błędnego. Poza Polską, 

zwłaszcza we Francji, myśl Leroux jest autentycznie żywa i wciąż inspiruje zwykłych 

ludzi, zafascynowanych potrzebą zmian, a zwłaszcza naukowe i postępowe (lewicowe) 

koła
4
.  

Dla polskich romantyków, mam tu na uwadze przede wszystkim Zygmunta 

Krasińskiego, który uważnie śledził nowe, rodzące się intelektualne prądy we Francji, 

idee Leroux były pociągające, ale tylko w ich aspekcie społecznym. Krasiński pod-

chodził do filozofa z dużą dozą ostrożności, o czym może właśnie świadczyć to dosyć 

wybiórcze potraktowanie idei Leroux, które przecież en bloc tworzyły dosyć klarowną 

doktrynę. Jak duża przepaść powinna dzielić Krasińskiego i Leroux można zobaczyć, 

porównując chociażby ich poglądy w kluczowych kwestiach, np. religii i wiary. 

Niemniej znalazło się miejsce ich wspólnego „spotkania” na płaszczyźnie zagadnień 

społecznych. Jak wiadomo, koncepcje Leroux mogły w jakimś stopniu wpłynąć na 

postawę społeczną Krasińskiego, bowiem wiemy, że były przedmiotem jego refleksji 

w korespondencji z Cieszkowskim i Delfiną Potocką. Znalazły również swoje dalekie 

odbicie w traktacie Krasińskiego „O stanowisku Polski z Bożych i ludzkich względów” 

(Traktat o Trójcy). Kwestie te wymagałyby głębszego zbadania. Chciałbym tylko 

zasygnalizować, odwołując się do „Traktatu o Trójcy”, że chyba jedynym nawią-

zaniem do myśli francuskich filozofów przez Krasińskiego jest zbieżność z poglądami 

Lamennaie’go, do czego jeszcze powrócę w dalszej części mojej pracy. Z pewnością to 

zagadnienie wzajemnych zależności pomiędzy myślą Krasińskiego i Leroux zasługuje 

na odrębne, krytyczne i pogłębione ujęcie.  

Aby móc lepiej zrozumieć ideową postawę Leroux, należy pokrótce prześledzić 

drogę formowania się jego koncepcji. Zacznę od tego, co według mnie ma kluczowe 

znaczenie. Leroux był dzieckiem robotniczym. Pochodził z wielodzietnej rodziny, 

natomiast na życie zarabiał, będąc do śmierci zecerem w drukarni
5
. Swoją intelektualną 

dojrzałość uzyskał w wieku trzydziestu pięciu lat (w 1832 roku), dzięki zaangażowaniu 

w walkę o wolność w „Charbonnerie”, potem dzięki przewodnictwu w „Globe” i zaanga-

żowaniu w idee Saint-Simona
6
, nie wspominając również szerzej o jego związkach 

(i sporach) z „papieżem” saint-simonistów Prosperem Enfantin. O jego szczególnej 

aktywności w walce z indywidualizmem, który według niego najbardziej szkodził idei 

społeczeństwa, świadczy zwłaszcza „batalia”, jaką toczył z ideą „kultu jednostki”, 

zwaną przez niego „mesjanizmem”. Myślę, że nie będzie nadużyciem, jeśli stwierdzę 

                                                                
3 Idee Leroux były w pewnym stopniu przedmiotem refleksji Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego. 
4 W opracowaniu artykułu korzystałem z dwóch pozycji książkowych, które zajmują się bezpośrednio jego 

myślą: Pierre Leroux. A la source perdue du socialisme français, Anthologie établie et présenté par Bruno 

Viard, wyd. Desclée de Brouwer, Paris 1997, s. 589; Peillon V., Pierre Leroux et le socialisme Républicain. 

Une tradition philosophique, wyd. Le bord de l’eau, Latresne 2003, s. 327. 
5 Trafną i potrzebną uwagę, dopowiadającą kontekst społeczny, w którym funkcjonował Leroux, dał Henri 

Mougin: ,,Został typografem i będzie nim całe swoje życie; nie sposób przecenić wpływu, jaki ta robotnicza 

korporacja, dosyć dobrze wyedukowana, miała na niego: to w drukarniach, wspólnie powziętą decyzją 

mistrzów i robotników zaczęła się rewolucja 1830 roku; to u nich po 1830 roku zaczęto gorączkowo 

wypróbowywać pierwsze formy robotniczego oporu i organizowania się”, [w:] Mougin H., Pierre Leroux, 

Éditions internationales, 1938, s. 19. 
6 Por. Pierre Leroux. A la source perdue du socialisme français, Anthologie établie et présenté par Bruno 

Viard, wyd. Desclée de Brouwer, Paris 1997, s. 24. 
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(nie jest to tylko moje stanowisko)
7
, że właśnie w tym aspekcie jego działalności, 

możemy uznać Leroux za postać profetyczną. Występując przeciwko szkodliwym 

według niego utopiom saint-simonistów, które były przeczuciem wynaturzeń idei 

marksistowskich, stał się Leroux znakiem przestrogi przed wszelkimi totalitaryzmami, 

dyktaturą elit, kultem jednostki i pogardą praw, których mesjanizm niestety był (wtedy 

i tam) niechlubnym symbolem
8
.  

Filozof nigdy nie był zwolennikiem walki klas ani gwałtownych rozwiązań 

społecznych bolączek. Nie można się temu dziwić, jeśli czytamy jego kategoryczne 

stwierdzenie, że: „To nie teraźniejszość, sama w sobie, którą należy dostrzegać, ale 

należy na nią patrzeć wyłącznie przez pryzmat przeszłości w stosunku do przyszłości”
9
. 

Myśl ta świadczy o jego roztropności i mądrości w podejściu do bieżących wypadków, 

które wtedy poruszały Francję. Drugim słowem-kluczem, który powinien być z myślą 

Leroux złączony, jest pojęcie „braterstwa”
10
, ale również, jak dopowiada: przyjaźń, 

braterstwo i solidarność, jedyne, które są w stanie zasypać przepaść pomiędzy instytu-

cjami politycznymi i religijnymi a zwykłym człowiekiem
11
. Dodaje również wymowne 

słowa, że: „Społeczeństwo, którego główną zasadą jest poświęcenie [le dé ouement], 

jest społeczeństwem bezsensownym”
12

.  

Leroux był postrzegany przez sobie współczesnych przede wszystkim jako filozof 

triad (co było przedmiotem ogólnego szyderstwa w Zgromadzeniu Narodowym, 

natomiast powszechnie uznawane w kręgach społecznych). Triady, które zaprezentuję 

(w sposób tylko wtrąceniowy) najlepiej zobrazują, czym jest w swojej istocie dialek-

tyka Lerusowska. Triada ontologiczna: wrażenie-uczucie-świadomość; triada republi-

kańska: wolność-braterstwo-równość; triada potrzeb: własność-rodzina-ojczyzna; 

triada organiczna: przemysł-sztuka-nauka; triada epistemologiczna: doświadczenie-

zgoda-rozum; triada ewolucyjna: przeszłość-przyszłość-teraźniejszość. Wszystkie one 

najlepiej mogą pokazać, jaki był obszar filozoficzno-społecznej analizy i refleksji 

dokonanej przez filozofa
13
. Inną ważną ideą, którą wypracował, była doktryna 

doskonałości. Do jej odkrycia zainspirowała Leroux kontemplacja czterech tysięcy lat 

rozwoju ludzkości w ujęciu globalnym, z inspiracją różnymi źródłami (judeo-chrześci-

jańskim i greckim, który w jego mniemaniu czerpał ze wschodniego rezerwuaru idei).  

Koncepcje i idee, które dosyć jasno wyklarował Leroux, nie przez wszystkich były 

jednak aprobowane i doceniane. Leroux – socjalista, twórca triad nie zyskał powszech-

nego uznania chociażby w szeregach rządzących i wśród elit. Zaświadczyć może o tym 

obwieszczenie gminy miasta Paryż, która: „[…] zdecydowała wydelegować dwóch 

swoich członków na uroczystości pogrzebowe Pierre’a Leroux, po decyzji, że oddadzą 

hołd nie filozofowi, twórcy szkoły mistycznej […], ale politykowi, który nazajutrz po 

dniach czerwcowych 1848 odważnie wziął w obronę pokonanych”
14
. Co może dziwić, 

to określenie „szkoła mistyczna”, bo jak wiemy, Leroux był przeciwnikiem 
                                                                
7 Taką tezę wysuwa Bruno Viard [w:] tamże, s. 27. 
8 Tamże, por. 
9 Tamże, s. 29. 
10 ,,Je mets la fraternité au centre”, tamże, s. 35. 
11 Tamże, por. 
12 Tamże. 
13 Zainteresowanych szerszym poznaniem odsyłam do podrozdziału: Leroux philosophe de la triade, [w:] 

Pierre Leroux. A la source perdue (…), dz. cyt. s. 42-44. 
14 Tamże, s. 38. 
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mistycyzmów, natomiast współcześni zupełnie błędnie przypięli mu łatkę religianta 

i stworzyli nieprawdziwą z gruntu reputację. Ówczesna burżuazja była albo wolte-

riańska, albo katolicka, do tego wielkie masy proletariatu niemal w zupełności 

o zapatrywaniach deistycznych lub chrześcijańskich po roku 1860 stały się niemal 

w zupełności pozytywistami, czyli antychrześcijanami, zamkniętymi na każdą debatę 

o charakterze religijnym. Leroux został w następstwie tego odrzucony zarówno 

z jednej, jak i z drugiej strony ze względu na myśl, która zawsze była zwrócona w stronę 

syntezy i w ciągłej walce z manicheizmem
15

.  

Humanistyczna myśl społeczna Leroux znajduje inspirację w kilku obszarach 

filozoficznych. Jednym z kluczowych jest nauka i mistyka w rozumieniu wieku świateł, 

czyli taka, która pielęgnuje tradycję naukową wyrosłą już w antyku, poprzez wartości 

humanizmu i renesansu, tj. bez podziału na sferę naukową i metafizyczną, lecz 

potraktowaną komplementarnie. Aby lepiej wytłumaczyć ten fenomen, należy cofnąć 

się do źródeł, którymi są niezliczone szkoły mistyczne, pojawiające się pod koniec 

wieku XVIII. Mówiąc metaforycznie, jedno lub dwa pokolenia tego burzliwego 

okresu, tj. od połowy do schyłku wieku XVIII, piły z tych właśnie mistycznych wodo-

pojów. Możemy tutaj mówić o pewnym paradoksie epoki, ponieważ okres ten odsłonił 

nam jej irracjonalną podszewkę (irracjonalny racjonalizm). To, co się ukazało, nierzadko 

było swoistą hybrydą dawnych i współczesnych wierzeń, które jednakowoż popchnęły 

„starą” epokę (ancien régime’u) do jej rewolucyjnego finału, który okazał się jedno-

cześnie początkiem nowego reżimu. Romantyzm społeczny, który się zrodził 

w następstwie
16
, ukazał wiele koncepcji historiozoficznych i antropologicznych (np. 

iluminizm, protofeminizm, teozofię), które na nowo zaczęły szczodrze zapładniać 

umysły ludzi nowej epoki początku wieku XIX, w tym i myśl Leroux. Nic tak nie 

może określać człowieka romantyzmu i jego celu, jak antyczna dewiza umieszczona na 

frontonie świątyni w Delfach: „Poznaj samego siebie”. Jest to dążenie, które zaowo-

cowało zwłaszcza w wieku XIX, wieku rozwoju nauki i idei oraz wieku powstawania 

ruchów społecznych na niespotykaną dotąd skalę. Pierre Leroux i jego społeczne idee 

nie wyrastały znikąd, i podobnie jak u innych myślicieli jego generacji należy szukać 

ich genezy u oświeceniowców
17

.  

Rola pamięci, czyli przez przeszłość do przyszłości  

Pojęcie pamięci w ujęciu Leroux wpisuje się w przywołaną już przeze mnie 

ewolucyjną triadę Przeszłość-Przyszłość-Teraźniejszość. Według filozofa szeroko 

rozumiana teraźniejszość nie jest czymś autonomicznym i niezależnym, ponieważ jest 

ściśle powiązana z przeszłością (czyli de facto pamięcią). Mówiąc jeszcze inaczej: 

„We wszystkich przypadkach teraźniejszość żywi się przeszłością po to, aby dać życie 

przyszłości”
18
. Najciekawszym elementem w tej konstrukcji myślowej jest teza, że 

wszystko się zmienia i podlega ewolucji i, co więcej, niebagatelną rolę odgrywa 

                                                                
15 Tamże. 
16 Tę tezę głosi Daniel S. Larangé.  
17 Źródłem wiedzy na temat romantyzmu społecznego i szkół mistycznych są: Larangé D.S., Sciences et 

mystique dans le romantisme social. Discours mystiques et argumentation scientifique au XIXe siècle. Préface 

de Marc Angenot, wyd. L’Harmattan, Paris 2014, s. 302; Viatte A., Les sources occultes du romantisme. 

Tome premier. Le préromantisme, Paris 1965, t. 1, s. 331; Viatte A., Les sources occultes du romantisme. 

Tome second. La génération de l’Empire, Paris 1965, s. 332. 
18 Pierre Leroux. A la source perdue (…), dz. cyt., s. 44. 



 

Leroux profetyczny. W kręgu romantycznej refleksji o pamięci, przyszłości i religii 
 

13 

autonomiczna i samowystarczalna chęć zmiany. Zatem uprzywilejowane miejsce musi 

przypaść wspomnieniu, wrażeniu, które jest ściśle związane z przeszłością. Takie 

postrzeganie pamięci i przeszłości nie zawiera w sobie nic ze spirytualizmu, ponieważ 

wypływa z pragmatyzmu i potrzeby doskonałości. Bardziej precyzyjną odpowiedź 

możemy znaleźć w artykule „Świadomość” („Conscience”), opublikowanym przez 

Leroux w „Encyclopédie nou elle” w 1837 roku. Pisze on, rozwijając myśl poświęconą 

wrażeniom: „Poczucie zastępuje w człowieku instynkt i podobnie jak instynkt znajduje 

się u człowieka już na początku jego zwierzęcego życia i u początku wszystkich 

zjawisk tego życia. Tym samym, wrodzoność intelektualna i moralna, która nie jest 

niczym innym, jak wrażeniem pochodzącym z dawnego życia, znajduje się już 

u zarania nowego życia każdego człowieka i u początku każdego zjawiska w tym życiu. 

Ostatecznie, tak samo jak instynkt, odnajduje się jako pochodna zjawisk […]. To stamtąd 

pochodzi nasz możliwy podczas życia postęp i potrzeba naszego nieustannego dosko-

nalenia”
19
. W tym samym artykule znajdujemy jakże znamienny podtytuł: „Znać, to 

znaczy żywić się życiem dawnego człowieka” (Connaître, c’est se nourrir de la  ie 

d’un  omme antérieur). Oczywiście, chodzi tutaj o przeszłość i jej doświadczenie. 

Leroux porusza w nim zagadnienie pamięci pod kątem jej doniosłości dla rozwoju 

jednostki. Kategorycznie stwierdza, że jeśli chodzi o rozwój jednostki i społeczeństw, 

ludzkość nigdy nie wzniesie się ponad siebie, ponad swoją zwierzęcość (au-del  de 

son degré le plus brut), jeśli nie uczepi się samej siebie i nie zacznie żywić się swoimi 

własnymi osiągnięciami (przeszłości)
20
. Co to właściwie oznacza? Ni mniej, ni więcej 

jest zawoalowaną krytyką ślepego zapatrzenia w postęp, w przyszłość, bez oglądania 

się na przeszłość. Można metaforycznie rzecz ująć i powiedzieć, że wiek XIX, który 

coraz gwałtowniej nabierał rozpędu i szybkości (w swoich wynalazkach i nauce), 

zatracił, w rozumieniu Leroux, potrzebę pamięci, dlatego ze strony myśliciela przyszła 

dosadna krytyka.  

Jak mogliśmy zauważyć, „pamięć” zmienia się w ujęciu Leroux w pojęcie wrodzo-

ności. To, co jest nieuświadomione, przeżyte przez doświadczenie przeszłości w ogólnie 

rozumianej generacji, w której człowiek zaczyna być, jest już pamięcią, którą trzeba 

rozszyfrować: „Rodzące się dziecko jest nie tylko ciałem czy niezapisaną tablicą, jak 

to powiedział Locke; jest ono niezwykłym narzędziem, jednocześnie duchowym 

i cielesnym, którego powiew tego świata jeszcze nie poruszył, ale który już teraz 

zamyka w sobie teoretycznie wszelkie harmonie, które któregoś dnia ulecą, kiedy 

powiew tego świata je poruszy”
21
. Antropologia, którą myśliciel proponuje, ma za 

zadanie przekonać o potrzebie nie tylko kultywowania pamięci (w rozumieniu prze-

szłości), ale ma zaprowadzić do samoświadomości, odkrycia siebie, swoich możli-

wości, zatem w zupełności realizuje przywołany już postulat delficki „Poznaj samego 

siebie” i dopiero wtedy kreuje teraźniejszość i przyszłość.  

Leroux głosi potrzebę pamięci, ale rozumianą jako niezbędne narzędzie w dążeniu 

do doskonałości, które jest pierwszą potrzebą ludzkości. Taka pamięć (pozytywna) jest 

konieczna i konstruktywna. Z drugiej strony, mamy do czynienia z pamięcią złą (nega-

tywną), która może szkodzić jednostce i społeczeństwu. Dualistyczne ukazanie roli 

pamięci wiąże się i wynika z równie dualistycznej definicji człowieka komplemen-
                                                                
19 Tamże, s. 211. 
20 Tamże, s. 212. 
21 Tamże, s. 216. 
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tarnego, którą również głosi filozof. Po pierwsze, w aspekcie psychologicznym 

człowiek składa się z wrażeń, odczuć i świadomości (wiedzy), które są w nim 

nierozerwalnie obecne. Po drugie, człowiek jest zobowiązany do doskonalenia się. 

Starożytni znali tylko to pierwsze spojrzenie, natomiast drugie (co z dumą podkreśla), 

jest francuskim odkryciem wieku XVII i XVIII. Stąd też może wynikać krytyka roli 

pamięci, obecna w serii artykułów zamieszczonych w „l’Humanité” w 1840 roku. 

W jednym z artykułów, o jakże znaczącym tytule: „Chcecie żyć? Zapomnijcie” 

(„Voulez- ous  i re, oubliez”), Leroux z całą zajadłością występuje przeciwko 

pamięci i porównuje ją do wady chciwości, natomiast człowieka chcącego pamiętać – 

do skąpca. Pamięć jest słabością i egoizmem, a nawet bezbożnością, jeśli chcemy 

zachować nawet cząstkę pamięci. Czy nie jest to rodzaj chciwości? – pyta retorycznie 

Leroux – która przeszkadza żyć poprzez nadmierne przywiązanie do swojego skarbu 

(pamięci)? Dlaczego nie zatrzymaliście się na etapie waszego dzieciństwa, tylko 

idziecie dalej? I konstatuje: „I jeśli ktoś śmieje się z ich szaleństwa, wtedy spuszczają 

smutnie głowy i nic nie widzą poza nicością. To już nie będę ja, mówią, jeśli nic nie 

będę mógł pamiętać”
22
. Leroux daje im obiecujące wyjaśnienie: „Będziecie tym więcej 

sobą, można im odpowiedzieć, im mniej będziecie o sobie pamiętać. Chciwiec będzie 

istniał nawet wtedy, kiedy oswobodzi się go z niemądrego przywiązania do jego 

skarbu, a pomóc mu zapomnieć ten skarb, to dać mu poznać prawdziwe życie”
23

. 

Zatem mamy dwie pamięci, jedną złą, która szkodzi naszemu rozwojowi i tę drugą, 

konstruktywną, która ma służyć naszemu postępowi.  

Przyszłość, czyli doniosłość paradygmatu postępu 

Przyszłość, czyli postęp. W tym sensie Leroux ją odczytuje i wpisuje w ideę dosko-

nałości, którą głosi. Według filozofa nie istnieje postęp, który nie byłby zakorzeniony 

w tradycji i przeszłości. Przestrzega jednakże przed popadaniem w niezdrowy 

eklektyzm lub doktrynerstwo. Natura i historia podlega jedynemu prawu, którym jest 

nieustanny wzrost i rozwój. Filozofując na te tematy Leroux ma przede wszystkim na 

uwadze swoją ojczyznę, Francję, której dzieje szczegółowo analizuje i na ich bazie 

wyciąga szersze konkluzje i zalecenia. Najważniejszym problemem do rozwiązania, 

który pojawia się w budowanym przezeń systemie, jest próba pogodzenia wolności 

i równości z przeszłością, czyli z tradycją, która stała się po Wielkiej Rewolucji dosyć 

problematyczna. Dochodzi do przekonania, że idea równości i wolności dynamizująca 

życie moralne Francuzów jest chwalebnym dziedzictwem właśnie tej niejasnej 

przeszłości. W szeregu artykułów umieszczonych w „Przeglądzie encyklopedycznym” 

(Revue encyclopédique), a zwłaszcza w tekście pt. „O doktrynie bezustannego rozwoju 

(listopad-grudzień 1833)” (De la doctrine du progrès continu (octobre-décembre 

1833) pisze: „Udoskonalenie tradycji, dążenie do tradycji uniwersalnej, to nie oznacza 

oddawaniu się niedorzecznemu eklektyzmowi, ani roznamiętnianiu się jak dzieci przy 

próżnym naśladowaniu przeszłości, ani na szaleńczym pogrążaniu bez zasad ani 

kierunku w katakumbach historii. Dążenie do tradycji uniwersalnej to przede 

wszystkim znaczy żyć, żyć życiem nadziei i pragnień. To posiadać wiarę, przekonania, 

cel, jakiś ideał”
24

. 

                                                                
22 Tamże, s. 291. 
23 Tamże. 
24 Tamże, s. 144. 
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Idea postępu nie może być jednak ślepa czy dziecinna. Nie można postępu aplikować 

automatycznie, bowiem był to jeden z błędów popełnionych przez szkołę saint-simo-

nistów wraz z ich nieprawdziwym systemem epok krytycznych i organicznych. Życie 

ludzkości nie jest zbiorem sylogizmów, w którym przeszłość odgrywa rolę przesłanki 

na przyszłość
25
. Ważnym rysem Leroux w tej historiozofii, którą kreśli, jest nacisk na 

rolę samej filozofii i Wielkiej Rewolucji, które są (w jego mniemaniu) nierozdzielnie 

związane z postępem, czyli z przyszłością. W takim to ujęciu dobrze widać zależności 

i inspiracje wiekiem świateł, jego paradoksami, dwuznacznościami i mistycyzmami. 

Filozof mówi wprost: „Nieustanny postęp prowadzi do przyszłości, i przede wszystkim 

należy inspirować się aktualną tradycją Francji i Europy: oznacza to przejęcie tych 

zagadnień, które postawiła przed nami filozofia i Rewolucja i poszukiwanie rozwiązań 

w życiu i w nas w sposób oryginalny, spontaniczny i bez zginania się ślepo przed 

przeszłością”
26
. Leroux jest zafascynowany przyszłością, którą odbiera przez teraźniej-

szość z wybiórczym korzystaniem z osiągnięć przeszłości. W takim postrzeganiu 

rzeczywistości również możemy zauważyć przeważające dziedzictwo racjonalizmu, 

sceptycyzmu i krytycyzmu, których to nie można myślicielowi odmówić.  

Religia, czyli rewolucja 

Dla Leroux religia to rewolucja, a mówiąc bardziej precyzyjnie – główne jej sztan-

darowe hasła, czyli powszechnie znane zawołanie (również triada): wolność, równość 

i braterstwo (liberté, égalité, fraternité). W jednym z artykułów pisze: „Kładę braterstwo 

w centrum”, oczywiście ma tutaj na myśli – jak to podkreśla Bruno Viard – swoją 

republikańską triadę. Zatem nie możemy rozpatrywać religijności Leroux jako chrze-

ścijańskiej, ale w stosunku do chrześcijaństwa. Można na marginesie zauważyć, że 

filozof nie był przychylnie ustosunkowany do chrześcijaństwa (ale i do innych wyznań 

też nie), lecz nie był też agresywnym antyklerykałem, który swoją wrogością epatował 

społeczeństwo. Leroux podchodził do religii z dystansem, z pewną dozą wyższości 

człowieka, który jest ponad nią, ponieważ nie wierzy. Według niego, Jezus popadł 

w błąd „komunizmu”, ponieważ wszedł w ślepy zaułek pomiędzy wolnością a indywi-

dualną potrzebą człowieka, zresztą jak Mojżesz i Budda
27

. Dla Leroux jedyną praw-

dziwą religią jest idea postępu i rewolucyjna triada, a jej prawdziwym i jedynym 

twórcą jest J.J. Rousseau: „W wieku XVIII znalazł się człowiek, który powziął tę ideę 

i ją przedstawił. To Rousseau”
28
. Ten oświeceniowy myśliciel to człowiek opatrzno-

ściowy dla swoich czasów, który wyszedł z protestantyzmu, przeszedł przez katolicyzm 

i jest dla Leroux »doktorem równości« (le docteur de l’égalité), na wzór świętych 

doktorów Kościoła, który położył najbardziej trwałe podwaliny pod nowy system 

społeczny: »Podczas gdy pozostali filozofowie wyprowadzali z zasady wolności egoizm, 

on [Rousseau] wyprowadził równość, która daje prawo każdemu do egoizmu i w konse-

kwencji ogranicza i wirtualnie niszczy egoizm każdego, ogłaszając i uprawomocniając 

egoizm wszystkich«”
29
. Religia, która ma powstać, jest w zamyśleniu Leroux głównie 

                                                                
25 Za Bruno Viard, tamże. 
26 Tamże, s. 146. 
27 Tamże, s. 35. 
28 Tamże, s. 315. 
29 Tamże, s. 316. 
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potrzebą czasów. „Społeczeństwo laickie musi sobie stworzyć religię”
30

 – brzmi jeden 

z nagłówków jego artykułu. Kościół katolicki jest dla niego synonimem wstecznictwa 

i spełnia funkcję hamulcowego wszelkiego postępu już od czasów średniowiecza. Filo-

zofia może być religią, tym bardziej że sama występuje przeciwko religii, porusza 

krytycznie problemy teologiczne, a z biegiem czasu ośmieliła się ogłosić swoją nieza-

leżność. Tak samo powinno postąpić społeczeństwo – mówi Leroux
31

. 

W artykule zatytułowanym „Chrześcijaństwo” („Christianisme”,1836), ukazuje 

wielką pomyłkę, oszustwo, którego ofiarą w jego mniemaniu padli ludzie, dając się 

złapać w sidła tej religii. Ale – stwierdza Leroux – nie należy doprowadzać ludzkości 

do rozpaczy, mówiąc jej o tym, nawet jeśli przez osiemnaście wieków była oszukiwana 

i tkwiła w błędzie. Swój wywód zaczyna kategorycznie i prowokacyjnie, stwierdzając: 

„A jednak to jest prawda, Jezus wcale nie zmartwychwstał, Jezus nie jest Bogiem; 

Maria, jego matka, nie jest boginią; Duch Święty nigdy nie zstąpił i nie zstąpi pod 

postacią gołębicy. Ci aniołowie, ci Serafinowie, którymi nasi ojcowie zapełnili niebo, 

nigdy nie pokazali się na ziemi, a jedynie w snach ludzi pobożnych i w ich ekstazach. 

Oto już osiemnaście stuleci od kiedy chrześcijanie oczekują końca świata i osiem-

naście stuleci, kiedy ten koniec świata nie przychodzi”
32
. Ten cytat może posłużyć jako 

swoiste zaprzeczenie, ale i (znowu) paradoksalnie swoiste dla niego wyznanie wiary. 

Czy te przekonania mogą jeszcze dziwić? Jest on wszak ideowym dzieckiem wieku 

osiemnastego, wolterianinem i roussoistą. Czy mogą dziwić słowa padające z jego ust, 

że Kościół zorganizował ludziom na ziemi niespotykany dotąd despotyzm?
33
, że 

chrześcijaństwo nigdy nie było prawdziwą religią, ale tylko wyjątkową na tle dziejów 

sektą? Że religia jest symbolem regresu. Że Grecy mieli wiele przeczuć pre-chrze-

ścijańskich. Że Biblia pochodzi od Vedów, że w Egipcie i w Indiach ludzie mieli 

większą świadomość tego, że Bóg jest jeden, aniżeli jest ona obecna w Biblii. Że to 

olbrzymia niegodziwość, aby ograniczać naszą tradycję (europejską) wyłącznie do 

judaizmu i chrześcijaństwa etc. Remedium, jakie proponuje ludzkości, jest jak naj-

szybsze odzyskanie zdrowego rozsądku i „to będzie z pewnością największe objawienie 

i największy z cudów”
34
. Przytoczone spostrzeżenia same mówią za siebie i obecnie 

możemy traktować je jako znaczący appendice do jego filozoficznego portretu. 

W kręgu mistycyzmów (Joachim z Fiore, idea Trójcy) 

W okresie romantyzmu niektóre umysły zajęte były ideami rodem ze średnio-

wiecza, które kusiły swoją niejednoznacznością i otwierały pole różnym dywagacjom 

i inspiracjom. Do nich z pewnością możemy zaliczyć proroctwa Joachima z Fiore, 

który w swoich pismach zaproponował trójpodział dziejów świata, wyszczególniając 

trzy epoki: okres Ojca, okres Syna i okres Ducha. Oczywiście, doktryna ta niekoniecznie 

znajdowała się w centrum zainteresowań Leroux, jednakże podjął jej krytykę nie 

w sposób bezpośredni, zwalczając przekonania powzięte na tej bazie przez Schellinga. 

Artykuł napisany jest w formie listu i zatytułowany: „Błąd joachimizmu u Schellinga” 

(„Erreur du joachimisme de Schelling”). List ma charakter prześmiewczy i za pomocą 

                                                                
30 Tamże, s. 317. 
31 Tamże, por. 
32 Tamże, s. 195. 
33 Por. tamże.  
34 Tamże. 
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różnych sofizmatów ma za zadanie zdezawuować przekonania niemieckiego filozofa, 

sprowadzając je ad absurdum (a jakże).  

W artykule, powołując się na prestiż nazwiska i wiedzy Schellinga ośmiesza jego 

zasadność wiary w koncepcję Joachima z Fiore: „Wierzysz w nowe chrześcijaństwo, 

w chrześcijaństwo św. Jana. Wierzysz, że od czasów Jezusa chrześcijaństwo dopełniło 

dwa okresy z trzech, który jest przed nami. Wierzysz, że święty Piotr, święty Paweł, 

i święty Jan stanowią trzy następujące twarze ich mistrza, że dwie pierwsze już 

panowały, że sprawiły panowanie Jezusa na ziemi, i że trzeci okres sprawi, że będzie 

panował znowu […]”
35
. Takie mistyczne ujęcie dziejów niezupełnie odpowiada Leroux, 

dla którego jego własna epoka jest spełnieniem wszystkich proroctw: „My widzimy 

ponad tym wszystkim; wyszliśmy od tej przepowiedni, wyszliśmy od chrystianizmu; 

jesteśmy [obecnie] w epoce przeczutej przez Amaury’ego, przez ojca Joachima, przez 

Jana z Parmy, przez Franciszkanów, przez Valdo, przez Wycliffe’a i Jana Husa”
36

. 

Nową religią, którą kreuje, jest jego idée fixe, czyli socjalizm, natomiast stara religia – 

chrześcijaństwo – jest już martwa, natomiast wojna, która pustoszy Europę, jest wojną 

o podłożu religijnym. W artykule zatytułowanym: „Italia nie uśpiła się u stóp bożka 

katolicyzmu” („L’Italie n’est pas restée endormie aux pieds de l’idole catholique”)
37

, 

który jest polemiką z Thuriot de la Rosière, głosi przekonanie o wpływie Włoch na 

kulturę europejską i kształtowanie jej światopoglądu, zwłaszcza religijnego. Stwier-

dzenie, że Italia nigdy nie była zdobyczą papiestwa, jest główną tezą tego artykułu. To 

w łonie Italii zrodziła się filozofia i reformacja. Leroux przywołuje Arnauda de 

Brescia, ucznia Abelarda, który poprzedził Jana Husa i Wycliffe’a, Joachima z Fiore, 

przywołuje Machia ellego, Dantego i zwłaszcza dorobek reformacji, która dla Leroux 

uosabia trzecią fazą chrześcijaństwa. Italia na przestrzeni swojej chrześcijańskiej 

przeszłości nieustannie walczyła przeciwko despotyzmowi papieży i również, tak jak 

inne oświecone narody (zwłaszcza myśli tutaj o Francji), prowadziła ludzkość do 

odrzucenia bałwochwalstwa
38

. 

Dla polskich romantyków, zwłaszcza Zygmunta Krasińskiego, który – można, 

uogólniając, powiedzieć – w najdojrzalszym okresie swojego życia tworzył pod 

wpływem „trzeciej epoki” dziejów, doktryna ta była ważna i inspirująca. Jak dalece 

różni się Krasiński od Leroux można zobaczyć, porównując chociażby ich poglądy 

w zasadniczych kwestiach wiary. W artykule (może nieco już przyblakłym, niemniej 

cennym) Wł. Ćwika możemy przeczytać, że Krasiński połączył w koncepcji Trójcy 

teorie neoplatońskie i poglądy ks. Lamennais
39
. Czy mógł włączyć religijne koncepcję 

Leroux? Sprawa wydaje się co najmniej wątpliwa. W swoim artykule „Trójca i historia” 

(„La Trinité et l’histoire”), zamieszczonym w „Revue encyclopédique”, Leroux wypo-

wiada dosyć jasno swoje poglądy. Chrześcijaństwo twierdzi i głosi, że świat będzie 

zbawiony. Aby to móc zrozumieć, należy najpierw spróbować zrozumieć prawdziwy 

sens Trójcy. Według filozofa ten sens jest chybiony, bowiem ani Bossuet, ani Fenelon, 

ani Chateaubriand, ani Lamennais nie dali wystarczającego i jasnego wytłumaczenia, 

                                                                
35 Tamże, s. 337. 
36 Tamże, por. s. 338. 
37 Tamże, zob. s. 453. 
38 Tamże, por. s. 455. 
39 Por. stanowisko, [w:] Władysław Ćwik, Czas napisania traktatu  rasińskiego o „O stanowisku Polski 

z bożyc  i ludzkic  względów: (przyczynek do genezy utworu)”, „Pamiętnik Literacki” 1912, nr 1, s. 75. 
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które nie byłoby pogmatwane i kategoryczne. Leroux zdecydowanie przeciwstawia się 

koncepcji Trójcy wykreowanej przez Kościół katolicki: „Powiedzmy więc śmiało: To, 

co chrześcijanie nazywają Bogiem Ojcem, to RZECZYWISTOŚĆ w Bogu. To, co 

nazywają SYNEM BOŻYM, to IDEAŁ w Bogu. To, co nazywają DUCHEM 

ŚWIĘTYM, to postęp w Bogu”
40
. Na końcu swojej diatryby stanowczo stwierdza: 

„Objawienie się chrześcijaństwa było przygotowaniem do naszego [rewolucyjnego 

objawienia]”
41
. Zresztą, to spojrzenie, które prezentuje, nie jest tak bardzo różne od 

tego, które mieli oświeceniowcy. Obie te strony podchodzą do przepowiedni w sposób 

co najmniej zdystansowany, jeśli nie prześmiewczy. Klarownie i sceptycznie wyraża 

swoje stanowisko swedenborgianin, Saint-Georges de Marsais, człowiek oświecenia, 

którego opinię chcę przywołać jako dosyć reprezentatywną dla tej generacji: „Nie 

wierzę, że to panowanie Ducha, które tak wielu wyczekuje i które jest głoszone, 

objawi się fizycznie, jak to sobie wyobrażamy… Stworzenie samo w sobie nie byłoby 

w stanie niczego z tego dostrzec i nic by z tego nie wiedziało, mam tu na myśli sposób 

zmysłowy; i Bóg postąpi tak, aby zapobiec dawnemu bałwochwalstwu”
42
. Oświece-

niowcy bardziej wierzyli w ziemską misję Swedenborga, który miał za zadanie 

wskrzesić Nowe Jeruzalem, aniżeli wyczekiwali realnego spełnienia tego proroctwa. 

Teraz należy wrócić do postawionego już pytania i jeszcze raz je ponowić, miano-

wicie, czy rzeczywiście Krasiński mógł czerpać inspiracje w tym zakresie od Leroux? 

Wydaje się to bardzo wątpliwe. 

Żeby postawić przysłowiową kropkę nad „i” w kwestii Trójcy, chciałbym przytoczyć 

artykuł Leroux zamieszczony w „Projekcie Konstytucji demokratycznej i socjalnej” 

(„Projet d’une Constitution démocratique et sociale”) i znacząco zatytułowany: 

„Homerycki śmiech, ponieważ mówiłem o Trójcy” („Un rire homérique parce que 

j’a ais parlé de trinité”). Leroux opisuje w nim sytuację, kiedy to znalazł się jednego 

dnia w Zgromadzeniu Narodowym (Konstytuancie) i miał przemawiać. Niebacznie 

przyszła mu ochota, aby mówić o koncepcji Trójcy, którą nie należy pogardzać (sic!) 

i która może być użyteczna i inspirująca w życiu społecznym. Nieoczekiwanie, jak 

tylko zaczął mówić, wszystkich ogarnął długotrwały i niewyczerpany śmiech i nie 

byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w Zgromadzeniu w większości znajdo-

wali się deputowani w sutannach, księża i biskupi. Zakładając, że Leroux nie powiedział 

celowo jakiejś niedorzeczności, sytuacja jest znamienna i znowu ukazuje paradoks 

czasów i ludzi (Kościoła też), a jeszcze bardziej czyni to cierpka konkluzja filozofa: 

„Eh! Tak, mówca śmiał się, widząc ich wszystkich, śmiejących się. Śmiałem się, na 

poły zniesmaczony, na poły smutny; śmiałem się z naszego wieku, który śmieje się 

z siebie samego, ponieważ śmieje się z własnych kultów, które zachował, nie wierząc 

w nie, z tej religii, której zasady przechował, nie rozumiejąc ich. Śmiałem się ze 

zmienności ludzkiego ducha, który po Jezusie wydał Woltera i który nie widzi niczego 

więcej niż śmieszność tam, gdzie wcześniej długo widział najbardziej boskie tajem-

nice”
43
. Te gorzkie, ironiczne słowa chyba najlepiej oddają ducha czasów, ale i intelek-

tualną wrażliwość myśliciela, który widział więcej i sięgał myślą dalej niż wielu jemu 

współczesnych. 

                                                                
40 Pierre Leroux. A la source perdue (…), dz. cyt., s. 152. 
41 Tamże, s. 153. 
42 Auguste Viatte, dz. cyt. T. 1, s. 77. 
43 Pierre Leroux. A la source perdue (…), dz. cyt., s. 444. 



 

Leroux profetyczny. W kręgu romantycznej refleksji o pamięci, przyszłości i religii 
 

19 

W swojej pracy postawiłem sobie zadanie przedstawienia sylwetki Leroux pod 

kątem zagadnień pamięci, przyszłości i religii, które są obecne w jego filozoficznej 

refleksji. Wszystkie one posiadają wspólny mianownik w postaci nadrzędnej dla filozofa 

idei odnoszącej się do potrzeby braterstwa (la fraternité). Jest to jeden z kluczowych 

elementów rewolucyjnej triady i wyrasta z rewolucyjnej przeszłości, tak mu bliskiej. 

Wizja przyszłości, którą kreśli, również ma na horyzoncie to hasło, które jest funda-

mentem, jak i celem kolektywnego (socjalistycznego) działania. Problem religii dla 

tego romantyka, jakże różny od polskiego ujęcia, oparty jest na zaprzeczeniu religii 

objawionej (w jakiejkolwiek postaci), natomiast nową religią ma być braterstwo, 

którego całe życie Leroux był prorokiem. Dlatego też ten cytat „Je mets la fraternité au 

centre” (Stawiam braterstwo w centrum), który umieściłem w nagłówku szkicu powinien 

domknąć moje rozważania, ponieważ najlepiej ujmuje i streszcza lerusowską myśl.  

Inną kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje stwierdzenie/pytanie, czy był profetą 

i jak to należy rozumieć. Z jakimś marginesem ostrożności można pokusić się o taką 

tezę po pierwsze dlatego, że sami współcześni uważali go za osobowość na poły profe-

tyczną, głosiciela lepszego świata, sprawiedliwości społecznej i racjonalizmu. Niektórzy 

widzieli w nim nawet proroka klarujących się wtedy praw człowieka. Z drugiej zaś 

strony – był profetą, ponieważ w pewien sposób przewidział, przeczuł zagrożenie, 

które z sobą niesie „mesjanizm”, oczywiście nie w rozumieniu polskiego romantyzmu, 

ale jako nadrzędnej roli jednostki (indywidualizmu), która może prowadzić do 

wynaturzeń i jest zaprzeczeniem idei socjalizmu (kolektywu), który dla myśliciela 

zawsze i wszędzie był na pierwszym miejscu. Leroux był profetą wieku XIX i na 

miarę swojej epoki, a nawet momentami wyrastając ponad nią, stworzył wizję nowego 

człowieka i obywatela i zarysował w pierwotnym kształcie paradygmat socjalizmu, 

który zapłodnił myśl Marksa. I, abstrahując od wszelkiej aksjologii, już sam ten fakt 

może utwierdzić jego profetyczną rolę w Historii.  
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Streszczenie 

W artykule podjęto próbę ukazania głównych poglądów społecznych francuskiego filozofa Pierre'a Leroux 

(1797-1871), które z kolei w jakiejś mierze mogły wpłynąć na postawę społeczną polskich romantyków 

(Słowackiego i Krasińskiego). Idee Leroux były przedmiotem refleksji w korespondencji Krasińskiego 

z Cieszkowskim i Delfiną Potocką oraz znalazły swe odniesienie w traktacie Krasińskiego „O stanowisku 

Polski z Bożych i ludzkich względów” („Traktat o Trójcy”). Przez długi czas filozofia Leroux pozostawała 

w zapomnieniu. Wynikało to z powszechnego zainteresowania głównie filozofią marksizmu i socjalizmu 

utopijnego, które zdobyły w niektórych okresach społecznego rozwoju duże uznanie. Natomiast nie należy 

zapominać, że to głównie koncepcje Leroux zapładniały myśl filozoficzną lewicy. Ostatecznie to właśnie 

jemu możemy przypisać „wynalezienie” słowa „socjalizm”. Autor artykułu przedstawił rozważania, które 

skoncentrowały się na filozoficznej refleksji Pierre'a Leroux dotyczącej m.in. zagadnienia pamięci, 

przyszłości i religii. Za główny cel postawił sobie zadanie odtworzenia koncepcji Leroux wyżej 

wymienionych problemów w oparciu o teksty filozofa, które były publikowane w latach 1820-1859 na 

łamach różnych poczytnych we Francji pism. Wybór zagadnień badawczych został podyktowany przez 

nadrzędny cel, którym było z jednej strony przybliżenie głównych koncepcji filozofa, zaś z drugiej strony – 

próba umiejscowienia jego idei w świadomości społecznej polskich romantyków, dla których idee, takie 

jak socjalizmu chrześcijańskiego były jednocześnie pociągające, ale i odpychające z racji na silne związki 

z katolicyzmem dogmatycznym, jakże różnym od tego przeobrażonego po rewolucyjnej zawierusze we 

Francji.  

Słowa kluczowe: Leroux, romantyzm, refleksja, pamięć, przyszłość, religia 
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Awatary samolubnego genu: literackie wizje odległej 

przyszłości w świetle ewolucyjnego humanizmu 

Ladisla a  o   a i myśli Stanisława Lema  

1. Wprowadzenie 

Ogólna teoria rozwoju życia sformułowana przez brytyjskiego przyrodnika Karola 
Darwina zaowocowała przyśpieszonym rozwojem powieści fantastycznonaukowej. 
Wprowadzenie w pole refleksji nie tylko naukowej, ale i do powszechnej świadomości 
kulturowej zegara geologicznego oraz linearnej osi, wzdłuż której ewoluuje życie, 
dostarczyło pisarzom narzędzi do projektowania wyobraźni w odległą przyszłość. 
Szczególnie obfitująca w wątki ewolucyjne była proza późnych lat wiktoriańskich, 
zarówno w rodzimej dla Darwina Anglii, jak we Francji, gdzie wciąż dominowały 
wątki czerpane z poprzedzającej Darwina teorii ewolucji Jean-Baptiste Lamarcka

2
. 

Wojna światów Herberta George’a Wellsa, The Last Judgment J.B.S. Haldane’a czy 
The Last and First Man Olafa Stapledona reprezentowały literaturę na pograniczu 
fikcji i refleksji filozoficznej, która dzięki oparciu na teorii ewolucji była w stanie 
odciąć się od pisarstwa czysto spekulacyjnego, mistycznego czy teologicznego i – 
tworząc podgatunek powieści ewolucyjnej – zbudować podwaliny pod rozwój współ-
czesnego science-fiction

3
.  

Refleksja nad ewolucją i przyszłością człowieka po pierwszej wojnie światowej 
okryła się złą sławą za sprawą wprzęgnięcia nurtów eugenistycznych w usługi faszy-
stowskiego i komunistycznego reżimu

4
 (Maguire 2009, 23-24), by powrócić w swojej 

humanistycznej formule dopiero po drugiej wojnie światowej, gdy wzmożony rozwój 
nauki i techniki na powrót rozpalił wyobraźnię filozofów i autorów fikcji literackiej. 
Do ważniejszych wystąpień inicjujących powojenną refleksję na temat przyszłości 
człowieka zaliczyć trzeba krótki szkic Juliana Huxleya z 1957 roku, który dziś uznaje 
się za punkt założycielski myśli transhumanistycznej

5
. Zainspirowany w równym 

stopniu humanizmem, jak i ewolucyjnym futuryzmem Teilharda de Chardina, optymizm 
Juliana Huxley’a stanowi ważny punkt odniesienia zarówno dla przywoływanych tu 
autorów wschodnioeuropejskich, jak i dla światowej science-fiction, nie mówiąc 
o trans- i posthumanizmie.  

Jako biolog ewolucyjny, syn Thomasa Arnolda Huxleya (przyjaciela Karola Darwina), 
Julian Huxley nie bez powodu był zafascynowany tempem rozwoju nauk ścisłych 

                                                                
1 m.pisarski@uw.edu.pl, Centrum Bioetyki, Katedra Filozofii, Uniwersytet św. Cyryla i Metodego, Trnava, 

Słowacja, Trna a, Słowacja. Praca uzyskała wsparcie Słowackiej Agencji Badań i Rozwoju z grantu APVV-

17-0064 “Analysis of multidimensional forms of trans- and post-humanism”.  
2 Stableford B.M., Science Fact and Science Fiction, Taylor & Francis, London 2006, s. 168-170. 
3 Rieder J., Fiction 1895-1926, s. 52-57, [w:] Bould M., Roberts A., Vint S. (red.), The Routledge Companion 

to Science Fiction, Routledge, London 2009. 
4 Maguire M., Post-Lamarkian Prodigies: Evolutionary Biology in Soviet Science Fiction, New Zealand 

Slavonic Journal, 2009, 43, s. 23-24. 
5 Huxley J., New Bottles for New Wine: Ideology and Scientific Knowledge, Essays, Chatto & Windus, 

London 1957, s. 13-7. 
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i przyrodniczych w XX wieku. Stawiały one kwestię ewolucji człowieka w zupełnie 
nowym świetle. Rozwój nauki i techniki, zdaniem brytyjskiego ewolucjonisty, uposaża 
człowieka na tyle, że jego przeznaczeniem staje się aktywne wpływanie na rozwój 
życia na Ziemi. Dochodzi do tego, mówi Huxley, że człowiek zostaje mianowany – 
czy tego chce, czy nie chce – kierownikiem największego przedsiębiorstwa na świecie: 
„przedsiębiorstwa ewolucji”. Jego głównym zadaniem jest nie tylko pełna, oparta na 
nauce, na prymacie jakości przed ilością, realizacja ludzkich nadziei i ideałów, lecz 
wręcz ich przekroczenie. Huxley podsumowuje:  

Gatunek ludzki może, jeśli zec ce, dokonać swojej własnej transcendencji. Nie 
tylko sporadycznie, jeden człowiek w jednym, inny w innym kierunku, ale 
całościowo jako ludzkość. Ta nowa wiara potrzebuje nowej nazwy i być może 
»transhumanizm« jest terminem najlepszym: człowiek pozostaje człowiekiem, 
ale przekracza sam siebie poprzez realizację nowyc  możliwości swojej 
ludzkiej natury i dla swojej ludzkiej natury.  
»Wierzę w trans umanizm« – jeśli dojdzie do momentu, w którym wystar-
czająca liczba ludzi będzie w stanie tak powiedzieć, gatunek ludzki znajdzie 
się u progu nowej egzystencji, tak różnej od naszej dzisiejszej, jak ona sama 
jest różna od człowieka pierwotnego. Gatunek nasz będzie świadomie 
wypełniał swoje własne przeznaczenie.  

W patetycznym wystąpieniu Huxleya odnaleźć można zarówno oświeceniowy 
racjonalizm Diderota, jak i wizje podbijającego Ziemię i Kosmos nowego człowieka ze 
stali, które rozkwitały w Związku Radzieckim. Huxley odwiedził ZSRR w latach 30., 
a zatem w czasie rozkwitu socjalistycznego futurystycznego planowania, czerpiącego 
inspirację z mistycznej filozofii Nikolaja Fiodorowa (biokosmiści), z myśli socjali-
stycznej Trockiego, z rozwoju technologii nuklearnych i technologii podboju kosmosu

6
. 

Nic dziwnego, że projekt nowego, wspaniałego świata rozwinięty przez Juliana nie był 
w stanie przebić się przez jego ponurą antytezę zaproponowaną przez jego brata 
Aldousa w głośnej antyutopii z 1932 roku.  

Celem moich rozważań jest wskazanie na możliwe, choć mniej popularne konteksty 
dla współczesnej (filozoficznej i literackiej) refleksji nad przyszłością człowieka. Te 
konteksty to ewolucyjny racjonalizm Ladisla a Ko   a, ewolucyjne wątki w refleksji 
Stanisława Lema oraz dialog, jaki obaj prowadzą z transhumanizmem. Choć obaj 
autorzy mocno dystansują się od wiary w ewolucyjną sprawczość człowieka, a nawet 
siłę jego przetrwania jako gatunku, spekulatywna proza science-fiction, potwierdzając 
wiele elementów myśli Lema i Ko   a, to jednak w człowieku i w jego dokonaniach 
w polu inżynierii genetycznej i sztucznej inteligencji widzi jedyną szansę na ewentualne 
przetrwanie życia na Ziemi i poza nią, jakkolwiek nieudane by były owe dokonania.  

Mimo krytyki, na którą wizja Huxleya słusznie zasługuje, choćby z uwagi na jej 
podatność do wchłonięcia przez wszelkiego rodzaju polityczne dyskursy, jak to się 
zdarzyło z eugeniką, to paradoksalnie – jak spekulują pisarze science-fiction – jedynym 
ratunkiem człowieka w obliczu nieuniknionych lub dających się uniknąć zdarzeń 
w naszej przyszłości pozostaje właśnie ewolucja o profilu kreatywnym, postulowana 
przez myśl transhumanistyczną i posthumaniczną oraz rozwój bioinżynierii i sztucznej 
inteligencji.  

                                                                
6 Stites R., Revolutionary dreams: Utopian vision and experimental life in the Russian revolution, Oxfrord 

Univeristy Press, Oxford 1988, s. 169-170. 
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2. Wizje przyszłości 

W końcowej scenie powieści Evolution Stephena Baxtera
7
 – neodarwinistycznej 

wizji początku i końca życia na Ziemi – w scenerii pustynnego krajobrazu rozgrywa 
się znacząca scena. Oto na jałowej, spękanej ziemi 500 milionów lat od upadku 
ludzkiej cywilizacji, ląduje sferyczny obiekt. Ostatnim przedstawicielom gatunku 
homo sapiens, przystosowanym do życia pod ziemią w symbiozie z drzewami, obiekt 
ten niczego nie przypomina. Oni sami, pozbawieni techniki, kultury, społeczeństwa, 
nie są w stanie wzbudzić w sferycznym obiekcie żadnego zainteresowania. Zawie-
dziona i rozczarowana maszyna odlatuje. Postludzie, zbyt zajęci zwierzęcą walką 
o przetrwanie, nawet tego nie zauważają.  

Owo bliskie spotkanie trzeciego stopnia, zawarte w powieści z gatunku tzw. hard 
SF, w którym naukowa spekulacja wysuwa się przed atrakcyjność fabuły, jest wypad-
kową nie jednej, ale kilku wizji przyszłości. Warto je tutaj zakreślić.  

Wizja pierwsza, która u Baxtera nie zostaje zrealizowana, to wizja zagłady o podłożu 
antropocentrycznym. Działalność człowieka, jakkolwiek niszcząca, widziana w pers-
pektywie milionów lat rozwoju życia na planecie, nie jest w stanie ani stanąć na drodze, 
ani przyśpieszyć sił sprawczych o dużo potężniejszym zasięgu: tym o rodowodzie 
planetarnym, takim jak ruchy tektoniczne powodujące wybuchy mega-wulkanów bądź 
o rodowodzie kosmicznym, jak upadek komety czy planetoidy na Ziemię. Siła ludzkiej 
sprawczości, rozumianej zarówno jako „odpowiedzialność” (responsibility), jak i zdol-
ność działania w kryzysie (response ability Donny Haraway)

8
, nawet przy założeniu, 

że wszystkie rządy i wszyscy ludzie robić będą, co mogą, by zmniejszyć wpływ 
człowieka na planetę, okazuje się znikoma. Rozpoznanie naszej antropocentrycznej 
kondycji w jej różnych postaciach, takich jak Anthrobscen, Capitalocen, Chthulucen

9
, 

w obliczu kosmicznej katastrofy nie zdaje się na zbyt wiele i cywilizacja ulega 
fundamentalnemu zresetowaniu, człowiek wraca do epoki pierwotnej. 

Wizja druga, na naszej planecie – u Baxtera – nie zrealizowana, to wizja technolo-
gicznej osobliwości w wydaniu zarówno Vernora Vinge’a, a zatem takiego rozwoju 
technologii, który skutkuje pojawieniem się „jednostek” bardziej inteligentnych niż 
inteligencja ludzka

10
 oraz Raya Kurzweila, a zatem posthumanistycznej wizji porzucenia 

ciała, uczynienia zeń „morfowalnej” projekcji naszej inteligencji, uploadu świado-
mości do sieci komputerowych albo też „kreowania i rekreaowania różnych ciał”, gdy 
nastanie taka potrzeba

11
.  

W przypadku powieści Baxtera, przybysz lądujący na Ziemi 500 milionów lat po 
debiucie komputera Apple Macintosh nie zastał inteligentnych maszyn. Wszelki 
hardware, który wpierał rozwój cyberprzestrzeni, sztucznej inteligencji i wirtualnych 
światów w XXI wieku zniknął z powierzchni Ziemi wraz z pierwszym kataklizmem: 
wybuchem mega-wulkanu. Ludzie, niczym dinozaury, niemal całkowicie wyginęli, 
a wraz z nimi ich technologia.  

                                                                
7 Baxter S., Evolution, Orion, Londyn 2003.  
8 Haraway D., Staying with the Trouble, Duke University Press 2016, s. 2. 
9 Ferrando F., Philosophical Posthumanism, Bloomsbury, London 2019, s. 105.  
10 Vinge V., Technological singularity, VISION-21 Symposium, Lewis Research Center and the Ohio 

Aerospace Institute 1993, s. 30-31. 
11 Kurzweil R., The Singularity is Near. When Humans Transcend Biology, Viking-Penguin, Londyn 2005,  

s. 324-325.  
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Pozostałości gatunku ludzkiego, rozsiane po globie, niezorganizowane społeczności, 
których przetrwanie w świecie pozbawionym fotosyntezy i poddanym promieniowaniu 
rozgrzewającego się coraz mocniej słońca zależy od symbiozy z podziemnymi drze-
wami, zaprzecza wreszcie jeszcze jednej wizji przyszłości: tej o proweniencji trans-
humanistycznej. Zarysowany w latach 50. przez Juliana Huxleya projekt transhu-
manizmu kontynuowany jest współcześnie tym intensywniej, im większe nadzieje 
rozpala rozwój biotechnologii i technologii komputerowych. Jako „inżynieria raju”

12
 

obie gałęzie technologii, w ramach technogenezy, ko-ewolucji z człowiekiem
13

, 
skutkować mają wkrótce „kreatywną ewolucją”, w ramach której człowiek może sam 
siebie na nowo zaprojektować.  

Wizja człowieka poszerzonego, osiągającego maksimum swojego rozwoju, a na-
stępnie transcendującego swój gatunek w postczłowieczy, by żyć na Ziemi długo 
i szczęśliwie, ma się nijak do zdegradowanego świata opisanego przez Baxtera. 
Lamarckowskie spojrzenie na ewolucję, a zatem takie, które zakłada rozwój cech, ten-
dencji i narządów najbardziej używanych i pożądanych przez reprezentantów gatunku 
na danym szczeblu jego rozwoju, pobrzmiewające w posthumanistycznym i trans-
humanistycznym ujęciu przyszłości, a obecne w science-fiction od początku

14
, w ob-

liczu kosmicznej katastrofy musi poddać się logice ewolucji według Darwina.  

3. Ewolucyjne science-fiction i okolice gatunku  

Świat przedstawiony w ewolucyjnych science-fiction zazwyczaj nie zaznaje ani 
heglowskiego, ani bergsonowskiego momentu ewolucyjnego triumfu. Nie doszło zatem 
do „rozanielenia” ludzkości – jak powiedziałby czytający Hegla Juliusz Słowacki – ani 
do zapowiadanego przez Theilarda de Chardina punktu Omega, a zatem tak wysokiego 
stanu rozwoju świadomości na Ziemi i kosmosie, że zrównuje się ona ze świadomością 
boską. Ta przepełniona religijnością wizja tylko z pozoru wydaje się egzystować na 
obrzeżach myśli transhumanistycznej. Jak wykazuje Eric Steinhart, Teoria Punktu 
Omega de Chardina powraca, często w sposób pośredni i zapożyczony w wystąpie-
niach Hansa Mora ca, Kurta Kurzweila i Christopher Dewdney’a

15
. Niestety, zamiast 

do technologicznie wspomaganej transcendencji tory ludzkiej historii w fikcji ewolu-
cyjnej najczęściej skręcają w stronę najczarniejszych scenariuszy „egzystencjalnego 
ryzyka” zarysowanego przez Nick Bostroma, którym jest przedwczesne wyginięcie 
gatunku z niepewnym widokiem na ewentualne odrodzenie się inteligentnego życia na 
Ziemi

16
.  

W geologicznej skali, jako łącząca w sobie posthumanistyczną wiarę w technikę 
z oświeceniową wiarą w możliwości człowieka, transhumanistyczna wizja przyszłości 
jawi się jako najbardziej karykaturalna w obliczu radykalnie antyantropocentrycznych 
scenariuszy końca życia na Ziemi. Inne przykłady z literatury science-fiction idą w tym 
samym kierunku. Clifford D. Simak, w swojej powieści Miasto17

, w niecodziennym 
                                                                
12 Ferrando F., tamże, s. 35. 
13 Hayles K., Wrestling with Transhumanism, [w:] Hansell G., Grassie W. (red.) Transhumanim and Its 

Critics, Philadelphia, Metanexus Institute 2011, s. 216. 
14 Glendening J., The Evolutionary Imagination in Late-Victorian Novels, Routledge, London 2007, s. 23.  
15 Zob. Steinhart E., Teilhard de Chardin and Transhumanism, Journal of Evolution and Technology, 2008, 

20,1, s. 2; Pilsch A., Transhumanism. Evolutionary futurism and the human Technologies of Utopia. 

University of Minnesota Press 2017, s. 121-123.  
16 Bostrom N., Existential Risk Prevention as Global Priority, Global Policy, 2013, 4:1, s. 15-23.  
17 Simak C.D. Miasto, Amber, Warszawa 1991. 
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i nie mającym precedensu ujęciu proponuje scenariusz, według którego ludzie w pogoni 
za szczęściem opuszczają nie tylko ziemię, ale swoją ludzką cielesność, by po koniecznej 
modyfikacji organizmu zamieszkać na Jowiszu. Zamiast oczekiwanego raju, na Jowiszu 
dochodzi jednak do masowej zagłady. W wizji Simaka ludzie giną jednak z samotności, 
a nie z powodu kosmicznej katastrofy czy wadliwej technologii. Z kolei na Ziemi 
rozwija się cywilizacja zmodyfikowanych genetycznie psów, żyjących w zgodzie 
z naturą wegetarian i pacyfistów.  

W dyptyku Dzieci czasu Adriana Tchaikovskiego
18

 to ośmiornice, pająki i mrówki 
okazują się bardziej pewnymi, stabilniejszymi nosicielami życia niż homo sapiens. 
Człowiek, nawet jeśli uda mu się opuścić Ziemię i w ten sposób uchronić od kosmi-
cznej katastrofy, nie daje rady przeżyć kolejnych tysięcy lat na obcych, terraformowa-
nych planetach. Przetrwanie gatunku możliwe jest tylko pod warunkiem genetycznej 
modyfikacji, w tym przypadku wymuszonej. Dopiero dzięki zaaplikowaniu specjalnego 
nanowirusa ostatniej w kosmosie, pochodzącej z Ziemi ludzkiej załodze, ludzie są 
w stanie kohabitować z cywilizacją genetycznie (przez przypadek, w trakcie terrafor-
mizacji) zmutowanych, inteligentnych pająków. Owa modyfikacja, przez pająków 
nazywana „zrozumieniem”, wtrąca z genomu ludzkiego po pierwsze wstręt do obcych, 
w tym przypadku pająków, a po drugie – autodestrukcyjne cechy ludzi, takie jak 
zazdrość, żądza władzy i inne skutki nadmiernego indywidualizmu.  

Ten sam wątek zagrożenia gatunku płynącego nie z zewnątrz, lecz biorącego swoje 
źródło w samej naturze ludzkiej, powraca w powieści Neala Stephensona Seveneves. 
Podobnie jak w przypadku Baxtera, życie gatunku ludzkiego staje pod poważnym 
znakiem zapytania za sprawą planetarnego kataklizmu. Po zderzeniu z planetoidą 
księżyc rozpada się na siedem kawałków, co skutkuje mającym trwać przez tysiąclecia 
deszczem ognistych meteorytów. Ludzkość, a raczej jej reprezentatywna grupa, 
wybierana według klucza różnorodności, a także według niedających się uniknąć 
kryteriów biznesowo-politycznych, musi się ewakuować, by przeczekać kataklizm.  

Najbardziej zagrożonym przedstawicielem homo sapiens Stephenson czyni męż-
czyznę. Po tysiącach lat po katastrofie, na Ziemi pozbawionej księżyca, ale gotowej 
już, by na nowo ją zaludnić, ludzkość 2.0 okazuje się być potomstwem siedmiu 
tytułowych Ew, lecz nie posiada prawdziwych ojców, którzy wyginęli w pierwszej 
fazie kataklizmu, zostawiając za sobą jedynie zamrożone komórki. To dla kobiet, które 
były w stanie przetrwać najbardziej traumatyczne okresy orbitalnej walki o przetrwanie 
na ostatnim przyczółku życia na księżycowym meteorycie. Mężczyźni, mniej wytrzy-
mali w warunkach klaustrofobii, niedożywienia i niepewności jutra, a także będący 
ofiarami męskiej ambicji walki o przywództwo, wyginęli. 

W przeciwieństwie do wizji przyszłości przedstawionej przez Simaka, Stephensona 
i innych autorów, dla których punktem kulminacyjnym narracji bywa najczęściej poje-
dyncze wydarzenie, a przedmiotem refleksji są jego skutki, scenariusz zaproponowany 
przez Baxtera przylega do rozciągniętych na tysiące lat ewolucyjnych cyklów. Poje-
dynczy kataklizm jest początkiem jednego z takich cyklów. Kierunek ten zgodny jest 
z najnowszym poglądem na temat ewolucji, który modyfikuje pierwotnie założenia 
Darwina w tym aspekcie, iż ewolucję uznaje się nie za pasmo powolnych przemian 
gatunków, działającą według zasady natura non facit saltum, czyli „natura nie czyni 

                                                                
18 Tchaikovsky A., Dzieci Czasu, Rebis, Poznań 2016.  
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skoków”, lecz właśnie według zasady rozwoju skokowego, przyśpieszanego przez 
gwałtowne zmiany środowiskowe

19
.  

Założenie skokowości ewolucji przebija się przez narrację Baxtera w Evolution, 
rozpoczynającą się 65 milionów lat temu w epoce kredy, a kończącą za 500 milionów 
lat, gdy Ziemia stopniowo przegrzewa się do granic wytrzymałości większości żyjących 
na niej jeszcze istot. Pierwszą bohaterkę powieści, Purgę, będącą reprezentantem 
gatunku Purgatoris, przodka wszystkich żyjących dziś ssaków, czeka szok plane-
tarnego kataklizmu, który zmiecie z powierzchni Ziemi dinozaury. Podobnych skoków 
będzie w przeciągu narracji jeszcze kilka, łącznie z wybuchem mega-wulkanu, który 
niszczy obecną cywilizację w roku 2030. Jednak finał opowieści o życiu na Ziemi jest 
wyjątkowo mało spektakularny, kończy się powolną agonią ziemi i dalekich potomków 
gatunku Homo sapiens.  

Ziemi za 500 milionów lat w Ewolucji Baxtera nie zamieszkują ani poszerzeni 
ludzie Huxleya, ani Elojowie H.G. Wellsa z We ikułu Czasu. Nie ma też nanotechno-
logicznych mgławic świadomości ani żadnej formy sztucznej inteligencji. Gatunek 
postludzki, wycofawszy się do poziomu Morloków H.G Wellsa, jest uwięziony na 
skazanej na zagładę planecie. A jednak, mimo iż w przeciągu tego czasu kontynenty 
wymieniały się miejscami, masywy górskie powstawały i zrównywały z ziemią, jeden 
element łączącą naszą współczesność i jej teorie z tą odległą przyszłością pozostaje 
niezmienny i był w stanie przetrwać tysiąclecia. Ludzki gen! Łącząc naszych odległych 
potomków z czasów, gdy Słońce zaczyna wchłaniać Merkurego i Wenus z odległymi 
przodkami z głębi Afryki, to ludzki gen okazuje się najbardziej stabilnym, niemalże 
nieśmiertelnym elementem rozwoju i upadku ziemskiej cywilizacji, gdy wszystko, co 
jednostkowe kruszy się i zanika. W tym ujęciu, pojedynczy człowiek i pojedyncza 
generacja ludzka, to jedynie awatary genetycznej informacji przenoszonej z pokolenia 
na pokolenie, z grupy na grupę. Otoczone są one awatarami innych gatunków, które od 
lat zamieszkiwały planetę wraz z nimi. Łączy ich awataryczne, ponadgatunkowe 
braterstwo w ewolucji, w obrębie której powtórzenie przezwycięża różnicę, a fenomen 
życia – jego indywidualne realizacje.  

4. Awatary ludzkiego genu  

Tłem dotychczasowym rozważań, dzięki któremu różne scenariusze odległej przy-
szłości da się rozpatrywać na wspólnej płaszczyźnie, jest perspektywa, w świetle której 
człowiek, na równi z innymi gatunkami i w obrębie ewolucji, jest obiektem awata-
rycznego transferu. Źródłem tego transferu jest genetyczna informacja jako jednostka 
ewolucji. Termin „awatar”, przynależny pierwotnie do hinduskiej mitologii w kontekście 
ziemskich inkarnacji boga Sziwy oraz kojarzony z nim akt przeniesienia wybranych 
cech, tożsamości i sił sprawczych podmiotu reprezentującego na podmiot reprezen-
towany, kojarzony jest dziś najczęściej z kulturą cyfrową, grami komputerowymi 
i środowiskami wirtualnej rzeczywistości

20
. Awatar staje się też alegorią przekraczania 

granic możliwości człowieka w kontekście transhumanistycznym, jako szczególna 
forma poszerzenia za sprawą technologii komputerowych bądź biotechnologii. Współ-
czesne i przyszłe formy awataryczne, tak jak widzą je trans humaniści, to nasze 

                                                                
19 Tennesen M., The Next Species: The Future of Evolution in the Aftermath of Man, Simon and Schuster, 

Londyn 2015, s. 15.  
20 Zob. m.in. Damer B., Avatars! Exploring and Building Virtual Worlds on the Internet, Peachpit Press, 

Berkeley 1997.  
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„designerskie ciała” i cielesne wehikuły
21

 lub też inteligentne awatary wirtualne, które 
wykonują za nas skomplikowane zadania, łącznie z reprezentowaniem człowieka 
w sądach, a nawet w placówkach służby zdrowia

22
.  

Akt awatarycznego transferu może być rozumiany jeszcze szerzej i z jeszcze innej 
strony

23
. Amerykański biolog John Damuth, a za nim francuscy genetycy Pierre-Henri 

Gouyon, Jean-Pierre Henry i Jacques Arnould przenoszą koncepcję awatara ze zjawisk 
czysto kulturowych na zjawiska w obrębie genetyki i ewolucji, by wprowadzić kategorię 
awatarów genetycznych. W tym przypadku dochodzi do znaczącego przesunięcia. 
Awatar to lokalna, jednostkowa reprezentacja genów całego gatunku na określonym 
szczeblu rozwoju. Wehikułem transferu genów jest w tym kontekście nie jakaś 
zewnętrzna reprezentacja człowieka, lecz sam człowiek jako nosiciel genetycznej 
informacji. Relacja podmiotu i przedmiotu awatarycznego przeniesienia i reprezentacji 
zostaje zatem odwrócona. Stawia to człowieka, jak też indywidualnego reprezentanta 
jakiegokolwiek gatunku w sytuacji subordynacyjnej wobec nadrzędnego, ewolucyj-
nego celu: „dobór naturalny celuje wyłącznie w informację genetyczną, awatary to 
jedynie nosiciele tej informacji” – mówi Gouyon, tłumacząc fenomen genetycznej 
innowacyjności w rozwoju życia

24
.  

5. Transhumanistyczny sceptycyzm:  o   , Lem  

Antyantropocentryczne spojrzenie na życie, ewolucję i przyszłość człowieka na 
Ziemi reprezentują dwaj autorzy z Europy Środkowej: Ladisla  Ko    i Stanisław 
Lem. W niedawno wydanej książce, której polski tytuł brzmiałby „Domykanie ludzkiej 
ewolucji. Życie wieku ostatniego”

25
, i którą warto traktować jako naukowe credo, 

słowacki biochemik i polityk Ladisla  Ko    przeciwstawia współczesnym, intelektu-
alnym prądom, upatrującym w człowieku sternika swojej własnej ewolucji, sceptyczny, 
ewolucyjny realizm. Gatunek ludzki, powiada Ko   , przeżywa szczyt swojego rozwoju. 
Drugie prawo termodynamiki, ujmowane przez fizyków jako jedno z najważniejszych 
praw natury, i mówiące o stałym wzroście entropii na osi przebiegu procesów sponta-
nicznych w odosobnionym układzie, odnosi się do wszelkich procesów życiowych. 
Zastosowane do myśli darwinowskiej prawo przyrostu entropii czyni wyginięcie 
gatunków naturalnym zdarzeniem w przebiegu ewolucji.  

Wychodząc z takiej pozycji Ko    wykazuje, jak wszelkiego rodzaju utopie, od 
wiary w życie pozagrobowe po technologiczną osobliwość i transhumanistycznego 
poszerzonego człowieka są jedynie metaforą ontycznego imperatywu przetrwania. 
A skoro przetrwanie jest niemożliwe, a napędzana technologią nieśmiertelność bądź 

                                                                
21 Vita-More, Natasha, The Body Vehicle: An Argument for Transhuman Bodies, [w:] Gray C.H., Figueroa-

Sarrier, H., Mentor S. (red.), Modified Living as a Cyborg, Routledge Taylor & Francis Group, London 2018, 

s. 58-63.  
22 Barfield W., Cyber-Humans. Our Future with Machines, Springer, Heilderberg 2015, s. 274.  
23 Impuls ku szerokiej adopcji terminu i zjawiska awatarycznego przeniesienia wypłynął raz jeszcze z rodziny 

Huxleyów, tym razem od wystąpienia Aldousa Huxleya z 1947 roku, który w zbiorze Parennial Philosophy 

zapowiadał, wraz z odejściem od religijnego, chrześcijańskiego rozumienia awatara, szerszą adopcję fenomenu 

awatarycznego transferu w kulturze Zachodu, zapowiadając czasy, w których każdy człowiek będzie mógł 

stać się kimś na miarę boskiego awatara: „e ery man will become an a atar by adoption”. Zob. Huxley A., 

The Parennial Philisophy, Chatto and Windus, Londyn 1947, s. 67. 
24 Gouyon P.H., Henry J.P., Arnould J., Gene Avatars. The Neo-Darwinian Theory of Evolution, Kluwer 

Academic Publishers, Nowy Jork 2002, s. 152.  
25 Ko    L., Closing Human Evolution: Life in the Ultimate Age, Springer, Bratislava 2015. 
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obiecywana przez religie wieczna szczęśliwość – logicznie rzecz biorąc – oznaczać by 
musiały nieskończone powroty wszystkiego, co się do tej pory wydarzyło, a zatem 
uczynienie z raju piekła – najlepszym wyjściem dla człowieka i jego kultury jest odna-
lezienie sensu i godności w tym, co nietrwałe. Przed-darwinistyczne doktryny rzeczy 
ostatecznych – pisze słowacki autor – powinny zostać zastąpione „finityką”, czyli 
ewolucyjnym humanizmem i racjonalizmem, rodzajem znaturalizowanej darwinowskiej 
eschatologii. Jedyny możliwy do zaakceptowania rodzaj nieśmiertelności to według 
Ko   a, a także Richarda Dawkinsa, ludzki gen. Jako ewolucyjna jednostka życia, która 
zapewnić może przetrwanie cywilizacji w kosmosie – według obliczeń Kraussa 
i Starkmana – niewyobrażalnie długo

26
. W przeciwieństwie jednak do tych teoretycz-

nych długości życia, cywilizacje technologiczne trwają niezwykle krótko, być może 
dlatego – konkluduje Ko    – iż nie są w stanie rozwiązać problemów, które same 
stworzyły. Nasza cywilizacja techniczna znajduje się najprawdopodobniej właśnie 
w takim decydującym momencie swojej technogenezy.  

Diagnozy słowackiego filozofa współgrają z pierwszą częścią zaprezentowanej na 
początku artykułu historii ze zbioru „Ewolucja” Stephena Baxtera. Współgrają 
też z raczej niepomyślną dla człowieka wizją z Miasta Simaka, czy z większością scena-
riuszy opisujących losy człowieka poza Ziemią z dyptyku Dzieci Czasu Tchaikowskiego.  

Istnieje jednak druga część historii, ta dotycząca pochodzenia obiektu, który lądował 
na umierającej Ziemi zamieszkanej przez upadłych postludzi. Pokazuje ona, że post-
humanistyczne inwestycje (intelektualne i technologiczne) w rozwój sztucznych form 
życia i sztucznej inteligencji nie są tak płonne, jak by chciał Ko    i mogą się opłacić.  

Otóż ów obiekt, biorący udział w spotkaniu dwóch niekompatybilnych wobec siebie 
cywilizacji 165 milionów lat po Chrystusie, stworzony został przez człowieka XXI 
wieku. Niedługo przed kosmiczną katastrofą NASA wysłała na Marsa roboty, których 
główną misją było przygotowanie infrastruktury pod ludzką kolonię. Roboty zapro-
gramowano, by pozyskiwały lokalne surowce i z nich budowały bazy dla przyby-
wających wkrótce ludzi. Projektem towarzyszącym misji był program autoreprodukcji 
robotów koordynowany przez specjalistów od sztucznej inteligencji i traktowany 
o dużo mniej serio niż cel główny. Tuż po wybuchu wulkanu na Ziemi jeden z robotów 
na Marsie, prototyp o nazwie John. Van Neumann, zreprodukował sam siebie. Ludzkość 
zajęta już była wówczas ratowaniem samej siebie i fakt ten nie miał wówczas żadnej 
wagi. Jednak roboty na Marsie, pozostawione same sobie, zaczęły reprodukować 
siebie w geometrycznym przyroście: jednej kopii na rok od każdego robota w oparciu 
o znalezione surowce. Doprowadziło to do wojen maszyn o surowce, do odkrywkowej 
eksploatacji Marsa i w końcu, po tym, jak maszyny zaczęły rozbierać jądro planety, do 
ostatecznej anihilacji Marsa, przekształconego w miliony skłębionych na sobie, 
robotycznych kopii. Wreszcie, dzięki umiejętnemu użyciu żagli słonecznych, fuzji 
termojądrowej i silników antymaterii ławice replikantów wyruszyły w głąb Układu 
Słonecznego. Nastąpił początek cywilizacji maszyn, która po upływie milionów lat 
zaczęła poszukiwać swoich korzeni i jeden z jej przedstawicieli trafił na zmienią nie do 
poznania Ziemię.  

Scenariusz ten, choć wzięty z science-fiction, stanowi też część spekulacji nauko-
wych i filozoficznych. Wskazał na niego Stephen Hawking, gdy mówił, iż w momencie 
powstania sztucznej inteligencji prawdopodobne jest to, że maszyny zaczną projek-

                                                                
26 Tamże, s. 117.  
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tować same siebie, zostawiając ograniczonego przez biologię człowieka w tyle 
w wyścigu ewolucyjnym

27
. O scenariuszu takim mówił też Stanisław Lem, i to nie 

tylko w obrębie swojej ironicznej prozy, kpiącej sobie z utartych konwencji i założeń 
amerykańskiej powieści science-fiction, ale też w ramach poważniejszej refleksji 
spekulatywnej. Świetnym przykładem jest odpowiedź Lema na wystąpienie Juliana 
Huxleya, zapoczątkowujące współczesne dyskusje nad kreatywną ewolucją i posze-
rzaniem człowieka

28
. W szkicu „Aksjometria postępu”, wychodząc od homeostazy 

jako mechanizmu adaptacyjnego, Lem odrzuca antropocentryczne „kryterium postę-
powości ewolucyjnej” Huxleya, dla którego człowiek i ludzki rozum są ostatecznym 
sukcesem ewolucji, by rozróżnić ewolucyjny sukces od ewolucyjnego postępu. Ten 
pierwszy reprezentują owady, które w postaci fizjologicznie niezmienionej były 
w stanie przetrwać miliony lat i co najmniej kilka planetarnych kataklizmów. Jeśli 
zadaniem ewolucji jest przetrwanie i utrzymanie życia, owady są do tego celu o wiele 
lepiej uposażone niż człowiek, który, rzecz jasna, wyprzedza je pod względem 
ewolucyjnego postępu. W jeszcze lepszej pozycji, jak przyznaje Lem, będą maszyny:  

Z czysto organizacyjnego, statystycznego, a także adaptacyjnego stanowiska 
maszyny, co formy biologiczne zastępują i tworzą pewien jednolity, auto-
nomiczny „ omeostat planetarny” – stanowią rozwiązanie bardziej stateczne, 
jak również bardziej sprawne od cywilizacji człowieka. 

Logika biologii i ewolucji, zastosowana na równi do człowieka, zwierząt i maszyn, 
oraz obejmująca ewolucję rodzaju egzobiologicznego okazuje się uprzywilejowywać 
maszyny. To one mają największe szanse na przeżycie planetarnych katastrof. Samo-
replikujący się, inteligentny wytwór człowieka może być zatem czymś więcej niż 
w czarnym scenariuszu Hawkinga. Nie zawsze zagrożeniem, lecz czasem gwarancją, 
że w przypadku, gdy (niemal) nieśmiertelny ludzki gen nie zdoła jednak przetrwać, 
jego nowym awatarem, reprezentującym ludzkość jako swoje odległe początki, będą 
rozproszone po kosmosie maszyny. Należy jednak przyjąć ważną poprawkę. Takie 
ujęcie odnosi się jedynie do awatarów kulturowych i do metaforycznej reprezentacji. 
W chwili, gdy kategorię awatara, zwłaszcza awatara genetycznego, spróbujemy odnieść 
do scenariusza, w którym pozostałością po człowieku są nie jego biologiczni potom-
kowie, ale wytwory ludzkiej technologii, to w takim egzobiologicznym wymiarze 
możemy mówić jedynie o symulacji człowieka, a nie o jego awatarach. Taki statut 
nadaje produktom uploadu świadomości Jean Francois Lyotard swojej filozoficznej 
refleksji nad zagładą świata za 4 i pół miliarda lat, gdy dojdzie do „śmierci” słońca

29
. 

W dialogu między filozoficznymi alter-ego HE i SHE na temat możliwości przedłu-
żenia życia poza Ziemią i poza ciałem w oparciu o sztuczne materiały, SHE mówi, iż 
świadomość niewcielona jest jedynie „wizją” prawdziwego, świadomego życia, podobną 
wizji malarskiej. HE twierdzi wręcz przeciwnie. Dla niego człowiek jest niczym innym 
tylko wysoce skomplikowanym splotem software’u i hardware’u. Współczesna 
science-fiction, od kosmicznych oper do próbującej utrzymać się w ryzach naukowości 
fikcji ewolucyjnej jest i będzie równie podzielona.  

                                                                
27 Cyt. za: Cellan-Jones R., Stephen Hawking warns artificial intelligence could end mankind, BBC 

2.12.2014, https://www.bbc.com/news/technology/30290540, 30.11.2020. 
28 Lem S., Dialogi, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1984. 
29 Lyotard J.F., Can Thought go on without a Body, (tłum.) Boone B., Hildreth L., Discourse (1988), 11:1,  

s. 74-85.  
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6. Podsumowanie 

Dotychczasowy wywód zdaje się prowadzić do paradoksalnej konkluzji. Z jednej 
strony, wyczekiwany przez transhumanistów moment osiągnięcia przez człowieka 
nieśmiertelności dzięki technologii, jak i zapowiadane przez posthumanistów przekro-
czenie progu osobliwości technologicznej jawią się jako płonne utopie cywilizacji 
technicznej człowieka. Jawi się ona jako krótki epizod w cyklu kosmicznych katastrof 
i ponownego rodzenia się inteligentnego życia na Ziemi (i poza nią). Zamiast zajmować 
się sprawami ostatecznymi, nieśmiertelnością i formami wpływania na ewolucję, 
powinniśmy – jak sugeruje Ladisla  Ko    – przyjąć postawę ewolucyjnego realisty, 
uznać obecny szczebel rozwoju człowieka za szczytowy i pogodzić się z naszą 
indywidualną śmiertelnością oraz powolnym starzeniem się ludzkiego gatunku.  

Z drugiej strony, jak sugerują autorzy prozy spekulatywnej i ewolucyjnego science-
fiction, rozwój sztucznej inteligencji i inżynieria genetyczna to być może jedyny sposób 
na to, by ludzki gen i ludzka myśl techniczna przetrwały w obliczu gwałtownych 
zmian klimatycznych i planetarnych, z których tylko część da się dziś przewidzieć. 
Choć sceptyczni wobec transhumanistycznego idealizmu i wiary w ewolucyjną pozycję 
i sprawczość człowieka, zarówno Lem, jak i Ko    – ten ostatni na szczęście nie mówi, 
czym ludzkość ma się zajmować po przyjęciu postawy ewolucyjnego realizmu – 
zdają się sugerować, że to właśnie teraz, dziś, w obliczu kryzysu antropocenu i wzno-
wionej fali eksploracji kosmosu, człowiek powinien teoretyzować i praktykować 
kierunki rozwoju, które przygotują tych, co nastąpią po nas, do życia na zmienionej 
Ziemi lub poza nią.  
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ewolucyjnego humanizmu Ladislava Ko   a i myśli Stanisława Lema  

Streszczenie 
Posthumanistyczne wizje rozwoju cywilizacji i życia na Ziemi najczęściej nie wykraczają poza perspek-
tywę setek, najwyżej kilku tysięcy lat. To w obrębie tak projektowanej przyszłości zakreśla się najważniej-
sze dla rozwoju homo sapiens horyzonty: technologicznej osobliwości oraz jednostkowej nieśmiertelności. 
W artykule zaprezentowane zostają dużo odleglejsze wizje, sięgające milionów lat wprzód. Można je znaleźć 
w obrębie nurtu prozy spekulatywnej zainicjowanej przez Last and First Man Olafa Stapledona i konty-
nuowanej m.in. przez brytyjskich pisarzy tzw. ewolucyjnej s-f. Z tej perspektywy zarówno wyczekiwany 
przez transhumanistów moment osiągnięcia przez człowieka nieśmiertelności dzięki technologii, jak i zapo-
wiadane przez posthumanistów przekroczenie progu osobliwości technologicznej jawią się jako krótkie 
epizody w cyklu kosmicznych katastrof i ponownego rodzenia się inteligentnego życia na Ziemi i poza nią.  
Literackie przykłady światów z odległej przyszłości (Od Stapledona poprzez Stanisława Lema i Andriana 
Czajkowskiego) prezentowane będą w świetle ewolucyjnego racjonalizmu Ladisla a Ko   a. Prawa 
termodynamiki i zasada entropii – wg słowackiego biologa kognitywnego – ograniczają zestaw możliwych 
ścieżek rozwoju życia we Wszechświecie, każą traktować nieśmiertelność jako platońską fikcję, a zagładę 
człowieka uznać za ewolucyjny pewnik. Najbardziej niezniszczalny, niemal nieśmiertelny okazuje się 
w tej perspektywie ludzki gen, a kolejne odsłony gatunku ludzkiego są jego tymczasowymi awatarami.  
Słowa kluczowe: proza spekulatywna, ewolucja, science-fiction, nieśmiertelność, ewolucyjny humanizm, 
awatar 
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Obraz miasta-nierządnicy  

w „Ślepnąc od świateł” Jakuba Żulczyka 

1. Wprowadzenie 

Władimir Toporow, czołowy przedstawiciel tartusko-moskiewkiej szkoły semiotyki, 

w jednej ze swoich rozpraw
2
 przedstawił dwa przeciwstawne obrazy metropolii. 

Ukazał je, opierając się na fragmentach zaczerpniętych z Pisma Świętego, a konkretnie – 

z Apokalipsy (rozdziały 17-18 i 21-22), ksiąg prorockich i Ewangelii
3
. Biegunowo 

ujęte typy idealne w interpretacji badacza odpowiadają dziewictwu kobiety w jednym 

przypadku i jej prostytuowaniu się – w drugim. Mowa więc w tekście Toporowa odpo-

wiednio o mieście-dziewicy i mieście-nierządnicy. Biblijnym wzorem pierwszego jest 

położone na górze Syjon Niebieskie Jeruzalem. Reprezentatywne dla drugiego typu są 

natomiast Babilon oraz Sodoma i Gomora (by wymienić najsłynniejsze) – miasta 

ziemskie, upadłe, pogrążone w grzechach mieszkańców. 

Tak najogólniej przedstawia się koncepcja Toporowa. Na potrzeby analizy powieści 

Jakuba Żulczyka pt. „Ślepnąc od świateł” wypada jednak dokładniej (ale i przeglą-

dowo, ze zwróceniem uwagi na najistotniejsze elementy) wyjaśnić, czym właściwie 

jest jedna z dwóch powyższych kategorii – mianowicie miasto-nierządnica – według 

Biblii, a następnie w interpretacji moskiewskiego semiotyka kultury. Przedstawiając 

koncepcję miasta upadłego, Toporow sięga przede wszystkim do Apokalipsy. To m.in. 

tam został nakreślony sugestywny wizerunek metropolii ziemskiej. Autor ukazuje ją 

jako Wielką Nierządnicę
4
, z którą „nierządu się dopuścili królowie ziemi”. Apoka-

liptyczna niewiasta jest odziana w zdobne klejnoty, a w jednej z dłoni trzyma kielich 

                                                                
1 Uniwersytet Warszawski. 
2 Toporow W., Tekst miasta-dziewicy i miasta-nierządnicy w aspekcie mitologicznym, [w:] tenże, Miasto 

i mit, przeł. Żyłko B., wybór i wstęp tenże, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 31-45. 

W niniejszym artykule analizę powieści Żulczyka oparto wyłącznie na teorii Toporowa. Skupiono się jedynie 

i konkretnie na rozpoznaniu jej tropów/śladów w tekście Ślepnąc od świateł, stąd też nie korzystano z innych 

rozpoznań teoretycznoliterackich o podobnym charakterze i tematyce, a mianowicie o semiotyce i mitologii 

miasta w kontekście semiotyki kultury w ogóle. Warto więc chociaż tutaj – dla porządku – wymienić przynaj-

mniej kilka najważniejszych prac czołowych badaczy traktujących o tych zagadnieniach: Toporow W., 

Petersburg i tekst Petersburski literatury rosyjskiej. Wprowadzenie do tematu, [w:] tenże, Miasto i mit, dz. 

cyt.; Toporow W., Przestrzeń i rzecz, przeł. Żyłko B., Wydawnictwo Uni ersitas, Kraków 2004; Semiotyka 

kultury, wybór i opr. Janus E. i Mayenowa M.R., przedmowa Żółkiewski S., Państwowy Instytut Wydaw-

niczy, Warszawa 1975;  emiotyka dziejów Rosji, wybrał i przeł. Żyłko B., Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 

1993; Łotman J., Kultura i eksplozja, przeł. Żyłko B., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999; 

Żyłko B.,  emiotyka kultury.  zkoła tartusko-moskiewska, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010. 
3 Oczywiście opisów biblijnych przedstawiających miasto w wersji demonicznej bądź niebiańskiej (oraz 

w ogóle w innych kategoriach [np. miasta-matki bolejącej, Jerozolimy miasta-wdowy] lub kontekstach 

[np. historycznym, a nie symbolicznym]) można znaleźć o wiele więcej. 
4 Jak zaznacza Toporow, w tekstach tego rodzaju nie chodzi o upodobnienie czy personifikację do nierządnicy 

(lub odpowiednio dziewicy), lecz o całkowitą tożsamość porównywanych członów. Miasto po prostu jest 

nierządnicą (Tamże, s. 40). 
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„pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu”
5
. W dalszym fragmencie czytelnik 

dowiaduje się, że tym miastem jest Babilon, który zaufał swojej piękności, wywyższył 

się i w konsekwencji stał siedliskiem wszelkich duchów nieczystych. Jego grzechy 

„narosły aż do nieba”
6
, stąd słusznie spadnie na niego kara. Ile się bowiem wsławił i ile 

osiągnął przepychu, tyle zadanych mu zostanie katuszy i smutku
7
. 

Toporow zwraca uwagę, że w perspektywie mitologicznej i opatrznościowej (sfor-

mułowanie badacza) instytucja miasta narodziła się „wówczas, gdy człowieka wygnano 

z raju i nastały złe czasy”
8
. Przestrzeń miejska stała się zbiorowiskiem ludzi, którzy 

odwrócili się od praw Bożych; miejscem przeklętym, upadłym i rozpustnym, wiszącym 

nad otchłanią lub tę otchłań stanowiącym; oczekującym kar niebieskich
9
. Możliwości, 

jakie dawało życie w mieście, nie zostały wykorzystane we właściwy sposób – „Brama 

bóstwa” (Bab-ili) zawiodła
10
. Nierządnica „zaufała swojej piękności i wyzyskała sławę 

na to, aby uprawiać nierząd”
11
. Zaprzepaściła w ten sposób szansę, by stać się oblu-

bienicą Bożą. 

Zdecydowanie można stwierdzić, że Warszawa w powieści „Ślepnąc od świateł” 

jest przedstawiona na wzór miasta-nierządnicy. Ukazany przez Żulczyka obraz stolicy 

wyraźnie zbiega się z koncepcją Toporowa. Celem pracy jest wykazanie tych zbieżności.  

2. Warszawa jako miasto-nierządnica w wizji Żulczyka 

Żulczyk ukazuje Warszawę jako miasto zepsute do cna. W wizji narratora – Jacka – 

jest ona monstrualnym, brudnym organizmem pożerającym swoich mieszkańców. 

Młodzi przybywają do stolicy z małych miejscowości po pieniądze i związane z nimi 

kariery. Ich działaniami kierują jedynie żądza zarabiania, popęd seksualny i narkotyki 

(głównie kokaina). 

Tak przedstawiona metropolia nie jest wyłącznie tłem zdarzeń powieściowych. 

Odgrywa rolę może nie pierwszoplanową, ale na pewno jest ważnym bohaterem 

zdarzeń, dzięki czemu we właściwy sobie sposób aktywnie uczestniczy w kształtowaniu 

wizji zaprezentowanej w powieści. Narrator konsekwentnie opisuje Warszawę w kate-

goriach animizacyjnych. Zdecydowanie najczęściej jest ona przedstawiona jako potwór, 

monstrum leżące pod miastem i przewracające się na drugi bok (ŚoŚ 514)
12

. Bestia 

nieustannie grasuje, czyhając na swoje ofiary, którymi są mieszkańcy miasta. Jej wnętrz-

ności – żołądek, bezzębna jama ustna oraz czarne serce – są brudne i wiecznie nienasy-

cone: „Miasto za oknem szeroko otwiera usta. Chce jeszcze więcej, jego żołądek jest 

nieskończony, połknie i pomieści wszystko” (145); „Ta melodia dobiega z wielkiego, 

burczącego brzucha Warszawy” (204); „Zaraz pod nami jest brzuch miasta, słyszę jego 

                                                                
5 Ap 17, 4. Cytaty z Biblii oparto na V wydaniu tzw. Biblii Tysiąclecia: Pismo Święte  tarego i Nowego 

Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, opr. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy benedyktynów 

tynieckich, Poznań 2008. 
6 Ap 18, 5. 
7 Toporow W., dz. cyt., s. 34-35. Zob. zwł. Ap 17, 1-2; 4-5 oraz Ap 18, 2; 5. 
8 Tamże, s. 33. 
9 Tamże, s. 34. 
10 Tamże, s. 35. 
11 Por. Ez 16, 15. 
12 Żulczyk J., Ślepnąc od świateł, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2014, s. 514. W nawiasach podano 

skrót utworzony od tytułu powieści oraz odwołania do jej stron(y). W kolejnych nawiasach pominięto skrót 

tytułu. 
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syk, bulgot, procesy żołądkowe” (282); „Coś pod spodem miasta się ślini, coś otwiera 

szeroko usta, coś czeka na kolejną porcję pokarmu” (517); „– Po prostu taka jest. 

Wszyscy żyjemy o krok od jej brzucha – odpowiada. – Hoduje nas, aby mieć co jeść” 

[wypowiedź jednego z bohaterów – przyp. T.B.] (284). 

Nieczystość i głód miasta-potwora wiążą się z jego chorobliwością spowodowaną 

czynami ludzi mieszkających na powierzchni. Te zaś sprawiają, że Warszawa jako 

Ziemia Obiecana staje się ziemią przeklętą. (Stąd też bierze się chęć „wymiotowania” 

miasta (250)). Metropolia znajduje się w „stanie terminalnym”, z trudem oddycha (236); 

jest „wymiętym egzemplarzem książki” (9), gnije, pozostaje ogromną rozkładającą się 

masą (272): „[…] oddycha, ciężko, sapie, próbuje odkrztusić nagromadzoną flegmę, 

a jego [miasta] oddech idzie prosto z flaków, z kanałów, nieświeży i ciężki; jego serce 

łomocze jak wielki bęben” (12); „To miasto wydziera kolejny oddech ze swojego 

przerośniętego, nasterydowanego serca” (24); „Odwracam się od miasta, jego wielkich 

ust” (332). W jednym fragmencie stolicę upodobniono nie na potwora, lecz na kobietę. 

Co prawda, nie jest ona Toporowską nierządnicą, a jeśli nawet, to czytelnik ma tu do 

czynienia co najwyżej z jej późnym i karykaturalnym wyobrażeniem – w tekście mowa 

o nagiej, zawstydzonej, starej i brzydkiej kobiecie (236). Przy okazji odwołania do 

Toporowa i Biblii trzeba także przywołać jeden urywek, w którym narrator porównał 

miasto do otchłani
13

 widzianej z przedostatniej kondygnacji wieżowca Intercontinental: 

„Z tej perspektywy, z czterdziestego trzeciego piętra, Warszawa wygląda jak otchłań, 

którą zresztą jest w istocie. Jest bezzębną jamą” (329). 

Stolica Polski jest odwróceniem obrazu rajskiego ogrodu. Jej przestrzeń to mroźna, 

zimowa, pokryta mgłą i smogiem siatka ulic. W centrum miasta zamiast (analogicznie 

do raju) drzewa poznania dobra i zła, stanowiącego o szczęściu pierwszych rodziców, 

stoi Pałac Kultury i Nauki. (Co prawda, pojawia się on w scenerii powieści zaledwie 

parę razy). Swoją brązową fasadą piaskowca, podświetloną fioletowym kolorem lamp, 

króluje nad zepsutym organizmem miejskim i stanowi jego symbol: „Maluch dzieli 

kreski na stole. Za oknem widać Pałac Kultury i Nauki, oświetlony na fioletowo” (42). 

Przestrzeń wokół Pałacu, jakby na wzór epicentryczny, jest najbardziej zepsuta. Jak 

mówi Jacek, „w konkretnych częściach miasta imprezy zaczynają się, szczytują i kończą 

o konkretnych godzinach. I cokolwiek by się działo, Śródmieście zawsze poddaje się 

ostatnie” (12). PKiN towarzyszy więc ludziom w ich czynach, staje się niemym obser-

watorem chaosu wytwarzanego naokoło. 

Istotnym czynnikiem składającym się na obraz Warszawy są jej mieszkańcy. Osta-

tecznie to oni w znacznej mierze współtworzą wizerunek swojego miasta. Jackowi, jak 

niemalże każdemu innemu mieszkającemu w stolicy, udziela się jej trująca atmosfera. 

Główny bohater lubi swoje życie, ale mimo wszystko chciałby uwolnić się od niszczą-

cego wpływu, którego uosobienie stanowi – jego zdaniem chory psychicznie – bandyta 

Dario. O wyrwaniu się z przeklętej przestrzeni nie ma jednak mowy. Wnętrzności 

znanego w branży handlarza kokainą – serce i żołądek – łączą się niewidzialną nicią 

z czarnym sercem metropolii: „To koniec. To jedyne wyjście. Z czarnego, bijącego 

pod spodem miasta serca idzie długa, śliska nić, nić wrośnięta w mój żołądek, w moje 

serce, ale teraz najwyższy czas je przeciąć” (500). Podobne porównanie znaleźć można 

we wcześniejszej partii powieści, gdzie mowa z kolei o gęstej wodzie skażonej Wisły 

                                                                
13 Por. Toporow W., dz. cyt., s. 34. 
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przepływającej przez wnętrze bohatera: „Warszawa przepływa przeze mnie, w tym 

ostatnim momencie czarna rzeka płynie przez moje ciało, skupia się we mnie Warszawa, 

skroplona do gęstego, czarnego płynu” (375). Po propozycji złożonej Jackowi przez 

Daria, w piwnicy (miejsce pod ziemią nie pozostaje tu bez znaczenia) (498), główny 

bohater jeszcze żywi nadzieję, że uda mu się uciec z miasta i zdążyć na samolot do 

Argentyny. Próbuje przeciąć przeklętą więź: „To koniec. Już nigdy nie zobaczę War-

szawy, nigdy już tu nie będę. To dobrze. To najlepsze wyjście. Teraz tylko dojechać na 

lotnisko, przeciąć nić” (506). W ten sposób odpocząłby od tytułowych, sztucznych 

świateł, w Warszawie stanowiących nie źródło życia (które daje światło naturalne), lecz 

śmierci: „Światło na korytarzu jest zimne i wchodzi mi w oczy jak dwa tępe noże. To 

światło jest wszędzie, oświetla całą Warszawę. Odpocznę od niego. Odpocznę od 

świateł” (404). Przeczuwa, że stolica może uwięzić go na zawsze w swoim podziem-

nym istnieniu – potraktowanym tu zarówno metaforycznie, jak i dosłownie (504). 

Podziemia miasta, jako topos wspominane przez Bogusława Żyłkę we wstępie do 

tekstu Toporowa, odnoszą się bezpośrednio do koncepcji rosyjskiego badacza
14

. Zgodnie 

z nią siedliskiem zła w Warszawie byłyby lokalizacje najczęściej znajdujące się pod jej 

powierzchnią, czyli kluby i inne miejsca o podobnym przeznaczeniu. W ten sposób 

odsłania się tu również „palimpsestowość miasta” (także termin Toporowa), jej nocna 

„warstwa”, rzekomo prawdziwe oblicze – Warszawa nocy, która żyje odwróconymi 

porami dnia
15
: „Jesteśmy na skrzyżowaniu Alej i Marszałkowskiej. Miasto pozornie 

śpi. Pozornie, bo nikogo nie ma na ulicach, bo nie ma ruchu; ale jest obudzone, bardzo, 

po prostu jego życie przeniosło się za zasłonę, do środka, do żołądka” (135); „Miasto 

śpi, ale wierci się w łóżku, poci się, ma koszmary, śpi źle” (150). Jackowi również 

udzielają się problemy ze snem. Jego cykl dobowy jest odwrócony od normy. Główny 

bohater zasypia na dwie, trzy godziny przed rankiem i wstaje późno w ciągu dnia: 

„Wstałem o piętnastej. Jestem wyspany i skupiony. Rano dostałem lekkiego skurczu 

w nodze, ale to nic poważnego. To tylko niedobór magnezu” (11). 

Jacek nie ma czasu na odpoczynek. Liczy się dla niego absolutna samokontrola 

i perfekcja, a te wykluczają jakiekolwiek, choćby chwilowe, rozluźnienie (159). 

Z brakiem czasu wiąże się (ale raczej pośrednio niż bez) niechęć do utrzymywania 

więzi rodzinnych. Ze względu na intensywny handel towarem narkotykowym narrator 

opowieści nie jest w stanie spędzić z rodziną pierwszego dnia świąt Bożego Naro-

dzenia (299). Oszukuje matkę, gdy mówi, czym się zajmuje. (Dwa razy kłamie, że jest 

w Azji na jakimś wyjeździe) (236). Nie potrafi jej wysłuchać, ma dość jej problemów 

emocjonalnych (71-72); z babcią nie utrzymuje żadnego kontaktu (73). Rodzina, którą 

ignoruje, została w Olsztynie – stamtąd przyjechał do Warszawy, by studiować na 

Akademii Sztuk Pięknych i zostać artystą (72). Miasto zmieniło go nie do poznania. 

W swoim postępowaniu Jacek nie jest odosobniony (choć różni się od reszty 

swoistym ascetyzmem). W zasadzie wszyscy wokół niego żyją i zachowują się 

podobnie. Chcą być panami swojego losu, bogami życia; budują starotestamentalną 

wieżę Babel
16
. Odnajdują nowy raj, w którym nie prowadzą już rozmowy z Bogiem, 

ponieważ siebie uczynili na wzór „bogoczłowieka” (określenie Toporowa)
17

. Ludzie 

                                                                
14 Żyłko B., Wstęp, [w:] Toporow W., dz. cyt., s. 28. 
15 Tamże, s. 28-29. 
16 Toporow W., dz. cyt., s. 33. 
17 Tamże, s. 35. 
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w Warszawie są pozostawieni samym sobie, przez co muszą troszczyć się wyłącznie 

o własny los
18

. 

Więcej jest w nich jednak porażki niż zwycięstwa. Coraz większe sukcesy życiowe 

są przysłaniane przez ciągłe poczucie pustki i zagubienia, te zaś są podtrzymywane 

całkowitym otumanieniem wywołanym czy to ciągiem narkotycznym, czy to innymi 

używkami. Ludzie, owszem, zyskują stanowiska, posiadają niebotyczną ilość pieniędzy, 

ale daje to opłakane skutki. Za ambicje muszą zapłacić olbrzymią cenę, jaką jest znie-

wolenie i/lub paraliż więzi małżeńskich (z ewentualnym rozszerzeniem na cały krąg 

rodzinny). Wystarczy przytoczyć scenę, w której Jacek około drugiej w nocy przychodzi 

z narkotykami do pewnej kobiety. Jej syn studiuje na Oksfordzie; męża bez przerwy 

nie ma, bo pracuje, a przy okazji uprawia seks z młodszymi kobietami. Żona doskonale 

o tym wie i czuje się rozbita – nie ze względu na fakt, że ją zdradza, ale dlatego, że nie 

chce się do tego przyznać. Sama zresztą, przygnębiona, proponuje seks głównemu 

bohaterowi (219-232). 

Ambicja napędzana instynktami sprawia, że w ludziach mocniej odsłania się ich 

strona zwierzęca. Animizująca perspektywa jest w tekście wielokrotnie akcentowana. 

Trzeba jednak podkreślić, że w zdecydowanej większości przypadków odnosi się do 

mężczyzn. Śniady i Stryj na przykład „razem wyglądają jak jeszcze spokojne, jeszcze 

przez chwilę najedzone zwierzęta, ale zmiana tego stanu to kwestia sekund” (15); 

Maluch „ma w sobie coś z hieny, z brzydkiego i chorego zwierzęcia” (44); pewna 

Rosjanka ma usta „jak dwa tłuste, czerwone robaki” (61), a Stryj (w innej scenie) – 

„pysk psa, głupiego psa” (295). Główna postać dzieli się swoimi obserwacjami, prze-

prowadzając je na sobie i innych: „Siadam na krześle [mówi Jacek] i czekam, aż znajdzie 

pieniądze. Jego kumple siedzą naprzeciwko, taksują mnie otępiałymi, znudzonymi 

spojrzeniami zwierząt” (53); „Czuję bijące od niej niezdrowe ciepło. Jakby w środku 

było zdychające zwierzę” (64); „Do oczu wstrzyknięto im mleko, miotają się po swoich 

życiach jak oślepione zwierzęta po zamkniętych klatkach” (65); „W strukturze robaków 

przydzielono mi rolę ducha” (459); „Jestem spokojny. Co prawda, boję się go [Daria], 

to normalne, mniejsze zwierzę zawsze boi się większego i groźniejszego” (483). Jacek 

wygłasza, poza powyższymi, refleksje bardziej uniwersalne na temat „zwierzęcości” 

ludzi: „Człowiek to zwierzę z impulsem akumulowania dóbr, robienia zapasów. Agre-

sywne, terytorialne, głupie […]. Atawizmy. W dziewięćdziesięciu procentach składamy 

się z atawizmów, reszta – język, kultura, religia, etyka – to tylko wypadki przy pracy” 

(100); „Warszawa jest klatką pełną hodowlanych, przeznaczonych na eksperymenty 

zwierząt” (352). W tej wizji ludziom-zwierzętom wszędzie towarzyszą brud i nie-

czystość, zgromadzone w przywoływanym pucharze apokaliptycznej Nierządnicy (17). 

Mieszkańcy, kierując się instynktem i chwilowymi przyjemnościami, są chaotyczni. 

Brak im celu, ich ruch jest przypadkowy: „Ludzie. Wylewają się na zewnątrz, w światła 

i ciemność, w swoje życie, w weekend, w hałas, jak rozsypane ogromną dłonią paciorki” 

(12). Oto dłuższy fragment prezentujący życie w sercu stolicy: 

Miasto jest już wysycone ludźmi. Idą w grupac , wyszczerzeni do najbliższyc  

paru godzin życia, wylewają się z przejść podziemnyc , wsiadają do i wysia-

dają z taksówek. Jeszcze wyprostowani, jakby przyczepieni do niewidzialnyc  

strun. Jeszcze młodzi w ten najbardziej irytujący sposób: sprawiający 

                                                                
18 Por. tamże, s. 33. 
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wrażenie, jakby przebrali się w ubrania własnyc  rodziców. Maszerujący. 

Wyprostowani. Wzorowi oficerowie własnyc  życiorysów. Idący po drobne 

zwycięstwa, po identyczne, nudne przegrane. Biegnący przed siebie po to, aby 

na c wileczkę zapomnieć […]. Niektórzy może c cieliby, aby gdzieś 

w wiszącym nad tym wszystkim powietrzu, tym powietrzu, które ma niezmiennie 

czarny kolor, było coś jeszcze. Jakiś głos. Jakieś gówniane ec o. Jakaś 

prawda. Jakiś skarb. Niektórzy może łudzą się, że to coś tam jest, ale większość 

z nic  w ogóle o tym nie myśli. Myślą przede wszystkim o jedzeniu, seksie, 

płatnościac , podatkac . Przede wszystkim myślą o pieniądzac . O tym, że 

mają ic  za mało. Ci, którzy myślą o czymś więcej, są z góry na przegranej 

pozycji.  ą zdekoncentrowani. Z rozkojarzonym błędnikiem, jakby coś nagle 

uderzyło ic  w skroń. Wpatrywanie się w tę czarną kartkę powietrza nie ma 

najmniejszego sensu. To, co tam jest, zawsze będzie niewidoczne, gdy stanąć 

naprzeciwko. To coś, tę prawdziwą treść miasta, można zobaczyć tylko kątem 

oka, mimoc odem. Tak samo, jak nie ma sensu wpatrywać się w ludzi.  ą 

identyczni. Trajektorie ic  ruc ów, ic  myśli, ic  lęki są zbieżne w stu 

procentac . Odróżniają się tylko szczegółami. Mundurkami. Można oceniać 

i opisywać ludzi, grupować ic  w podzbiory, katalogować, przypisywać im 

miejsca na własnyc  siatkac , mapac . Ale jesteśmy tutaj wszyscy tacy sami 

jak rozproszone punkty, bezładnie i bez skutku próbujące wrócić do wspólnego 

stanu skupienia, złączyć się w jedną plamę (21-22). 

Egzystencja takich jednostek przypomina nienasycenie w znaczeniu, jakie nadał 

temu słowu niemal sto lat wcześniej Stanisław Ignacy Witkiewicz
19

. Ten stan zostaje 

potwierdzony, choćby w następującym fragmencie, przypominającym zresztą (zwłaszcza 

w początkowej części) Witkiewiczowską prozę: „Łakną, lgną do siebie nawzajem 

tylko po to, aby siebie wyrzucić i zgnieść, pozbyć się siebie za dzień, za miesiąc, za 

rok, a w interesach, w seksie, w przyjaźni – oszukać, wykorzystać, skłamać” (65). Nie-

nasyceni mieszkańcy wydają się być zniewoleni dlatego, że ciągle chcą więcej, a chcą 

więcej z tego powodu, że karmią się złudzeniami, które daje im np. Jacek w postaci 

kokainy (66). 

Ułudami są też pieniądze i wszechobecny seks: „Był po prostu wciąż głodny, ten 

głód rósł w nim w postępie arytmetycznym, musiał żreć forsę jak białko” (60); „Zawsze 

chodzi wyłącznie o pieniądze […]. To jedyna pobudka” (99); „Handluję kokainą 

wyłącznie dla pieniędzy. Nie dla rzeczy, które mógłbym za nie kupić, tylko dla nich 

samych” (100). Zarówno mężczyźni, jak i kobiety w stosunkach seksualnych nie ogra-

niczają się do jednej, wybranej osoby: „Pieprzy je [kobiety] po to, aby odznaczyć 

kolejną kreskę na ścianie, pozacierać ręce przez chwilę, że teraz jest ich już trzydzieści 

siedem, a nie tylko trzydzieści sześć” (56). Prostytucja nie jest zjawiskiem marginalnym, 

lecz zwyczajną rozrywką wielu kobiet – taką opinię wyraża jeden z bohaterów, Piotrek, 

w rozmowie z Jackiem: „Mówię ci Jacuś, teraz każda jest jak kurwa, każda, powącha 

                                                                
19 Najwyraźniej kategorię nienasycenia w twórczości Witkacego widać u bohaterów powieści o tym tytule 

(Witkiewicz S.I., Nienasycenie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992). Zob. także jego pisma 

teoretyczne: tenże, „Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia” i inne pisma filozoficzne 

(1902-1932), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2002. 
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pieniądz i leci” (331). Uprawianie najstarszego zawodu świata nie wynika jedynie 

z trudnej sytuacji materialnej (474-475). 

Zgodnie z przekazem biblijnym na tak „prowadzące się” miasto powinna spaść 

w końcu kara Boża. Jednakże w „Ślepnąc od świateł” darmo jej szukać. Jest, co prawda, 

przywoływana przez Jacka kilka razy, ale jedynie jako niespełnione pragnienie. Bohater 

chce, by na Warszawę spadł wielki deszcz, potop. Już na samym początku książki 

pojawia się wzmianka o tak wyobrażonej karze: 

Jest spuc nięte [miasto], tak jakby w ściany, w c odniki, w okna, w kostkę 

Bauma – w to wszystko wsiąknęła już na stałe czarna, brudna woda. Przydałby 

się deszcz, burza, potężny piorun, który c ociaż na c wilę przeczyściłby 

powietrze, wyprasował je. Przydałaby się powódź (9). 

Najbardziej znamienną i wyrazistą realizacją tego życzenia jest licząca kilka 

akapitów modlitwa Jacka, znajdująca się na końcu pierwszego rozdziału – „Piątku”. 

Główny bohater niczym odwrócona figura Abrahama wzywa w niej Boga, aby w bez-

pośredni i sugestywny sposób wyrazić Mu swoją frustrację i bezradność, beznadzieję, 

pustkę. Poszczególne prośby przeplatane są powszechnie używanymi frazami, które 

stanowią typowe, modelowe wezwania zawarte w chrześcijańskich, ściślej – kato-

lickich modlitewnikach: 

Boże Wszec mogący, w Trójcy Jedyny, ześlij deszcz […]. Niec  wszystko 

zaleje woda, czarna, brudna, zimna […], niec  po samą iglicę przykryje Pałac 

Kultury i Nauki […]. Boże, zabij nas, święć się imię Twoje. Zatop nas, bo nie 

zasługujemy na nic innego […]. Zatop nas, bo nie potrafimy myśleć, ani 

koc ać. Bo tego nie c cemy. Bo idziemy przez las, pijani od słów […]. C cę 

tylko pieniędzy i nocy […]. Zatop ic  wszystkic , bo nie wiedzą, co czynią, bo 

nie wiedzą, kim są, bo wyc odzą w dzień i w noc, tak samo bezmyślni, tak 

samo oszukani jak małe dzieci, które wbiegają do ogromnego lunaparku 

i przez c wilę jeszcze biegną, unoszone przez muzykę, reflektory, odgłosy, 

dźwięki i melodie, śmiec  klaunów, brzęk monet, ale po c wili zatrzymują się 

i stoją nieruc omo, nie wiedząc, co się dzieje, głuc nąc od  ałasu, ślepnąc od 

świateł […]. Wysłuc aj mnie, Boże Przenajświętszy. Wysłuc aj, c ociaż nie 

mam nic, co mógłbym zaoferować Ci w zamian. W imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego. Amen (66-68). 

W dalszej części powieści pojawiają się również biblijne słowa wypowiedziane 

podczas uczty Baltazara: „Kiwa głową. Jakby jakaś niewidzialna ręka powoli rysowała 

na jego twarzy ślady zrozumienia, wypisywała mu w środku głowy »Mane, tekel, 

fares«” (45). Aluzje do potopu znajdą się także później, podczas jednej z rozmów 

Piotrka z Jackiem (330, 331), oraz jeszcze dalej, gdy narrator ponownie pomyśli 

o modlitwie raz już wypowiedzianej: „Jest minus dwadzieścia stopni. Niebawem zacznie 

się pasterka. Otworzą się drzwi kościołów. Może ktoś pomodli się o deszcz, o koniec. 

Może ja również powinienem się znowu pomodlić” (353). Ostatecznie jednak – zdaniem 

głównego bohatera – miasto nie zostanie ukarane. Z maksymalną rezygnacją, gorzko 

zaneguje on możliwość zagłady: „Być może to miasto wyczerpało już swój limit na 

apokalipsy. Co może jeszcze wydarzyć się na pustyni?” (511). Tak, jak gdyby możliwie 

najcięższa kara była niewystarczająca dla i tak zgubionej Warszawy. 
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3. Wnioski 

Z przytoczonych opisów wyłania się bardzo posępny wizerunek stolicy. Trudno 

odnaleźć jakiekolwiek pozytywy w obrazach i sytuacjach kreślonych przez narratora 

(może poza scenami z sąsiadką, która pilnuje mieszkania Jacka pod jego nieobecność, 

ale jednocześnie przedstawiona zostaje jako naiwna i niezorientowana w rzeczy-

wistości starsza pani). Powieść wydaje się wyolbrzymiać nocne życie stolicy, a nawet 

jeśli nie, to co najmniej zniekształca jej wizerunek przez ciągłe prezentowanie jedynie 

wypreparowanej przestrzeni miejskiej oraz ludzi pochodzących z wąskiego środowiska. 

W „Ślepnąc od świateł” Warszawa nie jest może ukazywana jako nierządnica sensu 

stricto, ale niewątpliwie nosi cechy znajdujące się pod tym sformułowaniem, które 

zostały zaczerpnięte przez Toporowa z Biblii. Równie mocno do obrazu Żulczyka 

pasuje kalka miasta-potwora spopularyzowanego zwłaszcza w europejskiej literaturze 

modernistycznej oraz w realizacjach XIX-wiecznych powieściopisarzy francuskich
20

. 

Miasto-nierządnica nie jest idealnie tożsama z miastem-potworem, niemniej oba 

modele mają o wiele więcej cech wspólnych niż różnicujących. Być może dzieło 

polskiego współczesnego pisarza należałoby uznać za kolejne ogniwo realizacji zapo-

czątkowanych przez Honoré de Balzaca, a kontynuowanych w późniejszych przed-

stawieniach miasta nowoczesnego. 

Pozostaje pytanie, czy w przypadku tej powieści można mówić o mityzacji miasta, 

która jest przecież bardzo ważnym składnikiem koncepcji Toporowa. Z przedsta-

wionych opisów i ich konfrontacji z rzeczywistością wydaje się, że tak – chociażby 

dlatego, że stolicę pokazano tylko od „ciemnej” strony. I choć jest ona całkowicie lub 

po części prawdziwa, nadal pozostaje selektywnym ujęciem miasta, przez co uogólnia 

obraz zarówno pod względem topograficznym, jak i społecznym. 

Toporow pisał, że nierząd i rozpusta są znakiem przesadnej pełni, a ta wynika z nie-

rozumnej rozrzutności nie prowadzącej do szczęścia, lecz popychającej ku śmierci
21

. 

Nudę, chaos i nienasycenie – będące, paradoksalnie, następstwem nasycenia – widać 

w „Ślepnąc od świateł” na każdym kroku. Jacek zabiera głos w dyskusji dotyczącej 

współczesnej mu rzeczywistości, gdy twierdzi, że „wszystkie intencje są brudne” i że 

„zawsze myślimy wyłącznie o sobie” (313). Na koniec dodaje: „Czystość to pewna 

idea. Punkt odniesienia, jak śmierć. Nikt nigdy nie doświadczył śmierci. Nikt nigdy nie 

widział czystości” (314). Z takim, niezbyt optymistycznym przesłaniem, zostawia nas 

głos narratora. 
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Obraz miasta-nierządnicy w „Ślepnąc od świateł” Jakuba Żulczyka 

Streszczenie 

W niniejszej pracy zinterpretowano obraz miasta w powieści Jakuba Żulczyka „Ślepnąc od świateł”. 

Posłużono się w tym celu teorią, jaką prezentuje Władimir Toporow – filolog rosyjski, indoeuropeista, 

czołowy przedstawiciel tartusko-moskiewskiej szkoły semiotyki kultury – w jednej ze swoich rozpraw 

zatytułowanej „Tekst miasta-dziewicy i miasta-nierządnicy w aspekcie mitologicznym”. Wykorzystanie 

swoistej kalki, jaką jest próba steoretyzowania zagadnienia przez Toporowa, i przyłożenie jej do tekstu 

głośnego tytułu powieściowego (w dodatku obdarowanego adaptacją serialową, która jeszcze bardziej 

przysporzyła dziełu popularności) dało ciekawe wyniki. Zostały one poparte wieloma fragmentami czy 

urywkami z powieści, które wyraziście dowodzą, że obraz Warszawy jawi się jako jeszcze jedna odsłona 

toposu miasta, które jest zepsute do cna i z jednej strony stanowi ziemię obiecaną, z drugiej – jawi się jako 

źródło najgorszych występków ludzkich oraz moralnej degrengolady. Choć Warszawa Żulczyka przypomina 

miasto-potwora, w artykule skupiono się na wyzyskaniu wizji miasta-nierządnicy zdefiniowanej przez 

rosyjskiego badacza. Okazuje się bowiem, że w „Ślepnąc od świateł” stolica Polski wiele razy ukazana 

została właśnie na wzór tej ostatniej figury. Zyskała zarazem wymiar biblijnie historiozoficzny i stała się 

w ten sposób przeciwieństwem Nowej Jerozolimy – czymś biegunowo przeczącym miastu niebiańskiemu, 

będącym kolejną realizacją dawnego Babilonu czy Sodomy i Gomory (by wymienić tylko dwa najbardziej 

znane archetypy). 

Słowa kluczowe: Żulczyk, Toporow, Warszawa, miasto-nierządnica 
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Aneta Kwaśniak-Gawłowska
1 

Biblijna Ewa jako mimesis. Naśladowcza funkcja języka  

w „Raju utraconym” Johna Miltona  

Rozważania nad pojęciem prawdy należą do przedmiotu zainteresowań zarówno 

filozofii, jak i literatury. Każda z dyscyplin poszukuje odpowiedzi na stawiane przez 

siebie pytania w różny sposób. W niniejszym artykule chciałabym przedstawić zjawisko, 

które stoi na ich pograniczu. Mowa o mimesis. W swojej książce „Mimesis. Zjawisko 

i problem” Zofia Mitosek wyróżnia kilka jej rodzajów. Jednym ze znaczeń jest naśla-

dowanie (również językowe) pozaliterackiej rzeczywistości.  

W artykule zamierzam przedstawić, w jaki sposób John Milton w poemacie „Raj 

utracony” odwołuje się do opowieści rodzajowej, posługując się naśladowczą funkcją 

języka. W swoich rozważaniach chcę podjąć próbę zestawienia biblijnej Ewy ze zjawi-

skiem mimesis. Celem artykułu będzie więc refleksja na temat „prawdy” o Ewie. 

Posługując się mimesis, Milton kreuje zarówno nowy Eden, jak i nową Ewę. Kim ona 

właściwie jest: posłuszną żoną czy buntowniczką? Ewa – jak mimesis – wydaje się 

nieuchwytna. 

Badania prowadzone są z perspektywy literaturoznawczej. Mimo iż odnoszę się 

również do zagadnień filozoficznych, są one jedynie naszkicowane. Teoria prawdy 

Ludwiga Wittgensteina oraz filozoficzne aspekty mimesis stanowią inspirację do pod-

jęcia analizy literackiej „Raju utraconego” oraz poszukiwania różnorodnych obrazów 

Ewy. Pytanie o prawdziwą twarz Ewy staje się pretekstem do podjęcia głębszej refleksji 

na temat możliwości i ograniczeń filozofii oraz literatury w dochodzeniu do prawdy. 

Tak zarysowana problematyka badawcza wymaga kilku dopowiedzeń. Chodzi 

o próbę określenia dość wieloznacznych słów, jakimi są „prawda”, „rzeczywistość” 

oraz „obraz”. Pojęcia te spróbuję uściślić w kolejnej części artykułu.  

„Prawdziwa” rzeczywistość. Filozofia Ludwiga Wittgensteina 

Na potrzeby niniejszego artykułu chciałabym wspomnieć o korespondencyjnej 

teorii prawdy
2
 według Wittgensteina, której założenia znajdujemy w jego wielkim 

dziele – Traktacie logiczno-filozoficznym. Filozof próbuje w nim odpowiedzieć na 

pytanie, jaki jest stosunek myśli do świata. Utożsamienie myślenia z językiem, czyli 

z „wszelkim sensownym użyciem symboli” sprawia, że Wittgenstein bada tak naprawdę 

relacje zachodzące między językiem a rzeczywistością
3
. Pisze o tym we „Wstępie” do 

dzieła Bogusław Wolniewicz, który zaznacza także, że język jest dla Wittgensteina: 

„nośnik[iem] prawdy i fałszu: jako wielkie zwierciadło, w którym odbija się świat”
4
. 

                                                                
1 anetakwasniak13@gmail.com, Uniwersytet Śląski. 
2 Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, przeł. Wolniewicz B., Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2012, s. X. Poglądy Wittgensteina na temat prawdy ewoluowały. W niniejszym artykule będę 

zajmować się tylko korespondencyjną teorią prawdy, której założenia zostały zapisane w Traktacie logiczno-

filozoficznym. Nie będzie nas wobec tego interesować zwrot Wittgensteina w stronę intuicjonizmu, który 

dokonał się po wysłuchaniu wykładu L.E.J. Brouwera na temat intuicjonizmu w matematyce.  
3 Tamże, s. XII.  
4 Tamże, s. XI. 
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Myślę, że porównanie to odsyła niejako czytelnika do jednej z dwóch opisanych 

w Traktacie teorii stosunku myśli (języka) do świata. Jest to koncepcja zdania jako 

obrazu
5
. Widać zatem, że Wittgensteinowska filozofia prawdy łączy w sobie zagadnienia 

dotyczące języka, obrazu oraz rzeczywistości. Ponieważ w artykule podejmuję refleksję 

na temat literackich obrazów Ewy oraz poetyckiego świata przedstawionego w poe-

macie, przywołanie tejże teorii wydaje się być tutaj odpowiednie.  

Przypatrzmy się więc temu, co na temat wyżej wymienionych kategorii pisze 

Wittgenstein. Zacznijmy od tego, że filozof, widząc związek zachodzący pomiędzy 

językiem a rzeczywistością, dochodzi do wniosku, że zdanie jest obrazem możliwego 

stanu rzeczy
6
. Aby dostrzec, w jaki sposób obraz odzwierciedla rzeczywistość, 

przypatrzmy się poniższemu cytatowi: 

Cała rzeczywistość jest światem. Tworzymy sobie obrazy faktów. Obraz 

przedstawia pewną sytuację w przestrzeni logicznej – istnienie i nieistnienie 

stanów rzeczy. Obraz jest modelem rzeczywistości. Przedmiotom odpowiadają 

w obrazie elementy obrazu. W obrazie przedmioty są reprezentowane przez 

jego elementy. Obraz polega na tym, że jego elementy mają się do siebie 

w określony sposób. Obraz jest faktem7. 

Podobnie można postrzegać Biblię oraz sposób, w jaki przedstawia nam pewien 

określony obraz biblijnej Ewy
8
. Jest ona symboliczną pierwszą kobietą, ale nie można 

traktować jej jak postać historyczną. Próba odwzorowania jej obrazu wydaje się więc 

z jednej strony niemożliwa, gdyż taki wizerunek, zgodnie z teorią Wittgensteina, nie 

byłby faktem. Kreując swój własny artystyczny świat, poeta tworzy ten obraz na nowo. 

Jest on zgodny z wykreowaną rzeczywistością, ale nie z namacalnym realnym światem. 

Każdy utwór literacki opisuje więc inną rzeczywistość, której granice, jak pisze 

Wittgenstein, wyznacza język
9
. Jeśli bohaterką utworu jest biblijna Ewa oznacza to, że 

przestaje ona być tak naprawdę „biblijna”; staje się natomiast „literacka”. Artysta opisuje 

ją w inny sposób niż autor Księgi Rodzaju: dodaje fragmenty, których w Biblii nie ma, 

modyfikuje bieg zdarzeń, snuje rozważania oparte na swoich własnych przemyśleniach 

lub też czyni aluzje do innych utworów. Na ile taki wizerunek Ewy jest więc „praw-

dziwy”, jak rozstrzygnąć, co jest prawdą, a co nie? Próbując znaleźć odpowiedź na to 

pytanie, zobaczmy, w jaki sposób Wittgenstein definiuje obraz prawdziwy oraz fałszywy: 

Obraz jest zgodny lub niezgodny z rzeczywistością; jest trafny lub błędny, 

prawdziwy lub fałszywy. Obraz przedstawia to, co przedstawia – niezależnie 

od swej prawdziwości lub fałszywości – przez formę odwzorowania. To, co 

obraz przedstawia, stanowi jego sens. Prawdziwość lub fałszywość obrazu 

                                                                
5 Tamże, s. XII. Drugą z teorii jest koncepcja zdania jako klasy.  
6 Tamże, s. XII, 28.  
7 Tamże, s. 9.  
8 Obraz jest pojęciem wieloznacznym. Tak definiuje go Jacques Aumont: „Obraz posiada niezliczone, 

potencjalne manifestacje, niektóre z nich są postrzegane przez zmysły, a inne są czysto intelektualne, również 

kiedy używamy metafor widzenia w abstrakcyjnym myśleniu”. Pisząc o „obrazie biblijnej Ewy” mam na 

myśli jej wyobrażenie wytworzone w umyśle lub też jej literacki wizerunek. Zob. Chmielecki K., Lisowska B. 

(red.), Teoria obrazu w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 

Łódź 2015, s. 5.  
9 Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus..., s. 64: „Granice mego języka oznaczają granice mego 

świata”. 
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polega na zgodności lub niezgodności jego sensu z rzeczywistością. Aby 

rozpoznać, czy obraz jest prawdziwy, czy fałszywy, trzeba go porównać 

z rzeczywistością. Z samego obrazu nie można rozpoznać, czy jest prawdziwy, 

czy fałszywy. Nie ma obrazu prawdziwego a priori10. 

Filozof zaznacza, że każdy obraz coś lub kogoś odwzorowuje. Nie oznacza to 

jednak, że jest on z założenia prawdziwy bądź fałszywy. Posługując się powyższym 

opisem w stosunku do obrazu biblijnej Ewy, można, moim zdaniem, stwierdzić, że ist-

nieje wiele jej wizerunków, ale o prawdziwości każdego z nich decyduje jego zgodność 

z rzeczywistością. Jednakże co to znaczy, że obraz jest zgodny lub niezgodny 

z rzeczywistością? Na pytanie to odpowiedzmy kolejnym cytatem z Traktatu: 

Obraz jest faktem. To, że elementy obrazu mają się do siebie w określony 

sposób, wyobraża, iż rzeczy tak się do siebie mają. Nazwijmy ten związek 

elementów obrazu jego strukturą, a jej możliwość – jego formą odwzorowania. 

Forma odwzorowania jest to możliwość, że rzeczy tak się do siebie mają, jak 

elementy obrazu. Tak właśnie obraz jest powiązany z rzeczywistością; dosięga 

jej. […] Aby być obrazem, fakt musi mieć co wspólnego z tym, co 

odwzorowuje. W obrazie i w tym, co odwzorowane, coś musi być identyczne, 

aby w ogóle jedno mogło być obrazem drugiego. Tym, co obraz musi mieć 

wspólnego z rzeczywistością, by mógł ją na swój sposób – trafnie lub błędnie – 

odwzorowywać, jest jego forma odwzorowania. Obraz może odwzorowywać 

każdą rzeczywistość, której formę ma. Obraz odwzorowuje rzeczywistość 

przedstawiając pewną możliwość istnienia lub nieistnienia stanów rzeczy. 

Obraz przedstawia pewną możliwą sytuację w przestrzeni logicznej. Obraz 

zawiera możliwość przedstawionej sytuacji. […] „Pewien stan rzeczy jest do 

pomyślenia” znaczy: możemy utworzyć sobie jego obraz. Ogół myśli 

prawdziwyc  jest obrazem świata. Myśl zawiera w sobie możliwość 

pomyślanej sytuacji. Cokolwiek da się pomyśleć, jest to możliwe. Nie można 

pomyśleć nic nielogicznego, gdyż inaczej trzeba by myśleć nielogicznie11. 

Zdaniem Wittgensteina obraz odwzorowuje rzeczywistość poprzez formę. Jest ona, 

jak zauważa Wolniewicz, ściśle związana z pojęciem możliwości: wszystko, co można 

pomyśleć, jest możliwe, a to, czego pomyśleć nie można, możliwe nie jest
12

. Obraz 

zgodny lub niezgodny z rzeczywistością oznacza, jak to wynika z powyższego cytatu, 

że jego forma odwzorowania występuje również w tejże rzeczywistości. Innymi słowy, 

stany rzeczy, które obraz przedstawia, są w tej rzeczywistości możliwe. Rozważania te 

chciałabym zastosować do biblijnej Ewy. Wcześniej należałoby jednak rozwinąć 

pojęcie „rzeczywistości”, któremu chciałabym nadać dwa znaczenia. Po pierwsze, 

w niniejszym artykule będzie to świat realny, w którym żyli i/lub nadal żyją ludzie; po 

drugie – artystycznie wykreowany świat literacki. Skoro więc biblijna Ewa nie istniała 

naprawdę, nie należy ona do rzeczywistości w pierwszym tego słowa znaczeniu. Pozo-

staje nam więc do rozważenia rzeczywistość literacka. Zgodnie z filozofią Wittgensteina 

można ją uznać za świat, którego istnienie jest możliwe. Można o nim bowiem pomy-

                                                                
10 Tamże, s. 11.  
11 Tamże, s. 10-11.  
12 Tamże, s. XXIX-XXX. 
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śleć i go sobie wyobrazić
13
. Obrazy Ewy przedstawione w „Raju utraconym” są więc 

możliwe do pomyślenia, ukazują sposoby, za pomocą których można spojrzeć na Ewę. 

Zanim jednak przejdę do pokazania tych dwóch różnych wizerunków, chciałabym 

zatrzymać się chwilę nad zjawiskiem, które mnie zainspirowało do napisania niniej-

szego artykułu.  

Zjawisko mimesis według Zofii Mitosek 

Czym jest mimesis? Wywodzi się ona ze starożytnej filozofii. W Księdze X swojego 

wielkiego dzieła Państwo Platon zaczyna swój wywód dotyczący procesu mimetycz-

nego, czyli naśladowania rzeczywistości, od odniesienia do malarstwa. Zastanawia się, 

czy malarstwo naśladuje prawdę, czy tylko wygląd danego przedmiotu. Dochodzi do 

wniosku, że „...sztuka naśladowania jest daleka od prawdy i zdaje się dlatego odrabia 

wszystko, że w każdym wypadku mało prawdy dotyka, a jeżeli już – to widziadła 

tylko”
14
. Platon twierdzi, że sztuka (malarstwo, poezja) stwarza świat zmyślony, który 

jest naśladowaniem naśladowania. Myśl tę komentuje we „Wstępie” do Państwa 

Władysław Witwicki, pisząc, że dla Platona  

obraz żaden nigdy nie oddaje rzeczywistości samej, tylko odtwarza c wilowy 

i znikomy wygląd jakiejś jednej strony rzeczywistego przedmiotu. Rzeczywiste 

przedmioty to nie są ic  widoki zmyślone. Rzeczywiste przedmioty kryją się 

dopiero poza nazwami ogólnymi i najczęściej je ujmujemy w myśleniu 

nieobrazowym15. 

Te rzeczywiste przedmioty Platon nazywa ideami. Rzemieślnicy i rękodzielnicy 

wykonują przedmioty, które idee te reprezentują, a dopiero artyści naśladują owe 

przedmioty w swoich obrazach lub tekstach. Stąd też Platon twierdzi, że stworzona przez 

artystę rzeczywistość jest najmniej prawdziwa. Sama sztuka jest dla niego oszustwem, 

pewnego rodzaju iluzją. Jak pisze Henryk Podbielski we „Wstępie” do Poetyki, Platon 

traktował mimesis jako „tworzenie iluzji rzeczywistości opartej na dość wiernym 

skopiowaniu jej wyglądu przez artystę”
16

.  

Podbielski kreśli rozwój pojęcia, nad którym rozważania zapoczątkował Platon, 

a które potem przejął od niego Arystoteles, nadając mu nowe znaczenie
17

. Mimesis jest 

dla Arystotelesa „akt[em] twórczy[m], akt[em] kreowania rzeczywistości potencjalnej, 

ale zarazem obiektywnej, bo odzwierciedlającej aktywne życie ludzkie”
18
. Naczelną 

zasadą procesu mimetycznego jest dla Arystotelesa prawdopodobieństwo, na którym 

oparty jest zmyślony przez artystę świat. Funkcjonuje on jako swojego rodzaju analogia 

w stosunku do świata realnego. Ta artystyczna rzeczywistość jest przez obu filozofów 

inaczej odbierana. Jak stwierdza Podbielski, pod pojęciem mimesis Platon rozumie 

taką przedstawioną w dziele sztuki rzeczywistość, która stwarza tylko pozory realnego 
                                                                
13 Tamże, s. XXX. Wolniewicz dostrzega związek pomiędzy Wittgensteinem a Hume'm, który uważa, że 

„cokolwiek można sobie wyobrazić, jest możliwe”. 
14 Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Vis-à- is, Kraków 2020, s. 499.  
15 Tamże, s. 9.  
16 Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, s. XLIV-

XVL. 
17 Tamże, s. XLVI. W Retoryce Arystoteles ujmuje mimesis podobnie do Platona. Pojęcie to wprowadza 

rozróżnienie pomiędzy przedmiotem oznaczanym a jego obrazem symbolicznym (dźwięk słowa), aby 

wskazać, że są to dwa różne rodzaje rzeczywistości.  
18 Tamże, s. XLVIII. 
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świata, a przez to „nie ma głębszych walorów poznawczych i etycznych”
19

. Arystoteles 

z kolei uważa artystycznie wykreowaną rzeczywistość za prawdopodobną i niezależną. 

O doskonałości dzieła nie świadczy jednak według niego podobieństwo do świata 

realnego, ale stosowanie się do zasad estetycznych. W przypadku tragedii są to: jedność 

akcji, odpowiedni układ zdarzeń oraz dobór bohaterów, a także formy językowej. 

Dzięki tym technikom świat przedstawiony w sztuce sprawia wrażenie rzeczywistego 

i w tym sensie jest on autonomiczny
20
. Zdaniem Arystotelesa poeta może naśladować 

rzeczywistość realną (taką, jaka ona jest), pomyślaną (taką, o jakiej się mówi, że jest) 

lub idealną (taką, jaka powinna być)
21
. Może nawet przedstawić rzeczywistość, która 

nie znajduje odzwierciedlenia w realnym świecie, a nawet jej istnienie jest niemo-

żliwe
22

. Jak komentuje Podbielski:  

prawdopodobieństwo, podyktowane względami sztuki jest w tym przypadku 

zasadą nadrzędną, ważniejszą niż realne istnienie przedstawionej w dziele 

artystycznym rzeczywistości. Na początku rozdziału IX stwierdza zaś, że 

zadanie poety nie polega na przedstawieniu wydarzeń rzeczywistyc , lecz 

takic , które mogłyby się zdarzyć jako prawdopodobne lub konieczne. […] 

 tosunek wierności świata przedstawionego do rzeczywistości pozaliterackiej 

nie odgrywa więc w procesie „poetyckiego naśladowania” istotnej roli. […] 

[Rzeczywistość tworzona w procesie mimetycznym] [j]est to najczęściej 

rzeczywistość w stosunku do istniejącego świata potencjalna23.  

Powyższe rozważania pokazują, że dla Platona mimesis jest tylko iluzją rzeczy-

wistości, podczas gdy dla Arystotelesa ma ona w sobie więcej z realności. Platon 

porównuje mimesis do odbicia lustrzanego, jest ona więc dla niego tylko złudzeniem, 

nie istnieje naprawdę. Arystoteles natomiast postrzega ją jako odzwierciedlenie świata 

realnego, możliwego, idealnego, ale także takiego, które w rzeczywistości możliwe nie 

jest. Najważniejsze jest dla niego to, aby mimesis sprawiała wrażenie realności.  

Do tej pory powiedzieliśmy sobie, czym jest mimesis dla Platona, a czym dla 

Arystotelesa. Żaden z filozofów nie używa jednak pojęcia mimesis, a raczej mówi 

o naśladowaniu rzeczywistości przez sztukę, a w szczególności poezję. Podczas gdy 

Platon twierdzi, że poezja jest odległa od prawdy i w związku z tym nie należy jej się 

miejsce w jego idealnym państwie (chyba że sama wykaże, że jest użyteczna)
24

, 

Arystoteles jej broni. Podobne stanowisko
25

 prezentuje w swojej „Apologii poezji” 

Philip Sidney, który wiąże poetycki proces twórczy z naśladowaniem: 

Poezja jest więc sztuką naśladowania; takiego terminu na jej określenie użył 

Arystoteles [tekst grecki]; jest to więc reprezentacja, zauważanie lub 

fałszowanie rzeczywistości: mówiąc metaforycznie – przemawianie za pomocą 

obrazu, którego celem jest nauczanie oraz dostarczanie rozrywki26. 

                                                                
19 Tamże, s. XLIX. 
20 Tamże, s. XLVII-L. 
21 Tamże, s. XLVII, 93.  
22 Tamże, s. XLVII, 99.  
23 Tamże, s. XLVII-XLVIII. 
24 Platon, Państwo..., s. 515-517. 
25 Philip Sidney również broni poezji; nazywa ją, tak jak Arystoteles „naśladowaniem”. Sidney broni także 

postawy Platona, pisząc, że filozof nie odrzuca poezji jako takiej, ale to, co ją zniekształca.  
26 Sidney P., A Defence of Poesie and Poems, Tredition Classics, Hamburg 2006, s. 19. Przekład autorki.  
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Poezja jest więc dla Sidneya naśladowaniem czegoś lub kogoś w celu sprawienia 
widzowi przyjemności oraz nauczenia go zasad moralnych. Sidney dokonuje podziału 
poetów na trzy grupy zgodnie z tym, co każda z nich naśladuje. Do pierwszej należą 
prophets (vates), którzy piszą o samym Bogu. Jest to więc tak zwana divine poetry, która 
ze względu na to, że tyczy się samego Stwórcy, cieszy się największym autorytetem. 
Grupę drugą stanowią ci poeci, którzy naśladują naturę. Trzecią z kolei – tak zwani 
rights poets, którzy zajmują się fikcją literacką

27
. Dla Sidneya każdy rodzaj poezji jest 

aktem twórczym. Jednak to fikcja jest jego zdaniem najbardziej niezależna i twórcza. 
W porównaniu do poezji prorockiej, która tylko otrzymuje swój przedmiot naśladowania 
(Boga), fikcja sama swój przedmiot naśladowania tworzy

28
. 

Jeszcze inaczej poezję postrzega Milton. Jest on uważany za poetę chrześcijań-
skiego, który za cel poematu obiera sobie wyjaśnienie planów Boga względem 
człowieka, a pomóc ma mu w tym Opatrzność Boża: „That to the highth of this great 
Argument/ I may assert th’ Eternal Pro idence,/ And justifie the wayes of God to men” 
(1.24-26)

29
. Podobnie Miltona traktuje w swojej rozprawie doktorskiej „The Use of 

Bible in Milton's Epic Poetry” James Sims: 

W niniejszej pracy Milton jest postrzegany jako przede wszystkim poeta 
c rześcijański, który wierzy w autorytet Biblii, istnienie ponad istorycznej 
rzeczywistości oraz Prawdy, na której opiera swoje odniesienia biblijne oraz 
temat swojego poematu30. 

Fragment ten wskazuje na przekonanie Miltona o prawdzie objawionej w Biblii. 
Pismo Święte jest dla poety autorytetem oraz inspiracją do napisania poematu. 
W innym miejscu swojej pracy Sims stwierdza: 

[...] oprócz tego, że Biblia jest dla Miltona głównym źródłem inspiracji, 
a dzięki aluzjom biblijnym jego świat przedstawiony, bohaterowie oraz 
zdarzenia są wiarygodne, prawdopodobne i realne; w ten sposób tworzy on 
iluzję autorytetu Biblii nawet dla tyc  fragmentów swojego dzieła, które 
zostały przez niego wymyślone31. 

Poprzez wykorzystanie autorytetu Biblii wydarzenia (również te zmyślone przez 
autora) opisane w „Raju utraconym” sprawiają wrażenie prawdopodobnych. Widać 
tutaj, że Milton dokonuje rozróżnienia pomiędzy prawdą objawioną w Biblii a fikcją 
literacką. W jego poemacie elementy zmyślone nabierają jednak głębszego znaczenia. 
Opierając się na prawdzie biblijnej, również i fragmenty fikcyjne wydają się być realne. 
Rozważania te mogą nam pomóc w określeniu, czym jest mimesis dla Miltona. Będzie 
to mianowicie naśladowanie rzeczywistości objawionej, czego poeta dokonuje, wzywając 
Boskiej Inspiracji.  

Powyższe rozważania pokazują, że mimesis może być różnie traktowana. Zesta-
wienia owych różnorodnych rodzajów opisywanego pojęcia dokonuje w swojej książce 
Mitosek. Mimesis jest według niej tworzeniem za każdym razem nowej rzeczywistości. 
Jak twierdzi autorka, w zależności od dyskursu rzeczywistość może oznaczać coś 

                                                                
27 Tamże, s. 19-20.  
28 Tamże, s. 20.  
29 Milton J., Paradise Lost, Penguin Classics, London 2000, s. 3. 
30 Sims J., The Use of Bible in Milton's Epic Poems, University of Florida, Florida 1959, s. 5. Przekład 

autorki.  
31 Tamże, s. 11. Przekład autorki.  
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innego. Inna też, wobec tego, okazuje się, w obrębie każdego z nich, „prawda”
32

. Tok 
rozumowania Mitosek można zastosować do refleksji nad „prawdziwością” biblijnej 
Ewy. Wielość rzeczywistości oraz „przysługujących im prawd”

33 
jest równoznaczna 

z istnieniem Ewy o wielu twarzach. Za każdym razem Ewa ubiera inną maskę. 
W jednym kontekście może być ona prawdziwa, w innym natomiast ta sama Ewa staje 
się fałszywa. Jak twierdzi Mitosek, ponieważ mamy do czynienia z wieloma dyskursami, 
z których każdy przedstawia swoją własną „prawdę”, „naśladowanie rzeczywistości 
staje się niemożliwe”

34
.
 
Niemożliwym jest wobec tego także stwierdzenie, który 

z obrazów Ewy jest „prawdziwy”. Jest ona nieuchwytna jak mimesis, o której Mitosek 
pisze w następujący sposób: 

Mimesis […] stanowi fenomen nieuc wytny, nie dlatego jednak, że nie 
jesteśmy w stanie określić jej obiektywnyc , namacalnyc  śladów, ale dlatego, 
że realizuje się ona na wielu poziomac  reprezentacji […]. Grając na naszyc  
przedstawieniac , wprowadzając nas w stan iluzji, wa ania  bezradności, 
udając i produkując symulakry, poprzez swoją grę zakłóca utarty porządek 
rzeczy na korzyść niekończącego się poznania – także poznania samej mimesis35.  

Odtwarzając rzeczywistość mimesis w każdym z dyskursów, w każdym z tekstów, 
jest inna. Tak samo inna jest Ewa – w zależności od kontekstu czy też przedstawiają-
cego ją jako swoją bohaterkę utworu literackiego. Porządek rzeczy ustanowiony przez 
jeden kontekst zostaje nagle obalony przez inny. Wszystko to sprawia, że (w literaturze) 
Ewa staje się postacią iluzoryczną, ulotną i nieprzewidywalną.  

Pisząc o mimesis Mitosek powołuje się na szereg autorytetów, którzy na przestrzeni 
dziejów badali i nadal opisują to zjawisko. Autorka przedstawia rys historyczny mimesis, 
opisując pod jakim kątem każdy z filozofów do niej podchodził. Na tej podstawie 
wyznacza trzy główne rodzaje omawianego zjawiska: mimesis jako naśladowanie, 
przedstawienie oraz ikoniczność

36
.
 
Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu 

jest w szczególności językowe naśladowanie rzeczywistości.  
Mimesis w znaczeniu naśladowania rzeczywistości zajmowali się m.in. wymienieni 

wcześniej Platon oraz Arystoteles. Przedstawiając obu filozofów Mitosek zaznacza, że 
dla Platona sztuka oznacza tworzenie pozorów rzeczywistości, natomiast dla Arysto-
telesa – światów prawdopodobnych

37
. Rozważania te można przenieść na grunt 

literacki. W kontekście platonizmu „Raj utracony” można interpretować jako stwarzanie 
pozorów prawdy objawionej w Biblii, w filozofii arystotelesowskiej z kolei jako próbę 
odwzorowania zdarzeń, które, choć nie były, mogłyby być opisane w Piśmie Świętym. 
W przypadku Miltona, co zauważa Sims, zaczerpnięta z Biblii historia stworzenia 
człowieka oraz jego upadku, którą opisuje w „Raju utraconym”, nadaje autentyczności 
również fikcyjnym elementom poematu

38
. Można więc założyć, że literacki świat 

Miltona uzurpuje sobie prawo do ukazania prawdy biblijnej. Mając na uwadze dostrze-
żoną przez Mitosek nieuchwytność pojęcia mimesis, w kolejnych częściach artykułu 
przedstawię Miltonowską wizję Edenu oraz Ewy. 

                                                                
32 Mitosek Z., Mimesis krytyczna, „Pamiętnik Literacki” 1988, nr 3, s. 90.  
33 Tamże, s. 90.  
34 Tamże, s. 90.  
35 Mitosek Z., Mimesis – między udawaniem a referencją, „Przestrzenie Teorii” 2002, nr 1, s. 46.  
36 Mitosek Z., Mimesis. Zjawisko i problem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 30-31. 
37 Tamże, s. 21-22.  
38 Sims J., The Use of Bible..., s. 11. 
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Nowy Eden 

Tworząc świat przedstawiony swojego poematu, Milton bezsprzecznie inspirował 

się biblijnym ogrodem Eden. Rezultatem jego imitacji rzeczywistości rodzajowej jest 

powstanie nowego Edenu, którego granice wyznacza wizja literacka. Jego mimesis jest 

równocześnie kreacją nowej rzeczywistości, nowego Edenu, a tym samym i nowej 

Ewy. Odwołując się do mimetycznej funkcji języka zastanowię się, w jaki sposób 

Milton tworzy swoją wizję Edenu oraz w jaki sposób wpływa ona na kreację Ewy. 

Analiza „Raju utraconego” pozwala dostrzec, że język, którym posługuje się poeta, 

naśladuje hierarchiczny porządek świata oraz niesamowicie silny pęd ku wolności. Na 

tych właśnie kategoriach chcę oprzeć swoje interpretacje wykreowanej przez Miltona 

rzeczywistości.   

Milton tworzy świat oparty na harmonii i porządku. Zarówno w niebie, w piekle, 

jak i na ziemi panuje hierarchia. Na tronie niebieskim zasiada Wszechmogący, a po 

Jego prawicy – Syn Boży; otoczeni są anielskimi zastępami
39
. W piekle króluje Szatan 

wraz ze swym zastępcą Belzebubem oraz armią upadłych aniołów
40
. Eden też jest upo-

rządkowany: wszystko ma swoje wyznaczone miejsce oraz odpowiednią nazwę. 

Z porządkiem tym wiąże się także pewien majestat: niebo, piekło oraz ziemia opisane 

są tak, jakby były wspaniałymi królestwami. Adam i Ewa wydają się istotami niemal 

boskimi. W taki właśnie sposób jawią się oni dostrzegającemu ich w ogrodzie Szatanowi: 

Two of far nobler shape erect and tall, 

Godlike erect, with native Honour clad 

In naked Majestie seemd Lords of all, 

And worthie seemd, for in thir looks Divine 

The image of thir glorious Maker shone, 

Truth, Wisdom, Sanctitude severe and pure, 

Severe but in true filial freedom plac't; 

Whence true autoritie in men41 („Paradise Lost” 4.288-95). 

 
Dwa z nic , nad inne szlac etniejsze kształtem, 

Postawę prostą miały i wzrost słuszny 

Na podobieństwo boże; przystrojone 

W swą przyrodzoną nagość najgodniejszą, 

Panami innyc  stworzeń się zdawały, 

Godnymi swego panowania, bowiem 

Boskie wejrzenie ich jest wizerunkiem 

Ich Stworzyciela, chwalebnym odbiciem 

Prawdy, mądrości i świątobliwości, 

Świątobliwości surowej i czystej, 

Surowej, jednak prawdziwie synowskiej 

 wobody pełne; stąd to władza ludzi  

Prawdziwa bierze swe źródło42 („Raj utracony” IV, 368-80). 

Adam i Ewa ukazani są jak królowie. Posługując się słownictwem typowym dla 

opisu monarchów: „nobler shape”, „with nati e Honour clad”, „in naked Majestie”, 

                                                                
39 Milton J., Raj utracony..., s. 96-97.  
40 Tamże, s. 34, 39-40, 42-47.  
41 Milton J., Paradise Lost..., s. 81.  
42 Milton J., Raj utracony..., s. 130-131. 
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„Lords of all”, „worthie seemed”, Milton zaznacza ich królewską władzę nad światem. 

Co więcej, przedstawia ich jako równych sobie: „in true filial freedom plac't” 

i podobnych do Stwórcy: „in thir looks Di ine”, „[t]he image of thir glorious Maker 

shone”. Podobieństwo to rozpatrywane jest przez Miltona w kategoriach wyglądu zew-

nętrznego (ang. „looks”, „image”). Godnym uwagi wydaje mi się użycie wyrażenia 

„filial freedom”, oznaczającego „synowską” lub też „córczyną wolność”. W wydaniu 

polskim zostało ono przetłumaczone jako „prawdziwie synowska swoboda”, co nie do 

końca odzwierciedla równość kobiety i mężczyzny widoczną w oryginale.  

Kolejnym wyznacznikiem królewskiej godności pierwszych ludzi jest sposób, 

w jaki Milton o nich mówi. Wykorzystuje do tego celu zarówno bezpośrednie zwroty 

do siebie nawzajem samych bohaterów, jak i innych postaci utworu. Zwracając się do 

Ewy Szatan nazywa ją „[p]iękn[ą], tak bosko piękn[ą],/ Godn[ą] miłości bogów” (IX, 

622-23)
43

 (ang. „fair, di inely fair, fit lo e for gods”; 9.489)
44
, mówi do niej także: 

„O najpiękniejszy Stwórcy tak pięknego/ Obrazie […] Ty winnaś wśród bogów/ Jako 

bogini przebywać wielbiona”
45

 (ang. „Fairest resemblance of thy Maker faire […] who 

shouldst be seen/ A goddess among gods, adored and ser ed”; 9.538, 546-547)
46

; 

Adama zaś nazywa władcą
47

 (ang. „Absolute rule”)
48

 czy też postacią bohaterską
49

 

(ang. „Heroic built”)
50

. Na to z kolei, jak wyszukanymi imionami Adam i Ewa 

nazywali siebie nawzajem, zwraca uwagę Cli e Staples Lewis: 

Zanim upadli i utracili swój pierwotny majestat, rzadko zwracali się do siebie po 

prostu po imieniu, ale używali wyszukanyc  zwrotów takic  jak: Fair Consort, My 

Author and Disposer, Daughter of God and Man, accomplisht  Eve, O Sole in whom 

my thoughts find all repose51. 

Powyższe rozważania wskazują na to, że ukazani w poemacie Adam i Ewa dorów-

nują sobie dostojnością i godnością. Do takiego wniosku dochodzi także komentujący 

powyższy fragment Księgi IV „Raju utraconego” John Rogers. W artykule „The fruit 

of marriage in Paradise Lost” Rogers pisze, że początkowo Adam i Ewa wydają się 

być równie (ang. „equally”) majestatyczni i dostojni. Jednak później zaczyna być 

widoczna między nimi coraz wyraźniejsza hierarchia
52

. Jak podaje Rogers, Milton 

szybko weryfikuje jakiekolwiek poczucie czytelnika o równości Adama i Ewy
53

: 

though both 

Not equal, as thir sex not equal seemd; 

For contemplation hee and valour formed, 

For softness shee and sweet attractive Grace, 

                                                                
43 Tamże, s. 281.  
44 Milton J., Paradise Lost..., s. 198.  
45 Milton J., Raj utracony..., s. 281, 283.  
46 Milton J., Paradise Lost..., s. 199.  
47 Milton J., Raj utracony..., s.131.  
48 Milton J., Paradise Lost..., s. 81. 
49 Milton J., Raj utracony..., s. 281.  
50 Milton J., Paradise Lost..., s. 198.  
51 Lewis C.S., A Preface to Paradise Lost, Oxford University Press, Oxford, 1969, s. 119-120. Przekład 

autorki.  
52 Tamże, s. 130. Rogers J., Transported touch: the fruit of marriage in Paradise Lost, [w:] Milton and 

gender, red. C. Gimelli Martin, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 123.  
53 Rogers J., Transported touch..., s. 123.  
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Hee for God only, shee for God in him: 

His fair large Front and Eye sublime declar'd 

Absolute rule; and Hyacinthin Locks 

Round from his parted forelock many hung 

Clustring, but not beneath his shoulders broad: 

Shee as a vail down to the slender waste 

Her unadorned golden tresses wore 

Disheleld, but in wanton ringlets wav'd 

As the Vine curles her tendrils, which impli'd 

Subjection54 („Paradise Lost” 4.295-308). 

 
A przecież 

Nie byli równi sobie, bowiem płeć ic   

Także jednaką nie była, prócz tego 

On do dzielności zdawał się stworzony  

I do rozmyślań, gdy ona do czułej 

 łodyczy, pełnej wdzięku wabiącego; 

On Bogu służ jedynie, gdy ona 

Bogu w nim. Jego piękne i wysokie 

Czoło i oko pełne wyniosłości 

Zdają się świadczyć, że on tu jest władcą; 

Hiacyntowe kędziory spadały  

Po obu stronac  czoła u mężczyzny  

W puklac , szerokic  ramion nie sięgając; 

Na kibić smukłą jej spływał rozwity 

Włos nie trefiony, jakoby zasłona, 

Lecz niby wina pędy tak się wijąc 

W płoc yc  pierścieniac , co ukazywało, 

Że jest uległa55 („Raj utracony” IV, 380-97). 

Fragment ten odwołuje się do pierwszego listu św. Pawła do Koryntian, w którym 

apostoł pisze, że mężczyzna jest chwałą Boga, a kobieta tylko chwałą mężczyzny
56

. 

W swoim poemacie Milton zdaje się potwierdzać te słowa pisząc, że Adam i Ewa nie 

są sobie równi. Widać tutaj pewną nieścisłość w porównaniu z poprzednim fragmentem, 

gdzie Adam i Ewa przedstawieni są jak dorównujący sobie dostojnością monarchowie. 

W powyższym cytacie akcentowana jest natomiast wyższość mężczyzny. Nieścisłość 

tę zauważa i próbuje wyjaśnić Rogers: 

Próbując skorygować nasze początkowe mylne wrażenie, że Adam i Ewa mogą być 

równi, narrator nie wyjaśnia, jak moglibyśmy tego oczekiwać, naszego osądu 

z perspektywy legalnej (boskie przykazanie); nie podejmuje on próby wyjaśnienia, 

dlaczego Bóg mianował Adama głową Ewy. Podejmuje się natomiast utrzymania 

perspektywy wynikającej z natury oraz wskazania, że  ierarc ia panująca w relacji 

Adama i Ewy przejawia się w ic  wyglądzie („Nie byli równi sobie, bowiem płeć ic / 

Także jednaką nie była”). Przypisuje w ten sposób różnicę w ic  statusie nie prawu 

boskiemu, ale prawu natury. […] Połowiczna próba wskazania natury jako przyczyny 

                                                                
54 Milton J., Paradise Lost..., s. 81.  
55 Milton J., Raj utracony..., s. 131 
56 Biblia Tysiąclecia, Pierwszy List świętego Pawła do  oryntian (11,7), Pallotinum, Katowice 2010,  

s. 1512-1513. 
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hierarchii seksualnej ustępuje miejsca dominującemu przekonaniu, że uległość Ewy 

względem Adama została ustanowiona przez Boga zaraz po stworzeniu człowieka57. 

W swoim artykule Rogers bada „Raj utracony” pod względem powiązań pomiędzy 

dwoma porządkami, które ustanowił Bóg w ogrodzie Eden: zakazem spożywania 

owoców z Drzewa Poznania Dobra i Zła oraz instytucją małżeństwa. Pierwszy z owych 

porządków ustanawia hierarchię pomiędzy Stwórcą a stworzeniem, drugi natomiast 

pomiędzy Adamem i Ewą. Rogers wskazuje na niekonsekwencję Miltona, który próbuje 

wyjaśnić nierówność pomiędzy mężczyzną a kobietą zarówno w oparciu o prawo natury, 

jak i boski nakaz. Rogers dochodzi do wniosku, że powodem tejże niekonsekwencji 

jest chęć uzasadnienia obecności zła w świecie, który miał być przecież doskonały. Jak 

twierdzi Rogers, Milton 

zasadził swój raj na tak ruc omyc  piaskac  po to, aby uzasadnić obecność grzechu 

w tak doskonałym świecie. Z monologu Ewy zaraz po upadku wiemy, że brzemię 

podporządkowania Adamowi miało wpływ na jej skuszenie.  tąd też wynika, że 

ustanowiony przez Boga związek małżeński pomógł wytworzyć warunki, które 

doprowadziły do nieposłuszeństwa Ewy58. 

Oparta na hierarchii instytucja małżeństwa była, zdaniem Rogersa, potrzebna 

Miltonowi do uzasadnienia nieposłuszeństwa Ewy, która zapragnęła dorównać Ada-

mowi. Milton pokazuje w ten sposób, że nierówność społeczna może doprowadzić 

człowieka do upadku. Bez hierarchicznie uporządkowanej relacji małżeńskiej, zakłada-

jącej wyższość jednej płci nad drugą, nieposłuszeństwo człowieka byłoby niemożliwe. 

Powyższe fragmenty „Raju utraconego” pokazują, że świat wykreowany przez 

Miltona przypomina hierarchicznie uporządkowane królestwo rządzone przez piękne 

i mądre stworzenia. Tekst Rogersa wskazuje jednak na pewne nieścisłości obecne 

w poemacie, które z jednej strony ukazują Eden jako państwo hierarchiczne, z drugiej 

zaś – egalitarne
59
. Skłonność poety do propagowania praw wolnościowych zauważa 

również Lewis, który twierdzi, że oprócz logicznej hierarchii, w utworze Miltona można 

również wyczuć „emocjonalną dysharmonię” oraz ogromnie pragnienie wolności:  

Niektórzy mogą twierdzić, że c ociaż zapewnienie Miltona o boskim panowaniu jest 

dość logicznie powiązane z jego republikanizmem, sama logika nie wystarcza. 

W utworze wyczuć można emocjonalną dys armonię: cokolwiek poeta mógłby 

powiedzieć, nie czuje on, według nic , prawa do władzy, ale do wolności60.  

Przykładem postaw wolnościowych może być sposób przedstawienia Szatana oraz 
Ewy. Związek tych postaci zauważa Northrop Frye, dla którego są oni uciskanymi 
przez społeczeństwo marzycielami, a przez to postaciami byronicznymi

61
. Oboje dążą 

do niezależności. Ewa wędruje w górę rzeki, oddala się od Adama podczas wspólnych 
prac ogrodniczych, decyduje się na rozmowę z wężem. Szatan rezygnuje ze swojego 
statusu anioła i podejmuje walkę z Bogiem. Mimo że Szatan jest czarnym charakterem, 
Milton akcentuje jego zdolności przywódcze, odwagę oraz kreuje go na bohatera 

                                                                
57 Rogers J., Transported touch..., s. 124-125. Przekład autorki. 
58 Tamże, s. 125. 
59 Tamże, s. 125.  
60 Lewis C.S., A Preface to Paradise Lost, Oxford Uni ersity Press, New York 1969, s. 78. Przekład autorki.  
61 Esterhammer A., Northrop Frye on Milton and Blake: The Revelation to Eve, [w:] Collected Works of 

Northrop Frye, T. 16, University of Toronto Press, Toronto 2005, s. 203.  
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epickiego
62

. Ewa natomiast przedstawiona jest nie tylko jako kobieta naiwna czy też 
niemogąca się oprzeć pokusom Szatana, lecz także przebiegła i umiejąca wykorzystać 
zaistniałą sytuację. Widać to w następującym fragmencie: 

But to Adam in what sort 
Shall I appear? Shall I to him make known 
As yet my change, and give him to partake 
Full happiness with me, or rather not,  
But keep the odds of knowledge in my power 
Without copartner? so to add what wants 
In female sex, the more to draw his love, 
And render me more equal, and perhaps,  
A thing not undesirable, sometime 
Superior; for inferior who is free? 
This may be well: but what if God have seen, 
And death ensue? Then I shall be no more, 
And Adam wedded to another Eve, 
Shall live with her enjoying, I extinct; 
A death to think. Confirned then I resolve, 
Adam shall share with me in bliss or woe:  
So dear I love him, that with him all deaths 
I could endure, without him live no life63 („Paradise Lost” 9.816-34). 
 
Lecz Adamowi jakże się ukażę? 
Czy mu opowiem o mojej przemianie, 
Aby zaznawał szczęśliwości ze mną, 
Czy też nie, raczej zac owam mą mądrość 
W swej mocy nie c cąc mieć w niej towarzysza, 
Dodając tego, czego nie dostaje 
Mej płci niewieściej, by mnie bardziej koc ał, 
Jeśli się stanę mu równą, a z czasem, 
Nawet i wyższą, bo niższy jak może wolnym być? 
sądzę, że tak będzie dobrze. 
Lecz jeśli Bóg mnie widział I nastąpi 
Śmierć? Wówczas nigdy mnie już tu nie będzie, 
Zaś Adam innej Ewy poślubiony 
Żyć będzie ciesząc się nią, gdy ja zginę. 
Myśl taka śmiercią już sama w sobie. 
Więc postanawiam, że Adam podzieli 
Los mój: szczęśliwość albo nędzę moją.  
Tak bardzo koc am go, że wszystkie śmierci 
Zniosę z nim. Życie bez niego jest śmiercią64 („Raj utracony” IX, 1041-1059). 

Rozmyślania Ewy pokazują, że jest ona w pełni świadoma swojej kontroli. To ona 
decyduje, czy Adam podzieli jej los. Kobieta zastanawia się czy lepiej, żeby sama 
zdobyła mądrość, czy może powinna podzielić się nią z Adamem. Z jednej strony, 
chce ją zachować dla siebie, aby stać się równą mężczyźnie albo nawet lepszą od niego. 
Z drugiej zaś – boi się, że wtedy zostanie ukarana. Milton kreuje więc specyficzny 

                                                                
62 O czym pisze Elledge.  
63 Miltn J., Paradise Lost..., s. 206. 
64 Milton J., Raj utracony..., s. 293.  
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obraz Ewy. Okazuje się ona być osobą sprytną i przebiegłą, która wie, czego chce 
i potrafi po to sięgnąć. Początkowa naiwność, która doprowadziła ją do zerwania owocu, 
teraz wydaje się być tylko maską. Ewa wie dużo więcej niż się czytelnikowi wydaje, 
być może nawet udaje naiwność, aby w ten sposób pokierować sytuacją w pożądany 
dla siebie sposób. Mimo iż w wielu fragmentach utworu Milton piętnuje nieposłuszeń-
stwo Ewy, rozumie on też jej pragnienie wolności oraz chęć bycia równą mężczyźnie. 
Idąc tokiem rozumowania Rogersa można powiedzieć, że chcąc wytłumaczyć, jak 
w tak idealnym świecie, jakim był Eden, mogło dojść do upadku człowieka, Milton 
posłużył się jego naturalną skłonnością do kwestionowania swojej pozycji względem 
innych. Rogers twierdzi, że było to możliwe tylko w sytuacji nierówności pomiędzy 
kobietą a mężczyzną, czyli w systemie hierarchicznym. 

Aby pogodzić ze sobą pozornie przeciwstawne postawy Miltona wobec nieposłu-
szeństwa człowieka (piętnowanie złamania Bożego zakazu czy też oddzielnej pracy 
w ogrodzie) oraz pragnienia samodzielności, należy spróbować dostrzec to, co Milton 
rozumiał przez pojęcie „wolności”. Pisze o tym Stanley Fish, a także komentujący jego 
analizy William Walker: 

Fis  twierdzi więc, że Adama i Ewę cieszyli się w Raju wolnością i w pełni z niej 
korzystali. Mogli wierzyć w jakiego c cą Boga i zgodnie z tą wiarą działać. Mogli więc 
wierzyć, że Bóg jest wielkoduszny i wszec mocny i że należy Mu się posłuszeństwo lub 
też, że jest zazdrosnym ciemiężcą, a posłuszeństwo Jego woli jest przyczyną 
nieszczęścia i samouniżenia. Adam i Ewa mogą się zac owywać zgodnie z ic  własną 
wiarą. Żadna z tyc  wolności nie jest oparta na rozumie, ale jedynie na wolnej woli65. 

Jak zaznacza Walker, Fish dokonuje rozróżnienia pomiędzy dwoma rodzajami 
wolności, które są obecne w wykreowanym przez Miltona Edenie. Pierwszy jej rodzaj 
polega na tym, że człowiek ma możliwość wierzyć w to, że Bóg jest dobry i należy mu 
się posłuszeństwo, drugi natomiast – że działa przeciwko człowiekowi. Człowiek może 
tym samym postępować w zgodzie ze swoją wiarą w Boga, który czyni mu dobro bądź 
też go w pewien sposób uciska. Oba te rodzaje wolności nie mają nic wspólnego 
z rozumem, ale wynikają z wolnej woli człowieka. Analizując Miltonowskie rodzaje 
wolności, Walker powołuje się jednak na fragment z Księgi IX, w którym Adam wiąże 
wolność z rozumem: 

Against his will he can receive no harm. 
But God left free the Will, for what obeys 
Reason, is free, and Reason he made right...66 („Paradise Lost” 9.350-3). 

 
Wbrew woli zło go nie może napotkać, 
Gdyż pozostawił mu Bóg wolną wolę, 
Bowiem, co słuc a rozumu, jest wolne, 
A rozum prawym uczynił...67 („Raj utracony” IX, 448-51). 

Milton pokazuje, że wolność człowieka nie wynika z rozumu, lecz z wolnej woli. 
Aby jednak wola była całkowicie wolna, musi poddać się rozumowi, a nie pożądaniu 
(ang. „desire”, „appetite”), przed którym przestrzega Adama w Księdze VII archanioł 
Rafael: 

                                                                
65 Walker W., On Reason, Faith, and Freedom in “Paradise Lost”, [w:] Studies in English Literature, 1500-

1900 T. 47, Nr 1, The English Renaissance (zima, 2007), s. 144. Przekład autorki.  
66 Milton J., Paradise Lost..., s. 194.  
67 Milton J., Raj utracony..., s. 277.  
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Yet what thou canst attain, which best may serve 

To glorify the Maker, and infer 

Thee also happier, shall not be withheld 

Thy hearing, such commission from above 

I have received, to answer thy desire 

Of knowledge within bounds; beyond abstain  

To ask, nor let thine own inventions hope 

Things not revealved, which th' invisible King, 

Only omniscient, hath suppressed in night, 

To none communicable in earth or Heaven: 

Enough is left besides to search and know. 

But knowledge is as food, and needs no less 

 Her temperance over appetite, to know 

 In measure what the mind may well contain, 

 Oppresses else with surfeit, and soon turns 

 Wisdom to folly, as nourishment to wind68 („Pradise Lost” 7.115-130). 

 
Lecz to, co możesz pojąć, a najlepiej 

 łużyć ci będzie dla wielbienia  twórcy 

I uczynienia cię bardziej szczęśliwym, 

Tego słuc anie nie jest ci wzbronione. 

Tak nakazano mi na wysokościac , 

Abym twą żądzę wiedzy zaspokoił 

W granicac  pewnyc ; przekraczać nie próbuj 

Ich pytaniami, a niec  pomysłowość 

Twoja nie pragnie mieć żadnej nadziei, 

Że może poznać, co nie ujawnione 

I co Monarc a niewidzialny, który 

Jedyny wszystko wie, ukrył wśród nocy, 

A nie objawia nikomu w niebiosach 

Ani na ziemi. Gdyż dość pozostało 

Dla zrozumienia i do wybadania. 

Jak pożywienie jest wiedza, wymaga 

Opanowania głodu, by znać miarę 

Tego, co umysł może znieść z korzyścią; 

Nadmiar zaszkodzi i wkrótce przemienia 

Wiedzę w głupotę, a wiatr pożywienie69 („Raj utracony” VII, 138-57). 

We fragmencie tym Rafael poucza Adama, żeby nie pragnął wiedzy przeznaczonej 

dla Boga. Porównując ją do pożywienia, archanioł wskazuje, że człowiek powinien 

znać umiar zarówno w jedzeniu, jak i poszukiwaniu wiedzy. Milton używa tutaj słów 

związanych ze stawianiem pewnych granic: „knowledge within bounds”, „hath 

suppressed in night”, „temperance o er appetite”, „In measure what the mind may well 

contain,/ Oppresses else with surfeit”. Z powyższych rozważań wynika, że Milton nie 

postrzega wiedzy, a tym samym i wolności jako niczym nieograniczonego prawa do 

wszystkiego, czego człowiek zapragnie. Nie jest więc wolność tożsama z chaosem 

(rozumianym jako bezmiar i brak podziałów)
70

. Wprost przeciwnie – wiąże się ona 
                                                                
68 Milton J., Paradise Lost..., s. 153.  
69 Milton J., Raj utracony..., s. 223.  
70 Kwestię tę rozwinę w dalszych częściach artykułu. 
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w poemacie z pewną hierarchią, jest „ograniczona” rozumem. Jak twierdzi Walker, tylko 

kiedy wola jest podporządkowana rozumowi, staje się wolna zarówno od wpływów 

zewnętrznych, jak i pożądania: 

[...] kiedy wola jest posłuszna bystremu rozumowi, człowiek jest wolny nie tylko od sił 

i czynników zewnętrznyc , takic  jak przeznaczenie oraz los, ale także od sił i czynników 

wewnętrznyc , takic  jak pragnienie i pożądanie. Narrator wydaje się tutaj wskazywać, 

że rezultatem Upadku jest utrata przez człowieka własnej wewnętrznej wolności (która 

jest rozumiana w taki właśnie sposób)71. 

Walker postrzega tutaj upadek jako utratę tej właśnie „wewnętrznej wolności” 

rozumianej jako możliwość wyboru drogi wskazanej przez rozum na rzecz tej, którą 

wskazuje pożądanie. Okazuje się, że w poemacie mamy tak naprawdę do czynienia 

z kilkoma rodzajami wolności. Idąc tokiem rozumowania Fisha, wolność będzie się 

wiązała z wolną wolą człowieka, z jego wiarą w dobrego bądź też opresyjnego Boga. 

Walker z kolei zauważa, że na wolność wpływ może mieć rozum albo pożądanie. Jeśli 

człowiek słucha zaleceń rozumu i nie poddaje się pożądaniu – staje się prawdziwie 

wolny, nie doprowadza do swojego upadku. Jeśli jednak poddaje się pożądaniu – traci 

swoją pierwotną wolność. Należy więc dopowiedzieć, że wolność w sensie dążenia 

człowieka do samodzielności czy też mądrości będzie raczej w rozumowaniu Miltona, 

tożsama z pożądaniem. 

Język, którym posługuje się Milton, przedstawia świat, który z jednej strony jest 

oparty na pewnym porządku, z drugiej zaś – tęskni za wolnością. Wymienione wyżej 

przykłady wskazują na powiązanie hierarchii z nierównością płciową oraz równości 

z wolnością. Jak się okazuje, pojęcie wolności można również powiązać z samą 

hierarchią: prawdziwa wolność człowieka w rozumieniu Miltona jest podporządko-

waniem się rozumowi. Dochodzimy więc do nieprzewidzianych wcześniej wniosków: 

hierarchia oraz wolność są kategoriami, które w stworzonym przez Miltona świecie 

nawzajem się przeplatają. W tym miejscu chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedno 

rozróżnienie – proces stwarzania oraz chaos. Przedstawię teraz relacje między nimi 

oraz analizowanymi kategoriami hierarchii i wolności. 
Chciałabym w związku z tym powołać się na książkę Reginy Schwarz „Remem-

bering and Repeating: Biblical Creation in Paradise Lost”. Jak twierdzi Schwarz, 
Biblia jest źródłem „powtarzających się początków”

72
, gdzie proces stwarzania oraz 

chaos nieustannie się nawzajem przeplatają. Wciąż powracające początki widoczne są 
także w „Raju utraconym”. Schwarz zauważa, że w początkowej inwokacji Milton 
zamiast rozpocząć opis wydarzeń biblijnych od stworzenia świata, kieruje myśli czytel-
nika do sceny upadku. Opisy stworzenia świata z Księgi III, VII oraz XII poprzedzone 
są opisami buntu aniołów (Księgi I i II), wojny w niebie (Księga IV) oraz upadku 
człowieka (Księgi IX i X). Zastosowana przez Miltona inwersja wydarzeń oraz ciągłe 
przeplatanie ze sobą scen upadku i stwarzania sprawia, że jesteśmy świadkami ciągłej 
odbudowy pierwotnie idealnego świata

73
. Powyższe analizy Schwarz wiążą się 

z przedstawionymi wcześniej kategoriami hierarchii oraz wolności. Akt stwórczy 

                                                                
71 Walker W., On Reason, Faith, and Freedom in Paradise Lost..., s. 150.  
72 Schwarz R., Remembering and Repeating: Biblical Creation in Paradise Lost, Cambridge University Press, 

Cambridge 1988, s. 2. 
73 Tamże, s. 2-3. 
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zostaje nazwany przez autorkę również porządkiem, natomiast chaos – powiązany 
z upadkiem

74
.  

Związki pomiędzy kategorią stwarzania/porządku oraz hierarchii, a także pomiędzy 
chaosem/upadkiem oraz wolnością można dostrzec na poziomie językowym. Jak zau-
waża Schwarz, Milton utożsamia akt stwórczy z wyznaczaniem granic oraz podziałów

75
: 

I send along, ride forth, and bid the deep 
Within appointed bounds beheav'n and earth („Paradise Lost” 7.166-67). 

 
He took the golden compasses, prepared 
In God's eternal store, to circumscribe 
This universe, and all created things: 
One foot he centred, and the other turned 
Round through the vast profundity obscure, 
And said, Thus far extend, this far thy bounds, 
This be thy just circumference, O world („Paradise Lost” 7.225-31). 

Schwarz komentuje powyższe fragmenty następująco:  

Milton trzyma się więc kapłańskiej wersji rozdziału pierwszego  sięgi Rodzaju, która 
opisuje stworzenie świata jako szereg podziałów. Bóg oddziela światło od ciemności, 
wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem oraz powierzc nię suc ą od morza. 
Jeden z komentatorów rabinistycznyc  twierdzi, że  ebrajskie słowo „stwarzać”, bara, 
wywodzi się od słowa „oddzielać”. Inni dodają również, że obraz cyrkla w  siędze 
Przysłów 8,27 podkreśla znaczenie wyznaczania granic...76 

Powołując się na etymologię hebrajskiego bara Schwarz zaznacza, że proces stwa-
rzania świata jest związany z oddzieleniem tego, co było dobre, od chaosu. Granice 
świata zostają wyznaczone nie tylko fizycznie, ale także moralnie, gdyż „to, co święte, 
jest tym, co oddzielone […], hebrajski rdzeń słowa „święty” oznacza także oddzielony, 
odcięty”

77
. Skoro podziały, będące wyznacznikiem aktu stwórczego są dobre, bezkres 

chaosu symbolizuje zło
78

. Jak zauważa Schwarz, w „Raju utraconym” chaos tożsamy 
jest ze złem oraz piekłem

79
. Powołuje się tutaj na definicję zła Plotiniousa: „[z]ło jest 

takiego rodzaju miejscem, które jest pozbawione jakiegokolwiek schematu, formy, 
kształtu, miary czy ograniczenia”80. oraz na fragment poematu Miltona: 

O'er many a frozen, many a fiery alp, 
Rocks, Caves, Lakes, Fens, Bogs, Dens and shades of death, 
A Universe of death, which God by curse 
Created evil, for evil only good, 
Where all life dies, death lives, and nature breeds, 
Perverse, all monstrous, all prodigious things, 
Adominable, inutterable [...]81 (Paradise Lost 2.620-26) 

 

                                                                
74 Tamże, s. 3.  
75 Tamże, s. 11.  
76 Tamże, s. 12.  
77 Tamże, s. 12.  
78 Tamże, s. 12, Schwarz powołuje się tutaj na Platona oraz Plotiniusa, którzy utożsamiali zło z bezkresnością, 

bezmiarem i bezkształtem, dobro natomiast – z ich przeciwieństwami.  
79 Tamże, s. 13, 23.  
80 Tamże, s. 13. Przekład autorki.  
81 Tamże, s. 23. Milton J., Paradise Lost..., s. 40.  
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[...] przez wiele 

Przeszli już dolin mrocznyc  i posępnyc , 

Wiele okolic smutnyc , wiele mroźnyc , 

Wiele ognistyc  gór, skał, pieczar, jezior, 

Rozpadlisk, bagien, torfowisk, a wszystkie 

Okrywał śmierci cień; wszec świat to śmierci, 

 tóry Bóg klątwą po stworzeniu zmienił 

W krainę złości, dla zła tylko dobrą, 

Gdzie zmarło życie wszelkie, a śmierć żyje, 

Natura płodzi jedynie potwory, 

Stworzenia dziwne i przewrotne kształty, 

A obrzydliwe niewypowiedzianie [...]82 („Raj utracony” II, 753-64). 

Milton kojarzy zło z przestrzenią, która nie ma granic, kształtu ani formy. Zło jest 

więc miejscem – piekłem. Poeta używa nawet tych samych słów na określenie zarówno 

chaosu, jak i piekła: „Deep”, „Void”, „Gulf”, „Pit”, „Waste”, „Wild”
83
. Akt stwórczy 

jest aktem opanowania chaosu, wyznacza granice fizyczne oraz moralne, pokazuje, 

gdzie jest dobro, a gdzie zło. Jak pisze Schwarz „w świecie Miltona przekroczenie 

granic jest równoznaczne z upadkiem”
84
. Wyznaczanie granic często kojarzone jest 

z porządkiem, a więc z hierarchią. Ponieważ przekroczenie wyznaczonych granic 

oznacza w poemacie upadek, złem będzie także dążenie na własną rękę do wolności 

(chodzi tutaj o wolność rozumianą przez Miltona jako pożądanie). Powyższe rozważania 

pokazują, że akt stwórczy, rozumiany jako wyznaczanie granic, można utożsamić 

z hierarchią, a chaos, czyli ogólnie pojęte zło, z pragnieniami zmierzającymi do przekro-

czenia owych granic. Kategorie biblijnego stwarzania, upadku oraz odtwarzania świata 

bada w swojej książce „Ku poetyce chrześcijańskiej” również Michael Edwards. Posłu-

gując się zaczerpniętymi z „Myśli” Pascala pojęciami „wielkości oraz nędzy kondycji 

ludzkiej”, wiąże je z ciągłym stwarzaniem oraz upadkiem człowieka
85
. W tym też 

kontekście odczytuje Edwards twórczość literacką: „o ile biblijne odczytanie życia jest 

w jakimś stopniu słuszne, o tyle odnosi się ono także do literatury. Raj, Upadek oraz 

przemiana występuje pod różnymi postaciami w dramacie, tak samo jak w innych 

formach doświadczenia”
86
. Odnosząc się do języka biblijnego, teksty literackie ukazują 

człowieka, zdaniem Edwardsa, w kontekście Raju oraz Upadku (a także jego wielkości 

oraz nędzy). W „Raju utraconym” kategorie te wiążą się również ze wspomnianą 

hierarchią oraz wolnością.  

Język Miltona, za pomocą którego tworzy on zainspirowaną Biblią rzeczywistość, 

oparty jest na przeplatających się nawzajem kategoriach hierarchii oraz wolności. 

Hierarchia wyznacza granice świata oraz moralności człowieka. Ponieważ wskazuje na 

pewne oddzielenie, łączy się z aktem stwórczym, który również kreuje za pomocą 

podziałów. Wolność z kolei, rozumiana jako ludzkie pragnienie (ang. „passion/ 

appetite”), łączy się z bezmiarem oraz nieograniczonością chaosu; prowadzi człowieka 

do upadku. Inny rodzaj wolności, utożsamiany przez Miltona bądź to z rozumem, bądź 

                                                                
82 Milton J., Raj utracony..., s. 79.  
83 Schwarz R., Remembering and Repeating..., s. 23. 
84 Tamże, s. 14. 
85 Edwards M.,  u poetyce c rześcijańskiej, przeł. M. Szuba, Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk-Pelplin 

2017, s. 20-23.  
86 Tamże, s. 30-31.  
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też z wolną wolą, poprzez swoje podporządkowanie wyznaczonym przez Boga granicom 

staje się bliski kategorii hierarchii. Bohaterka poematu podobna jest do wykreowanego 

przez poetę świata. Tworząc obraz Ewy Milton ukazał ją jako podporządkowaną 

hierarchii żonę oraz tęskniącą za wolnością buntowniczkę. Nowy Eden oraz nowa Ewa 

są nie do końca uchwytni, nie do końca dają się zdefiniować. Ewę można więc rozpa-

trywać w kontekście samej mimesis. Jej majestatyczna, podporządkowana hierarchii 

postać zaczyna pragnąć czegoś, co jest poza jej zasięgiem. Sięgając po owoc, chce 

zdobyć mądrość i równość, a zostaje jej odebrana wolność. Rezygnuje z uporządko-

wanego przez Stwórcę świata na rzecz chaosu. Milton daje nam do zrozumienia, że 

porzucając hierarchię, upadamy. Z drugiej jednak strony, dzięki pragnieniu wolności 

i równości wyjaśnia, dlaczego człowiek wybrał nieposłuszeństwo. To w hierarchii 

upatruje Milton początków buntu, podczas gdy prawdziwą wolnością jest, paradoksalnie, 

pozostanie w jej granicach.  

Nowa Ewa 

W poprzedniej części artykułu podjęłam próbę ukazania pewnej nieuchwytności 

stworzonego przez Miltona Edenu, który oparty jest zarówno na hierarchii, jak i na idei 

wolności. Mimetyczność Miltonowskiego świata polega na naśladowaniu przez poetę 

języka typowego dla hierarchicznie uporządkowanego królestwa oraz dążącej do 

osiągnięcia wolności rewolucji. Kategorie te wzajemnie się ze sobą przeplatają. 

Chciałabym się teraz skoncentrować na ukazaniu wpływu poetyckiej rzeczywistości 

Miltona na obecność różnych obrazów Ewy, które zestawię z pojęciem zmieniającej 

się mimesis. Najpierw przyglądnijmy się raz jeszcze definicji samej mimesis.  

Recenzentka książki Mitosek, Bogumiła Kaniewska, tak pisze o tym zjawisku: „Już 

próba określenia etymologii greckiej mimesis ukazuje jej niejednoznaczność, wielorakie 

sensy i zadomowienie w różnych dziedzinach ludzkiego życia: od codzienności po 

religię i sztukę”. Myślę, że podobnie jest z Ewą: istnieje wiele niejednorodnych jej 

obrazów, które wskazują na wielowymiarowość i złożoność jej postaci. Ewa jest nie 

tylko żoną Adama, ale także buntowniczką, nie tylko grzesznicą, ale także kobietą 

poszukującą wolności. Ta wieloznaczność Ewy sprawia, że może być ona postrzegana 

z różnych perspektyw, za każdym razem inaczej. Mimesis wskazuje na „wielorakie 

sensy”: naśladuje, przedstawia, reprezentuje, modeluje czy też kreuje literacką 

rzeczywistość oraz jej bohaterów. Istnieje wiele jej odmian; liczne są też oblicza Ewy. 

Przedstawię teraz dwa z nich: Ewę jako kobietę, która poddaje się hierarchii oraz tę, 

która granice tej hierarchii chce przesuwać zgodnie z własnym uznaniem.  

Hierarchia w małżeństwie Adama i Ewy jest szczególnie widoczna w Księdze V, 

kiedy goszczą oni u siebie archanioła Rafała mającego ich ostrzec przed Szatanem. 

W scenie tej Milton ukazuje Ewę jako kobietę podporządkowującą się hierarchii spo-

łecznej. Jako posłuszna małżonka usuwa się, aby zająć się przygotowaniem posiłku, 

a Adamowi powierza rozmowę z aniołem o sprawach duchowych. Widać tutaj z jednej 

strony zaufanie Ewy do męża; z drugiej natomiast – zachowanie „tradycyjnego podziału 

ról” na publiczną sferę mężczyzny oraz domową –kobiety. Adam i Ewa zostali 

stworzeni do działania w tych właśnie sferach: „[f]or contemplation hee and  alour 

formed,/ [f]or softness shee and sweet attracti e Grace” („Paradise Lost” 4.297-98)
87

.  

                                                                
87 Milton J., Paradise Lost..., s. 81. 
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Hierarchia widoczna jest również w scenie opisującej pracę w ogrodzie. Kobieta 

proponuje mężowi, aby każde z nich zajęło się inną częścią ogrodu. Chce oddzielić się 

od niego, aby, jak sama tłumaczy, pracować efektywniej. Adam niechętnie przystaje na 

pomysł żony. Jednocześnie poucza ją, aby nie jadła owoców z drzewa zakazanego. 

Ewa przyznaje mężowi słuszność, popiera jego wyższość. Jednocześnie przyznaje, że 

bez Adama byłaby „nicością”, bezmiarem, a więc i chaosem, bez niego popadłaby 

w grzech:  

O thou for whom 

And from whom I was formd flesh of thy flesh, 

And without whom am to no end, my Guide 

And Head, what thou hast said is just and right88 („Paradise Lost” 4.440-43). 
 

O ty, z którego, a i dla którego, 

Jestem stworzona, ciało twego ciała, 
A bez którego byłabym nicością, 

Mój przewodniku, władco, to, co rzekłeś, 

Jest sprawiedliwe i słuszne [...]89 („Raj utracony” IV, 563-67) 

Adam jest, jak już zostało wcześniej wspomniane, człowiekiem zdolnym do refleksji: 

przestrzega Ewę przed grzechem, chce wraz z nią pracować w ogrodzie, aby tym spo-

sobem uchronić ją przed niebezpieczeństwem ze strony Szatana. Odznacza się więc 

przezornością. Dlatego też próbuje zatrzymać Ewę przy sobie mówiąc:  

The wife, where danger or dishonour lurks, 

Safest and seemliest by her husband staies, 

Who guards her, or with her the worst endures90 („Paradise Lost” 9.267-69). 
 
Żonie najlepiej jest u boku męża, 

Gdyż on jej będzie strzec lub wraz z nią zniesie 

Wszystko najgorsze, które los im zdarzy91 („Raj utracony” IX, 843-45). 

Poeta zaznacza tutaj, że Ewa jest bardziej podatna na grzech, dlatego, aby się 

ustrzec przed złem, potrzebuje opieki męża.  

Sąd Syna Człowieczego nad Adamem i Ewą jest kolejną sceną, w której zaznacza 

się władza mężczyzny nad kobietą: 

To whom the sov'reign Presence thus replied. 

Was she thy God, that her thou didst obey 

Before his voice, or was she made thy guide, 

Superior, or but equal, that to her 

Thou didst resigne thy Manhood, and the Place 

Wherein God set thee above her made of thee, 

And for thee, whose perfection farr excelled 

Hers in all real dignitie: adornd 

She was indeed, and lovely to attract 

Thy love, not thy subjection, and her gifts 

Were suc  as under go ernment well seem’d, 
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90 Milton J., Paradise Lost..., s. 166. 
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Unseemly to beare rule, which was thy part 

And person,  ad’st t ou known thy self aright92 („Paradise Lost” 10.144-56). 
 
Na to królewska Obecność odrzekła: 

Czyż była Bogiem twym, że usłuc ałeś 

Jej, a nie głosu jego? A czy może 

Była stworzona, aby przewodnikiem 

Twym zostać wyższym albo też i równym, 

Żeś jej ustąpił swoic  praw małżonka 

I miejsca, które Bóg ci wskazał nad nią, 

 iedy ją stworzył z ciebie i dla ciebie, 

 tóry ją twoją godnością prawdziwą 

Tak przewyższałeś i doskonałością? 

Wdzięki zdobiły ją i była piękna, 

Lecz po to, abyś ją koc ał, nie służył. 

Dary to były stosowne pod dobrym,  

Rządem, do rządów nie dostosowane; 

Ty miałeś rządy sprawować, gdyż twoją 

To było sprawą, gdybyś myślał o tym93 („Raj utracony” X, 182-97). 

W powyższym fragmencie Milton wskazuje na wyższość Adama względem Ewy. 

Użycie słów takich jak: „superior”, „go ernment” czy „rule” obrazuje rolę mężczyzny 

jako władcy. Do Ewy odnosi słowa o wprost przeciwnym znaczeniu: „obey” oraz 

„subjection”. Poeta dokonuje tym samym podziału, wyznacza granice władzy oraz 

poddaństwa, kształtuje wzajemne relacje mężczyzny i kobiety. Ponieważ Adam 

przewyższa Ewę godnością, więcej też się od niego wymaga. Syn Boży zaznacza, że 

Adam nie wywiązał się ze swojego obowiązku sprawowania rządów czy też bycia 

przewodnikiem Ewy. Kobieta natomiast odrzuciła przestrogi męża, a oddalając się od 

niego podczas prac ogrodniczych, przyczyniła się do ich upadku. Granice wytyczone 

przez Boga zostały przekroczone, a ustanowiona przez Niego hierarchia – zachwiana.  

Powyższe wizerunki Ewy ukazują ją jako akceptującą swoją pozycję społeczną 

żonę. Odmienny jej obraz można dostrzec w scenie jej samotnej wędrówki w górę 

rzeki. Gdy kobieta została stworzona i przebudziła się ze snu, zaczęła iść wzdłuż rzeki, 

aby odnaleźć jej źródło:  

That day I oft remember, when from sleep 

I first awak’t, and found my self reposed 

Under a shade on flours, much wondring where 

And what I was, whence thither brought, and how. 

Not distant far from thence a murmuring sound 

Of waters issu’d from a ca e and spread 

Into a liquid plain, then stood unmoved 

Pure as t ’ expanse of  ea ’n; I t it er went 

Wit  unexperienc’t t oug t, and laid me down 

On the green bank, to look into the clear 

Smooth lake, that to me seemd another sky94 („Paradise Lost” 4.449-59). 
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Wspominam dzień ów, kiedy po raz pierwszy 

Ze snu zbudzona, leżąc w cieniu kwiatów, 

Wielce dziwiłam się, myśląc, gdzie jestem 

I czymże jestem, skąd mnie przyniesiono 

I jak? A oto w pewnym oddaleniu 

Głos wód szemrzącyc  usłyszałam, które 

Z góry płynęły, by rozlać szeroko 

W płynną równinę i tam znieruc omieć, 

Czyste jak niebios rozciągniony bezmiar; 

Niedoświadczona myśl tam mnie powiodła, 

Abym, spocząwszy na brzegu zielonym, 

Zajrzała w czysta, gładką toń jeziora, 

 tóra zdawała się być drugim niebem95 („Raj utracony” IV, 574-86). 

Warty uwagi wydaje się opis jeziora, które „spread into a liquid plain, then stood 

unmo ed/ Pure as th' expense of hea 'n”. W przekładzie Macieja Słomczyńskiego 

czytamy, że było ono „[c]zyste jak niebios rozciągnięty bezmiar”
96

. Jezioro zostaje 

porównane do nieba, okazuje się być bezkresne. Jego opis może nawiązywać do chaosu. 

I rzeczywiście – przeglądając się w jego tafli, Ewa zakochuje się w swoim własnym 

odbiciu. Gdyby nie interwencja Boga, Ewa prawdopodobnie zgrzeszyłaby swoją próż-

nością. Obraz przeglądającej się w tafli jeziora kobiety nawiązuje do mitu o Narcyzie, 

który pokochał samego siebie. W powyższym kontekście Ewa również może być 

traktowana jako kobieta próżna, która ceni swój wygląd, a nawet nim kusi. Również jej 

grzech, który popełnia później (kilka ksiąg dalej), jest związany z próżnością: chęcią 

bycia jak Bóg. Tafla wody wydaje się więc przedstawiać ją jako kusicielkę. Taki 

wizerunek Ewy jest niezwykle popularny w szeroko rozumianej kulturze. Na wielu 

obrazach przedstawiających Eden, wąż ukazany jest z głową Ewy. Pierwszą kobietę 

często czyni się też odpowiedzialną za wszelkie zło na świecie. Dlatego też motyw 

Ewy-kusicielki wiąże ją z wężem oraz grzechem. Dopiero Bóg weryfikuje ten zdefor-

mowany obraz, nazywając ją „Matką całego człowieczego rodu”
97

.  

Powróćmy teraz do przywołanej wyżej sceny, w której Adam i Ewa pracują 

w ogrodzie. Jak już zostało wspominane, we fragmencie tym mężczyzna czuwa nad 

bezpieczeństwem duchowym swojej żony, która wprawdzie mówi, że bez Adama 

byłaby „nicością”, ale jej czyny wskazują na to, że coś ją do niej pociąga. Oskarża 

Adama o to, że wątpi w stałość jej uczuć oraz wierność wobec Boga. Jak twierdzi 

Sims: „Miltonowska Ewa wydaje się mieć jakiś cel w tym, że dąży do pozostania samej. 

Poprzez doświadczenie zła zamierza wystawić swoją cnotę na próbę”
98

. Próbuje ona 

przekonać Adama, aby zgodził się pracować oddzielnie. Jej rozmowa z mężczyzną 

wygląda jak inteligentna dyskusja pomiędzy równymi sobie przeciwnikami. Jak 

zauważa Sims: 

Z pewnością pokazuje, że dorównuje Adamowi inteligencją, a nawet udaje jej się 

negocjować bez utraty swojego kobiecego wdzięku. Zawsze odpowiada ze „słodyczą 

i opanowaniem” (ang. „sweet austere composure”). Ponieważ jednak Milton akcentuje 

wyższość umysłu Adama, nieprawdopodobnym wydaje się twierdzić, że sugeruje on 
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również to, że Ewa przekonała Adama do swoic  racji. Oczywistym powodem, dla 

którego Adam nie mógł zmusić Ewy do pozostania razem z nim, była wolna wola Ewy99. 

Można powiedzieć, że Ewa wykazuje się nie tylko inteligencją, ale także umiejęt-

nościami negocjacyjnymi oraz komunikacyjnymi. Wie, jak wykorzystać swój kobiecy 

urok, by osiągnąć to, czego pragnie. Robi to nad wyraz umiejętnie poprzez pełne 

szacunku zwroty do mężczyzny: „[p]otomku niebios i ziemi”
100

 (ang. „[o]ffspring of 

Hea 'n and earth”)
101

 lub też wykorzystując swój kobiecy urok: „[o]dparła z pełną 

słodyczy prostotą”
102

 (ang. „[w]ith sweet austere composure thus replied”)
103

, „potulnie 

nalegała”
104

 (ang. „yet submiss, though last, replied”)
105

. Z drugiej jednak strony, autor 

komentarza twierdzi, że, to co naprawdę przekonało Adama, były nie jej umiejętności 

prowadzenia dyskusji, ale fakt, że została obdarzona przez Boga wolną wolą
106

. 

Potwierdza to następującym fragmentem poematu: 

Go; for thy stay, not free, absents thee more; 

Go in thy native innocence, rely 

On what thou hast of virtue, summon all, 

For God towards thee hath done his part, do thine107 („Paradise Lost” 9.372-75). 
 
[...]Więc odejdź 

W swą przyrodzoną niewinność odziana, 

Na cnocie swojej polegaj, zbierz siły, 

Gdyż Bój już spełnił swą część, spełnij swoją108 („Raj utracony” IX, 475-78). 

Słowami Adama Milton opisuje tutaj Ewę jako wolną (ang. „free”), niewinną (ang. 

„innocent”) oraz cnotliwą (ang. „ irtuous”). Mimo panującej w ich relacji hierarchii, 

Ewa pozostaje wolna i ma prawo decydowania o sobie. Nie musi więc poszukiwać 

wolności na własną rękę. Obstaje jednak przy swoim postanowieniu i oddala się od 

Adama.  

Kolejnym fragmentem, w którym Ewa przekracza narzucone jej granice, jest scena 

kuszenia. W kontekście pojęcia wolności Fisha można powiedzieć, że posiadająca 

wolną wolę Ewa może wierzyć w Boga dobrego lub też złego. W omawianej w tej 

części artykułu scenie czytelnik może odnieść wrażenie, że pierwotnie wierząca 

w dobroć Boga Ewa zaczyna w Niego wątpić, a nawet uważać Go za Byt nieprzyjazny 

człowiekowi. Swój obraz Boga zmienia Ewa pod wpływem rozmowy z wężem: 
  

                                                                
99 Tamże, s. 35. 
100 Milton J., Raj utracony..., s. 274.  
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Queen of this universe, doe not believe 

Those rigid threats of Death; ye shall not die: 

How should ye? by the fruit? it gives you life 

To knowledge? By the Threatner, look on mee, 

Mee w o  a e touc ’d and tasted, yet bot  li e, 

And life more perfet have attaind then Fate 

Meant mee, by ventring higher then my Lot. 

Shall that be shut to man, which to the beast 

Is open? or will God incense his ire 

For such a pretty trespass, and not praise 

Rather your dauntless vertue, whom the pain 

Of death denounced, whatever thing death be, 

Deterrd not from atchieving what might lead 

To happier life, knowledge of good and evil; 

Of good, how just? of evil, if what is evil 

Be real, why not known, since easier shunnd? 

God therefore cannot hurt ye, and be just; 

Not just, not God; not feard then, nor obeid: 

Your feare it self of death removes the feare. 

Why then was this forbid? Why but to awe, 

Why but to keep ye low and ignorant, 

His worshippers; he knows that in the day 

Ye Eate thereof, your Eyes that seem so clear, 

Yet are but dim, shall perfetly be then 

Opened and cleared, and ye shall be as gods, 

Knowing both good and evil as they know109 („Paradise Lost” 9.684-709). 
 
[...]  rólowo Wszec świata! 

Nie wierz tym groźbom surowym o śmierci, 

Bowiem nie umrzesz; dlaczego miałabyś  

Umrzeć? Czy dzięki owocowi? Wiedza 

Jest życiodajna. A więc dzięki Temu, 

 to groził? Jednak zec ciej wejrzeć na mnie, 

Przecież dotknąłem owocu i jadłem, 

A jednak żyję, żywot doskonalszy 

Mam dzięki temu niż ów, który losem 

Mi przeznaczono, gdyż byłem odważny. 

Czyż ma zamknięte to być przed człowiekiem, 

Co przed zwierzęciem zostało otwarte? 

Czyż Bóg zapłonąć ma gniewem za taki  

Drobny występek, a nie będzie raczej 

C walił twej cnoty, tak nieustraszonej, 

 tóra nie lęka się groźby śmiertelnej, 

Czymkolwiek śmierć ta jest, ani się cofa 

Przed osiągnięciem tego, co prowadzi 

Do szczęśliwszego żywota i wiedzy 

O złu i dobru? O dobru, jak słusznie? 

O złu, poznanie, czym zło, dlaczego 

Ma być niesłusznym, gdy się zła uniknie 
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Łatwiej? Bóg przecież skrzywdzić cię nie może 

I sprawiedliwym pozostać. Bo jeśli 

Niesprawiedliwy, to i nie Bóg także. 

Więc Go i bać się i słuc ać nie trzeba. 

Wasz lęk sam musi lęk przed śmiercią zniszczyć.  

Więc czemu tego wzbroniono? Ac , czemu! 

Aby was trzymać w proc u i głupocie, 

Jako czcicieli Jego. Gdyż wie dobrze, 

Że w dniu, gdy z drzewa tego skosztujecie, 

Przyćmiony wzrok wasz, który wam się zdaje 

Tak ostry, nagle oczyszczony będzie 

I że staniecie się jako bogowie, 

Poznawszy dobro i zło tak jak oni110 („Raj utracony” IX, 871-905). 

Szatan okazuje się wprawnym negocjatorem. Jego argumenty sprawiają, że Ewa 

najpierw zaczyna wątpić w dobre zamiary Boga, a następnie – wierzyć, że Bóg chce 

człowiekowi zaszkodzić. Swój wywód opiera Szatan na pochlebstwach – nazywa Ewę 

królową wszechświata (ang. „Queen of this uni erse”), podważaniu autorytetu Boga 

poprzez pytania retoryczne: „do not belie e/ Those rigid threats of death; ye shall not 

die:/ How should ye? by the fruit? it gives you life/ To knowledge?”, „Shall that be shut 

to man, which to the beast/ Is open?”, „Why then was this forbid? Why but to awe,/ 

Why but to keep ye low and ignorant,/ His worshippers”, umniejszaniu znaczenia 

boskich zarządzeń: „will God incense his ire/ For such a pretty trespass, and not praise/ 

Rather your dauntless vertue, whom the pain/ Of death denounced, whatever thing 

death be” czy też kreowaniu obrazu Boga zazdrosnego, pragnącego ukryć przed 

człowiekiem mądrość: „he knows that in the day/ Ye Eate thereof, your Eyes that seem 

so clear,/ Yet are but dim, shall perfetly be then/ Opened and cleared, and ye shall be as 

gods, / Knowing both good and evil as they know”. Warto zwrócić uwagę na to, że 

w ostatnim z przedstawionych cytatów Milton używa metafory otwierania i zamykania 

oczu, aby wskazać na otwarcie się bądź zamknięcie człowieka na wiedzę pochodzącą 

z Drzewa Poznania. Przyrównując dążenie człowieka do przynależnej Bogu wiedzy do 

przebudzenia się ze snu, poeta (słowami Szatana) pozornie ukazuje zasadność 

złamania przez Ewę zakazu. Oczy Adama i Ewy wydają się być przejrzyste (ang. 

„clear”), ale Szatan opisuje je jako przyćmione (ang „dim”). Dopiero po zjedzeniu 

owocu ich oczy mają się naprawdę otworzyć. Adam i Ewa zostali stworzeni na „obraz 

i podobieństwo Boga”, a wszystko, co Bóg stworzył, „było dobre”. Szatan przeczy 

jednak doskonałości boskiego stworzenia. Warto przeanalizować tutaj znaczenie przy-

miotnika „dim”, który można przetłumaczyć jako przyćmiony, ciemny (np. światło), 

niewyraźny (np. kształt) lub słaby (np. wzrok). Ciemność oczu oraz ich brak wyrazu 

może wskazywać na bezkształt chaosu, a otwarte, przejrzyste oczy – na światłość 

obecną podczas aktu stworzenia świata. Szatan wydaje się więc mówić, że Adam 

i Ewa znajdują się w ciemności i tylko zjedzenie owocu sprawi, że ich oczy otworzą się 

na światłość boskiej wiedzy. Ewa, przyjmując argumenty węża, podaje w wątpliwość 

sens danej im przez Boga wolnej woli: „But if Death/ Bind us with after-bands, what 

profits then/ Our inward freedom?”. Milton pokazuje w ten sposób, że wolność czło-

wieka polega na możliwości wyboru pomiędzy dobrem a złem. Ewa sama sobie odpo-
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wiada na postawione przez siebie pytanie: akt wolności, który miałby się zakończyć 

śmiercią oznacza, że nie powinna ona dopuszczać do jego realizacji. Milton wskazuje, 

że prawdziwą wolnością jest postępowanie w obrębie wyznaczonych przez Boga 

granic.  

Opisane wyżej przykłady przedstawiają różne obrazy Ewy. Pierwszy z wizerunków 

ukazuje ją jako posłuszną oraz dbającą o dom żonę, która powierza mężowi wszystkie 

ważne sprawy. To Adam jest więc uczestnikiem rozmowy z archaniołem i on ma 

przekazać Ewie treść Bożej przestrogi. Kobieta usuwa się w cień, aby zająć się 

domem. Zachowuje tym samym hierarchię społeczną, według której mąż odpowiada za 

sferę publiczną, a żona – prywatną. Z drugiej jednak strony, Ewa jest także postrzegana 

przez Miltona jako podejmująca własne decyzje buntowniczka. To ona decyduje się na 

samotną podróż oraz oddzielną pracę w ogrodzie, ona rozmawia z wężem i zdecyduje 

się za jego namową na zerwanie zakazanego owocu. Ewa podejmuje więc ryzykowne 

decyzje, wykazuje się inicjatywą, szuka niezależności. Milton pokazuje jednak, że Ewa 

szuka wolności tam, gdzie jej nie ma. Nie dostrzega, że będąc kulminacją stworzenia, 

jest istotą najdoskonalszą, która posiada wolną wolę. Jej wolność, jak przedstawia 

poeta, wyraża się w utworzonej przez Boga w akcie stworzenia hierarchii, którą Milton 

przeciwstawia niczym nieograniczonemu, symbolizującemu zło – chaosowi.  

Za pomocą naśladowczej funkcji języka Milton kreuje nową rzeczywistość Edenu; 

tworzy tym samym również i nową Ewę. Świat przedstawiony w jego poemacie jest 

hierarchicznie uporządkowany. Poeta ukazuje jak Adam i Ewa, mimo swojego kró-

lewskiego majestatu upadli, gdyż zatęsknili za większą niż otrzymali swobodą. W tym 

opartym na hierarchicznych zasadach świecie, wolność jawi się jako coś niezwykle 

cennego. Prawdziwą wolnością jest jednak nieludzkie dążenie do uzyskania boskiej 

wiedzy, ale pozostanie w obrębie wyznaczonych przez Boga granic, które odwołują się 

do samego stwórczego aktu. Wolnością okazuje się w ten sposób hierarchia, upadkiem 

natomiast – chęć rezygnacji z dokonanych przez Boga podziałów. Ewa w „Raju 

utraconym” jest z jednej strony podporządkowaną zasadom społecznym małżonką, 

z drugiej zaś – szukającą wolności buntowniczką.  

„Prawdziwa” Ewa? Podsumowanie 

W „Raju utraconym” Milton tworzy swój własny Eden oraz nową Ewę. Posługuje 

się w tym celu zjawiskiem mimesis, czyli sztuką naśladowania rzeczywistości. 

W niniejszym artykule podjęłam próbę przedstawienia różnych obrazów Ewy. Porów-

nuję ją do mimesis, która jest zmienna, nieuchwytna, za każdym razem inna. Można by 

zadać pytanie: który z Miltonowskich obrazów Ewy jest bliższy prawdy? Czy Ewa to 

królowa, dobra żona, grzesznica czy może buntowniczka? Wszystkie te wizerunki 

wydają się być prawdopodobne. Milton uzyskał je, stosując odpowiedni, oparty na 

hierarchii oraz poczuciu wolności język. Granice świata faktycznie okazują się być 

granicami języka, jak pisze Wittgenstein, a sam język – punktem wspólnym filozofii 

i literatury.   

Język sprawia, że świat literacki może być przez czytelnika postrzegany jako 

prawdopodobny. Mimo że części owych wydarzeń w Biblii nie ma, a o bohaterach 

wiemy znacznie mniej, dzięki zabiegom literackim obrazy wykreowane przez Miltona 

zostają w naszej świadomości i mają na nią wpływ. Dla literatury prawda obiektywna 

nie jest ważna. Każde dzieło literackie kreuje swoją własną prawdę, pozostawiając 
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w naszych umysłach pewne schematy, które niekoniecznie mają z nią coś wspólnego. 

Schematy te wpływają na nasze postrzeganie tak istotnych kwestii, jak religia, postawa 

moralna czy szacunek do drugiego człowieka. Tutaj właśnie filozofia i literatura się 

spotykają. Ta pierwsza pyta o prawdę, poszukując odpowiedzi, których albo nie 

znajduje, albo znajduje ich zbyt dużo. Ta druga, z kolei, próbując odnaleźć prawdę, 

sama ją tworzy. Rezultatem naśladowania jest niekoniecznie prawda sensu stricto, ale 

raczej prawda subiektywna, prawda danej rzeczywistości, danego dyskursu.  

W „Raju utraconym” Milton używa wyszukanego, pełnego wytworności języka, 

aby w ten sposób ukazać królewską godność człowieka. Świat w jego poemacie oraz 

sam ogród Eden jest hierarchicznie uporządkowany. Wprowadza to z jednej strony 

harmonię, każdy zna swoje miejsce oraz wypełnia przypisane mu role. Tak też postrzega 

Milton boski akt stwórczy – jest on związany z hierarchią, podziałami oraz wyznacza-

niem granic. Z drugiej strony, można też wyczuć pewną tęsknotę niektórych bohaterów, 

a także i samego autora za większą swobodą. Wolność okazuje się jednak być związana 

w poemacie z upadkiem oraz chaosem. Mimesis Miltona jest więc raz hierarchią, 

a innym razem pragnieniem wolności bohaterów, raz aktem stwórczym, a raz chaosem. 

Tę zmienną mimesis można porównać i do samej Ewy, która raz jest pełną majestatu 

królową, raz wypełniającą swoje obowiązki żoną, a innym zaś razem tęskniącą za 

wolnością kobietą.  

Niniejszy artykuł nie odpowiada więc na pytanie dotyczące prawdziwej Ewy. 

Zakłada jedynie, że Ewa jest postacią mimetyczną, zmienia się w zależności od 

kontekstu, od wizji artystycznej, od przesłania autora. Poemat Miltona stał się dla mnie 

inspiracją do refleksji na temat tego, w jaki sposób mimesis Ewy funkcjonuje 

w literaturze oraz jak literatura i filozofia dochodzą do prawdy.  
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Biblijna Ewa jako mimesis. Naśladowcza funkcja języka w „Raju utraconym” 

Johna Miltona  

Streszczenie  

Celem niniejszego artykułu jest zestawienie stojącego na pograniczu filozofii i literatury zjawiska mimesis 

z obrazem biblijnej Ewy, ukazanym w poemacie „Raj utracony” Johna Miltona. Posługując się teorią prawdy 

Ludwiga Wittgensteina oraz teorią literackich badań nad mimesis Zofii Mitosek podejmuję refleksję na 

temat prawdziwości biblijnej Ewy.  

Moje rozważania prowadzone są z perspektywy literaturoznawczej. Artykuł opiera się głównie na próbie 

porównania Ewy, bohaterki poematu, ze zjawiskiem mimesis rozumianym jako językowe naśladowanie 

rzeczywistości. Podejmuję więc próbę analizy języka utworu pod względem wybranych przeze mnie 

kategorii, aby w ten sposób ukazać nowy Eden oraz nową Ewę. Język „Raju utraconego” przedstawia przede 

wszystkim hierarchiczny porządek świata oraz tęsknotę za wolnością. Kategorie te określają również Ewę, 

którą poeta postrzega zarówno jako kobietę szanującą hierarchię społeczną, jak i buntowniczkę.  

Milton kreuje więc swój własny Eden, a samą Ewę postrzega w różny sposób. Mimesis jest w jego poemacie 

związana z hierarchią oraz wolnością, które wskazują również na akt stwórczy oraz upadek. Zarówno Ewa, 

jak i mimesis są więc zmienne, zależne od wizji artystycznej czy też mówiącego w utworze głosu.  

Słowa kluczowe: (biblijna) Ewa, język, mimesis, prawda, rzeczywistość 
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Kundera jest gdzie indziej?  

Kilka refleksji na temat problemu literatury narodowej 

w twórczości Milana  undery 

Ojczyzna? Przecież każdy z tyc  wybitnyc , wskutek po prostu wybitności 

swojej, był cudzoziemcem, nawet u siebie w domu. Czytelnicy? Przecież nigdy 

nie pisali oni „dla” czytelników, zawsze „przeciw” czytelnikom. Honory, 

powodzenie, rezonans, sława – przecież stali się sławni właśnie dlatego, że 

więcej cenili samyc  siebie niż swe powodzenie2. 

Witold Gombrowicz, Komentarz  

1. Wstęp 

Termin Weltliteratur zgodnie z relacją J.P. Eckermanna („Gespräche mit Goethe”) 

został wprowadzony do dyskursu badań nad literaturą w roku 1827 za sprawą J.W. 

Goethego
3
, któremu to, jako jednemu z pierwszych europejskich intelektualistów, 

przypisuje się rzadką w tamtych czasach i przez to chlubną świadomość jedności do-

świadczenia ludzkiego, rozpatrywanego ponad podziałami narodowymi. Do dziś znane 

jest zamiłowanie Goethego do chińskich powieści czy perskich mitów. Godna uwagi 

jest przede wszystkim jednak świadomość literata, który zdaje sobie sprawę, że jego 

pisma mogą być czytane w innych językach i na całym świecie. Taka świadomość 

miała, owszem, swoje przyczyny w uwarunkowaniach historycznych, ekonomicznych 

i „klasowych”. Rozwój rynku wydawniczego, upowszechnienie papieru, odkrycia geo-

graficzne, wynalazki techniczne – to wszystko wpłynęło na to, że Goethe mógł ujrzeć 

zjawisko kulturowe, jakim jest literatura, w globalnym kontekście. Nie bez znaczenia 

miała w tym „odkryciu” bardziej popularna wśród współczesnych postawa Eckermanna, 

który w rozmowie z Goethem nie mógł nadziwić się, że istnieją tysiące chińskich 

powieści i nie ustępują one wartości tekstom niemieckim i francuskim. 

Powstanie środków masowego przekazu, świata jako McLuhanowskiej „globalnej 

wioski” miało wpływ na zacieranie się różnic między poszczególnymi narodowymi 

literaturami. Jednocześnie pojawiła się także tendencja odwrotna – powstanie w XIX 

wieku państw narodowych (zjednoczenie Niemiec i Włoch) oraz obudzenie świado-

mości narodowej wśród niższych warstw społeczeństwa dały początek ruchom i prądom 

nacjonalistycznym (patrz: Fichte). Jeśli przyjąć by tezę J. Bendy, to pod koniec XIX 

wieku mamy także do czynienia z narastającymi namiętnościami narodowymi wśród 

                                                                
1 olgzym@st.amu.edu.pl. 
2 Gombrowicz W., Komentarz, „Kultura” 1952, nr 6/56, s. 6. 
3 Zob. „Literatura narodowa dzisiaj nie przedstawia już niczego istotnego, wkraczamy w erę literatury 

światowej (die Weltliteratur) i każdy z nas ma za zadanie przyśpieszać tę zmianę” (Kundera M., Zasłona, 

przeł. Bieńczyk M., Wydawnictwo WAB, Warszawa 2016, s. 48). 
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tzw. klerków, czyli ludzi, którzy do tego czasu nie wykazywali większych politycz-

nych zainteresowań
4
.  

Wobec tych dwóch głównych (i nieco uproszczonych) modeli, a dokładniej: na ich 

przecięciu sytuują się refleksje czeskiego powieściopisarza Milana Kundery (ur. 1929) 

dotyczące zagadnienia Europy Środkowej. Jego słynny esej
5
, który stał się w latach 80. 

ubiegłego wieku swoistym manifestem, mającym zwrócić uwagę na problemy państw 

środka Europy, jest wyrazem przekonania o swoistości kulturowego doświadczenia 

Europy Środkowej. Wpisuje się on zatem pośrednio w szeroką dyskusję na temat 

problemu uniwersalności i lokalności ludzkiego doświadczenia, także tego literackiego. 

W dalszej części pracy postaram się przyjrzeć poglądom Milana Kundery na literaturę 

narodową, zestawiając je z całością jego antropologii i filozofii powieści wypraco-

wanej przede wszystkim w „Sztuce powieści”
6
 i „Zasłonie”. 

2. „A far away country of which we know little” 

Tymi słowami („Odległy kraj, o którym wiemy niewiele”) podsumował Chamberlain 

całą bogatą i trudną historię Czech, o których losie zadecydowano w 1938 roku 

w Monachium. Relacje Kundery z małą czeską ojczyzną na różnym etapie jego życia 

były inne, lecz zawsze skomplikowane i ambiwalentne. Urodzony i wychowany 

w Brnie, po ukończeniu tam szkoły średniej wstąpił do Czeskiej Partii Komunistycznej, 

z której został usunięty, kilka lat później na nowo przyjęty, a potem znów wydalony. 

Doświadczenie niemieckiej i radzieckiej okupacji oraz późniejsza emigracja do Francji 

dostarczyły inspiracji do politycznie zaangażowanej eseistyki, która swój wyraz 

znalazła szczególnie w utworach: „Spór o dziedzictwo”, „Zakład czeski”, „Zachód 

porwany albo tragedia Europy Środkowej”, „Czeski los” oraz „Radykalizm i ekshibi-

cjonizm”. Jego artykuły poświęcone czeskości i „środkowoeuropejskości” spotkały się 

z szerokim międzynarodowym odzewem, najczęściej wysoce polemicznym
7
. Mimo że 

Kundera ma na swoim koncie kilka wyżej przywołanych esejów, sam przyznaje: 

„naprawdę przejmuje mnie sztuka powieści (…). Wszystkie inne tematy nie są moje. 

Dlaczego zatem rozprawiam o Rosji, buntach środkowoeuropejskich, historii? Dlatego, 

że zastępuję kogoś, kto powinien o tym mówić, ale się nie zjawił. Wypchnięto mnie 

zamiast niego, bym zabrał głos i nie umiem odmówić. Zawsze mam to wrażenie, kiedy 

poruszam te tematy, ale przysięgam sobie teraz, że to po raz ostatni”
8
. Cytat ten pokazuje 

charakterystyczny dla Kundery stosunek do wszystkiego, co nie jest sztuką powieści. 

Sam bowiem określa się jedynie jako powieściopisarz
9
 i dystansuje od działalności 

                                                                
4 Benda J., Zdrada klerków, przeł. Mosakowski Marek J., Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 

2014. 
5 Kundera M., Zac ód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie” 1984, nr 5. 
6 Chodzi o wydaną w 1986 roku „Sztukę powieści”, a nie o „Umění rom nu: Cesta Vladisla a Van ury za 

 elkou epikou”, 1962. 
7 Zob. np. Vaclava. Havla, Czeski los?, Milana Šime ki, Inna cywilizacja? oraz Milana Jungmanna, 

Paradoksy Kundery. 
8 Kundera M., Zac ód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie”, 1984, nr 5, przyp. 

[13].  
9 Nawet nie jako „pisarz”, ponieważ według niego „powieściopisarz” tym się różni od „pisarza”, że: „Pisarz 

ma oryginalne idee i niedający się naśladować głos. Może posługiwać się dowolną formą (także powieścią), 

a wszystko, co pisze, jest oznajmiane jego głosem, toteż należy do jego dzieła. (…) Powieściopisarz nie 

przejmuje się swymi ideami. Jest odkrywcą, usiłującym po omacku odsłaniać nieznaną postać egzystencji. 

Nie fascynuje go własny głos, lecz forma, za którą podąża i tylko formy, spełniające wymagania jego marzeń, 
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politycznej par excellence10
. Każdy jego tekst zatem należy czytać jako wypowiedź 

artysty
11
, mając zawsze na uwadze cały kontekst jego filozofii powieści. Tę chciałabym 

teraz w paru kluczowych punktach przybliżyć. 

3. Nie jestem przywiązany do niczego z wyjątkiem lekceważonego 

dziedzictwa Cervantesa (Milan Kundera) 

Podstawowym rysem Kunderowskiej antropologii jest pogląd (niewyrażony jednak 

w sposób eksplicytny), że istnieje pewien zbiór podstawowych możliwych sytuacji, 

w których może znaleźć się człowiek. Dlatego Kundera pojmuje kreowanego przez siebie 

bohatera jako doświadczalne ego, jako figurę, która ma reprezentować jakąś możliwość 

bycia-w-świecie. Przy czym nie jest ważne, czy jest to potencja zrealizowana, czy nie. 

W „Sztuce powieści” czytamy: „Powieść nie bada rzeczywistości, tylko egzystencję. 

A egzystencja nie jest tym, co się wydarzyło, jest polem ludzkich możliwości, tym 

wszystkim, czym człowiek może się stać, do czego jest zdolny”
12
. Powieść jest zatem 

badaniem ludzkiej egzystencji, w całej jej złożoności i niejednoznaczności. Jest ona 

medytacją na temat wybranych przez autora problemów, sformułowanych najczęściej 

za pomocą tzw. słów-kluczy
13
. Bohaterowie, których zadaniem w powieści jest trafne 

nakreślenie pola możliwości ludzkiego doświadczenia, reprezentują ponadto określone 

modi istnienia. Przy czym najważniejsze dla tematu niniejszego tekstu jest to, że owe 

modi nie są zrelatywizowane do jednorazowego wydarzenia historycznego, izolo-

wanego geograficznie czy kulturowo, ale reprezentują uniwersalne i ponadnarodowe 

doświadczenia ludzkie. 

Tutaj dochodzimy do zasadniczego wątku jego filozofii powieści, który stanie się 
decydujący w przypadku naszych rozważań na temat pojmowania przez niego literatury 
narodowej i światowej. Otóż, z uwagi na fakt, że dla Kundery historia człowieka jest 
historią określonych typów ludzkich

14
, historią ludzkich możliwości, pewnego poten-

cjalnego pola, które wyznaczają bohaterowie wraz z dyskursywnym komentarzem 
narratora, uważa on, że właściwym kontekstem, w którym należy rozpatrywać i oceniać 
daną powieść nie jest bynajmniej kontekst lokalny („mały”), ale kontekst Weltliteratur. 
Powieść jako badająca uniwersalne pole ludzkiego doświadczenia, próbująca zdefinio-
wać najważniejsze „egzystencjały” za pomocą „fenomenologicznych” definicji 
                                                                

należą do jego dzieła” (Kundera M.,  ztuka powieści, przeł. Bieńczyk M., Wydawnictwo WAB, Warszawa 

2015, s. 166). 
10 Postulat, aby traktować jego dzieła jedynie jako zapis aktywności artystycznej, a nie politycznej, wydaje się 

czasem wątpliwy w obliczu takich działań Kundery jak brak zgody na przedruk „Zachodu porwanego…”. 
11 „Kundera wyraźnie jest tego typu człowiekiem i autorem, który nie występuje w innych rolach jak tylko 

jako pisarz. Wydaje mi się, że błąd tych, którzy z nim polemizują, ma źródło w fakcie, iż nie biorą oni pod 

uwagę, że esej o Europie Środkowej wynika z całej postawy, którą wypracował Kundera w swoim 

pisarstwie” (wypowiedź Ewy Graczyk podczas dyskusji, w:  undera. Materiały z sympozjum zorganizowa-

nego w Katowicach w dniach 25-26 kwietnia 1986 roku, pod red. Illga. J., Polonia Book Fund Ltd, 1988, s. 36). 
12 Kundera M.,  ztuka powieści, przeł. Bieńczyk M., Wydawnictwo WAB, Warszawa 2015, s. 54. 
13 Zob. cyt.: „Uczynić daną postać żywą oznacza przeniknąć do głębi jej problematykę egzystencjalną. Co 

znaczy: przeniknąć do głębi tych kilka sytuacji, motywów czy wręcz słów [pogrubienie moje – O.Ż.], 

z których postać ta jest ulepiona” (Kundera M.,  ztuka powieści, przeł. Bieńczyk M., Wydawnictwo WAB, 

Warszawa 2015, s. 45). 
14 Zob. cyt.: „Jeśli Luter rzeczywiście jest Eschem, historia prowadząca od Lutra do Escha okazuje się tylko 

biografią jednej osoby; Marcina Lutra-Escha. A cała Historia jest tylko historią kilku postaci (takich jak Faust, 

Don Juan, Don Kichot, Esch), które przebyły wspólnie stulecia Europy” (Kundera M.,  ztuka powieści, przeł. 

Bieńczyk M., Wydawnictwo WAB, Warszawa 2015, s. 69). 
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(w znaczeniu: związanych z konkretnym ludzkim doświadczeniem), ta właśnie powieść 
nie powinna być ograniczana do małego izolowanego kontekstu. Najwłaściwszym 
kontekstem dla powieści jest wpisanie jej w samą historię powieści

15
. Jak pisze Kundera 

w „Zasłonie”: „(…) geograficzne oddalenie odsuwa obserwatora od kontekstu 
lokalnego i pozwala mu objąć wielki kontekst Weltliteratur. Jedyny zdolny wskazać na 
estetyczną wartość powieści, to znaczy: na nieznane dotąd wymiary egzystencji, które 
dana powieść umiała wyjawić, na nowość formy, jaką umiała przybrać”

16
. Granice 

świata powieściowego nie pokrywają się zatem z granicami państwowymi
17

. Innymi 
słowy, powieść daje świadectwo jedynie samemu Cervantesowi.  

4. „Zginiemy za Węgry i za Europę”
18
, czyli o swoistości doświadczenia 

Europy Środkowej 

Mimo że Kundera w wielu tekstach dokonuje supremacji kontekstu europejskiego 
wziętego en bloc, to w innych swoich esejach podkreśla swoistość doświadczenia 
Europy Środkowej. W „Zachodzie porwanym…” (1984) próbuje znaleźć odpowiedź 
na pytanie, na czym polega wyjątkowość doświadczenia środkowoeuropejskiego.  

Kundera wychodzi od spostrzeżenia, że dla Europejczyka „środka” Europa jawi się 
jako wartość, której należy bronić. Wynika to nie tylko ze specyficznego położenia 
geograficznego pomiędzy państwami zachodnimi a Rosją, ale przede wszystkim ze 
wspólnoty doświadczenia walki o okcydentalną tożsamość. Według Kundery Europa 
zawsze była podzielona na dwie sfery wpływów: zachodnią (związaną ze starożytnym 
Rzymem, kościołem katolickim i alfabetem łacińskim) oraz wschodnią (zakotwiczoną 
w Bizanjcum, kościele prawosławnym i cyrylicy). Po II wojnie światowej

19
 pojawiła 

się jeszcze jedna pograniczna strefa – Europa Środkowa, która geograficznie jest 
środkiem, kulturalnie – Zachodem, a politycznie

20
 – Wschodem. Ta najbardziej skom-

plikowana formacja kulturowa skupiła w sobie cały paroksyzm walki o „zachodniość”, 
będąc przez wiele lat pod okupacją „innej cywilizacji” (wschodniej, rosyjskiej). Cała 
specyfika tożsamości środkowoeuropejskiej skupia się w jej wytworach kulturowych, 
odróżniających się jednak od kultury francuskiej czy niemieckiej. W wieku XVIII 
i XIX w Europie Środkowej kwitła wielka poezja romantyczna, sentymentalizm, irra-

                                                                
15 Zob. cyt.: „Europa nie nauczyła się myśleć o swej literaturze jako historycznej jedności i nie przestanę 

powtarzać, że na tym polega jej intelektualna klęska. A przecież, by pozostać jeszcze przy historii powieści: to 

wobec Rabelais’ego określa siebie Sterne, to Sterne jest natchnieniem dla Diderota, to do Cervantesa 

odwołuje się nieustannie Fielding (…)” (Kundera M., Zasłona, przeł.. Bieńczyk M, Wydawnictwo WAB, 

Warszawa 2016, s. 47). 
16 Kundera M., Zasłona, przeł. Bieńczyk M., Wydawnictwo WAB, Warszawa 2016, s. 48-49. 
17 Zob. cyt.: „ (…) w świecie powieści nie ma granic państwowych; wszyscy wielcy powieściopisarze, którzy 

odwołują się do Rabelais’go, czytali go w przekładzie” (Kundera M., Zasłona, przeł. Bieńczyk M., 

Wydawnictwo WAB, Warszawa 2016, s. 78). 
18 Słowa dyrektora węgierskiej agencji prasowej w 1956 roku. Pisze o nim Kundera następująco: „Co miało 

znaczyć to zdanie? Zapewne miało znaczyć, że rosyjskie czołgi zagrażają Węgrom, a z nimi całej Europie. 

Ale w jakim sensie Europa była zagrożona? Czy rosyjskie czołgi gotowe były przekroczyć granice Węgier 

i ruszyć na Zachód? Nie. Dyrektor węgierskiej agencji prasowej chciał powiedzieć, że Europa jest zagrożona 

właśnie na Węgrzech. Gotów był zginąć, aby Węgry pozostały Węgrami i by pozostały Europą” (Kundera 

M., Zac ód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie” 1984, nr 5, s. 1). 
19 Czeska idea środka jest jednak starsza niż czasy II wojny światowej, sięga czasów odrodzenia narodowego. 

Pisał o tym J. Baluch („Idea środka a tożsamość czeskiej kultury”) oraz V. Macura, który wskazywał na 

odrodzeniową proweniencję Kunderowskich koncepcji (esej „Sen o Europie”).  
20 Esej został opublikowany w 1984 roku. 
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cjonalizm oraz rozwijała się muzyka
21
. Równocześnie we Francji mieliśmy tendencje 

odwrotne – dominował klasycyzm, racjonalizm oraz powieść realistyczna. Zmiana na 
obu frontach dokonała się wraz z wiekiem dwudziestym, w którym to Europa Środkowa 
dokonała ekspiacji ze skłonności romantycznych i zaczęła hołdować postawie krytycz-
nej, antylirycznej i antykiczowej (w rozumieniu Kundery i Hermanna Brocha), które to 
z kolei zrodziły największych powieściopisarzy tego stulecia (Mann, Musil, Gombro-
wicz, Broch, Kafka, Hašek, Witkiewicz), a także Praskie Koło Lingwistyczne. W tym 
samym czasie we Francji mamy do czynienia znowuż z przeciwstawnym ruchem – 
następuje mianowicie odrodzenie poezji spod znaku Rimbauda i Baudelaire’a, umacnia 
się surrealizm (w związku z tym krytykuje się powieść jako gatunek, patrz: „Manifest 
surrealizmu” André Bretona). Zamiast krytyki kiczu jako postawy egzystencjalnej 
mamy tu do czynienia z krytyką „pospolitości” (rozumianej jako brak ogłady, niskie 
pochodzenie, nieumiejętność zachowania się na salonach). Tak oto rysuje się zasadnicza 
różnica między kulturą francuską (utożsamianą przez Kunderę z Zachodem) a tą 
środkowoeuropejską. 

Kolejnymi cechami dystynktywnymi doświadczenia środkowoeuropejskiego byłoby 
szczególne wyczulenie na niebezpieczeństwo rosyjskiej potęgi, utożsamianej z ideami 
centralizacji, autorytaryzmu i unifikacji. Wszystkie te typowo rosyjskie dominanty są, 
według Kundery, zaprzeczeniem tożsamości Mitteleuropy (żeby posłużyć się tym 
nielubianym przez niego określeniem). Jej naczelną zasadą bowiem jest „maksimum 
różnorodności na minimum przestrzeni”. Z kolei rosyjską regułą byłoby: „minimum 
różnorodności na maksimum przestrzeni”. W tych przeciwstawnych regułach najsilniej 
rysuje się kontrast pomiędzy dwiema krańcowo odmiennymi kulturami. 

Pomimo podkreślania aspektu odmienności doświadczenia Środkowej Europy, 
Kundera sprzeciwia się określeniu „dusza słowiańska”, którą rozumie jako „kult 
mrocznych głębi, (…) sentymentalizm tyleż głośny, co pusty”

22
. Uważa ją za 

pierwszorzędny przykład komunału europejskiej historiografii. Do Europy Środkowej 
zaliczają się bowiem, po pierwsze, niesłowiańskie Węgry, a po drugie: środkowa część 
Europy, jak już zostało wspomniane, w XX wieku wyzwoliła się z przynależnego jej 
wcześniej romantyzmu i sentymentalizmu (tak krytykowanego przez samego Kunderę 
w innych tekstach

23
, gdyż utożsamianego z kiczem). 

Elementem spajającym „maksymalnie różnorodną” Mitteleuropę była, zdaniem 
Kundery, obecność Żydów. Na żadnym innym terenie „geniusz żydowski nie zaznaczył 
się równie głęboko”

24
. Dla Kundery Żydzi byli twórcami europejskiej jedności, 

kondensacją jej ducha i żywym obrazem losu środkowoeuropejskiego, bowiem byli 
przykładem „małego narodu” par excellence, czyli takiego, którego istnienie jest 
kruche i w każdej chwili może zostać zakwestionowane

25
.  

Co zatem po doświadczeniu Holokaustu w czasie okupacji radzieckiej państw 
środka stanowi jeszcze o jedności Europy? – zapytuje Kundera. Nie jest to już ani 
język, ani religia, ani Żydzi, ani sztuka, ani filozofia. Pytanie pozostaje w zawieszeniu.  

                                                                
21 Wymienia on tutaj: Bartoka, Schönberga, Strawińskiego, Liszta, Haydna oraz Jan  ka.  
22 Kundera M., Zac ód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie” 1984, nr 5, s. 5. 
23 Zob. np. „Nieznośna lekkość bytu”, „Życie jest gdzie indziej” oraz hasło: „kicz” w słowniku na końcu 

„Sztuki powieści”. 
24 Kundera M., Zac ód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie” 1984, nr 5, s. 7. 
25 Kundera powołuje się tutaj na początek polskiego hymnu narodowego: „Jeszcze Polska nie zginęła”. 
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Wypada zatem przyjrzeć się, jak w takim razie pogodzić rozumowanie Kundery 
o wspólnocie zasadniczych sytuacji środkowoeuropejskich z jego myśleniem 
o Weltliteratur.  

5. Sprzeczności i kontrowersje. Próba koncyliacji 

Zasadniczym celem tego rozdziału będzie próba odpowiedzi na pytanie, na ile 
możliwa jest koncyliacja między tym, co pisze Kundera na temat literatury światowej 
a tym, jak wypowiada się na temat swoistości doświadczenia środkowoeuropejskiego. 
Pozostaje także kwestia tego, na ile sam Kundera utożsamia się z losem Europy 
Środkowej, a na ile próbuje go przezwyciężyć i dlaczego. 

Pomimo tego, że Kundera uznaje swoistość sytuacji zachodniej, środkowoeuro-
pejskiej i wschodniej, to jego celem i ideałem zdaje się być po pierwsze (1) odzyskanie 
utraconej okcydentalności Europy Środkowej, (2) pojmowanie Europy z powrotem 
jako „wartości”, (3) zauważenie przez państwa zachodnie z jednej strony odmienności, 
a z drugiej wspólnoty kulturowej państw środkowych oraz – co najważniejsze dla 
naszego tematu – (4) uwzględniając kontekst narodowy, z którego każdy powieścio-
pisarz wychodzi, wyjście poza partykularyzm doświadczenia jednego narodu dzięki 
możliwościom, jakie daje powieść. 

Rozwiązaniem tej sprzeczności byłoby zatem uznanie istnienia koniecznej jedno-
stkowej perspektywy (a więc „małego kontekstu”, który jest zawsze „wyjściową” 
kondycją ludzką), przy jednoczesnej świadomości, że nawet ściśle określona historia 
danego narodu oraz całe kulturowe i państwowe uwarunkowanie pisarza nie zwalnia 
z dążenia do zobaczenia w tej historii prześwitu uniwersalnego ludzkiego doświadczenia 
(a więc „wielkiego kontekstu” literatury światowej). Punkt wyjścia byłby zatem zawsze 
ograniczony, swoisty i partykularny, ale punkt dojścia byłby już transcendowaniem 
poza jednostkowość i ujrzenie swojej narodowej sytuacji jako jednej z możliwości 
bycia-w-świecie. To przejście możliwe jest dzięki powieści, rozumianej po Kunde-
rowsku jako badanie egzystencji. Głos narodowy poszczególnego pisarza byłby zatem 
jedną z wielu możliwości w poliperspektywicznym chórze powieściopisarzy, lecz nie-
zbędne jest przyznanie się do owej jednostkowości i próba wyjścia do doświadczenia 
ogólnego.  

Kundera przez dłuższy czas jawnie dystansował się od kontekstu literatury czeskiej. 
Zdecydowanie wolał być jako powieściopisarz umieszczany w kontekście literatury 
światowej

26
, najlepiej jako kontynuator tradycji rabelaisowskiej, cervantesowskiej, 

sternowskiej i diderotowskiej. Przypuszczam, że stąd u niego czasem nadmiernie ner-
wowe gesty oddzielenia się od tzw. „czeskości”. Dystans wobec niej kryje w sobie 
jednak znów pewną niespójność. Kundera mianowicie nolens volens internalizuje 
i uznaje za swoje sporo wyznaczników „środkowoeuropejskości”. Warto przyjrzeć się 
w tym miejscu cytatowi pochodzącemu z dzieła niejakiego Josefa Krout ora pt. „Europa 
Środkowa: anegdota i historia”: „Czeskość to właściwie brak poczucia historii. Dla 
intelektualisty brak ten jest źródłem cierpień duchowych, poszukiwania sensu życia. 

                                                                
26 Por. cyt.: „W nocie edytorskiej na okładce wydawca chce umieścić Brocha w kontekście zdecydowanie 

środkowoeuropejskim: Hoffmannsthal, S e o. Broch protestuje. Jeśli już mają go do kogoś porównać, to do 

Gide’a albo Joyce’a! Czy chciał w ten sposób wyprzeć się swej „środkowoeuropejskości”? Nie, po prostu 

chciał powiedzieć, że konteksty narodowe i regionalne są nieprzydatne, kiedy pragnie się uchwycić znaczenie 

i wartość dzieła” (Kundera M.,  ztuka powieści, przeł. Bieńczyk M., Wydawnictwo WAB, Warszawa 2015, 

s. 147). 
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Zwykły człowiek reaguje nieco inaczej: historię zastępuje historyjką. Z absurdalnej 
sytuacji historii bez historii rodzi się typowa ludowa potrzeba anegdoty”

27
. Kundera 

podziela zdanie tego autora, tym samym w swojej ahistoryczności wpisując się w niec-
hcianą „czeskość”. Kolejną wymienioną wcześniej cechą jest owe „maksimum różno-
rodności”, które Kundera również zdaje się doceniać w swoim programowym 
poliperspektywizmie i polifonicznej strukturze powieści. Także przełom, jaki dokonał 
się w myśleniu środkowoeuropejskim w XX wieku, idealnie wręcz wpisuje się w upo-
dobania intelektualno-estetyczne Kundery: krytyka „liryczności”, kiczu, krytycyzm, 
ironia i humor oraz powrót do docenienia powieści jako postawy egzystencjalnej. 
Również znane powszechnie zamiłowanie Kundery do czeskiej muzyki poważnej, 
szczególnie do Jan  ka, poparte jego muzykologicznym wykształceniem, wpisuje się 
w przywołane tendencje środkowoeuropejskie.  

6. Kundera jest gdzie indziej? Zakończenie 

W komentarzu do tekstu E. Ciorana „Dogodności i niedogodności wygnania” Witold 
Gombrowicz wypowiada zdanie, które z łatwością można odnieść do Kunderowskiego 
sposobu rozumienia roli kontekstu literatury światowej: „Tylko kultura uniwersalna 
może sprostać światu, nigdy – kultury lokalne, nigdy ci, co żyją tylko fragmentami 
egzystencji. Utrata ojczyzny nie wtrąci w anarchię tylko tego, kto umie sięgnąć głębiej, 
poza ojczyznę, dla kogo ojczyzna jest tylko jednym z objawień wiecznego i uniwer-
salnego życia”

28
. I dalej: „Historia współczesna okazała się zbyt gwałtowna i bezgra-

niczna dla literatur narodowych i partykularnych”
29

. Kundera – będąc podobnie jak 
Gombrowicz

30
 – pisarzem emigracyjnym, przeciwstawia się „domyślnej” i „wyjściowej” 

kondycji człowieka uwikłanego w literaturę narodową, wysuwając postulat bycia 
zawsze „gdzie indziej” (by posłużyć się tytułem powieści Kundery „Życie jest gdzie 
indziej”). Ideał bycia-gdzie-indziej pozwala na zapobieganie dogmatyzmowi, spojrzenia 
na narodową mitologię z dystansu, na wypracowanie postawy „sub specie aeternitatis”, 
która to według nich jest niezbędna do uprawiania wartościowej literatury

31
. Nie jest 

do końca pewne, czy ów ideał został przez Kunderę spełniony, wydaje się bowiem, że 
jego stosunek do czeskich korzeni nie jest neutralny. 

Sprawa dystansowania się od „małego” kontekstu u Kundery przybrała oprócz 
postawy filozoficzno-estetycznej, także wymiar osobisty

32
. W ubiegłym roku (2019) 

                                                                
27 Josef K.,  trědni E ropa: torzo omílané  istorii, „S ědect í” 1981,  . 63, s. 452. 
28 Gombrowicz W., Komentarz, „Kultura” nr 6/56, 1952, s. 8 
29 Ibidem. 
30 Gombrowicz w jednym z fragmentów „Dzienników” wypowiada się nawet ostrzej: „Zerwać! Dystans! 

Pisarz, artysta, czy w ogóle ktoś, komu zależy na rozwoju duchowym, musi poczuć się człowiekiem, 

mieszkającym w Polsce, w Argentynie, musi uznać Polskę, Argentynę, jako przeszkodę, jako coś wrogiego. 

To tylko może zapewnić pełnię swobody. Ludźmi naprawdę swobodnymi duchowo, naprawdę, jeśli idzie 

o Europę, europejskimi, staną się ci, dla których ojczyzna będzie przeszkodą raczej, niż atutem do wyko-

rzystania” (Gombrowicz W., Fragment dziennika, „Kultura” nr I/243-2/244, 1968, s. 16).  
31 Nie jest to oczywiście jedyna postawa, jaką przyjmują twórcy na emigracji. Wystarczy przyjrzeć się temu, 

co w jednym z wywiadów mówi Czesław Miłosz, o swoim zakorzenieniu w literaturze polskiej: „Możliwe, że 

fakt, że znalazłem się izolowany od Polski, że musiałem zamieszkać w polskiej literaturze, zrobić z tego swój 

dom, może to jest jeden ze składników. Tzn. cała przeszłość języka ukazuje się jako jeden mój pałac, który 

zwiedzam. Pójdę do tego pokoju, otworzę te drzwi…” (Fiut A., Rozmowy z Czesławem Miłoszem, Wydaw-

nictwo Literackie, Kraków 1981, s. 44). 
32 Kundera od 1975 roku przebywa na emigracji we Francji. Przez pewien czas nie zgadzał się na czeskie 

wydania swoich książek pisanych po francusku. W 1979 stracił obywatelstwo czechosłowackie. 
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Kundera odzyskał obywatelstwo czeskie z rąk Andreja Babisza, tym samym godząc 
się symbolicznie z wyjściowym i nieuniknionym kontekstem narodowym, cały czas 
jednocześnie pozostając cudzoziemcem zarówno czeskim, jak i francuskim, wskutek, 
jak pisze Gombrowicz: „po prostu swojej wybitności”

33
. 

Literatura 

Benda J., Zdrada klerków, przeł. Mosakowski Marek J., Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 
Warszawa 2014. 

Fiut A., Rozmowy z Czesławem Miłoszem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981. 

Gombrowicz W., Fragment dziennika, „Kultura” 1968, nr I/243-2/244. 

Gombrowicz W., Komentarz, „Kultura” 1952, nr 6/56. 

Josef K.,  trědni Evropa: torzo omílané historii, „S ědect í” 1981. 

Kundera M., Sztuka powieści, przeł. Bieńczyk M., Wydawnictwo WAB, Warszawa 2015. 

Kundera M., Zac ód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie” 1984, nr 5. 

Kundera M., Zasłona, przeł. Bieńczyk M., Wydawnictwo WAB, Warszawa 2016. 

Kundera. Materiały z sympozjum zorganizowanego w Katowicach w dniach 25-26 kwietnia 1986 
roku, pod red. J. Illga, Polonia Book Fund Ltd, 1988. 

Kundera jest gdzie indziej? Kilka refleksji na temat problemu literatury 

narodowej w twórczości Milana  undery 

Streszczenie 
Celem artykułu jest próba pogodzenia pozornie sprzecznych stanowisk Milana Kundery dotyczących 
swoistości doświadczenia środkowoeuropejskiego z jednej strony, a postulatem wyjścia poza partyku-
laryzm literatury narodowej z drugiej strony.  
Pomimo tego, że Kundera uznaje swoistość sytuacji zachodniej, środkowoeuropejskiej i wschodniej, to 
jego celem i ideałem zdaje się być wyjście poza partykularyzm doświadczenia jednego narodu dzięki 
możliwościom, jakie daje powieść. Jego słynny esej „Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej”, 
który stał się w latach 80. ubiegłego wieku swoistym manifestem, mającym zwrócić uwagę na problemy 
państw środka Europy, jest wyrazem przekonania o swoistości kulturowego doświadczenia Europy 
Środkowej. Autorka niniejszej pracy stara się przyjrzeć poglądom Milana Kundery na literaturę narodową 
i światową, zestawiając je z całością Kunderowskiej antropologii i filozofii powieści wypracowanej przede 
wszystkim w „Sztuce powieści” i „Zasłonie”.  
Rozwiązaniem sprzeczności między twierdzeniem o partykularyzmie każdego doświadczenia literackiego 
a ideałem wyjścia poza swoją jednostkowość byłoby uznanie istnienia koniecznej jednostkowej perspektywy 
przy jednoczesnej świadomości, że nic nie zwalnia powieściopisarzy z dążenia do zobaczenia w każdej 
powieści części Weltliteratur. Punkt wyjścia byłby zatem zawsze ograniczony, swoisty i partykularny, ale 
punkt dojścia byłby już transcendowaniem poza jednostkowość i ujrzeniem swojej narodowej sytuacji jako 
jednej z możliwości bycia-w-świecie. To przejście możliwe jest dzięki powieści, rozumianej po Kunde-
rowsku jako badanie egzystencji. Głos narodowy poszczególnego pisarza byłby zatem jedną z wielu możli-
wości w polifonicznym chórze powieściopisarzy, lecz niezbędne jest przyznanie się do owej jednostkowości 
i próba wyjścia do doświadczenia ogólnego. Poglądy Kundery oscylują zatem między dwoma skrajnymi 
stanowiskami, sytuując pisarza na ciągłym „gdzie indziej”. 
Słowa kluczowe: Milan Kundera, literatura światowa, Europa Środkowa, literatura narodowa 

                                                                
33 Gombrowicz W., Komentarz, „Kultura” nr 6/56, 1952, s. 6.  
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Ewa Borkowska
1
 

 „Światło świetności świtania”, czyli kilka uwag 

o filozofii poezji w kontekście gramatyki początku 

1. Wprowadzenie  

Idea „gramatyki początku” nawiązuje do terminu „gramatyki tworzenia”, który 
widnieje w tytule książki George’a Steinera (1929-2020). To zbiór wykładów Gifforda 
wygłoszonych na Uniwersytecie w Glasgow w 1990 roku, wydanych w formie publi-
kacji książkowej. „Gramatyki tworzenia” to książka napisana przez uczonego, filozofa, 
estetę, a także znawcę muzyki i literatury, ze wszech miar erudytę. Dzieło tworzy 
akoladę (jak klamra, łącznik w muzyce), która spełnia funkcję pomostu między filozofią 
i poezją, filozofią i muzyką, ale także łączy kulturę i sztuki wizualne, a wszystko w celu, 
by pokazać interdyscyplinarność wymienionych dziedzin humanistyki i zasadność 
interpretacji literatury poprzez filozofię, muzykę i estetykę. Proces tworzenia dzieła 
sztuki, czy to literackiej, czy wizualnej, swoista „gramatyka tworzenia”, to także rodzaj 
poetyckiego przebudzenia, „światło świetności świtania”, którego świadkiem jest 
poeta, niczym sokół w słynnym sonecie „The Windho er” („Sokół”) angielskiego 
poety epoki wiktoriańskiej Gerarda Manleya Hopkinsa (1844-1889). Hopkins nie tylko 
komponował bogate w aliteracje i „rytm wybuchowy” („Sprung Rhythm”) poetyckie 
symfonie, ale korzystał także z pomocy filozofii, literatury klasycznej i estetyki, by 
wzmocnić siłę muzycznego przekazu. W hermeneutycznym opisie dzieł literatury nie 
sposób uciec od filozoficznego zaplecza, które ma swoje źródło, jak filozofia Martina 
Heideggera (1889-1976), w poezji niemieckiej Fryderyka Hőlderlina, Rainera Marii 
Rilkego, Georga Trakla czy Jeana Paula. Zmarły w styczniu 2020 roku Roger Scruton 
podkreśla, iż „filozofia ważna jest jako działanie na rzecz ekologii środowiska pojęcio-
wego. Jest ostateczną próbą ponownego zaczarowania świata […]”, dąży do odpowiedzi 
na pytanie „dlaczego?” i „wskazuje na powody i sens zjawisk”. Filozofia, zdaniem 
Scrutona, spełnia funkcje konstruktywną, wypełnia często zadanie krytyki, niejedno-
krotnie pozwala wyjaśniać świat, ale także „krytykuje ludzkie myślenie”; jest próbą 
odpowiedzi na wiele pytań epistemologicznych i logicznych

2
.  

Filozof może łączyć w sobie zamiłowania do poezji, muzyki i sztuk wizualnych 
i takim był bez wątpienia George Steiner (zm. 3 lutego 2020 r.), autor nie tylko 
„Gramatyk tworzenia”, ale także „Rzeczywistych obecności”, inspirującego traktatu na 
temat relacji poezji, muzyki, filozofii i, w szerokim znaczeniu, estetyki. Według Steinera, 
który często odnosi się także do stylu późnego w literaturze, sztuce czy muzyce, 
początek dzieła jest czymś w rodzaju pars pro toto; w nim bowiem ukryta jest treść 
całości, czyli krótkie résumé. Jest zatem początek zwiastunem końca, zapowiedzią 
epilogu, proroczą wizją finału dzieła artystycznego. To, co fundamentalne i źródłowe, 
incipit (inicjał), zauważa Steiner, staje się natchnieniem dla wielu możliwości twórcy, 

                                                                
1 borkow@xl.wp.pl, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski, 

www.us.edu.pl. 
2 Zob. Scruton R., Przewodnik po filozofii dla inteligentnych, przeł. Sowa S., Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2002, s. 28-29. 
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oferuje szeroką gamę wyboru. Co się zdarza, gdy porzucimy myślenie o początkach, 
o źródłach? Próbę odpowiedzi znajdujemy w pracach amerykańskiego filozofa 
i teologa Johna Caputo, autora m.in. „Pobożności myślenia” (o filozoficznym myśleniu 
Heideggera), który bada etymologię wyrazu „disaster” (ang. klęska) i łącząc z odejściem 
od światła, od gwiazd, czyli z początkiem cierpienia; „cierpieć klęskę” (dis-aster) to 
znaczy stracić swoją gwiazdę, dis-astrum, oddalić się od szczęśliwego i prowadzącego 
światła, od źródła, od początku. Konsekwencją owego odstępstwa od źródeł może być 
rozczarowanie, gdy „grunt, po którym stąpam, zaczyna się usuwać i to, co do tej pory 
wydawało się być trwałe i stałe, zaczyna się osuwać/przesuwać”

3
. „Gramatyka 

początku” jest ustaleniem pewnego porządku tworzenia, struktury utworu poetyckiego 
czy muzycznego. Wedle jej reguł twórca konstruuje dzieło, pisze jego partyturę, czyli 
realizuje w czasie zamierzony bądź natchniony scenariusz ontologiczny. 

2. Na początku był dźwięk 

Początek w dziele literackim lub muzycznym to inwokacja, introdukcja, prefacja, 
toccata (ciekawy jest rozwój tej formy z preludium do utworu samodzielnego, wirtuo-
zowskiego, ale nadal pozostaje na początku, przed fugą, zwłaszcza w baroku) czy 
preludium, a na końcu zwykle następuje „da capo al fine”, jak często w poezji Williama 
Butlera Yeatsa („On the Boiler”) czy Seamusa Heaneya (początek wszystkiego to grecki 
omphalos). Roger Scruton zauważa, iż „na początku był dźwięk, jak u Tolkiena, to 
znaczy muzyka”

4
, a dopiero później rozwinęła się forma słowna, która jest szatą 

dźwięku. Dźwięki według Scrutona to zdarzenia, które pozostają w związku przyczy-
nowo-skutkowym z innymi zdarzeniami, tworząc całość kompozycji. W wierszu 
„Floris in Italy”, który nie doczekał się jeszcze przekładu na język polski, pisze Hopkins, 
iż „piękno pojawia się w spotkaniu linii lub ostrożnie ułożonej sekwencji czasu”

5
.  

Wedle Hopkinsa na początku był „Sprung Rhythm” („rytm wybuchowy” charakte-
rystyczny dla poezji mówionej, w tradycji ustnej), niemal fortissimo akcentów poezji 
recytowanej, bądź śpiewanej, którą słyszał poeta podczas spacerów porannych na łonie 
przyrody w północnej Walii, gdy mieszkał w jezuickim klasztorze nieopodal St. Beuno’s 
College. To dźwięk sprawił, iż tytułowy sokół mistrzowskiego sonetu Hopkinsa wynurza 
się niczym uderzenie akordu z ciemności nocy (w oryginale angielskim z sekwencją 
aliteracji – „I caught this morning..., dapple-dawn-drawn falcon”, „Widziałem sokoła, 
świadka-świetności-świtania…”) i ujawnia misterium miejsca, łącząc je z teologią 
pasji Chrystusa (Słowa, Logosu); czytamy w oktawie sonetu „Sokół”: 

Ujrzałem dziś rano wybrańca poranku, królewicza krainy 
Światła, świadka świetności świtania,  okoła 
Gdy się unosił na falac  gęstego powietrza i koła 
Zataczał wzwyż, do skrzydła skrzywionego niby do liny 
Uwiązany w tym uniesieniu! a potem w dal, w dal odpłynął…6 

                                                                
3 Caputo John D., Against Ethics: Contributions to a Poetics of Obligation with Constant Reference to 

Deconstruction, Indiana University Press, Bloomington 1993, p. 6. Przeł. fragment mojego autorstwa. 
4 Scruton R., Przewodnik po filozofii dla inteligentnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,  

s. 148-159. 
5 Phillips C. (red.), Gerard Manley Hopkins The Major Works, Oxford University Press, Oxford New York 

2002, s. 38. 
6 Hopkins G.M., 33 wiersze, przeł. Barańczak S., Wydawnictwo Arka, Kraków 1981, s. 67. 
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Obraz sokoła jawi się na tle nieba niczym krzyż, ale także przywodzi na myśl 

delfina na średniowiecznym dworze francuskim, ulubieńca króla, stworzenie boskie, 

które poeta podziwia i przywołuje przy pomocy dźwięków. Agogika sonetu jest nie-

równomierna. Poeta rozpoczyna od zaskakującego anacrusis, przedtaktu (w oryginale 

języka angielskiego „I caught…”), który brzmi niczym prapoczątek, bowiem 

poprzedza pierwszy takt sonetu. Zaimek „I”, czyli „ja” jest nieakcentowany, gdyż sonet 

dedykowany jest „Chrystusowi naszemu Panu”, zatem podmiot liryczny pozostaje 

w cieniu, w pokornej postawie uniżenia wiernego sługi bożego; zgodnie z regułami 

„gramatyki (tworzenia)” języka angielskiego, wedle której podmiot w zdaniu jest 

obligatoryjny, w sonecie występuje on tylko w pierwszym wersie, na początku zdania, 

a potem ustępuje miejsca opisowi sokoła, boskiego wybrańca. Dlatego poeta 

umieszcza podmiot w przedtakcie, w pozycji nieakcentowanego „ja”, by „przygotować 

miejsce dla możliwej relacji z Innym”, jak to ujmuje francuski filozof Emmanuel 

Lé inas (1905-1995), by „rozkoszować się wycofaniem w siebie”, „zwijaniem się 

w siebie (inwolucja)”, by dotrzeć do „inności”, która się objawia, wychodząc od siebie, 

w przyjaznym oddaniu się (a w teologii – zawierzeniu się) Innemu
7
. W sonecie „I” 

(„ja”) pojawia się na początku, by za chwilę wycofać się z poetyckiej choreografii 

i ukryć, gramatycznie rzecz ujmując, w dopełnieniu zdania. Obserwowany na tle nieba 

krzyż ptaka w locie wprowadza poetę w ekstazę
8
, w stan wyjścia ku „innemu”, ale 

także zezwala na epifanię, objawienie, które pochłania całe poetyckie „ja”, jest hołdem 

złożonym boskiej naturze (sokoła), hymnem wyśpiewanym w czasie porannej jutrzni, 

liturgii godzin o wschodzie słońca (poranny spacer poety łączył modlitwę z zachwytem 

nad pięknem walijskich okolic). Poeta najpierw słyszy dźwięki, a dopiero potem allegro 

wznoszącego się „Sprung Rhythm” i postęp aliteracji, niczym uderzenia metronomu 

wymierzającego tempo poematu (to dźwięk i rytm tworzą sonet). Końcowe allegretto 

tryumfującego (trionfante) Chrystusa w tajemnicy zmartwychwstania wskazuje, 

symbolicznie i muzycznie, przy pomocy partytury dźwięków, „rzeczywistą obecność” 

(Steiner) boskiego stworzenia w „Te Deum” finalnej kadencji sonetu. 

W poezji Hopkinsa piękno ukazane zostało poprzez linię melodyczną wierszy, 

która stanowi jego formę, konkret (haecceitas), jak to ujmuje Duns Szkot (1266-1308), 

średniowieczny filozof i mistyk, natomiast forma odsyła do bytu, którym jest intelekt. 

Wedle Scrutona obraz odsyła do treści, struktury gramatycznej, która tkwi w głębokich 

pokładach języka, jest jego niewyrażalną tajemnicą, bytem języka: „dźwięk to nie 

słowo, dopiero gramatyka przekształca go w słowo, pełniące określoną rolę: przy-

miotnika, rzeczownika, itp. Nasza wiedza o gramatyce muzyki, podobnie jak o grama-

tyce języka rodzinnego, jest niewyartykułowana”
9
. 

Filozofia poezji czy muzyki to „gramatyka tworzenia”, w której najważniejszy jest 

początek, umiłowanie źródła, jak w poemacie Paula Celana (1920-1970) „So bist Du 

den geworden…”, w którym ten rumuński poeta żydowskiego pochodzenia, piszący po 

niemiecku, podkreśla w każdym miejscu swoje przywiązanie do źródła, do ziemi 

ojczystej, więź z ukochaną Bukowiną: „dein Hertz schlägt allerorten/ in einem 

                                                                
7 Por. Rebes M., Heideger-Lé inas  pór o transcendencje prawdy, Uni ersitas, Kraków 2005, s. 116-117. 
8 Heidegger M., Letter on “Humanism”, przeł. Capuzzi F.A., s. 248-249, https://warwick.ac.uk/ 

fac/arts/english/currentstudents/undergraduate/modules/en354/syllabus/seminars/letteronhumanism1949.pdf 
9 Scruton R., dz. cyt. s. 148-160. 
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Brunnenland” („serce bije wszędzie tam, gdzie znajduje się źródło…”)
10

. Oryginalny 

tekst tego poematu, rozbrzmiewa sekwencjami aliteracji i dźwięków, które wskazują, 

iż źródło, czyli muzyka języka niemieckiego, winna być wyzwaniem i priorytetem dla 

słuchacza. Dźwięk odsyła bowiem do języka oryginału, w którym tkwi pierwotne zna-

czenie. Jedną z najważniejszych metafor Celana jest „Atemwende” („zmiana oddechu”), 

złożenie słowne, jakich wiele w języku niemieckim, które wskazuje na foniczną 

strukturę poezji, jej warstwę akustyczną, pracę przy pomocy oddechu, gdyż to dźwięki 

wspierają semantyczne rozumienie utworu. „Czytajcie moją poezję uchem” – zaleca 

Hopkins, dla którego znaczenie zamieszkuje w dźwiękowych schematach (angielskie 

słowo „soundscape”). Poeta radzi czytelnikowi, by czytał jego poematy na głos 

(„czytaj moją poezję uchem”), a jeśli nie rozumie poetyckich obrazów, wtedy frazy 

dźwiękowe podpowiedzą mu znaczenia, posłużą ich wyjaśnieniu. Przekład poezji na 

język obcy jest odejściem od źródła. Jak pisał amerykański poeta Robert Frost, poezja 

jest tą sztuką, która ginie w przekładzie.  

Steiner rozpoczyna „Gramatyki tworzenia”, od słowa incipit. Czy można zacząć 

inaczej niż od początku? Każde dzieło, każde wydarzenie ma swój początek, lecz Steiner 

wyznaje z żalem, iż obecnie nie ma już początków, pozostały jedynie zakończenia. 

Seamus Heaney z kolei przywołuje greckie słowo omphalos, którym rozpoczyna esej 

w zbiorze „Preoccupations”. Omphalos oznacza „pępek”, zarodek, czyli kamień, czy 

też centrum, środek świata. Słowo omphalos, zdaniem poety, nawiązuje do dzieciństwa 

w hrabstwie Derry, w którym spędził czas od narodzin w 1939 roku do wczesnej 

młodości. Tam znajdowało się miejsce, gdzie często wsłuchiwał się w dźwięki muzyki 

pluskającej wody pompowanej ze studni na podwórzu rodzinnego domu (opisy 

znajdujemy w kolekcji esejów „Preoccupations”). Słowa incipit u Steinera (filozofa) 

czy omphalos u Heaneya (poety) mają tę samą moc twórczą w gramatyce tworzenia. 

W przypadku irlandzkiego poety jest to wiara w „cudowny wizualny i dźwiękowy 

obraz pompy na farmie”, nieco chropowaty dźwięk stępionej, nienaoliwionej dźwigni 

pompy, trudnej do utrzymania, który stał się nieodzownym elementem poetyckiej 

partytury dźwiękowej. U Steinera natomiast incipit to skojarzenie ze średniowiecznym 

inicjałem utworu często pisanego po łacinie. Inicjał wyrazu był bogato zdobioną 

„iluminowaną literą”, „czymś na kształt fanfary”, gdyż oznajmiał, że „początek jest 

najznakomitszy”
11
. W poetyce Heaneya wizualność inicjału przemienia się w prymat 

dźwięku; w jednym z esejów czytamy, iż „hipnotyczna, foniczna i przekonywująca 

muzyka poezji podobna jest do muzyki kołysanki długiego złożonego zdania języka 

dzieciństwa”
12
. Słowo „początek” naznaczone dźwiękiem jest niezwykle wymowne 

w poezji Irlandczyka, szczególnie w wierszu „Piosenka”, w którym poprzez odpowiedni 

dobór metaforyki nawiązuje poeta do tajemnicy źródeł: „są błotne kwiaty dialektu 

i nieśmiertelniki słuchu absolutnego i ta chwila, gdy śpiew ptaka jest prawie tożsamy 

                                                                
10 Zob. Felstiner J., Paul Celan. Poet, Survivor, Jew, Yale University Press, New Haven and London 1995, 

s. 61. Poemat nie jest przetłumaczony na język polski, cytuję z książki Felstinera. W wolnym przekładzie 

mojego autorstwa: „Przemieniłeś się w takiego, jakim Cię nie znałem/ Twoje serce bije tam, gdzie znajduje 

się źródło”. 
11 Steiner G., Gramatyki tworzenia, przeł. Łoziński J., Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004, s. 7. 
12 Zob. Heaney S., Preoccupations Selected Prose 1968-1978, Faber and Faber, London and Boston 1980,  

s. 41-60. Przekład E.B. 
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z muzyką tego, co się dzieje”
13
. Fraza „błotne kwiaty dialektu” odsyła do źródła poezji, 

bowiem twórczość poetycka Heaneya zawdzięcza swoje muzyczne nastrojenie 

dialektowi irlandzkiemu hrabstwa Derry, miejscu pochodzenia poety, a dokładnie 

Mossbawn, gdzie przyszedł na świat; etymologia tej nazwy także oznacza źródło, 

pierwotność natury (moss z ang. mech), a dialektalne „bawn” znaczy miękkie podłoże, 

materia i może sugerować prapoczątek, prastare korzenie. Dźwięki dialektu Derry 

pozostały na zawsze w pamięci słuchowej poety, przypominając mu głosy umiłowanych 

stron dzieciństwa, które będą inicjować niemal wszystkie utwory poetyckie w przy-

szłości. Poezja zatem wyznacza początek i staje się pomostem między tym, co tutaj 

i „jeszcze nie teraz”
14
. Przemówienie poety z okazji uroczystości otrzymania nagrody 

Nobla (w 1995 roku) było także gloryfikacją początków (omphalos), inspirującą 

opowieścią, która nawiązywała do przeszłości, wczesnego słuchania muzyki i czytania 

lektur, którymi twórca zachwycał się w wieku chłopięcym i młodzieńczym. 

Podobne inspiracje i kult początku, wpisany już zawsze w styl późny poety czy 

kompozytora i czas odchodzenia, znajdujemy u Rainera Marii Rilkego, którego 

wiersze czytał Heaney z entuzjazmem i zadumą, z niemałym podziwem przyznając, 

jak bardzo zakotwiczone są w niemieckiej myśli filozoficznej. Początek jest już 

zawsze zapowiedzią końca, jak w pierwszej Elegii Duinejskiej Rilkego, hymnu do 

piękna, które, jak wyznaje poeta, staje się „przerażenia początkiem”: 

 tóż gdybym krzyczał, usłyszałby mnie z anielskic  zastępów?  

i nawet gdyby wziął to sobie nagle któryś do serca:  

i tak bym się zatracił przed jego bytem silniejszym.  

Bo nie czym innym jest piękno, jak przerażenia początkiem,  

który jeszcze znosimy, i podziwiamy je tak,  

gdyż nami po cic u pogardza, aby nas zniszczyć.  

 ażdy anioł jest straszny...15  

Piękno, które jest wzniosłe i niewyrażalne, może być przyczyną ludzkiego przera-

żenia, lecz samo unosi się ponad ten świat i przekracza jego granice, pozostaje ponad 

wszelkim cierpieniem człowieka, pogardzając śmiertelnością; jest „bytem silniejszym”, 

pełnym pogardy dla blednącego świata. Poeta zachęca w dalszej części Elegii, by 

„śpiewać tych, co kochają”, pochwalać tych, którzy wołają pełnią głosu, „zaczynać 

ciągle od nowa ich nigdy nieosiągalną pochwalę”
16

. Podobnie jak Heaney, Rilke zaleca 

słuchanie „głosów, głosów”, a dwukrotne powtórzenie rzeczownika „Stimmen” (głosy) 

przypomina czytelnikowi, iż początkiem poezji jest dźwięk: „lecz usłysz to wianie, tę 

nieprzerwaną wieść, która z ciszy się rodzi”
17
. W dalszej części pierwszej Elegii poeta 

wskazuje na świat jako istotne miejsce przejścia, bez którego nie byłoby drogi do 

wieczności; dlatego nakazuje: „Zaczynaj ciągle od nowa ich nigdy nieosiągalną 

pochwałę”, bowiem świat jest jedynie początkiem drogi do doskonałości bezczasowej 

i niezmiennej. Ten początek dostrzega poeta w skardze nad Linosem, muzykiem 

wielkiego talentu, który został zabity przez miernego i niezapowiadającego żadnych 

                                                                
13 Barańczak S., przeł., Seamus Heaney 44 wiersze, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997, s. 95. 
14 Steiner G., dz. cyt., s. 30-31. 
15 Rilke R.M., Pierwsza Elegia Duinejska, przeł. Lam A. http://rilke.pl/elegie-duinejskie 24 X 2020, 21:56. 
16 Tamże. 
17 Tamże. 
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muzycznych sukcesów Heraklesa. Poeta jest świadomy, iż początek wielkiej sztuki 

poetyckiej znajduje się w muzyce: 

śmiały zaczątek muzyki przeniknął drętwe skostnienie; 

że dopiero w strwożonej przestrzeni, z której nagle 

boski niemal młodzieniec odszedł na zawsze, ta próżnia 

drgnęła i dziś nas porywa, pociec ę niesie i pomoc18. 

Muzyka staje się ponownie wsparciem dla poezji i filozofii, gdyż, jak podkreśla 

profesor literatury klasycznej i esteta angielskiego fin-de-siècle Walter Pater (1839-

1894) w eseju „Szkoła Giorgione” (w dziele „Studia renesansowe”), „wszystkie sztuki 

aspirują do kondycji muzyki”
19

. 

Na koniec tej części, w której głos i dźwięk pokazane zostały jako inspiracje poe-

tyckie w gramatyce tworzenia, warto wspomnieć o najbardziej znanym i niezapom-

nianym poemacie Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza”, który jest 

apologią tego, co jednorazowe i niepowtarzalne, pochwałą wiecznego początku. Skoro 

wszystko ma miejsce tylko jeden raz, to ma ono swój jedyny inicjał w poetyckiej gra-

matyce tworzenia. Ceremonia początku jako poranka, świtania i przebudzenia, otwiera 

także ostatni tom Heaneya „Human Chain”, w którym wiersz „Had I not been awake…” 

(„Gdybym się nie obudził…”) stanowi poetycką jutrznię o poranku, ceremonię radości 

świtania. Tradycja gloryfikacji „światła świetności świtania” sięga w poezji angielskiej 

czasów renesansu i baroku i jest dobrze znana irlandzkiemu poecie, który sięga 

pamięcią do „L’Allegro” Johna Miltona i jego poetyckich nieszporów w „Il Penseroso” 

przypomnianych później w muzyce, w pastoralnych odach George’a Fryderyka Händla 

do tekstów angielskiego poety XVII wieku. Metafora porannego przebudzenia 

wyznacza początek dnia, ale także życia, które, nawet jeśli dobiega końca, to śmierć 

jest zapowiedzią, zwiastunem przejścia do wieczności. „Finalna kadencja” tomu „Human 

Chain” Heaneya staje się zarazem preludium transcendentalnej wędrówki, która rozpo-

częła się z chwilą narodzenia, dzieciństwa i młodości, gdy poeta pisał wiersze do tomu 

„Śmierć Naturalisty”. Zejście Wergiliusza do świata podziemia to koniec podróży, 

przejście z młodości do wieku późnego, podróży do podziemnego królestwa pełnego 

kwiatów, w którym wokół gromadzą się starsi ludzie „mówiący językiem dziecka”, 

a „way for all to see the way to hea en” („droga dla wszystkich, by zobaczyć drogę do 

nieba”). W poetyckiej frazie irlandzkiego poety czytamy: „Drzwi były otwarte, a dom 

pozostawał ciemny, Wołałem go po imieniu, chociaż wiedziałam, że tym razem 

odpowiedzią będzie cisza”
20

. 

3. Początek jako zwiastun zmierzchu 

Według filozoficznej „gramatyki tworzenia”, w początku już zawsze pobrzmiewają 

tony zwiastujące koniec, fascynację zmierzchem, jesienią, nastrojem wieczoru 

gaszonych świateł, powszechnej śmiertelności, jak we wspomnianych poematach 

Johna Miltona. Steiner zauważa, iż „u krańców XX wieku dostrzec można zasadnicze 

znużenie”, poczucie „wyraźnego spóźnienia, [a my] niczym rośliny zwracamy się ku 
                                                                
18 Tamże. 
19 Pater W., Renesans Rozważania o sztuce i poezji, przeł. Kopszak P., Fundacja Aletheia, Warszawa 1998, 

s. 103. 
20 Heaney S., Human Chain, tekst w Kindle, wyd. Farrar, Straus and Giroux; Reprint edition (August 30, 

2011). Wszystkie cytaty pochodzą z tego tomu, a tłumaczenia na język polski są mojego autorstwa. 
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ziemi i nocy”
21

. Gramatyka tworzenia nigdy nie jest wolna od czasu przyszłego, który 

choć pojawił się później, wprowadza nowe znaczenie, „wiruje wokół skrytego centrum 

(por. omphalos) czy jądra potencjalności”, jak nazywa je Steiner
22

.  

Myślenie o początku wiąże się z powrotem do przeszłości, ale jest także zapowiedzią 

zmierzchu. Z jednej strony przywołuje wiek marzeń, niewinności, jak w poezji Williama 

Blake’a, gdzie „pieśń niewinności” nie musi oznaczać powrotu do początku, lecz może 

ukazywać jedynie kontrast z wiekiem doświadczenia. Z drugiej strony jednak niewin-

ność w symbolicznej estetyce Blake’a toruje drogę ku doświadczeniu, ku myślom 

o przyszłości, albo bardziej nadziei, jak ma to miejsce w filozofii Steinera. Wraz 

z przyszłością pojawia się nadzieja, pisze Steiner, „komunikat zwrócony wewnątrz lub 

na zewnątrz”, który zakłada słuchacza; w przypadku np. modlitwy jest to boski 

słuchacz-odbiorca, proszony o wysłuchanie błagalnej suplikacji o pomoc w cierpieniu. 

Powiada filozof, iż „czasy przyszłe to idiom mesjanizmu”, „odnowy, końca dziejowej 

czasowości”
23
, nadejście nowego świata, ale także, w sensie mniej teologicznym, 

a bardziej filozoficznym, tęsknota człowieka do doskonałości, do wyższego stanu, 

w którym panują rozum i sprawiedliwość. Powitanie staje się spojrzeniem w przyszłość, 

poranek symbolizuje światło, jak u angielskiego poety baroku Johna Donne’a (1572-

1631) w wierszu „Słońce wschodzi”, albo u Hopkinsa w słynnym sonecie, w którym 

tytułowy sokół jest „świadkiem świetności świtania”. Poranek jest także symbolem 

radości lub smutku z powodu budzącego się dnia, jak u Szekspira w III akcie „Romea 

i Julii”, w którym skowronek nazwany jest „czujnym heroldem poranka” (scena V): 

 Julia: C cesz już iść? Jeszcze ranek nie tak bliski, 

 łowik to, a nie skowronek się zrywa 

I śpiewem przeszył trwożne uc o twoje. 

Co noc on śpiewa owdzie na gałązce 

Granatu: wierzaj mi, że to był słowik. 

Romeo.  kowronek to, ów czujny  erold ranku, 

Nie słowik: widzisz te zazdrosne smugi, tamże 

Co tam na wsc odzie złocą c mur krawędzie? 

Poc odnie nocy już się wypaliły 

I dzień się wspina raźnie na gór szczyty. 

C cąc żyć, iść muszę, lub zostając – umrzeć. 

Julia. Owo światełko nie jest świtem: jest to 

Jakiś meteor od słońca wysłany, 

Aby ci służył w noc za przewodnika 

I do Mantui rozjaśniał ci drogę; 

Zostań więc, nie masz potrzeby się śpieszyć. 

[…] 

Julia. O, dnieje, dnieje! Idź, śpiesz się, uciekaj! 

Głos to skowronka brzmi tak przeraźliwie 

I niestrojnymi, ostrymi dźwiękami 

Razi me uc o. Mówią, że skowronek 

                                                                
21 Steiner G., dz. cyt., s. 30. 
22 Tamże. 
23 Tamże. 
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Miło wywodzi; z tym się ma przeciwnie, 

Bo on wywodzi nas z objęć wzajemnyc . 

[…] 

Romeo. A dola nasza coraz to ciemniejsza!24 

Szekspirowski opis poranka (skowronek, światło, dzień) jest niemal dramatyczny, 

zaprzecza oczekiwaniom radości budzącego się dnia. Świt przeraża, gdyż wyłania się 

z ciemności nocy i kończy intymną ucztę dwojga kochanków; skowronek złowrogo 

wyśpiewuje nadejście brzasku i światła, które rozjaśniają mroki urokliwej nocy. 

Ciemność kojarzona jest ze zmysłowością, tajemnicą, prywatnością natomiast światło 

dnia ujawnia i obnaża intymność, ukazuje twarze i unaocznia tajemnicze zachowania 

w ciemności. Światło i ciemność, jak przypływ i odpływ Bycia (Heidegger), występują 

nierozłącznie, jedno jest następstwem drugiego, a obawa przed nastaniem świtu jest 

równie uzasadniona jak niepokój z powodu znikającej ciemności. Ciemność może 

oznaczać miłosną tajemnicę wzajemnego uczucia, ale także sygnalizować nadejście 

Nieznanego. Metafora światłocienia, świtania, ale także mrocznego losu, o którym nic 

nie wiemy, przynosi ponury obraz egzystencji, który wpisuje się w dramatyczną 

historię nie tylko szekspirowskich kochanków, ale także w wiele innych sytuacji 

dramatycznych opisanych przez poetę ze Stratfordu. 

U Hopkinsa, inaczej niż u Szekspira, świtanie przynosi nadzieję, bowiem świt jest 

symbolem zmartwychwstania. Poprzedza je wprawdzie cierpienie i śmierć na krzyżu 

(Hopkins pokazuje metaforycznie pasję w sonecie „Sokół”), ale są to w religii chrze-

ścijańskiej symbole wieczności, zbawienia i powtórnego przyjścia Chrystusa. Stąd 

także istotna staje się muzyka wierszy, gramatyka, niemal całkowicie podporządkowana 

„Sprung Rhythm”, aliteracje, przerzutnie, wykrzykniki i wreszcie metryczny pochód 

jambów, tak charakterystycznych dla intonacji języka angielskiego. Powrót Hopkinsa 

do tradycji poezji ustnej, do metaforyki i ikonografii średniowiecznej, dowodzi, jak 

ważny jest początek, fundament, dźwięk, ale też ewangeliczne Słowo, greckie Logos, 

„bez którego nic się nie stało, co się stało”. W języku hebrajskim nie ma czasów 

gramatycznych tylko aspekty: dokonany i niedokonany, a zatem jeżeli na początku 

było słowo, „en arche en ho Logos”, a czasownik jest bezczasowy, to słowo jako 

początek, ale także porządek (cosmos), pozostaje niezmienne. W filozofii greckiej 

początkiem (arche) była często natura, jak woda (u Talesa), albo bezkres (apeiron) 

u Anaksymandra, ogień u Heraklita (por. wiersz Hopkinsa „As Nature is a Heraclitean 

fire…”, „Natura jest heraklitejskim ogniem…”), u Ksenofanesa ziemia, u Empedo-

klesa cztery żywioły (jak u Blake'a), u Anaksagorasa rozum (nous). Cztery znaczenia 

filozoficzne: początku, zasady, przyczyny i władzy omawia Władysław Stróżewski, 

między innymi w dziele „Istnienie i sens”, odnosząc się do arche jako początkowej 

zasady bycia.  

4. Gramatyka jest ważna 

W V w. n.e. Kasjodor nazwał gramatykę „podstawą wykształcenia”, nauczycielką 

mowy, ozdobą rodzaju ludzkiego, która jest istotna w nauczaniu poprawnej mowy. 

Czytamy o wartościach gramatycznego nauczania: 

                                                                
24 Zob. Szekspir W., Romeo i Julia, przeł. Paszkowski J.,  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/romeo-i-julia.html. 
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 łownie można by określić gramatykę jako umiejętność pięknego wyrażania 

myśli, zdobytą przez czytanie wybitnyc  poetów i pisarzy. Umiejętność ta 

polega na właściwym doborze słów i poprawnej konstrukcji zdań. Dobrze 

dobrane i poprawnie powiązane słowa sprawiają, że mowa staje się piękna. 

Ale odpowiednio dobrane i poprawnie powiązane słowa dają nie tylko mowie 

piękno, a przyczyniają się, co jest dla gramatyki najważniejsze, do jasnego 

i wiernego wyrażania myśli. Ta specjalna funkcja czyni gramatykę mistrzynią 

słów i wymaga, aby zdobywanie wiedzy od niej się zaczynało25. 

Na początku uczono więc gramatyki języka, która porządkowała myślenie, ale także 

była ważnym czynnikiem formowania postaw etycznych i filozofii. Izydor z Sewilli 

żywił przekonanie, że gramatyka jest fundamentem sztuk wyzwolonych i wszystkich 

innych nauk. Gramatyka tradycyjna wyrosła na gruncie starożytnej myśli filozoficznej 

(Platon, Arystoteles, filozofia stoicka) i pozostawała zawsze w towarzystwie retoryki 

i dialektyki. Wymienione sztuki wspierały się i przenikały, dlatego często występowały 

razem. Dla Johna z Salisbury gramatyka stanowiła część logiki i dialektyki i w ten 

sposób stała się zaczynem, początkiem filozofii. Boecjusz, autor „Pocieszenia filozofii”, 

uważał, iż filozof musi być najpierw gramatykiem, a dopiero później może zajmować 

się metafizyką. Wiersz „Sens” Czesława Miłosza z tomu „Dalsze okolice” może być 

przykładem filozoficznego podsumowania refleksji o filozoficznych aspektach litera-

tury, bez których interpretacja tekstów byłaby uboga i niekompletna. 

Inspirująca treść filozoficzno-historyczna poematu przywodzi na myśl bogactwo 

kulturowe, z którego wywodził się poeta, a filozoficzne przesłanie wiersza wskazuje na 

ogrom erudycji poety, który w poezji anglo-amerykańskiej i kulturze anglosaskiej 

znajduje część kulturowego dziedzictwa świata. William Blake, Thomas Hardy, William 

Szekspir, Geoffrey Chaucer, ale także T.S. Eliot i wielu innych poetów, w tym polskich 

i francuskich, kształtowało dziedzictwo literackie polskiego poety. Jak Hamlet 

w najsłynniejszym monologu Szekspira, tak Miłosz poszukuje w wierszu ukryty sens 

ontologiczny, który albo rozjaśni ostatecznie cel drogi („co było niepojęte, będzie 

pojęte”), albo okaże się, iż musi wystarczyć doczesność z nieuniknionym epilogiem 

śmierci i absurdalnością zła („a jeżeli nie ma podszewki świata”?)
26

. W przypadku 

braku sensu transcendentalnego pozostaje krzyk bezradności, który słychać także 

w poemacie T.S. Eliota „Wydrążeni ludzie”: „oto jak kończy się świat/ Nie z trzaskiem 

lecz ze skomleniem”
27
. Poeta często szuka ucieczki i pocieszenia w filozofii, jak to 

uczynił Boecjusz, ale także Eliot, który znalazł intelektualne schronienie w filozofii 

świadomości Bergsona. Filozoficzne zakotwiczenie myśli poetyckiej Miłosza można 

znaleźć u Kierkegaarda, Nietzschego, czy Heideggera, filozofów, którzy często zadawali 

pytania dotyczące znaczenia moralności, absurdalności wiary, celowości bycia czy 

dociekania istoty Logosu jako płaszczyzny sensu.  

  

                                                                
25 Ks. Lohr M., Problematyka sztuk wyzwolonych w pismach Kasjodora, „Studia Warmińskie”, I, 1964, 

s. 377, 

http://wmbc.olsztyn.pl/Content/10639/10_problematyka_sztuk_wyzwolonych_w_pismach_kasjodora.pdf. 
26 Miłosz Cz., Dalsze okolice, Wydawnictwo Znak, Kraków 1991, s. 60. 
27 Eliot T.S., Wybór poezji, przeł. Piotrowski A., Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław-

Warszawa 1990, s. 157. 
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5. Początek jako inspiracja epilogu 

Szwajcarski teolog i duchowny Hans Urs von Balthasar (1905-1988) uważa, iż 

piękno, jak u Rilkego, odsyła do tajemnicy, ujawnia ją, ale także ukrywa. Piękno odsyła 

do Sensu, który jest pierwszą materią wszelkiej sztuki, ale także do muzyki, rytmu, 

melodii i harmonii, które stanowią najważniejsze jej atrybuty. Pisze Urs  on Balthasaar: 

„Próbowałem zatem zbudować filozofię i teologię, wychodząc od analogii, a więc nie 

od abstrakcyjnego bytu, lecz raczej od bytu spotykanego konkretnie w jego (nie 

kategorialnych, ale transcendentalnych) własnościach. Ponieważ transcendentalia 

władają całym bytem, muszą być także wewnętrzne względem siebie: to, co jest 

rzeczywiście prawdziwe, musi być również dobre i piękne, i musi stanowić jedno. Byt 

ukazuje się, następuje epifania: w niej jest on piękny i uszczęśliwia nas. Ukazując się, 

oddaje się, daje się nam: jest dobry. A dając się, wyraża się, odsłania samego siebie: 

jest prawdziwy (w sobie i w innym, któremu się objawia)”
28

. Ilustracją refleksji 

o transcendentaliach, które „władają Bytem” jest literatura, a w szczególności poezja, 

przez którą Byt ukazuje się w epifanii. Przykładem współistnienia poezji i filozofii 

może być fragment wielkiego poematu filozoficznego „Burnt Norton” T.S. Eliota, 

w którym czytamy: 

Tylko forma, wzór 

Może sprawić, że słowo, muzyka dosięgną 

 pokoju, jak dosięgnąć może c iński dzban, 

 tóry w ruc u bez przerwy stoi nieruc omo. 

Nie spokój skrzypiec, gdy ostatnia nuta 

Trwa jeszcze, nie, nie tylko, ale współistnienie, 

Albo mówmy, że koniec poprzedza początek, 

A koniec i początek zawsze były tutaj 

Po końcu i zarazem przed początkiem. 

I nic nie mija29.  

Myśl filozoficzna Eliota to streszczenie refleksji na temat „gramatyki początku”, 

która pozwala także na liczne przykłady inwersji (szczególnie w składni zdania 

angielskiego, czyli oryginalnego), wedle której „koniec poprzedza początek”. Chociaż 

poeta zwraca uwagę, iż jedynie w czasie obowiązuje sekwencja początku i końca, 

naocznego porządku immanencji, to jednak w odniesieniu do „innego wymiaru” ta 

sekwencja może ulec zmianie i to, co „tutaj” staje się początkiem tego, co „tam”, jak 

w Heideggerowskim „Da-sein” („bycie-tam”). Ponad czasem i w wymiarach transcen-

dentalnych gramatyka kolejności czasowej może całkowicie zanikać. Szekspir w „Śnie 

nocy letniej” ujawnia, iż ponad gramatyką tworzenia jest wyobraźnia, którą Blake 

nazwał „światem wieczności”, gdyż 

 ażdy poeta, lunatyk, koc anek  

Jest wyobraźni i marzenia ǳieckiem.  

Ten wiǳi diabłów więcej, niż ic  w piekle –  

To wariat; równie szalony kochanek  

Wiǳi w Murzynce Heleny urodę;  

                                                                
28 Balthasaar H. von Urs, O moim dziele, Kraków 2004, s. 85. 
29 Eliot T.S., dz. cyt., s. 228. 
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Oko poety, w uniesienia szale,  

Z nieba na ziemię, z ziemi w niebo patrzy,  

Rzeczy nieznane wyobraźnią stwarza,  

A pióro jego powietrznej nicości  
Imię i miejsce pobytu wyznacza30. 

Wyobraźnia jest zatem inicjałem, incipio, początkiem, i preludium zmierzchu 

w gramatyce tworzenia, jest inspiracją i „światłem świetności świtania”, nadaje kierunek 

i wiąże ciszę z milczeniem. Gramatyka tworzenia, przy pomocy wyobraźni i filozofii, 

która „wzmacnia dar milczenia” poprzez kontemplację i refleksję, pozwala, jak to 

filozoficznie ujmuje Steiner, na „żniwa samotnego Ja podejmowane po odprawieniu na 

bok całego zewnętrznego świata”, pozwala „przywierać do fundamentu bycia”, by 

usłyszeć „wewnętrzne głosy” osadzone „w gęstej ciszy, ku której skupiają się umysł 

i duch”
31

. 
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„Światło świetności świtania”, czyli kilka uwag o filozofii poezji w kontekście 

gramatyki początku 

Streszczenie  

„Światło świetności świtania”, czyli kilka uwag o filozofii poezji pojawia się wraz z sonetem G.M. 

Hopkinsa, którego poezji nie sposób odczytać inaczej niż przez pryzmat dźwięków, do czego nakłania sam 

poeta. Jak odczytać i badać we współczesnym świecie poezję od czasów renesansu i wskazać, iż ten rodzaj 

literatury ma nadal znaczenie, a jej dźwięki i głosy potrafią przedostać się przez hałaśliwy zgiełk świata 

kultury popularnej? Z pomocą przychodzą jednakże jedne z najbardziej oryginalnych i eklektycznych 

wykładów George’a Steinera, „Gramatyki tworzenia”, w których autor, filozof, uczony, muzyk, a także 

wielki erudyta podaje zasady „gramatyki początku”, dzięki którym, korzystając z daru ciszy i skupienia, 

twórca, jak i odbiorca potrafią odczytać wielkie dzieła literatury, filozofii, muzyki i sztuk wizualnych. 

Dzięki oczytaniu w światowej filozofii i poezji, ale także dzięki znajomości innych dziedzin humanistyki 

Steiner dostarcza inspiracji do rozpoznania relacji między filozofią, poezją i muzyką. Ten zmarły w 2020 

roku filozof i esteta nie jest przewodnikiem po świecie poezji, muzyki czy filozofii, lecz tym, który żyje 

tym światem, w jego wnętrzu, myślą filozoficzną i literacką. Jego eklektyzm pozwala na poznanie źródeł 

tworzenia. Hermeneutyka jednej z dziedzin humanistyki nie jest możliwa bez drugiej i wielu innych, 

w myśl metaforycznie wyrażonej formuły Waltera Patera, iż „wszystkie sztuki aspirują do kondycji muzyki”. 

Odczytanie wybranych poetów przez pryzmat filozoficznej myśli Steinera, która wywodzi się z filozofii 

Heideggera, Gadamera, Nietzschego, Husserla i wielu innych czołowych filozofów europejskich, staje się 

zachętą do czytania literatury, filozofii i myśli estetycznej, ale także inspiracją do kolejnych badań dotyczą-

cych filozofii początków, które tworzą preludium do gramatyki tworzenia zawsze już obecnej w epilogu 

istnienia. 

Słowa kluczowe: gramatyka tworzenia, filozofia, początek, epilog, wyobraźnia  
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Dawid Kopa
1
 

Dekonstrukcja idei postępu  

zagrożeniem dla przyszłości kultury Zachodu 

1. Wprowadzenie  

W niniejszej pracy będę rozumiał postęp jako stały rozwój ludzkiego intelektu i two-

rzonej przez człowieka kultury materialnej oraz tkanki społecznej. W tym wyjaśnieniu 

kluczowe znaczenie ma słowo „stały”. Nasza świadomość nieustannie się zmienia. 

Dzieje się tak pod wpływem ewoluującego układu sił społecznych i pojawiających się 

nowych urządzeń technicznych, będących ich produktem. Te zmiany wewnątrz nas, 

wpływają na nasze działania i przyspieszają przemiany otaczającej nas rzeczywistości. 

Mamy zatem do czynienia ze swoistym sprzężeniem zwrotnym. Ten proces może 

dokonywać się wolniej – mówimy wtedy o ewolucji lub szybciej – nazwiemy go wtedy 

rewolucją. Zarówno ewolucja, jak i rewolucja, są jednak nieodłącznymi elementami, 

realizującego się w otaczającym świecie, ciągłego postępu.  

Człowiek zawsze żyje w czasach, które są dla niego nowe, jak bowiem przypomniała 

Wisława Szymborska: „nic dwa razy się nie zdarza”
2
. Współcześnie świat, w tym 

także Zachód, podlega procesowi globalizacji. Zjawisko to, jakkolwiek zrodziło się 

w kulturze zachodniej, przyniosło gorzkie owoce także swojej matce. Jego nadejście nie 

jest jednak zaskoczeniem. Już w myśli materialistycznej dostrzegamy jego zwiastuny. 

Jak napisał Ryszard Panasiuk: 

(….) jeśli dzieje ludzkie zaczynają się z wielu punktów i rozwijają się wieloma 

nurtami od siebie niezależnymi, to fazę finalną tego procesu wyraża unifikacja. 

Unifikacja różnyc  nurtów  istorii powstaje nie dlatego, że  istorie lokalne 

zmierzają do wspólnego łożyska  istorii powszec nej, ale dlatego, że jedna 

z form lokalnyc  zdobywa przewagę nad pozostałymi zarówno w sensie 

technologicznym jak aksjologicznym3.  

Do rozpowszechnionych przekonań już w najdawniejszych czasach należał pesy-

mizm w odniesieniu do przyszłości. Nie od dzisiaj w świadomości społecznej dominuje 

pogląd, że to, co dobre już minęło. Być może jest to związane z tym, że używając słów 

poetki: „nic własnością dla pamięci”
4
. W średniowieczu odwoływano się do „starego 

dobrego prawa”. Prawa, którego działanie miała niweczyć tylko niedoskonałość ludzi 

ówczesnych. Uważano, że nie dorastali oni w praktyce jego stosowania do poziomu 

swoich zmitologizowanych praszczurów.  

                                                                
1 kdavid@o2.pl, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  
2 Szymborska W., Nic dwa razy, Wiersze wybrane, Kraków 2007, s. 28, [za:] Szymborska W., Wołanie do 

Yeti, Kraków 1957.  
3 Panasiuk R., Hegel i Marks studia i szkice, Warszawa 1986, s. 165. 
4 Szymborska W., Elegia podróżna, Wiersze wybrane, Kraków 2007, s. 74, [za:] Szymborska W.,  ól, 

Warszawa 1962. 
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Odwrócenie trendu w postrzeganiu przeszłości nastąpiło dopiero w myśli Oświe-

cenia, chociaż podstawy pod jego zaistnienie stworzyły odkrycia Kopernika, Keplera, 

Galileusza, które wpłynęły na wyobrażenia o kosmosie wielkim i małym, czyli 

człowieku. To wtedy zrodziły się racjonalizm i empiryzm jako strategie kognitywne. 

Bezpośrednią konsekwencją tego stanu rzeczy było wkroczenie postępu na scenę 

historii idei. Jednak pojęcie to nie zagościło jako trwały element myślenia szerokich 

kręgów społecznych różnych krajów i czasów. Pozostało ono domeną wąskiej elity 

intelektualnej, przenikając niekiedy do szerokich mas w formie zwulgaryzowanej. 

Brak mocnych korzeni w glebie ludzkiej świadomości zaowocował faktem, że kiedy 

idea postępu została zakwestionowana w dyskursie intelektualnym, nie znalazły się 

trwałe podstawy jej funkcjonowania w dostępnej ogółowi sferze mitów i stereotypów. 

Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać nie w obszarze myśli, lecz w ekonomii – 

głównym źródle kreowania wszelkiej ideologii.  

2. Postęp i postmodernizm 

Dominujący od końca lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku neoliberalizm stał 

się grabarzem idei postępu, rozumianego jako cecha ludzkiej świadomości, a nie tylko 

kultury materialnej. Swoiście współgrał z nim ferment intelektualny, jaki wywołał 

postmodernizm. Być może nie było zamiarem poszczególnych jego przedstawicieli 

cofnięcie wskazówek zegara ludzkiej myśli. Nolens volens, taki był jednak efekt ich 

poczynań. Warunkiem dostrzeżenia postępu jest możliwość porównania tego, co było, 

z tym, co jest. Już w myśli Rolanda Barthesa taka możliwość została zakwestiono-

wana. Jego zdaniem w procesie lektury mają znaczenie nie tylko treści intelektualne, 

ale i zmysłowe
5
. Zmysły każdego człowieka mogą być narzędziem odbioru różnych 

właściwości tego samego przedmiotu. Gdy jeden wędrowiec złamie na przydrożnym 

kamieniu kończynę, jego wrażenia odnośnie mijanego krajobrazu mogą być zupełnie 

inne niż tego, który przebył drogę bez fizycznego uszczerbku. Widzimy zatem, że 

postrzeganie poprzez zmysły wyzbyte kagańca empiryzmu i racjonalizmu prowadzi 

nas do zakwestionowania możliwości porównania dwóch rzeczy w sposób, który 

w oczach komparatysty uprawdopodabniałby wynik własnej konfrontacji. Porównując 

dwie rzeczy, zawsze dokonujemy tego w czasie, dlatego pomiędzy postrzeżeniem rzeczy 

pierwszej a rzeczy drugiej istnieje następstwo zdarzeń. Każde poznanie odbywa się 

w czasie. Świadomość upływu czasu jest conditio sine qua non odbioru idei postępu. 

Nie możemy wartościować rzeczy nowszej, bardziej pozytywnie niż rzeczy starszej, 

jeżeli nie przypisujemy naszemu wartościowaniu waloru powtarzalnej sprawdzalności.  

Ten kościec podtrzymujący idee postępu w sposób szczególnie wyrazisty został 

zakwestionowany na gruncie historiografii. Szeroko rozpowszechnił się pogląd, że 

także ona jest poddana prawom czerpanym z poststrukturalistycznej teorii literatury. 

Hayden White uważa, że narracja historiograficzna może być widziana jako konstrukt 

narracyjny i retoryczny
6
. Nie można zaprzeczyć, iż dzieła historyków stanowią kon-

strukcje, nie zaś rekonstrukcje przeszłości. Żaden z badaczy nie może odwrócić się, 

aby zobaczyć czy dobrze rekonstruuje przeszłość. Obecnie przeszłość już nie istnieje
7
, 

                                                                
5 Stoch M., Mic ael Focault na lekcjac  języka polskiego w szkole średniej.  eksualna prowokacja czy ko-

nieczność nowego języka interpretacji?, [w:] Gender-Queer-Edukcja, (red.) B. Skowronek, Kraków 2009, s. 97.  
6 Norris Ch., Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi. Teoria krytyczna i prawo rozumu, Kraków 2006, s. 27. 
7 Topolski J., Świat bez  istorii, Poznań 1998, s. 203. 
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dlatego dziejopisarz zawsze przeszłość konstruuje, odnosząc swoją narrację do istnie-

jących w teraźniejszości pozostałości po tym, co minione. Cechą ciekawej narracji 

historycznej jest także częste stosowanie podstawowych tropów, takich jak: metafora, 

synekdocha, metonimia oraz ironia
8
. Wszystko to jednak nie oznacza, że narracja 

historyczna ma przy wartościowaniu naszych obecnych działań znaczenie równe zeru. 

Dzieje się tak, ponieważ podstawowym kryterium weryfikacji badań historycznych jest 

przestrzeganie przez historyka zasady stałego zbliżania się do prawdy o przeszłości. 

Historyk, który chciałby stworzyć narrację ciekawszą, nie oglądając się na zasady 

prawdopodobieństwa zdarzeń i zależność od materialnych śladów, przestaje być histo-

rykiem, a staje się twórcą literatury. Nie można jednak ani o włos zbliżyć się do prawdy, 

której nie ma i być nie może. Aby przybliżać się do prawdy, musimy przyjąć aksjomat 

o jej istnieniu, albowiem inaczej nasze działania i narracje nie będą mogły być w żaden 

sposób wartościowane. Tymczasem J. Derrida dążył do: 

Wykazania problematyczności wszelkic  »scentralizowanych« dyskursów 

ufundowanyc  na pojęciac  prawdy, obecności, źródła lub ic  ekwiwalentów, 

a także przemieszczenia pojęciowyc  granic Metafizyki Obecności9.  

Tu właśnie tkwi punkt centralny, który wyznacza nam niemożność pogodzenia idei 

postępu i dekonstrukcji jako metody obcowania z tekstem. Tekstem niebędącym – 

prawdą samą, takie stwierdzenie byłoby naiwnością, ale jej częściową reprezentacją. 

Tak jak ślad dzika na piasku nie jest dzikiem samym, lecz jedynie znaczy jego obecność. 

Ktoś może stwierdzić, że wykazanie problematyczności dyskursu ufundowanego na 

pojęciu prawdy nie jest jeszcze ostatecznym podważeniem istnienia tej prawdy. Być 

może w świecie idealnym, gdzie odbiór każdej idei byłby zgodny z intencjami jej 

twórcy, tak by się stało. Jeżeli jednak będziemy trzymać się rzeczywistości, to musimy 

zauważyć, że skutki zarówno społeczne, jak intelektualne każdej idei są skutkami 

wywoływanymi najczęściej nie przez nią samą, lecz przez jej zwulgaryzowaną, 

rozpowszechnioną formę. Owa rozpowszechniona i zwulgaryzowana forma dekon-

strukcji tekstu staje się śmiertelnym wrogiem idei postępu i będącej jej zwierciadłem 

narracji historycznej, dla której kryterium prawomocności jest dążenie do prawdy. 

Ofiarą braku możliwości zapanowania nad odbiorem własnej refleksji przez czytelnika 

padł Paul de Man, o jego pisarstwie teoretyczno-literackim Piotr Dehnel napisał: 

A jeśli tak, jeśli solidna  istoria to trop, metafora, w której, jak w każdej 

metaforze, referencja zostaje zawieszona, to wpadamy w swoisty paradoks. De 

Man w swym tekście Epistemologia metafory c ce nam coś powiedzieć, 

zakomunikować jakiś sens, i c ce, abyśmy go, jako czytelnicy, zrozumieli 

właściwie a nie niewłaściwie i opacznie, »wbrew jego własnej intencji 

znaczeniowej«, to znaczy c yba c ce, bo jeśli nie, to po co by w ogóle pisał? 

 rótko mówiąc, pragnie, załóżmy to jednak, zakomunikować nam jakąś 

»prawdę«, mianowicie c ce napisać, zacząć przynajmniej, »solidną  istorię« 

angielskiego empiryzmu, a jeśli tak, to musi przyjąć, że jego słowa, na 

przykład zdanie: »dyskurs o ideach prostych jest dyskursem figuralnym«, 

potraktujemy na serio i naprawdę. Z drugiej jednak strony on tego właśnie nie 

c ce. Wymaga, by czytać teksty bez namysłu i mec anicznie, na przekór temu, 

                                                                
8 Norris Ch., Dekonstrukcja przeciw..., s. 28. 
9 Burzyńska A., Dekonstrukcja, polityka i performatyka, Kraków 2013, s. 45. 
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co znaczą, więcej nawet, zanim zaczną cokolwiek oznaczać. Jedyne wyjście 

z tego paradoksu jest jeszcze większym paradoksem: trzeba teksty Jo na 

Locke’a czytać a istorycznie, odwracając się od tego, co c ciał nam 

powiedzieć, zawieszając referencję, pomijając całkowicie sens. Natomiast De 

Mana trzeba czytać zgodnie z jego intencjami i odczytywać sens we właściwy 

sposób. Jego teksty należy traktować jako ko erentną całość, nie wyrywać 

zdań z kontekstu, nie c wytać się retorycznyc  warstw słów. I absolutnie nie 

zawieszać referencjalnyc  właściwości języka10. 

Z pewnością możemy dostrzec pożytki wynikające z odczytania tekstu wbrew 

intencjom autora. Takie odczytanie ukazuje nam uwikłanie tekstu, o którym autor nie 

wiedział w momencie jego napisania, jak stwierdził J. Culler:  

(…) poddać jakąś wypowiedź dekonstrukcji to ukazać, jak podważa ona tę 

właśnie filozofię, którą głosi, lub te  ierarc iczne przeciwstawienia, na 

któryc  się opiera, wskazując w tekście zabiegi retoryczne leżące u podłoża 

jego rzekomego rozumowania, kluczowego pojęcia czy przesłanki11. 

 Gdzie jednak postawić granice? Czy możemy dekonstruować tekst autora, którego 

twórczość analizujemy, a tekstu analizy czytelnik już nie może dekonstruować. Nie 

jest możliwe pisanie nieuwikłane w metaforykę i referencjalne właściwości języka. Nie 

oznacza to jednak, że nasza analiza nie ma wartości, ponieważ uwikłana jest w kontekst 

naszej teraźniejszości. Wręcz przeciwnie, to kontekst naszej teraźniejszości jest 

nieobiektywnym, lecz jedynym możliwym punktem odniesienia dla odbioru tekstu. To 

odniesienie tekstu (który z definicji należy do przeszłości, gdyż został już napisany) do 

„tu” i „teraz” tworzy zwierciadło naszego obecnego postępu. Ukazuje się nam przera-

żający obraz, w którym Paul De Man może z pożytkiem dokonywać odczytania tekstu 

jako tekstu, wbrew tradycyjnym hermeneutykom, ale każde podobne odczytanie pism 

Paula de Mana może obrócić wniwecz społeczną korzyść wynikającą z odczytania 

tekstu wbrew autorowi, wbrew kierującymi nim aporiami, aksjomatami, przesądami 

oraz fizycznymi słabościami wpływającymi na trzeźwość intelektu. 

Język narracji naukowej uległ w ostatnich dziesięcioleciach daleko idącej przemianie. 

Znalazła ona swój wyraz w tak zwanym zwrocie językowym. Pojawiły się nowe para-

dygmaty badawcze
12
, których rozpoznawczą cechą jest brak wyraźnej tendencji do 

uznania za normę powszechnie obowiązującą. W tej grupie znalazły się między innymi: 

poststrukturalizm, neopragmatyzm, dekonstrukcjonizm, kognitywizm, postmodernizm 

oraz kulturalizm
13
. Charakterystyczny dla tych nowych kierunków zwrot ku retoryce, 

choć czyni tekst ciekawszym w odbiorze, jednak podważa kryterium przestrzegania 

jasno sformułowanej metodologii badawczej jako miernik oceny wartości merytorycz-

nej treści. Pod piórem Derridy nawet samo pojecie „metodologii” uległo do pewnego 

stopnia dekonstrukcji. Jak wspomina B. Banasiak: 

                                                                
10 Dehnel P., Dekonstrukcja – rozumienie – interpretacja.  tudia z filozofii współczesnej i nie tylko, Kraków 

2006, s. 53-54. 
11 Culler J., Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań naukowyc , [w:] Dekonstrukcja w badaniach 

literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000, s. 322. 
12 Bieszczad B., Pedagogika i zwrot językowy – wstęp do problematyki, „Podstawy Edukacji”, t. XII: 2019, 

s. 50-52. 
13 Witosz B., Naukowy język polski wobec metodologii ponowoczesnej, [w:] Oblicza polszczyzny, (red.) 

A. Markowski, R. Pawelec, Warszawa 2012, s. 241. 
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(…) kategorie »metoda« czy »analiza« nie mogą być rozumiane w sposób 

tradycyjny, tak bowiem jak Derrida przemieszcza wszelkie pojecie, jakie 

wciąga w grę swoic  dociekań (c oćby pojecie »pisma«), tak też przemiesz-

czeniu ulegają same te kategorie. Toteż »metoda« pod piórem Derridy nie jest 

już metodą w klasycznym rozumieniu (matryca), lecz raczej wstępnym tropem, 

którym dalej poprowadzi – zgodnie z własną specyfiką – czytany tekst14. 

3. Prawda a postęp 

 Cóż są warte wnioski, dla których nie możemy sprawdzić, czy uczony sformułował 

je uczciwie, przestrzegając deklarowanych zasad metody badawczej? Jeżeli autor 

tekstu napisał, że nie podporządkowuje w całości swojego wnioskowania jednemu 

z paradygmatów, to na jakiej podstawie mielibyśmy sprawdzić jego uczciwość? Oczy-

wiście nie istnieje jedno uniwersalne kryterium falsyfikacji, którego używano niegdyś, 

używamy obecnie i z przekonaniem możemy je przekazać w spadku swoim następcom. 

Jednak rozpowszechnia się przekonanie, że wobec niemożności ustalenia niebudzą-

cych wątpliwości kryteriów prawdziwości stawianych tez, każda teza może być 

prawdziwa jedynie w ramach metodologii, jaka doprowadziła do jej sformułowania. 

Ten pogląd nie podważa postulatu dążenia do prawdy, a tym samym idei postępu 

i koniecznej do jego postrzegania czynności przypisywania wartości wnioskowaniu. 

Zawsze po zamianie dominującego paradygmatu będącego narzędziem falsyfikacji 

możemy powtórzyć wnioskowanie, uzyskując coraz mniej niedoskonałe wyniki.  

We współczesnej humanistyce na brak dominacji jednego paradygmatu badawczego 

nałożyły się jeszcze dwa inne procesy. Jest to: mnożenie się dziedzin szczegółowych 

oraz nacisk na rozwój interdyscyplinarności badań. Pozornie są to zjawiska pozytywne. 

Przyjrzyjmy się im jednak bliżej. Zwiększanie się liczby dziedzin szczegółowych jest 

naturalną konsekwencją dążenia do systematyzacji rozwijającej się wiedzy. Nacisk na 

interdyscyplinarność jest jednak czynnikiem destrukcyjnym wobec mnożenia się 

dziedzin szczegółowych. Albowiem im węższą dyscyplinę naukową reprezentuje 

badacz, tym trudniej poruszać się mu w ramach interdyscyplinarnego dyskursu, gdyż 

dystans terminologiczny i metodologiczny dzielący go od sąsiedniej dyscypliny jest 

większy. Prowadzi to do sytuacji, w której uczony w ramach prowadzonej przez siebie 

interdyscyplinarnej narracji, stara się pogodzić zasób terminologiczny i metodologie 

coraz odleglejszych od siebie dyscyplin. Taka sytuacja stawia pod znakiem zapytania 

paradygmat, w ramach którego możliwe jest sprawdzenie uczciwości badawczej piszą-

cego. Wobec różnic w metodologii poszczególnych dyscyplin efekt pracy naukowca 

podejmującego badania interdyscyplinarne staje się nierelewantny. Także przewaga 

perswazji nad wyjaśnianiem procesów, w ramach narracji, spycha tekst na wzburzone 

wody demagogii. Wszystkie wymienione w tym akapicie zjawiska stanowią przesłanki 

dla stwierdzenia, że nauka, która suflowała kulturze zachodniej idee postępu, na drodze 

swojego rozwoju zbliża się do punktu, w którym jej progresywna rola ulegnie zanikowi. 

Czy literatura jako dziedzina kultury może być poddana obiektywizującym wska-

zówkom czerpanym z paradygmatu scjentystycznego? Z pewnością nie. Nie znaczy to 

jednak, że literaturoznawstwo jest skazane na przypadkowość i nieweryfikowalność 

wniosków. Najlepszym dowodem na to, że irracjonalistyczny przedmiot badań można 

                                                                
14 Banasiak B., Filozofia „końca filozofii”. Dekonstrukcja Jacquesa Derridy, Warszawa 1995, s. 161-162. 
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badać metodami empirycznymi, jest metodologia stosowana niegdyś w socjologii 

literatury. Także literaturoznawstwo zaznało już tego sposobu traktowania przedmiotu 

badań. Niechaj pars pro toto posłuży tu myśl Stanisława Jasionowicza: 

Propozycje saussure’owsko-jakobsonowskiego strukturalizmu, który można 

nazwać strukturalizmem zamkniętym (w odróżnieniu od jego późniejszyc  

rozwinięć), zdają się doskonale odpowiadać postulatom Rolanda Bart esa, 

dotyczącym »algebraicznej« neutralności w spojrzeniu na dzieło literackie. 

Formalny model literatury stanie się dla niego źródłem szczególnyc  

satysfakcji intelektualnyc , które podzieli on z wieloma badaczami: oto udało 

się »zobiektywizować«, »uc wycić« (c ciałoby się powiedzieć »zneutra-

lizować«!) dzieło15. 

Nie możemy wartościować naszych wrażeń estetycznych, jakich dostarcza nam 

literatura. Bez względu na to, czy nas ona zachwyca, czy też nie zachwyca. Możemy 

jednak dążyć do porównania opisu struktury tego samego dzieła przez dwóch lub 

więcej literaturoznawców. Przychodzi nam tu z pomocą Roman Jakobson:  

Nowoczesna myśl strukturalistyczna jasno to ustaliła: język jest systemem 

znaków, językoznawstwo jest integralną częścią nauki o znakac , semiotyki 

(lub w kategoriac  de  aussure’a, semiologii) Definicja średniowieczna – 

aliquid stat pro aliquo – którą nasza epoka odrodziła, zawsze okazywała się 

ważna i płodna. Dlatego wyróżnik konstytuujący każdy znak, zwłaszcza znak 

językowy, polega na jego dwojakim c arakterze: każda jednostka językowa jest 

dwoista i obejmuje dwa aspekty, jeden zmysłowy, drugi inteligibilny – z jednej 

strony signans (le signifiant de  aussure’a), z drugiej strony signatum 

(signife). Te dwa elementy konstytuujące znak językowy (oraz znak w ogóle) 

wzajem siebie zakładają i z konieczności się do siebie odwołują16.  

4. Odmienność kultury Zachodu 

Przyzwolenie na woluntaryzm interpretacyjny, odejście od redukcyjnych metod 

dowodzenia unieważnia wszelkie wartości. Być może nie miałoby to tak wielkiego 

znaczenia, gdyby kultura zachodnia obejmowała swoim dominującym wpływem cały 

świat, ale tak nie jest. Nigdzie poza naszą kulturą nie istnieje przyzwolenie na swobodną 

interpretację. Już w myśli Immanuela Kanta, w jego „Krytyce praktycznego rozumu”, 

znajdujemy tezę, iż postawa etyczna jest możliwa jedynie w umyśle człowieka nie-

zależnego, który z własnej woli nakłada na siebie bezwarunkowe prawa moralne
17

. 

Kontynuatorzy myśli królewieckiego filozofa starali się odpowiedzieć na pytanie czy 

możemy nie popaść w relatywizm, znaleźć jakiekolwiek wartości, co do których 

zapanuje omnia communia18
? Indywidualizm jako antyteza determinizmu naturali-

stycznego pojawia się w twórczości Stanisława Brzozowskiego
19

. Modernistyczny 

twórca był zwolennikiem poglądu, iż zmiana społeczna rodzi się w sferze myśli. Nie 

                                                                
15 Jasionowicz S., Roland Barthes-Gilbert Durand. Wizje pluralizmu kultury, Kraków 1999, s. 18. 
16 Derrida J., O gramatologii, Warszawa 1999, s. 33. 
17 Babacz J., Metafizyka w myśli Immanuela  anta, „Świdnickie Studia Teologiczne” 2017, nr 1, s. 20. 
18 Walicki A.,  tanisław Brzozowski – drogi myśli, „Prace Wybrane Andrzeja Walickiego”, t. III, (red.) 

Mencwel A., Kraków 2011, s. 56. 
19 Kącka E., Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda, „Studia nad nowoczesną polską literaturą, 

sztuką, kulturą i myślą humanistyczną”, t. LIX, red. W. Bolecki, R. Nycz, Kraków 2017, s. 172.  
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doceniał jednak faktu, że myśli powstają w materialnym ciele, które podlega oddzia-

ływaniu stosunków społecznych i kształtujących je form gospodarowania.  

Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy ujęciem zobowiązań moralnych i praw jedno-

stki w kulturze Zachodu a innymi kręgami cywilizacyjnymi. Człowiek Zachodu nieza-

leżnie od tego, jakimi zasadami się kieruje, wyprowadza je z własnego przekonania 

o ich słuszności. W innych kulturach interpretacja rzeczywistości i wypływające z niej 

wnioski odnośnie własnego postępowania są oceniane w zależności od tego w jakim 

stopniu odpowiadają metodologii uznanej za jedynie słuszną, a nawet w jakim stopniu 

zgadzają się z systemem filozoficznym uznawanym za jedynie słuszny. Tylko w kulturze 

Zachodu jest inaczej, stawia to przed tą kulturą trudności, które podważają jej żywot-

ność. Jeżeli nie mamy uniwersalnej miary naszego postępu, to w czym inne kultury 

tkwiące w stagnacji i konserwatyzmie są gorsze od naszej? Często odpowiadamy: nie 

ma kultur gorszych i lepszych, są tylko inne. „Inny” nie znaczy „zły”, lecz „inny” 

znaczy „obcy”, czyli „nie nasz”. Jeżeli jednak „inny” nie znaczy „zły”, to dlaczego 

wybieramy funkcjonowanie w naszej kulturze? Jeśli w jej ramach możemy przyjąć, że 

liczy się tylko niewartościowana inność, to czy nie mamy własnych wartości według 

których postępujemy? Ostatnią, do tej pory niekwestionowaną w kulturze Zachodu 

wartością był scjentyzm, który w świadomości powszechnej ludzi Zachodu po pierwszej 

wojnie światowej zastąpił religie w roli źródła autorytetu i oparcia dla hierarchii 

społecznej. W różnym stopniu dokonywało się to zarówno w krajach kapitalistycz-

nych, jak i socjalistycznych. Ten wspólny rdzeń w kulturze zachodniej stał się ścieżką, 

po której przeszła ekspansja neoliberalizmu.  

Już Oswald Spengler zauważył, że kultura zachodnia w ciągu wieków swojego 

rozwoju zerwała z greckim umiłowaniem tego, co mierzalne wzrokiem, na rzecz 

nieskończoności i niewymierności. O ile Oswald Spengler uważał, że ta cecha należy 

do ożywiających kulturę Zachodu w okresie jej rozkwitu
20
, to ja sądzę, że dążenie do 

poznania nieskończoności, tylko o tyle przyczynia się do postępu, o ile możemy się 

spodziewać, że coraz dalsze rejony nieskończoności będą ulegać naszemu poznaniu. 

Od momentu, kiedy niektórzy z nas uznali, że ogrom nieskończoności nigdy nie podda 

się naszemu zrozumieniu, zostawili nas otwartymi na ekspansje kultur opartych na 

dogmacie i tabu jako wartościach i drogowskazach postępowania.  

5. Podsumowanie 

Tempus fugit, mors venit, dlatego pozwolę sobie na podsumowanie. Kultura Zachodu 
stoi wobec pytania o przyszłość. Paradoksalnie, swoboda myśli, która umożliwiła postęp, 
przyzwoliła na jego zakwestionowanie. Jeżeli w ramach swobody myśli możemy 
ogłosić, że wolność, z jakiej korzystamy, nie ma wartości, ponieważ każda myśl jest 
równie wartościowa, to otwieramy się na zakwestionowanie tej swobody przez inną 
kulturę. Może się tak stać, ponieważ aby czegoś bronić z zaangażowaniem, trzeba 
wiedzieć – czego bronimy. O co walczymy? Gdzie jest nasz cel? Jeżeli istnieje tylko 
cel indywidualny, to zdeterminowana celem zbiorowym kultura obca, w ramach swoistej 
pokojowej wojny kultur, osiągnie nad nami dominację i odeśle nas jako formację 
intelektualną do muzeum przeszłych osobliwości. Będziemy jako Zachód podziwiani 
za swą zewnętrzną formę, lecz kompletnie już nierozumiani, jeżeli chodzi o ożywia-
jące nas idee.  
                                                                
20 Spengler O., Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej, Warszawa 2001, s. 72-75. 
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Czytelnik może ulec wrażeniu, że poddaję się nadmiernemu pesymizmowi. Może 
zarzucić mi, że nie dostrzegam pozytywnych tendencji w naszym życiu intelektualnym. 
Rozwija się przecież nieprzerwanie myśl analizująca przyczyny atomizacji i unifor-
mizacji społeczeństw zachodnich

21
. Dostrzeżono też zagrożenia dla efektywności 

komunikacji międzyludzkiej, jakie wiążą się z praktycznym stosowaniem wniosków 
z postmodernistycznej analizy narracji w środkach masowego przekazu

22
. Paradoksalnie, 

w praktyce także konserwatyści nie unikają czerpania z dorobku myśli ponowoczesnej. 
Różni ich tylko to, że na podstawie tego samego założenia wskazującego, że właściwe 
jest rozumienie narracji bez dociekania świadomych intencji autora, podejmują 
działania mające utrwalić tradycyjne struktury społeczne.  

Zalążki nowego sposobu myślenia, mającego wpływ na zmieniające się stosunki 
społeczne, pojawiają się zwykle w schyłkowej fazie życia danej formacji społeczno- 
ekonomicznej. Tak było z chrześcijaństwem w późnej starożytności, czy też z filozofią 
prawa natury w XVII i XVIII wieku

23
. Stary sposób myślenia płynnie przechodzi 

w nowy, aż do brutalnej kulminacji dzięki historycznemu przesileniu. W przeszłości 
były nimi Wielka Wędrówka Ludów i Rewolucja Francuska. W obecnym stanie rzeczy 
nie pojawia się w praktyce nowy sposób produkcji, który wymuszałby zmianę miary 
efektywności gospodarowania. Tutaj leży przyczyna marazmu intelektualnego kultury 
Zachodu. Co więcej, dopiero chaos i przemoc może, chociaż nie musi, doprowadzić do 
zmiany beneficjentów procesu globalizacji. Z równym prawdopodobieństwem można 
stwierdzić, że wynikiem rozwiązywania problemów przy użyciu siły będzie zagłada 
cywilizacji.  

Kulturze Zachodniej brak jest impulsu rozwojowego, który popchnąłby ją do dal-
szego narzucania światu własnych wartości, powstałych w oparciu o zmianę sposobu 
gospodarowania i wynikającą z niego zmianę postrzegania społeczeństwa, jednostki 
i pracy ludzkiej. Tymczasem Zachód porzuciwszy paradygmat postępu w zaspokajaniu 
ludzkich potrzeb, zmierza ku mentalnemu i materialnemu rozpadowi, postępującemu 
w miarę narastania trudności w funkcjonowaniu indywidualistycznego modelu gospo-
darki i społeczeństwa. 
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Dekonstrukcja idei postępu zagrożeniem dla przyszłości kultury Zachodu 

Streszczenie 
Praca wskazuje na zagrożenie dla przyszłości kultury zachodniej, jakie zrodziło rozpowszechnienie się 
w rozmaitych dyscyplinach nauk humanistycznych dekonstrukcji, jako zasadniczej metody analizy narracji. 
Zwrot językowy, mający swoje źródło między innymi w dyskursie teoretycznoliterackim i językoznaw-
czym prowadził w dwudziestym wieku zwycięską ekspansję w humanistyce. Oprócz wielu pozytywnych 
skutków tego procesu doszło też do zjawisk negatywnych. Zakwestionowano dążenie do prawdy jako realne 
zadanie nauki. Stworzyło to zagrożenie dla możliwości uznawania postępu za stały element cywilizacji 
ludzkiej. 
Słowa kluczowe: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, filozofia, postęp, kultura Zachodu 
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Reinterpretacje i próby empirycznej weryfikacji myśli 

C.G. Junga w psychologii i naukach o kulturze 

1. Wstęp 

Złożoność myśli Carla Gusta a Junga sprawia, że dla wielu badaczy i badaczek 

pozostaje ona niezrozumiała. Holistyczny charakter konstruktów teoretycznych wypra-

cowanych przez ojca psychologii analitycznej sprawia, że aby otworzyć dla nich drzwi 

zrozumienia oraz nadać im pewien sens, res cogitans musi poświęcić wiele godzin na 

studiowanie rozlicznych tekstów oraz odszyfrowanie barwnego, metaforycznego, ale 

i ciężkiego języka, jakim operował Jung. Jedynie wtedy możliwym staje się skonstru-

owanie pewnej trwałej mozaiki w psyché eksploratora. Mozaiki złożonej z setek ka-

wałków jednej, całościowej idei zaproponowanej przez omawianego badacza. Jak się 

wydaje, zawiłość dzieła Junga sprawia, że w procesie edukowania przyszłych psycho-

logów czy w trakcie studiów kulturowych jego istotność jest niezwykle często pomijana, 

a postać Junga pojawia się jedynie w kontekście dokonań Zygmunta Freuda. Dlatego 

też autor poniższego artykułu za cel postawił sobie przeanalizowanie wybranych 

reinterpretacji i empirycznych weryfikacji głównych konstruktów teoretycznych 

psychologii analitycznej, takich jak nieświadomość zbiorowa, archetypy czy typy 

psychologiczne. Ponieważ obszar badawczy jest niezwykle obszerny, w niniejszej 

pracy zostaną opisane jedynie te idee, które powstały w perspektywie psychologicznej 

i nauk o kulturze. Zdaniem autora to właśnie te dwie dziedziny wiedzy były Jungowi 

niezwykle bliskie: z jednej strony wykazywał on żywe zainteresowanie dla psyché 

człowieka, z drugiej – dostrzegalne jest w jego pracach zamiłowanie do analiz rozlicz-

nych tekstów kultury, które stanowić miały dowód na funkcjonowanie nieświadomości 

zbiorowej. Dodatkowo autor skupi się na tych reinterpretacjach i próbach empirycznej 

weryfikacji myśli Junga, w których badacze na podstawie fragmentarycznych analiz 

starali się wyjaśnić zasadność psychologii analitycznej, rozumianej jako całościowy 

system. Pytaniami stają się: jak do konceptów zaproponowanych przez Junga odnoszą 

się psychologowie, a jak badacze nauk o kulturze? Czy konstrukty teoretyczne psy-

chologii analitycznej poddawane są empirycznym weryfikacjom i czy udowodniono 

ich zasadność? Jaką metodą operował Jung i czy w świetle neopozytywistycznej nauki 

nazwać można ją naukową? Próba odpowiedzi na ostatnie pytanie pozwoli na 

dokonanie klasyfikacji psychologii analitycznej w świetle nauki neopozytywistycznej, 

co stanowi drugi cel badania. 

Jako metodę badawczą autor postanowił wybrać analizę hermeneutyczną tekstów 

Junga, na bazie której zdefiniuje pojęcia podstawowe, takie jak nieświadomość 

zbiorowa, archetypy czy typy psychologiczne w myśli omawianego badacza. Założenia 

metodologiczne badania hermeneutycznego stawiają przed „eksploratorem” zadanie 

zrozumienia odczytywanych myśli i idei oraz nadawanie im sensów poprzez aktywną 

                                                                
1 szymek.madeja@gmail.com, Wydział Psychologii, Uniwersytet Humanistycznospołeczny. 
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interpretację
2
. Dlatego też autor dokona analizy prac Junga z różnych okresów jego 

funkcjonowania i postara się zarysować ewolucję konstruktów teoretycznych wypraco-

wanych w obrębie psychologii analitycznej. Kolejnym etapem badania stanie się 

przegląd literatury, w której autorzy dokonali reinterpretacji tych konstruktów teoretycz-

nych (w naukach humanistycznych i psychologii) i przeprowadzili badania empiryczne 

w celu ich weryfikacji (w psychologii, która często czerpie z neuronauk). Interdyscy-

plinarność badania sprawia, że pojawia się pewna perspektywa i szansa na jak naj-

bardziej holistyczne i całościowe podejście do omawianego tematu.  

2. Psyché w myśli ojca psychologii analitycznej 

Człowiek w myśli Junga złożony jest z dwóch przeplatających się pierwiastków: 

materialności i duchowości. Komponenty te powinny funkcjonować w pewnej sym-

biozie, której potwierdzeniem staje się płynny przepływ informacji z jednej struktury 

w drugą. Tylko wtedy organizm będzie w stanie rozwijać się w harmonii i zdrowiu 

(zarówno psychicznym, jak i fizycznym)
3
. Na wstępie próby zdefiniowania pojęć pod-

stawowych omawianych w niniejszej pracy, takich jak nieświadomość zbiorowa, 

archetypy czy typy psychologiczne, podkreślić należy, że myśl Junga ewoluowała 

i przekształcała się w trakcie całego jego życia, dlatego też ciężko jest wypracować 

jedną, spójną definicję wspomnianych terminów, która ogarnęłaby ogrom podejścia 

ojca psychologii analitycznej. W tej perspektywie nie powinniśmy pominąć też faktu, 

że konstrukty teoretyczne opisane przez Junga, miały dla niego wartość jedynie opera-

cyjną i roboczą. Jak sam podaje: „Nie stworzyłem ani systemu, ani ogólnej teorii, ja 

tylko sformułowałem pojęcia pomocnicze, które służą mi jako narzędzia”
4
. Autor 

przytoczonych słów nigdy nie predestynował też do dzierżenia tytułu twórcy jedynej, 

prawdziwej teorii naukowej, która objaśni złożoność świata w pełni. Jak zauważa 

Jung, każdy koncept naukowy, w tym jego własny, jest odwzorowaniem subiektyw-

nego świata ich autorów
5
, dlatego też postulował stworzenie psychologii, która będzie 

dyscypliną otwartą i niejednorodną w swych założeniach. Sam, będąc świadkiem 

między innymi faszyzmu i komunizmu, obawiał się tego, że jego myśl zostanie prze-

formowana w kolejny „izm” (np. „jungizm”)
6
.  

Celem powyższego wstępu do pierwszej części badania, w której dokonamy 

hermeneutycznej analizy tekstów Junga po to, aby zdefiniować terminy omawiane 

w artykule, była chęć przedstawienia pierwotnego podejścia analitycznego w oczach 

jego twórcy, jako mającego walory stricte praktyczne w pracy klinicznej. Zasadne 

wydaje się być rozdzielenie tych definicji, które mają charakter psychologiczny od tych, 

które zawierają w sobie pierwiastek metafizyczności, co wynika z barwnego języka, 

jakim operował Jung i znaczenia terminów, jakimi się posługiwał. 

                                                                
2 Smith J.A., Osborn, M., Interpretative phenomeno- logical analysis, [w:] J.A. Smith (red.), Qualitative psy- 

chology: A practical guide to research method, Sage, London 2008, s. 53-80. 
3 Zależność ta została szerzej opisana przez autora w artykule pt. „Procesualne rozumienie autonomii 

człowieka według Carla Gustava Junga”, który ukaże się w czerwcu 2021 roku w monografii naukowej pt. 

„Dialog filozoficzny o człowieku”, wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowego Tygiel. 
4 Jung C.G., Życie symboliczne, przeł. Reszke R., KR, Warszawa 2010, s. 12. 
5 Tenże, Wspomnienia, sny, myśli; spisane i podane do druku przez Anielę Jaffe, przeł. Reszke R., 

Kolankiewicz L., WROTA, Warszawa 1997, s. 47. 
6 Zasuń A., Mit Junga, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2013, s. 27. 
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2.1. Nieświadomość zbiorowa i archetypy w badaniach Junga  

W jednej ze swych pierwszych prac pt. „Typy psychologiczne” Jung opisuje nieświa-

domość zbiorową działającą niczym system: pewne treści świadome przechodzą 

w obszar nieświadomy na skutek utraty wartości energetycznej. Dzieje się tak w procesie 

zapominania lub wyparcia. Treści nieświadome posiadają jednak możność przeja-

wiania się np. w marzeniach sennych czy stanie kryptomnezji
7
. Definicja ta ma charakter 

psychologiczny, bez konotacji metafizycznych. Bardziej kompleksowa definicja nie-

świadomości zbiorowej zostaje wyłożona w pracy „Archetypy i nieświadomość 

zbiorowa”. Opisana zostaje ona tu jako pewna biologiczna struktura mózgu człowieka
8
. 

Struktura ta, wykształcona została w toku ewolucji na skutek przekazywania pewnych 

treści i form z pokolenia na pokolenie. Na nieświadomość zbiorową składają się przede 

wszystkim archetypy (które opisać można jako pojedyncze komórki budujące psychikę) 

oraz instynkty.  

Archetypy, w świetle definicji psychologicznych (bez znamion rozumienia filozo-

ficznego czy metafizycznego), dzielone są na dwa typy: archetypy per se i archetypy in 

se9
. Pierwszy typ rozumiany jest jako archetyp sam w sobie. Opisywany jest on jako 

pewna potencja dostępna wszystkim ludziom, z uwagi na gatunkowe, rozwinięte 

w toku ewolucji struktury umysłowe. Staje się on fizyczną własnością mózgu, z której 

wynika chęć i tendencja do kreowania archetypów in se, czyli konkretnych wyobrażeń 

przyjmujących postać symboliczną. Skonkretyzowane obrazy, które oparte są na pewnej 

matrycy, czyli na archetypach per se, dostosowywane są do szerokości geograficznej, 

sytuacji społeczno-politycznej czy okresu funkcjonowania jednostki. Pewnym przy-

kładem prezentującym ten podział jest idea Boga: to, że na całym globie w różnych 

kulturach pojawia się koncept nadnaturalnej istoty, która posiada realny wpływ na 

życie człowieka, staje się według koncepcji Junga dowodem na to, że archetyp ten 

wyryty został w naturze człowieka. Potencja do kreowania istoty boskiej staje się 

brzemienną formą (archetypem per se), z której wypływają konkretne wyobrażenia: 

Bogiem staje się Allach, Wisznu, Brahma czy Jahwe (archetypy in se). 

W innych pracach Jung zdaje się odchodzić od biologicznego rozumienia archetypu 

i nieświadomości zbiorowej. Konstruuje on zupełnie nowy wymiar rzeczywistości, 

który prowadzi bezwzględną władzę nad istotą człowieka. Przykładem takiej pracy jest 

„Aion. Przyczynki do symboliki jaźni”. Nieświadomość zbiorowa rysowana jest tutaj 

jako swego rodzaju rodzicielka form symbolicznych, które narzucone zostają na mate-

rialny aspekt rzeczywistości. Bawi się ona człowiekiem, zmuszając go do podejmo-

wania działań i objaśniania świata. Nieświadomość zbiorowa obdarza sensem  

i z wszelkiego sensu potrafi obedrzeć. Kreuje iluzje, zalewając świat treściami psychiki
10

. 

To z nieświadomości zbiorowej wypływają archetypy, które swą formą nawiązują do 

Platońskiego idealizmu – są wiecznymi, nieśmiertelnymi i absolutnymi bytami, które 

stanowią zasadę rzeczywistości. W innej pracy Jung podkreśla: „Mówiąc »archetypy« 

mamy na myśli »elementy archaiczne«, są to bowiem formy życia psychicznego 

                                                                
7 Jung C.G., Typy psychologiczne, przeł. Reszke R., KR, Warszawa 2015, s. 534. Autor opisuje temat ten 

szerzej w artykule „Procesualne…”. 
8 Tenże, Arc etypy i nieświadomość zbiorowa, przeł. Reszke R., Wydawnictwo KR, Warszawa 2011, s. 11. 
9 Tamże. 
10 Tenże, Aion. Przyczynki do symboliki jaźni, przeł. Reszke R., KR, Warszawa 2016, s. 13.  
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istniejące od zawsze”
11
. Tym samym akcentuje on, że archetypy są czynnikami, które 

wyprzedzają istnienie człowieka. Definicje te, jak się wydaje, prezentują archetyp 

i nieświadomość zbiorową jako konstrukty filozoficzno-metafizyczne.  

2.2.  Typy psychologiczne w psychologii analitycznej 

Koncepcja typów psychologicznych została omówiona przez Junga w pracy o tym 

samym tytule. Autor opisuje cztery podstawowe funkcje psychiczne, do których zalicza 

percepcję, intuicję, myślenie oraz czucie
12
. Pierwsze z wymienionych określone zostają 

mianem irracjonalnych, ponieważ jednostka, w której funkcje te dominują, skierowana 

jest w stronę racjonalnego osądu docierających do niej bodźców. Z kolei myślenie 

i czucie są funkcjami, które nierozerwalnie związane są z osądem i wartościowaniem 

bodźców. Każda z wymienionych funkcji występuje w indywiduum w różnym natę-

żeniu: osoby, u których dominują funkcje racjonalne, powiązane zostają dodatkowo 

z postawą ekstrawertyczną, natomiast jednostki z przeważającym natężeniem funkcji 

irracjonalnych kojarzone są z postawą introwertyczną
13
. W miejscu tym należy pod-

kreślić, że Jung w stworzonym przez siebie konstrukcie nie wysuwa planu czy chęci 

klasyfikacji ludzi: teoria ta nie odnosi się do cech osobowości człowieka, a do typów 

świadomości
14

. Dodatkowo osoba, która w codziennym życiu doznaje świadomości 

zdominowanej przez funkcje racjonalne, nie musi doświadczać jej przez całe życie. 

Jung pozostawia tutaj szansę na pewną plastyczność i stwierdza, że jednostka taka 

lepiej czuje się z typem psychiki związanej z funkcją myślenia i czucia, ale w pewnych 

sytuacjach odczuwać może funkcje zaklasyfikowane jako irracjonalne. 

Warto zauważyć, że Jung opisuje psychikę człowieka jako pewien rezerwuar treści 

i możliwości
15
. Niemal każda jednostka posiada te same funkcje psychiczne, które 

pojawiają się w różnym natężeniu w zależności od różnic indywidualnych
16

. Dlatego 

też introwertyk w sytuacjach skrajnego pobudzenia lub na skutek zażycia środków 

psychoaktywnych obrać może typ nazywany ekstrawertycznym. Jung jako jeden 

z pierwszych zwraca uwagę na zasoby jednostki, które powiązane są ściśle z jej psy-

chicznością
17

 – ta reguluje typ świadomości, który ulega dostosowaniom w zależności 

od warunków otoczenia, w jakim organizm człowieka się znalazł. Świadomość, nie-

świadomość zbiorowa i nieświadomość indywidualna (w której znajduje się indywi-

dualne doświadczenia człowieka) w tej perspektywie stanowią powiązane z sobą 

elementy – system, który przestaje mieć rację bytu, gdy pominięty lub zdegradowany 

zostanie jeden z elementów. 

  

                                                                
11 Tenże, Zaratustra Nietzschego, Notatki z seminarium 1934-1939, T. 2, przeł. Reszke R., Wydawnictwo 

KR, Warszawa 2010, s. 225.  
12 Tenże, Typy…, s. 32. 
13 Tamże, s. 35. 
14 Tamże, s. 22. 
15 Tamże, s. 62. 
16 Tamże, s. 212. 
17 Nosal C., Archetypy czyli ewolucyjna geneza mechanizmów regulacji psychologicznej, [w:] Grad J., Sójka 

J. Zaporowski A. (red.), Nauka, kultura, społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010,  

s. 225-246. 
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3. Naukowość dzieła Junga a nauka pozytywistyczna  

Jung przez znaczną część badaczy postrzegany jest jako ostry krytyk kultury 

zachodniej
18

. W trakcie licznych podróży myśliciel poznawał kultury tradycyjne, które 

stały się dla niego obrazem ciągle żywej wyobraźni mitotwórczej, przepełnionej 

żywymi symbolami
19
. Współczesny zachodni człowiek, według niego, zwrócił się 

w stronę logosu (myślenie „logiczne”) i stara się w bezwzględny sposób wyplewić 

z siebie korzeń mythoi (myślenie „mityczne”), zapominając, że stanowi on integralną 

część jego istoty
20
. Jednostka, jak podaje Jung, stanowi zjednoczenie racjonalności 

i irracjonalności
21

. Pierwszy z wymienionych pierwiastków nazwać moglibyśmy fizycz-

nością, drugi natomiast psychicznością. W toku ewolucji człowiek przeszacował wartość 

scjentyzmu i zniwelował istotność psyché, przez co nieświadomość zbiorowa domaga 

się głosu, wprowadza do wnętrza człowieka zgniliznę i wypełnia mózg różnymi 

chorobami, takimi jak histeria czy schizofrenia.  

Z całą stanowczością należy jednak podkreślić, że Jung nie odrzuca zachodniej 

nauki. Wręcz przeciwnie, docenia on jej wkład w rozwój społeczeństwa i to, jak logos 

może przez nią wybrzmieć
22

. Badacz zauważa jednak, że istnieją pewne fenomeny 

psychiczne, których nie można podporządkować pozytywistycznej nauce i sprowadzić 

w jasno określone ramy pojęciowe
23
. Myśl Junga wielokrotnie była atakowana 

i podawana w wątpliwość przez oficjalne, dominujące kierunki naukowe, przez co 

Jung zmuszany był do obrony swojego stanowiska, które w jego odczuciu miało 

charakter stricte naukowy
24

. Pomimo wielu prób dyskusji ze strony Junga, przeciwnicy 

podejścia analitycznego nie potrafili zaakceptować tego, że jego autor mocno wierzył 

w istnienie obszarów rzeczywistości, które nie mogą być badane za pomocą zimnej 

naukowej analizy i intelektu. Według koncepcji omawianego badacza, aby uzyskać 

pełnię poznania, człowiek uszanować musi swoją duchowość, która związana jest 

funkcjami irracjonalnymi psychiki
25
. Tylko wytworzenie harmonii pomiędzy material-

nością i duchowością doprowadzi do uzyskania Jaźni.  

3.1. Fascynacja romantyzmem 

W tekstach Junga zauważyć można silną inspirację epoką romantyzmu, którą 

cechuje chęć analizy życia jednostki z perspektywy jego procesualności (stawania się, 

trwania i przemijania), zerwanie ze zorientowaniem na społeczeństwo i zwrotem 

w stronę indywidualności, analizą kultur oraz chęcią odkrywania tajemnic minionych 

epok. Człowiek w okresie tym zaczyna zwracać uwagę na swoje wewnętrzne procesy 

oraz poszukuje podstaw swojego funkcjonowania i fundamentów ducha, który mani-

festuje się w marzeniach sennych, chorobach psychicznych czy mitach
26
. Myślenie 

                                                                
18 Ellenberg H.F., The Discovery of the Unconscious. A History and Evolution of Dynamic Psychiatry, The 

Perseus Books Group, London 1994, s. 98. 
19 Jung C.G., Podróż na Wsc ód, wybór, oprac. i wstęp Kolankiewicz L., przeł. Chełmiński W., „Pusty 

Obłok”, Warszawa 1989, s. 12. 
20 Tenże, Życie…, s. 31. 
21 Tenże, Psychologia a alchemia, przeł. Reszke R., Wydawnictwo KR, Warszawa 2009, s. 223-228. 
22 Tenże, Letters of CG Jung: Volume I, 1906-1950, Routledge, London 2015, s. 125. 
23 Tenże, Dynamika nieświadomości, przeł. Reszke R., KR, Warszawa 2011, s. 31. 
24 Tenże, Letters…, s. 346. 
25 Tenże, Mysterium Coniunctionis, przeł. Reszke R., KR, Warszawa 2002, s. 46. 
26 Vico G.B, Nauka nowa, przeł. Krzemień-Ojak S., PWN, Warszawa 1966, s. 168. 
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irracjonalne czy mityczne nie jest postrzegane tu jako błędne rozumienie funkcjono-

wania świata, ale jako pewna rzeczywistość i element skrywający wiedzę na temat 

istoty człowieka. Wyraża on duchową ewolucję ludzi żyjących w różnych kulturach. 

W epoce tej zaczyna pojawiać się pytanie o to, czy język i mit rządzone są jakimiś 

uniwersalnymi formami struktur, które charakterystyczne są dla wszystkich narodów: 

badacze zaczynają poszukiwać tego, co wspólne i ponadczasowe
27

.  

Już w swej pierwszej pracy – „Symbole przemiany” – Jung odwołuje się do badań 

prowadzonych przez członków szkoły tzw. wyjaśniania lingwistycznego mitu, 

w których skupiano się na podobieństwach jakie zachodzą w motywach mitycznych. 

Członkowie szkoły (tacy jak np. J.C. Adelung) mitologię postrzegali jako demonstrację 

„świadomości mitycznej” i zauważali pewne podobne prawa, które rządzą językiem 

i mitami
28
. Badacze należący do tego nurtu chcieli uwypuklić ogólne sekwencje 

wyobrażeń mitycznych i tym samym wytypować uniwersalne struktury oraz prawa, 

które nimi rządzą.  
W omawianym okresie nastąpił pewnego rodzaju przewrót. Zauważono, że to nie 

psychika dostosowuje się do świata zewnętrznego, musząc go dokładnie odwzorować, 

ale rzeczywistość zewnętrzna pojawia się dzięki aktywności psychicznej człowieka. 

Innymi słowy: to wyobraźnia decyduje o pojawieniu się znaczenia
29
. Myśliciele doby 

romantyzmu dopatrywali się w wyobraźni mocy twórczej Boga
30
 – spadkobiercą 

takiego jej rozumienia jest Jung.  

Jung pozostaje pod silnym wpływem empiryzmu niemieckiego doby romantyzmu, 

który odbiega od współczesnego rozumienia tego terminu. Myśliciele romantyzmu 

obok rzeczywistości fizycznej akceptowali istnienie wymiaru niematerialnego
31

. 

Twierdzili, że zarówno materia, jak i duchowość badana może być w świetle empirii. 

Nauki przyrodnicze, jak i nauki o człowieku posiadały równorzędny status, pomimo 

różnic metodologicznych. Podobna dialektyka zachodzi w rozumowaniu jungowskim: 

omawiany badacz zakłada, że wszystkie interpretacje psychologiczne mają sens jedynie 

wtedy, gdy wypracowany zostanie pewien punkt Archimedesa, tj. balans i harmonia 

pomiędzy faktami psychicznymi i materią.  

3.2. Metody badawcze Junga 

Wyróżnić można dwie główne metody stosowane przez ojca psychologii anali-

tycznej. W 1898 roku Jung stanął przed wyborem specjalizacji lekarskiej. Po wielu 

perypetiach (związanych między innymi z finansami) zdecydował się na psychiatrię
32
. 

                                                                
27 Florczak Z., Europejskie źródła teorii językowyc  w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku, Gdańsk 1978.  
28 Kuderowski Z., Filozofia nowożytnej Europy, PWN, Warszawa 1989, s. 32.  
29 Koyré A., Mistycy, spirytualiści, alc emicy niemieccy XVI wieku:  .  c wenckfeld,  . Franck, Paracelsus, 

W. Weigel, przekł., oprac. i posł. Brogowski L., „Słowo/Obraz”, Gdańsk 1995. 
30 Campbell J., The Hero With a Thousand Faces, Princeton University Press, New York 1971, s. 32. 
31 Szyjewski A., Granice mitu, [w:] Drabina J. (red.), Mit w badaniach religioznawców, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006. 
32 Perypetie te opisuje Wehr i Casement (Wehr G., Carl Gustav Jung, przeł. [z niem.] Prokopiuk J., Wydaw. 

Dolnośląskie, Wrocław 1998. s. 61 oraz Casement A., Carl Gustav Jung, przekł. Łaszcz, J., Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007. s. 52). Sam Jung postrzegał psychiatrię następująco: „Tylko 

w niej oba nurty moich zainteresowań mogły zlać się w jeden strumień, by dalej popłynąć wspólnym 

łożyskiem. Tu znajdował się wspólny obszar doświadczeń faktów biologicznych i duchowych – obszar, 

którego dotąd wszędzie szukałem bez skutku. Tutaj było wreszcie miejsce, gdzie spotkanie natury i ducha 

stało się faktem”. Jung C.G., Wspomnienia…, s. 126. 
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Swą decyzję motywować miał też irytacją, jaką wzbudzała w nim postawa współ-

czesnego otoczenia względem psychiatrii, a wiedza w jej zakresie była szczątkowa. 

Jung podjął pracę internisty w szpitalu w Burghölzli od 1900 roku. Narodziło się wtedy 

u niego poczucie celu i odpowiedzialności. Proces leczenia Jung rozpoczynał od 

poznania historii chorego, która stanowiła treść psychoz (na poirytowanie Junga, 

związane z bagatelizowaniem przez współczesnych mu lekarzy problemu psychoz, 

zwraca uwagę w biografii Wehr
33

)
34
. Dla każdego ze swych pacjentów starał się wypra-

cować oddzielną metodę
35

. Jung w okresie tym dane zyskiwał wprost od głęboko zabu-

rzonych pacjentów za pomocą między innymi Testu Skojarzeń Słownych (z wyko-

rzystaniem galwanometru i pneumografu). Inną metodą stało się statystyczne zesta-

wianie wniosków z przeprowadzanych analiz w celu odnalezienia pewnych regularności.  

W 1909 roku Jung stwierdził, że w swej teorii dokonać powinien analizy porów-

nawczej kultur
36
. W swych pacjentach dostrzegał elementy własnej historii. Skłoniło 

go to do przeprowadzenia autoanalizy („Analiza dydaktyczna”). Sensu choroby dopa-

trywał się w utracie mitu, który stanowi sens życia. Ludzi takich (żyjących bez mitu) 

nazywał ofiarami duchowego rozszczepienia, „których rzekoma choroba opuszcza 

w chwili, gdy zamyka się szczelina ziejąca między  ja’a nieświadomością”
37

. W okresie 

tym Jung zauważa matrycowość pewnych mitycznych obrazów, których zrozumienie 

wspomaga proces leczenia
38

. Jest to moment, w którym Jung dokonuje studiów 

starożytnych kultur oraz ich mitów: analizuje teksty akademickie i literackie. Ten okres 

fascynuje w szczególności badaczy działających w obrębie nauk humanistycznych. 

4. Reinterpretacje konstruktów teoretycznych psychologii analitycznej 

w naukach humanistycznych 

Myśl Junga postrzegana jest przez znaczną część humanistów jako niosąca niezwykle 

bogate treści, które są w stanie (w pewnej perspektywie) objaśnić rzeczywistość 

i działania człowieka. Wykorzystywana jest ona między innymi w badaniach nad religią, 

kulturą oraz mitologią. Po dziś dzień metody wypracowane przez omawianego badacza 

stosowane są w analizach tekstów teologicznych, filozoficznych czy antropologicznych. 

Figuratywność Junga w naukach humanistycznych wynika też z faktu, że w obrębie 

jego zainteresowań znajdowały się zjawiska pomijane i postrzegane jako nieistotne 

przez główne neopozytywistyczne dyskursy naukowe, które za cel obrały jak najbar-

dziej obiektywny opis otaczającej człowieka rzeczywistości. Analizy dokonane przez 

Junga takich fenomenów kulturowych, jak myśl gnostycka, parapsychologia, okultyzm, 

zjawiska parareligijne, alchemia czy astrologia po dziś dzień fascynują rzeszę psycho-

                                                                
33 Wehr G., Carl… s. 62. 
34 Obraz psychiatrii tego czasu widać w następujących słowach: „Zawsze mnie zdumiewa, jak długiego czasu 

trzeba było psychiatrii, by wreszcie zajęła się treścią psychozy”. Jung C.G., Wspomnienia… s. 144. 
35 Tamże, s. 146 oraz Wehr G., Carl…, s. 62. 
36 Indywidualne podejście do pacjentów Jung wyraża następującymi słowami: „Psychoterapia i analiza jest 

tak różna, jak różni są poszczególni ludzie. (...) Każdy pacjent wymaga innego języka”. Jung C.G., Wspom-

nienia…, s. 144. Już tutaj dostrzec można, że Jung zauważa matrycowość pewnych mitycznych obrazów, 

których zrozumienie wspomaga proces leczenia.  
37 Tamże, s. 158. 
38 „Zrozumiałem, że nie będę mógł leczyć psychoz utajonych dopóty, dopóki nie nauczę się pojmować ich 

symboliki. Wtedy właśnie zacząłem studia nad mitologią”. Tamże. 
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logów analitycznych, którzy zdają się pomijać biologiczny rys myśli Junga i skupiają 

się w głównej mierze na metafizycznych i filozoficznych wartościach jego tekstów. 

Według Junga historia i kultura przepełnione są nieświadomym materiałem, który 

manifestuje się we wszelkiego rodzaju tworach kultury, przykładowo w mitach
39

. 

Dlatego też fenomeny takie wywierają na ojca psychologii analitycznej olbrzymi wpływ, 

który widoczny jest w przeprowadzonych przez niego rozlicznych analizach poszcze-

gólnych tworów. Kultura i religia zaczynają wieść prym w próbach opisu sposobu 

funkcjonowania jednostki w świecie. Swą postawą Jung niwelował współcześnie mu 

funkcjonującą tendencję i przekonanie, że badanie kultury zza „intelektualnej szklanej 

szyby” (na odległość) daje właściwe rozumienie badanego aspektu. Jako jeden 

z pierwszych zauważył, że człowiek potrzebuje wierzeń, symboli, obrazów i mitów: 

mózg indywiduum domaga się przeżywania i odczuwania obecności prawd symbo-

licznych (jak twierdzi, należy uznać ich empiryczną faktyczność
40
). Główną zasługą 

Junga jest ukierunkowanie współczesnej mu psychologii na wymiar duchowy, kulturę 

przepełnioną materiałem symbolicznym i potrzeby religijne człowieka, które bagateli-

zowane były przez naukowców. 

W pracach Junga widoczne są odniesienia do licznych podróży, podczas których 

kształtował i konfrontował zdobytą już wiedzę na temat różnych kultur (w szczególności 

umiłował kulturę Ameryki Środkowej, Ameryki Północnej oraz afrykańską). Cechą 

charakterystyczną dotyczącą jego rozważań na temat wyobraźni mitotwórczej stały się 

studia nad istotnymi tekstami indyjskimi, chińskimi oraz wczesnochrześcijańskimi
41

. 

Jung zauważył, że wyobrażenia starożytnych i średniowiecznych kultur odnosiły się do 

reguł rządzących rozwojem indywidualnym człowieka
42
. Myśl ta – stworzona 

w perspektywie kulturowej – stała się bazą do humanistycznego objaśnienia reguł 

rządzących umysłem człowieka.  

To właśnie z perspektywy kulturowej badacze i badaczki nauk humanistycznych 

dokonują reinterpretacji konstruktów teoretycznych wypracowanych przez Junga. 

W poniższym rozdziale skupimy się na takich właśnie ujęciach. W pierwszym etapie 

opiszemy reinterpretacje pojęć podstawowych, które omawiane są w poniższej pracy: 

w perspektywie humanistycznej najwięcej uwagi i prób zrozumienia poświęca się 

pojęciom archetypu i nieświadomości zbiorowej, natomiast opisując typy psycholo-

giczne badacze i badaczki obierają podobną narrację jak Jung, dlatego też skupimy się 

na dwóch pierwszych wymienionych terminach. W kolejnym etapie zastanowimy się, 

czy Junga można nazwać prekursorem nowej duchowości. 

4.1. Próby zrozumienia nieświadomości zbiorowej i archetypów w naukach 

humanistycznych  

Problemem nieświadomości zbiorowej i archetypu w psychologii Junga zajmowało 

się wielu humanistów. W niniejszej pracy postanowiłem skupić się na tych analizach, 

które przedstawiają zagadnienie kompleksowo i z perspektywy kulturoznawczej. 

Motywem przewodnim staje się dla badaczy i badaczek idea mitu, na bazie której 

tłumaczone są koncepty wypracowane przez Junga. Jedną z takich autorek jest Ilona 

                                                                
39 Tenże, Aion…, s. 247. 
40 Tenże, Życie…, s. 21. 
41Tenże, The Spirit in Man, Art, and Literature, t. 15, Princeton University Press, New York 1972. 
42 Tenże, Symbole przemiany, przeł. Reszke R., KR, Warszawa 2017. 
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Błocian, która temat mitu w ujęciu jungowskim analizuje w licznych pracach. 

Przykładem są „Psychoanalityczne wykładnie mitu”, gdzie głównym problemem stają 

się psychoanalityczne i analityczne badania nad mitem w teoriach Freuda, Junga 

i Fromma. Jak twierdzi Błocian, pojęcia mitu, symbolu i obrazu odgrywają znaczącą 

rolę w próbach zrozumienia kulturotwórczej działalności człowieka, dlatego ich zgłę-

bienie i poznanie w naukach humanistycznych jest tak ważne
43
. Jak zauważa, w różnych 

nurtach psychologii próbuje się wyjaśnić znaczenie fantazjotwórczej aktywności 

człowieka.  

Błocian podaje, że mit w perspektywie jungowskiej staje się archetypem wypły-

wającym z nieświadomości zbiorowej: stanowi on ekspresję jej procesu
44

. Mit jest 

więc narzędziem i wyrazem ludzkiego samopoznania. Archetyp dla Junga, według 

autorki, był głównie narzędziem uczenia się, które jest początkową postacią pojawiania 

się ducha. Ponieważ jest „autoportretem instynktu”, pełni on istotną funkcję w kluczo-

wych dla życia człowieka momentach (takich jak: narodziny, doświadczenie życiowe, 

samodzielność, miłość i inne). W pracy pt. „Problem mitu w ujęciu Carla Gustava 

Junga” Błocian zauważa, że pojęcie archetypu jest niezwykle złożonym, a właśnie 

kultura staje się najdosadniejszym przejawem nieświadomości
45

. 

Podobnie archetyp i nieświadomość zbiorową rozumie Leslie A. Fiedler w pracy 

„Archetyp i sygnatura. Analiza związków między biografią a poezją”. Archetypy 

z jednej strony mają charakter mitologiczny, a z drugiej są one dziedziczone
46

. Jak 

zauważa autor, w późniejszych pracach Junga dotyczących badań literatury następuje 

scalenie „archetypu” i „mitu”. Jak twierdzi Fiedler, w dziełach tych „czystym arche-

typem jest mit”
47
. Jednak mimo ich ścisłego związku, niewątpliwe jest, że dla Junga są 

to dwa zupełnie odrębne pojęcia: archetypy są apriorycznymi kategoriami wyobraźni, 

które przejawiają się w motywach mitologicznych, wypełniających baśnie, mity, legendy 

i cały materiał folklorystyczny.  
Andrzej Korczak zauważa, że teoria archetypów Junga może być potraktowana 

jako narzędzie w interpretacji światopoglądu wyrażonego w mitologii greckiej
48

. Autor 
ukazuje podobieństwa pomiędzy greckimi bogami a archetypami oraz celem rozwoju 
człowieka przyjętym w mitologii greckiej a celem psychologicznego procesu indywi-
duacji w psychologii analitycznej. Podobieństwa te zbliżają nas do zrozumienia myśli 
mitologicznej, ale pamiętać należy, że zrozumienie to nie jest jedynym i wyczerpującym. 
Korczak zauważa też, że wolność w rozumieniu jungowskim opiera się na zrozumieniu 
przez jednostkę swojej sytuacji w świecie i ma charakter transcendentalny: polegać ma 
ona na przejściu z poziomu psyché na poziom duchowy

49
. Człowiek w tej perspektywie 

                                                                
43 Błocian I., Psyc oanalityczne wykładnie mitu, Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2010, s. 13.  
44 Tamże, s. 160. 
45 Tenże, Problem mitu w ujęciu Carla Gustava Junga, [w:] Mahoń H. (red.), Przewodnik po myśli Carla 

Gustava Junga, PWN, Warszawa 2017, s. 88.  
46 Fiedler L.A., Arc etyp i sygnatura. Analiza związków między biografią a poezją, [w:] Markiewicz H. (red.), 

Współczesna teoria badań literackic  za granicą. Antologia, t. 2, Strukturalno-semiotyczne badania 

literackie. Literaturoznawstwo porównawcze. W kręgu psyc ologii głębi i mitologii, Wydawnictwo 

Literackie, Kraków 1972, s. 309. 
47 Tamże, s. 301. 
48 Korczak A., Mity greckie w świetle psyc ologii analitycznej, [w:] IDEA –  tudia nad strukturą i rozwojem 

pojęć filozoficznyc , XXIV, Białystok 2012, s. 208.  
49 Tamże, s. 211. 
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posiada właściwości potencjalne, które nazwać można boskimi. Oznacza to, że idealna 
istota, której człowiek od zarania dziejów oddawał część, zawarta jest w samym 
człowieku, a idealność osiągnięta może zostać w procesie indywiduacji i samorozwoju. 

W miejscu tym należy podkreślić, że autorzy publikujący teksty, które zaliczane są 
do obrębu nauk humanistycznych, nie skupiają się tylko i wyłącznie na aspektach 
metafizycznych czy filozoficznych prac Junga. Na biologiczne podłoże archetypu 
i nieświadomości zbiorowej zwraca uwagę Ilona Błocian, która podkreśla ewolucyjny 
charakter tego pojęcia

50
. Na biologiczny aspekt archetypu zwraca też uwagę Fiedler, 

czy Gerhard Wehr
51

. 

4.2. Jung jako prekursor nowej duchowości 

Zbigniew Pasek, wybitny polski religioznawca, definiuje nową duchowość jako 
„(…) Ten rodzaj duchowości, w której dążenie jednostki do transgresji realizuje się 
w określonych warunkach. Przede wszystkim ten »rozwój świadomości« warunkuje 
ścisła współpraca wymiaru cielesnego i psychicznego człowieka”

52
. Celem nowej 

duchowości staje się realizacja projektu antropologicznego człowieka, który zapisany 
jest w nim samym. Jednostka, aby rozwijać się w zdrowiu i harmonii, powinna posza-
nować nie tylko cielesny aspekt swojej istoty, ale też pierwiastek duchowy, to jest 
psychiczność. W takim rozumieniu nowej duchowości dostrzec można pewną zbieżność 
z terminem „neognozy”, w którym podkreśla się przezwyciężenie dawnej niechęci do 
cielesności i natury jako „więzienia duszy”

53
, co akcentowane było przez starożytne 

ruchy gnostyckie. Nowa duchowość zakłada, że to człowiek staje się rezerwuarem 
możliwości, istotą przekraczającą swój własny stan poprzez samorozwój. Jak zauważa 
Hanegraaff, to myśl Junga przyczyniła się w największym stopniu do psychologizacji 
i subiektywizacji religii

54
. Omawiany badacz podawał, że jednostka dąży do indywi-

duacji, czyli stanu pełni, w którym ma możność rozpoznania swoich szans, możliwości 
i ograniczeń. Po osiągnięciu Jaźni indywiduum dostrzega pewne treści archetypowe 
w swoim życiu i przyjmuje je ze świadomością, że mitu osobistego nie sposób jest 
zmienić

55
. Hanegraaff stwierdza, że takie podejście do celu jednostki zbieżne jest 

z ideami nowej duchowości, w których jednostka poprzez rozwój, samoakceptację 
i kontakt z naturą (również swoją własną, czyli duchowością i cielesnością) jest 
w stanie uzyskać świadomość wręcz boską

56
.  

Powiązanie Junga z gnozą i neognozą zauważa też Jerzy Prokopiuk w artykule 
„Carl Gusta  Jung – gnostyk czy neognostyk?”. Główną zasadą metodologiczną 
w pracach Junga, jak podkreśla Prokopiuk, jest zasada „wewnętrznego doświadczenia”, 
która stanowi źródło poznania określonej rzeczywistości i która „domaga się aktywnego 
udziału w nim świadomości poznającego człowieka, i tak pojęty proces poznawczy 

                                                                
50 Błocian I., Obrazy matrycowe, obrazy mityczne w filozoficzno-antropologicznym ujęciu Junga, Bachelarda, 

Duranda oraz Wunenburgera, [w:] Czy obrazy rządzą ludźmi, red. Kampka A., Kiryjow A., Sobczak K., 

Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017, s. 135.  
51 Wehr w pracy C.G. Jung stwierdza, że „archetyp jako taki przedstawia hipotetyczny, nieoglądowy wzór, 

jak znany w biologii pattern of behaviour. 
52 Pasek Z., Nowa duc owość: konteksty kulturowe, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2013, s. 52. 
53 Tamże, s. 132. 
54 Hanegraaff W.J., New Age Religion and Western Culture. Esoterism in the Mirror of Secular Though, 

Leiden, New York 1996, s. 82. 
55 Jung C.G., Arc etypy… 
56 Hanegraaff W.J., Tamże, s. 90. 
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ujmuje w pewien schemat inicjacyjny (proces indywiduacji), przeto koncepcję Junga 
uznać należy za koncepcję gnostycką, a nie np. mistyczną”

57
. Teorię Junga przybliża 

do gnostycyzmu też dualistyczny obraz świata (złożony z ducha i materii), trój-
stopniowość życia człowieka oraz triadyczna struktura osobowości ludzkiej (podzielona 
jest na nieświadomość zbiorową, nieświadomość indywidualną oraz świadomość), 
prezentowane przez ojca psychologii analitycznej.  

Prokopiuk typuje różnicę, która występuje pomiędzy psychologią analityczną 
a gnostycyzmem. Jung proponuje stworzenie dynamicznej syntezy obu aspektów psyche 
człowieka (świadomości i nieświadomości), natomiast w gnostycyzmie zauważyć 
można postulat powrotu do pierwotnego stanu psyché. Dla Junga nieświadomość jest 
więc jedynie środkiem w rozwoju człowieka, dla gnostyków zaś jej celem: ojca 
psychologii analitycznej powinniśmy więc określić mianem neognostyka. Prokopiuk 
stwierdza też, że Jaźń rozumieć można jako swego rodzaju boskość w człowieku.  

Podobną narrację w pracy „Mit Junga” przyjmuje Anna Zasuń. Studium poświę-
cone jest „Septem Sermones ad Mortuos” – pracy, którą Jung napisał podczas załamania 
psychicznego po zerwaniu znajomości z Freudem. Autorka, analizując gnostycką treść 
kazań, próbuje odpowiedzieć na pytanie o to, czy Junga uznać można za gnostyka

58
. 

Jak stwierdza Zasuń, analizowany badacz, przywołując „mit gnostycki” i ubierając 
koncepcje psychologiczne w gnostycką narrację, wykazał jedynie zainteresowanie 
gnozą, ale gnostykiem nie był.  

5. Reinterpretacje i empiryczne weryfikacje konceptów wypracowanych 

przez Junga w psychologii 

Tak jak rozliczne badania tekstów kultury, symboliczny język i analiza dydak-
tyczna stosowana przez ojca psychologii analitycznej fascynują humanistów, tak 
w przypadku psychologii do metod tych podchodzi się z dużą dozą sceptycyzmu 
i perspektywą oczywistej negacji. Postrzeganie przez Junga myślenia naukowego jako 
jedynie jednego z poziomów ludzkiego poznania i otwarte głoszenie, że podstawowym 
filarem, na którym zbudowana została psychologia analityczna, były wizje i sny, jakich 
autor doświadczył w ciągu swego życia, sprawiają, że neopozytywistyczna psychologia 
rzadko kiedy poddaje empirycznej weryfikacji konstrukty wypracowane przez Junga. 
Dla współczesnych empirystów, skupionych głównie na poznaniu zmysłowym i reduk-
cjonistycznym, nie do zaakceptowania stają się metody przyjmowane przez empirystów 
niemieckich doby romantyzmu, głoszących równość metafizyczności i fizyczności. 
Z podobnym odrzuceniem spotyka się myśl Jungowska, której autor wielokrotnie 
odnosił się do dokonań Friedricha Wilhelma Josepha von Schellinga (teoria mitu 
i sztuki), Johanna Wolfganga von Goethego (próby przezwyciężenia binarności obiek-
tywne/subiektywne) czy Immanuela Kanta (idealizm transcedentalny, idea fenomenów 
i noumenów). Podstawowym problemem w zinterpretowaniu i zweryfikowaniu idei 
Junga staje się też fakt, że każdy termin wypracowany w obrębie psychologii anali-
tycznej ma charakter roboczy, a sam Jung chciał stworzyć jedynie narzędzie wyko-
rzystywane w pracy klinicznej. Pomimo tego, pewne empiryczne próby zbadania 
archetypów, nieświadomości zbiorowej i typów psychologicznych są podejmowane. 
Celem poniższego rozdziału jest przybliżenie czytelnikowi tych analiz. 

                                                                
57 Prokopiuk J., Carl Gustav Jung – gnostyk czy neognostyk?, [w:] Mahoń G., Przewodnik…, s. 206.  
58 Zasuń A., Mit… 
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5.1. Archetypy i nieświadomość zbiorowa w świetle empirii 

Jak zauważyliśmy w poprzednich częściach, wytypowanie jednej definicji arche-

typów i nieświadomości zbiorowej jest procesem czasochłonnym, trudnym i być może 

niemożliwym. Fakt ten stanowi źródło, z którego wypływa mnogość interpretacji myśli 

Junga w neopozytywistycznej psychologii. Nosal, odwołując się do natywizmu, 

zakłada, że dziedziczone przez jednostkę są jedynie archetypy podstawowe, takie jak 

Cień, Animus/Anima, C toniczna Matka/Mędrzec czy Jaźń59
. Obrazy te, jak podaje 

autor, wyryte są w fizycznej naturze człowieka, to jest w strukturach mózgowych. Na 

potwierdzenie swojej hipotezy przytacza badania przeprowadzone w obrębie neuronauk, 

w których starano się potwierdzić neuronalne podstawy osobowości i emocji
60

. Jak 

zauważa Nosal, współczesna psychologia ewolucyjna zajmuje się takimi zjawiskami, 

jak podstawy oszukiwania, kłamania czy odgrywania ról, które zbieżne są w znacznej 

swej części z wypracowaną przez Junga koncepcją persony. 

W podobnym natywistycznym duchu do koncepcji archetypu i nieświadomości 

zbiorowej podchodzi Anthony Ste ens. Stwierdza on, że poszczególne archetypy 

składają się na biologiczną strukturę psychiki człowieka
61

. Archetypy, jak twierdzi, 

przekazywane są niczym genetyczne algorytmy z pokolenia na pokolenie, a ich 

historia rozpoczęła się wraz z zaistnieniem pierwszych ludzi. Konstrukty te rysowane 

są tutaj jako swego rodzaju kody, które programują człowieka do zachowywania się 

w określony sposób, a sposób ich działania jest zbieżny z zasadami funkcjonowania 

instynktów
62
. Ste ens zauważa pewną analogię w funkcjonowaniu człowieka i innych 

zwierząt: tak jak ptak dzięki instynktowi przeczuwa zbliżającą się zimę i buduje gniazdo 

w określony sposób i w konkretnym miejscu, tak człowiek w codziennym życiu 

sterowany jest przez archetypy. Dlatego też indywiduum odczuwa popęd seksualny, 

potrzebę posiadania potomstwa czy doświadcza ciężkie do zdefiniowania zjawiska 

psychiczne, takie jak przywiązanie do rodziny. Tak rozumiana koncepcja archetypu, 

jak podaje Ste ens, może stanowić cenne uzupełnienie i rozwinięcie etologii
63

, która 

w swych założeniach bada pewne zjawiska i zachowania w środowisku zewnętrznym, 

natomiast archetyp daje źródło tych zachowań w psychice. 

W opozycji do natywistycznego rozumienia natury archetypu staje Jean Knox, 

która nieświadomość zbiorową i archetypy stara się wyjaśnić w oparciu o wiedzę 

najnowszą w zakresie psychologii rozwoju człowieka i kognitywistyki. Autorka 

przytacza badania między innymi Sterna, Elmana czy Sandera, którzy dowodzą tego, 

że mózg człowieka dokonuje samoorganizacji w procesie rozwoju organizmu
64

. 

Współczesna nauka jasno odcina się od stwierdzenia, że w strukturach psychicznych 

jednostki zakodowane są obrazy. Faktycznie takie mogą się pojawić, ale jedynie 

                                                                
59 Nosal C., Arc etypy i uniwersalia. Znaczenie teorii Junga w kontekście psyc ologii ewolucyjnej, [w:] 

Brzeziński J. (red.), Psyc ologia. Miedzy teorią, metodą i praktyką, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 

2007, s. 105-118 i Nosal C., Czy koncepcje Junga można uznać za naukowe?, [w:] H. Machoń (red.) 

Przewodnik po myśli Carla Gustava Junga, PWN, Warszawa 2017. 
60 Tamże. 
61 Stevens A., Archetype revisited: An updated natural history of the self, Routledge, 2015, s. 72. 
62 Tamże, s.74. 
63 Tamże, s. 80. 
64 Knox J., Archetype, attachment, analysis: Jungian psychology and the emergent mind, [w:] Psychology 

Press, 2003. 
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poprzez kontakt indywiduum ze środowiskiem. Jak wykazały liczne badania, układ 

nerwowy człowieka dokonuje pewnych przekształceń w swoim obrębie: dlatego 

jednostka jest w stanie przyswoić nową porcję wiedzy, zapamiętać złożone czynności, 

takie jak gra na gitarze, czy zachować się w określony sposób w pewnych sytuacjach
65

. 

W podobnym duchu Knox postrzega archetypy. Jak podaje badaczka, mózg człowieka 

w trakcie samoorganizacji napotyka pewne figury, które stają się schematami obrazów: 

na bazie wczesnych doświadczeń cielesnych w psyché człowieka wytwarzają się 

schematy, poprzez które jednostka nadaje otoczeniu pewien sens. Schematy te orga-

nizują doświadczenie dziecka i stanowią podstawę wytwarzania wszelkich form 

abstrakcyjnych. Przykładem staje się obraz-schemat pomieszczenia, który powstaje na 

skutek doświadczenia przez dziecko ciała jako pojemnika, do którego pewne obiekty 

są wkładane (pożywienie), a inne wydalane (fekalia). 

Na potwierdzenie takiego rozumienia archetypu/obrazu Knox przywołuje badania 

w zakresie neurologii przeprowadzone przez Ramachandrana
66

. Badacz ten sugeruje, 

że każdy człowiek zdolny jest do dokonania synestezji, a dowodem tego jest funkcjo-

nowanie w mózgu struktury zwanej zakrętem kątowym, która stanowi styk płata ciemie-

niowego, potylicznego i skroniowego. Jak podają specjaliści w zakresie neurobiologii, 

zakręt kątowy odpowiada w głównej mierze za syntezę międzymodalną: poprzez 

integrację różnego rodzaju bodźców możliwa jest percepcja wyższego rzędu. Rama-

chandran sugeruje, że w toku ewolucji zakręt kątowy rozwinął się w taki sposób, że 

stanowi on podstawę do wytwarzania złożonych metafor. Knox w odniesieniu do tych 

badań wysuwa hipotezę, że ta anatomiczna struktura mózgu stanowić może źródło 

archetypów. Krieger natomiast dostrzega źródło archetypów per se w pniu mózgu 

i móżdżku, natomiast archetypy in se wypływać mają według niego z kory nowej
67

. 

Próby opisania biologicznego podłoża archetypów i nieświadomości zbiorowej 

mają charakter jedynie hipotetyczny i, jak podkreśla wielu autorów, jest to koncepcja 

w gruncie rzeczy nieweryfikowalna. Koncepcja archetypu staje się terminem-efemerydą, 

w którą wlane zostać może jakiekolwiek wyjaśnienie. Również w pracy klinicznej 

ciężko jest nam jednoznacznie stwierdzić, że dany objaw chorobowy powiązany jest 

z konkretnym archetypem. Jak się wydaje, stanowi to główny problem dla neopozyty-

wistycznej psychologii, której główną metodą stało się dowodzenie za pomocą ekspe-

rymentu. Warto w tym miejscu jednak zauważyć, że pewne próby takiej weryfikacji 

omawianych konstruktów były podejmowane. Przykładowo Prochaska utworzyła 

Archetypal Symbol Inventory, czyli archiwum, w którym badacze z różnych obszarów 

geograficznych gromadzili fotografie przedstawiające archetypowe motywy (zabrali 

ich blisko 17000), z czego wybrali czterdzieści symboli będących najbardziej uniwer-

salnymi
68
. W odniesieniu do współczesnej wiedzy psychologicznej założyli, że 

archetypy-obrazy dokonać mogą pobudzenia afektywnego, a mózg określonym bodźcom 

sensorycznym może przyporządkować pewne znaczenie. Jak wykazał eksperyment, 

                                                                
65 Tenże, The relevance of attachment theory to a contemporary Jungian view of the internal world: internal 

working models, implicit memory and internal objects, [w:] Journal of Analytical Psychology, 44(4), 1999, 

s. 511-530. 
66 Tenże, Arc etype… 
67 Krieger N., Bridges to consciousness: complexes and complexity, Routledge 2016. 
68 Sotirova-Kohli M., Experimental approches to the study of the archetype, [w:] (red.) Roesler, Research in 

Analytical Psychology: Empirical Research, Routledge, 2018. 
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badani znacznie częściej kojarzyli z danym archetypem słowa, które przez badaczy 

uznane zostały za uniwersalne w odniesieniu do danego symbolu. Podobny eksperyment 

w roku 2011 przeprowadził zespół badawczy pod przewodnictwem Rosena
69

,  

a w 2013 Storm i Bradshaw
70
. Wszystkie one doprowadziły naukowców do podobnych 

wniosków, a koncept istnienia nieświadomości zbiorowej wspólnej wszystkim ludziom 

pozostaje wciąż żywy. 

5.2.  Wykorzystanie typów psychologicznych we współczesnej psychologii 

„Typy psychologiczne” stanowią jedną z najpopularniejszych prac Junga. O ile 

w naukach humanistycznych stanowią one konstrukt mało omawiany, tak w psychologii 

neopozytywistycznej jest to w zasadzie jedyna koncepcja podejścia analitycznego, która 

zyskała popularność, a wskaźniki wytworzone na jej podstawie stanowią niezwykle 

istotne narzędzie w badaniach nad typami świadomości. W pierwotnym pomyśle Junga, 

jak już zauważyliśmy, występują cztery podstawowe funkcje psychologiczne, są to 

percepcja, intuicja, myślenie oraz czucie, które w połączeniu z dwoma postawami, 

czyli ekstrawersją lub introwersją, dają konfigurację ośmiu bazowych funkcji psycho-

logicznych
71
. Jak zauważa Nosal, percepcja ma charakter analityczny, natomiast intuicja 

pozwala na poznanie holistyczne
72

. Autor przytacza wiele badań z zakresu neurologii, 

które dowodzą specjalizacji półkul mózgowych w analizie określonych informacji. Jak 

wykazały badania Stroopa, osoby z przeważającą funkcją poznawczą w zakresie 

intuicji, podczas wykonywania zadań wykazują większą aktywność prawej półkuli 

mózgu, natomiast percepcjoniści wykorzystują w większym stopniu półkulę lewą
73

. 

Informacje przyswojone za pomocą funkcji intuicji lub percepcji organizowane 

i wartościowane są przez funkcje myślenia lub uczucia. Jeżeli informacje klasyfikowane 

są według ogólnych praw, to dzieje się tak za sprawą myślenia. Natomiast uczucie 

zawiera w sobie pierwiastek subiektywizmu i przeżycia afektywne. 

Jednym z najpopularniejszych wskaźników, opracowanym na bazie typologii 

wypracowanej przez Junga, jest wskaźnik typu Myers-Briggs
74
. Autorki uzupełniają 

klasyczny model o jeszcze jeden wymiar, który opisany zostaje jako postawa wobec 

świata. Funkcje, jakie zostają z nim powiązane, to obserwacja i ocenianie. Druga 

z wymienionych funkcji odnosi się do jednostek ceniących sobie uporządkowane 

życie: ich świadomość najlepiej czuje się w zorganizowanym środowisku, w którym 

panuje porządek. Ocenianie przejawia się też w skłonności do wydawania osądów  

i w zdecydowanym działaniu. Obserwacja z kolei powiązana zostaje z jednostkami 

spontanicznymi, ciekawymi świata, tolerancyjnymi i akceptującymi rzeczywistość. Po 

wykonaniu inwentarza jednostka może zostać przyporządkowana do jednego z szesnastu 

typów psychologicznych. Kwestionariusz wykorzystywany jest w takich obszarach jak 

                                                                
69 Sotirova-Kohli M., Opwis K., Roesler C., Smith S., Rosen D., Vaid J., Djonov V., Symbol/Meaning Paired-

Associate Recall: An “Arc etypal Memory”Advantage?, [w:] Behavioral sciences, 3(4), 2013, s. 541-561. 
70 Bradshaw S., Storm L., Archetypes, symbols and the apprehension of meaning, „International Journal of 

Jungian Studies”, 5(2), 2013, s. 154-176. 
71 Jung C.G., Typy… 
72 Nosal C., Psyc ologiczne modele umysłu, PWN, Warszawa 1990, s. 42. 
73 Tenże, Diagnoza typów umysłu. Rozwinięcie i zastosowanie teorii Junga, PWN, Warszawa 1992. 
74 Furnham A., The big five versus the big four: the relationship between the Myers-Briggs Type Indicator 

(MBTI) and NEO-PI five factor model of personality, [w:] Personality and Individual Differences, Volume 

21, Issue 2, 1996, s. 303-307. 
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doradztwo biznesowe, coaching, w budowaniu zespołów organizacyjnych czy psycho-

terapii rodziny. 

Wskaźnik Myers-Briggs, jak zauważa James Reynierse, nie jest dopracowanym 

narzędziem
75
. Jak wykazały przeprowadzone przez niego badania, dynamika typów nie 

ma związku z realnym zachowaniem ludzi, ponieważ biegun obserwacja-ocenianie nie 

wskazuje, które funkcje są dominujące
76

. Jak postuluje Reynierse, skale wskaźnika 

Myers-Briggs powinny być traktowane jako zupełnie oddzielne wymiary, a co za tym 

idzie, należy porzucić dynamiczny charakter tego narzędzia na rzecz linearności
77

. 

Na rynku polskim powstała „Skala Typów Umysłu”, stworzona przez Czesława 

Nosala
78
. Inwentarz ten składa się z pięćdziesięciowierszowego tekstu, a każdy z wierszy 

zawiera cztery przymiotniki, z których badany ma wybrać tylko jeden, najbardziej mu 

odpowiadający. W ten sposób mierzone są preferencje poznawcze takie, jak: globalność-

subiektywność, globalność-obiektywność, konkretność-obiektywność, konkretność-

subiektywność (w odniesieniu do pierwotnej myśli Junga globalność staje się intuicją, 

obiektywność myśleniem, subiektywność uczuciami, a konkretność percepcją). Badanie 

pozwala na wytypowanie tych funkcji, z którymi świadomość jednostki czuje się 

najlepiej oraz te, które stanowią dla niej największy dyskomfort. Skala ta wykorzy-

stywana jest głównie w psychologii biznesu przy ocenienie menadżerów: diagnoza 

pełnego pola czterech funkcji świadomości pozwala wybrać potencjalnego lidera, 

u którego dominują funkcje globalność-obiektywność i konkretność-obiektywność. 

6. Wnioski 

Pierwszy z celów, tj. „przeanalizowanie wybranych reinterpretacji i empirycznych 

weryfikacji głównych konstruktów teoretycznych psychologii analitycznej, takich jak 

nieświadomość zbiorowa, archetypy czy typy psychologiczne” został zrealizowany. 

Jak wykazano, postać Junga stanowi niezwykle kontrowersyjną figurę w świecie 

naukowym. Konstrukty przez niego wypracowane posiadają wiernych zwolenników, 

prawdziwych fascynatów, jak i zagorzałych przeciwników. Jednym z pytań postawio-

nych w pracy było: „Czy konstrukty teoretyczne psychologii analitycznej poddawane 

są empirycznym weryfikacjom i czy udowodniono ich zasadność?”. Otóż udowodniono, 

że pewne próby zoperacjonalizowania i empirycznej weryfikacji wspomnianych ter-

minów były podejmowane, jednak brak zgodności badaczy w ich definiowaniu nasuwa 

pytanie, czy naukowcy analizowali to samo zjawisko. Pamiętać należy, że terminy 

wypracowane w obrębie psychologii analitycznej miały dla Junga charakter stricte 

roboczy i praktyczny w pracy klinicznej. Dlatego niemożliwe jest udowodnienie  

tego, że w mózgu człowieka funkcjonuje „ośrodek” odpowiedzialny za wytwarzanie 

archetypów (struktura archetypów per se), podobnie jak niemożliwym jest udowod-

nienie istnienia „ośrodka Boga” w strukturach mózgowych
79
. Współczesna noeuronauka 

i metody neuroobrazowania jasno pokazują, że za wyższe formy abstrakcyjne, fanta-

                                                                
75 Reynierse J., Toward an empirically sound and radically revised type theory, Journal of Psychological 

Type, 72(1), 1-25, 2012. 
76 Tamże. 
77 Tamże. 
78 Nosal C., Archetypy, czyli ewolucyjna geneza mechanizmów regulacji psychologicznej, [w:] Grad J., Sójka J. 

Zaporowski A. (red.), Nauka, kultura, społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010,  

s. 225-246. 
79 Socha P., Przemiana: w stronę teorii duc owości, Zakład Wydawniczy ‚Nomos’, Kraków 2014. 
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zjowanie i wytwarzanie „obrazów” odpowiada co najmniej kilka ośrodków w mózgu 

człowieka. Jak się więc wydaje, współczesna wiedza na temat neuronalnego podłoża 

funkcjonowania człowieka sprawia, że badacze zapominają o ideach Junga (najnowsze 

badanie, do jakiego autor dotarł, w którym naukowcy podjęli próbę weryfikacji kon-

struktów teoretycznych zaproponowanych przez Junga, takich jak archetypy i nieświa-

domość zbiorowa, pochodzi z 2017 roku). 

Rozważania te doprowadzają nas do odpowiedzi na pytanie o to, „jak do konceptów 

zaproponowanych przez Junga odnoszą się psychologowie?”. Niemożność bezpośredniej 

empirycznej weryfikacji koncepcji archetypu i nieświadomości zbiorowej sprawia, że 

współczesna neopozytywistyczna psychologia odwołuje się do tych terminów 

niezwykle rzadko. Próbę czasu z perspektywy nauk neopozytywistycznych przeszły 

typy psychologiczne, które po dziś dzień stanowią źródło wiedzy o człowieku i jego 

możliwościach. Ich wykorzystanie w biznesie czy nauczaniu ukazuje praktyczny 

charakter tego konstruktu teoretycznego. Intencją Junga było to, aby jego teorie wyko-

rzystywane były głównie w pracy klinicznej. Również z tej perspektywy można 

stwierdzić, że życzenie to w przypadku typów psychologicznych zostało spełnione przez 

przedstawicieli neopozytywistycznej psychologii: Nowak zauważa, że zaburzenia 

osobowości opisane w DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dis-

orders) korelują z co najmniej jedną ze skal Wskaźnika Typu Myers-Briggs, przez 

co wskaźnik ten został uwzględniony w DSM-V jako potencjalne narzędzie diagnozy 

zaburzeń osobowości
80

. 

Na podstawie zebranych materiałów można skonstruować odpowiedź na następujące 

pytanie: „Jak do konceptów zaproponowanych przez Junga odnoszą się badacze nauk 

o kulturze?” To, co podawane jest w wątpliwość przez psychologów, doceniane jest 

przez humanistów, wśród których myśl Jungowska przechodzi swój złoty okres. 

Filozoficzny wymiar myśli ojca psychologii analitycznej jest poddawany licznym 

analizom, a badania porównawcze kultur i ich artefaktów, jakich dokonał Jung, zawierają 

w sobie metodę chętnie wykorzystywaną przez współczesnych badaczy w interpre-

tacjach tekstów teologicznych, filozoficznych czy antropologicznych. Idee wypracowane 

przez Junga zawierają niewątpliwy potencjał do objaśniania zjawisk religijnych, kultu-

rowych czy mitologicznych. Dzieło życia Junga jest tutaj odbierane jako studium 

historii idei mitu, które rzuca światło na człowieka i jego istotę: ukazuje szanse i ograni-

czenia, jakie posiada jednostka. Postrzeganie Junga jako prekursora nowej duchowości 

dowodzi tego, że wywarł on niewątpliwy wpływ na kulturę Zachodu, a jego sposób 

percepcji świata przyczynił się do zredefiniowania człowieczeństwa.  

Drugi cel, tj. dokonanie klasyfikacji psychologii analitycznej w świetle nauki 

neopozytywistycznej, został osiągnięty jedynie połowicznie. Mnogość przekształceń 

i zmian, jakich Jung w swej myśli dokonał, sprawia, że ciężko jest nam odpowiedzieć 

na pytanie o to, czy którakolwiek z przytoczonych tu reinterpretacji uzyskałaby 

akceptację ojca psychologii analitycznej. Podział, jaki panuje w środowisku 

psychologów analitycznych, nie ułatwia nam tego zadania: podczas gdy jedni próbują 

bronić biologicznego charakteru idei Jungowskich, drudzy akcentują ich metafizyczny 

charakter. Dodatkowo poglądy Junga na temat pozytywistycznej nauki, fascynacja 

                                                                
80 Nowak K., Dymensjonalne podejście do zaburzeń osobowości – osobowość w D M-5, Psychiatria, 12(2), 

2005, s. 99-103.  
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niemieckim romantyzmem i postulat stworzenia psychologii rozumianej jako dyscyplina 

otwarta, w której badacze skupią się na jakości doświadczenia indywidualnego, niźli 

na związkach przyczynowo-skutkowych sprawiają, że neopozytywizm, gdzie dominuje 

podejście redukcjonistyczne, a nie holistyczne, bagatelizuje system analityczny. Nie-

możliwym staje się więc jednoznaczne odrzucenie naukowego charakteru pracy Junga: 

współczesna psychologia do metod dowodzenia w niej zawartych podchodzi z dużą 

dozą sceptycyzmu, a w literaturze przedmiotu brak jest wyraźnego konsensusu w tej 

sprawie.  
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Reinterpretacje i próby empirycznej weryfikacji myśli C.G Junga w psychologii 

i naukach o kulturze 

Streszczenie 

Autor artykułu za cel postawił sobie przeanalizowanie wybranych reinterpretacji i empirycznych weryfikacji 

głównych konstruktów teoretycznych psychologii analitycznej, takich jak nieświadomość zbiorowa, 

archetypy czy typy psychologiczne. Pytaniami badawczymi stały się: jak do konceptów zaproponowanych 

przez Junga odnoszą się psychologowie, a jak badacze nauk o kulturze? Czy konstrukty teoretyczne 

psychologii analitycznej poddawane są empirycznym weryfikacjom i czy udowodniono ich zasadność? 

Jaką metodą operował Jung i czy w świetle neopozytywistycznej nauki nazwać można ją naukową? Próba 

odpowiedzi na ostatnie pytanie pozwoliła na dokonanie klasyfikacji psychologii analitycznej w świetle 

nauki neopozytywistycznej, co stanowiło drugi cel badania. Jako metodę badawczą autor postanowił 

wybrać analizę hermeneutyczną tekstów Junga, na bazie której zdefiniował pojęcia podstawowe omawiane 

w pracy. Kolejnym etapem analizy jest przegląd literatury, w której autorzy dokonali reinterpretacji 

i empirycznej weryfikacji badanych konstruktów w humanistyce i psychologii. 

Badania wykazały, że myśl Junga w naukach humanistycznych przechodzi swego rodzaju renesans: idee 

wypracowane przez Junga zawierają niewątpliwy potencjał do objaśniania zjawisk religijnych, kulturowych 

czy mitologicznych. Analizy tekstów teologicznych, filozoficznych czy antropologicznych po dziś dzień 

fascynują badaczy. Rzecz inaczej ma się w psychologii: niemożność empirycznej weryfikacji konstruktów 

takich jak nieświadomość zbiorowa czy archetypy sprawia, że terminy te rzadko kiedy analizowane są przez 

psychologów. Konstruktem, który przeszedł próbę czasy w perspektywie psychologii neopozytywistycznej, 

staje się idea typów psychologicznych, na podstawie której wytypowano wiele wskaźników, i której zasad-

ność potwierdzono na bazie empirii. Praca wskazuje te koncepty zaproponowane przez Junga, które wyko-

rzystane mogą być w biznesie, edukacji czy psychoterapii. Autor artykułu omówił jedynie trzy podstawowe 

konstrukty myśli Jungowskiej: w celu wytworzenia bardziej holistycznego obrazu psychologii analitycznej, 

koniecznym wydaje się być prześledzenie losów innych idei zaproponowanych przez Carla Gusta a Junga. 

Słowa kluczowe: archetyp, nieświadomość zbiorowa, Jaźń, indywiduacja, religia 
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Prerafaelicka muza – nowy archetyp kobiecości  

epoki wiktoriańskiej na przykładzie wybranych dzieł  

Bractwa Prerafaelitów 

1. Wstęp 

W epoce wiktoriańskiej, na wystawach Królewskiej Akademii Sztuki kobiecość 

zaznaczała się dwojako: w pięknych niczym antyczne posągi aktach, zdobiących 

wzniosłe historyczne tematy lub też w zachowawczych, burżuazyjnych portretach 

nadobnych i szanowanych dam. Prerafaelicka kobieta, ucieleśniona w płótnach człon-

ków antyakademickiego stowarzyszenia – Bractwa Prerafaelitów – wyłamywała się 

z przyjętego kanonu. Wzbudzając początkowo negatywne komentarze krytyków, 

kusiła i przyciągała coraz szerszą publikę, stając się ostatecznie ikoną oraz nowym 

archetypem kobiecości. 

Pragnę w niniejszej pracy scharakteryzować postać prerafaelickiej muzy, a także 

wyjaśnić jej wyjątkowość na tle artystycznym i społecznym XIX-wiecznej Wielkiej 

Brytanii. Aby tego dokonać, przeanalizuję bohaterki wybranych dzieł Bractwa Prera-

faelitów, zarówno pod kątem ich osobowości, jak i powtarzających się cech fizycznych. 

Odwołam się również do postaci modelek, zaangażowanych do pracy nad przywoła-

nymi obrazami, zaznaczając ich silny wpływ na skrystalizowanie się idei prerafa-

elickiej kobiety. 

Zanim jednak pochylę się nad wspomnianymi kwestiami, uważam za zasadne 

wprowadzić czytelnika w kontekst epoki. W Wielkiej Brytanii około połowy XIX w. 

panował bardzo konkretny ideał kobiecości, uosabiany najlepiej przez samą królową 

Wiktorię. Fizyczne piękno kobiety konstruowała filigranowa sylwetka, wąska talia 

i delikatność rysów. Subtelność urody uzupełniała: „omdlewająca bladość, jeśli to 

możliwe zaakcentowana przez czarne włosy, ciemne cienie pod oczami, chmury pudru 

ryżowego; wszystko to symbolizowało więc cierpienia romantycznej duszy”
2
. Efeme-

ryczne oblicze obiecywało równie anielskie wnętrze. Po kobiecie oczekiwano, iż 

z pokorą wypełniać będzie obowiązki kochającej żony i matki, co wyraźnie zaznacza 

utwór Coventry Patmore’a „Anioł Domowego Ogniska” (1854-1863)
3
. Opisywany 

przez poetę ideał łagodności, uległości i czystości moralnej stał się wyznacznikiem 

wiktoriańskiego modelu kobiecości
4
. 

                                                                
1 Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Sztuki. 
2 Duby G., Perrot M., A History of Women in the West, t. 4. Cambridge, Mass, 1995, s. 326, cyt. za: 

Gromkowska-Melosik A., Ciało, moda i tożsamość kobiety epoki wiktoriańskiej – dyskursy piękna 

i przemocy, Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, Nr 2, Poznań, 2012, s. 20.  
3 Patmore C., The Angel in the House, London, Paris & Melbourne, 1891. 
4 Dobosiewicz I., Od Anioła Domowego Ogniska do Nowej  obiety.  westia kobieca w wiktoriańskiej Anglii, 

s. 409, [w:] Między tradycją a nowoczesnością: tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w  istorii, kulturze 

i na drogach emancypacji, Laszczak W., Ambroziak D., Pudełko B., Wysoczańska-Pająk K. (red.), 2014, 

s. 408-411. 
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Tymczasem ta powierzchowna społeczna pruderyjność paradoksalnie w oficjalnej, 

akademickiej sztuce przybierała formę nagiej Wenus. Wyidealizowane akty stanowiły 

nie tylko popis umiejętności warsztatowych artysty, lecz także nieodłączny pierwiastek 

wielkich tematów, od świata antycznego po orientalne sceny z haremu
5
. Rozciągnięte 

na wielkich płótnach obnażone ciała nimf, bogiń i odalisek zachwycały klasycznym 

pięknem. Estetycznie odrealnione, w niczym nie przypominały żywej kobiety, tak więc 

towarzysząca im zawoalowana erotyka uchodziła za stosowną, a nawet pożądaną. 

2. Bunt przeciwko akademickiej Wenus 

Powstałe w 1848 roku Bractwo Prerafaelitów poszukiwało dla swej twórczości muz 

zdecydowanie odmiennych od przyjętego wiktoriańskiego modelu. To z początku tajne 

stowarzyszenie założyła trójka przyjaciół, studentów Królewskiej Akademii Sztuki – 

Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt i John E erett Millais. Byli to młodzi 

buntownicy, odrzucający akademickie normy i skostniałe zasady, opierające się na 

postrenesansowych tradycjach ustanowionych przez Sir Joshue Reynoldsa wraz 

z powstaniem brytyjskiej Akademii w 1768 roku. Cała trójka zgadzała się, że malarstwo 

począwszy od wielkiego Rafaela doszczętnie zatraciło się w pompatyczności i sche-

matyzmie, uśmiercając tym samym wiarygodność przedstawienia. Stąd swe początkowe 

inspiracje postanowili czerpać z epoki przed Rafaelem, a dokładnie z włoskiego malar-

stwa quattrocenta, które zachwycało ich prostotą, żywością kolorów oraz dokładnym 

detalem.  

Tematykę obrazów stanowiły wątki biblijne, mitologiczne i legendarne, a ponadto 

motywy zaczerpnięte z dzieł wybitnych literatów, od Szekspira po Williama Word-

swortha. Prerafaelici szukali dla swych przedstawień treści poetyckich i umoralnia-

jących, chcąc oddać je ze szczerością i wiernością naturze. Zrezygnowali z akademickiej 

zasady „poprawiania” ludzkiego ciała według idei klasycznego piękna. Co więcej, 

zamiast zatrudniać profesjonalne, drogie modelki, korzystali z pomocy swoich żon, 

sióstr, przyjaciółek czy kochanek. Często znamy je z imienia i nazwiska. Ich relacje 

z bractwem były bardzo bliskie, prywatne, a czasem też intymne, co konsekwentnie 

zaznaczyło się w obrazach. Anonimową, akademicką Wenus zastąpiła u Prerafaelitów 

muza, tchnięta indywidualnym pierwiastkiem żywej kobiety.  

3. „Bocca Baciata” – narodziny nowej bogini 

Postacie niewieście stanowią główny temat przedstawień Prerafaelitów od momentu 

zawiązania się stowarzyszenia. Millais maluje swoją „Isabelle” (1848-49), „Marianę” 

(1851) czy słynną „Ofelię” (1851-52), Hunt, specjalizując się w ściśle umoralniających 

tematach, tworzy „Valentine ratujący Sil ię od Proteusa” (1851) oraz „Przebudzone 

sumienie” (1853). Idea prerafaelickiej kobiety jednakże zaczyna konkretyzować się 

dopiero pod koniec lat 50., przede wszystkim za sprawą Dante Gabriela Rossettiego, 

którego Timothy Hilton określa mianem „malarza miłości”
6
. Artysta porzuca wówczas 

akwarelę na rzecz farb olejnych i zaczyna tworzyć jednoosobowe, zmysłowe portrety 

                                                                
5 Zob. Poprzęcka M., Akademizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989. 
6 Hilton T., The Pre-Raphaelites, Thames and Hudson Ltd, London 1993, s. 184. 
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kobiece w miejsce wcześniejszych wielopostaciowych scen w ściśle mediewistycznym 

klimacie, „odrzucając monastyczne sentymenty na rzecz epikureizmu”
7
. 

Jak dobrze zauważa Hilton, kluczem do zrozumienia twórczości Rossettiego jest 

właśnie pasja miłosna. Jego obsesja na punkcie pięknych rysów modelek, powtarzanych 

raz za razem w szkicach i kolejnych obrazach, to wynik romansów oraz zauroczeń, 

przeżywanych na różnych etapach życia. Namiętność uosobiona w postaci kochanki 

stanowiła dla malarza źródło artystycznego natchnienia i najdoskonalszy temat sam 

w sobie. 

 
Rysunek 1. Dante Gabriel Rossetti „Bocca Baciata”, 1859 [Public domain,  ia Wikimedia Commons] 

Dzieło „Bocca Baciata” z 1859 roku zaznacza początek nowego rozdziału w twór-

czości Rossettiego, a przy tym definiuje charakterystyczną urodę prerafaelickiej kobiety 

(rys. 1). Sportretowaną wyróżnia porcelanowa cera i burza włosów w odcieniach miedzi, 

spływających kaskadą za plecy. Jej pełne wargi kuszą koralem, a duże migdałowe oczy 

hipnotyzują głębią. Pod zaakcentowaną linią żuchwy zarysowuje się długa, kolum-

nowa szyja. 

Te konkretne przymioty będą od tej pory niezmiennie uwypuklane w kolejnych 

portretach malarza
8
. Odnaleźć je można również u reszty artystów z kręgu, dla których 

niewątpliwie Rossetti stanowił źródło odniesienia. Charakterystyczne elementy urody, 

w połączeniu z niejednokrotnie zmysłowym ujęciem oraz wypracowaną, naturalistyczną 

                                                                
7 Hunt W.H., Pre-Raphaelitism and the Pre-Raphaelite Brotherhood, Volume 2, Macmillan, London 1905, 

s. 111-112. 
8 Od końca lat 60. w twórczości Rossettiego ciemnobrązowy odcień włosów powoli wypiera popularny rudy. 

Dzieje się tak za sprawą nowej muzy i kochanki, Jane Morris, która była szatynką. Niezaprzeczalnie jednak to 

właśnie rude włosy są najczęściej spotykane w prerafaelickich dziełach. 
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techniką poskutkują stworzeniem przedstawień kobiecych w zupełnie nowej jakości. 

Jak podaje Jan Marsh, „Bocca Baciata” nakreśla granicę, od której w dziełach bractwa 

zamanifestują swą obecność „olśniewające piękności z burzą włosów i ponętnym 

spojrzeniem, dumnie spotykające męski wzrok”
9
. 

Dzieło Rossettiego, wystawione w Hogarth Club, jawiło się dla wiktoriańskiego 

widza mocno prowokacyjnie. Sam Hunt określił obraz przyjaciela jako „wulgarną zmy-

słowość”
10
, a poeta Algernon Charles Swinburn orzekł, że jest „bardziej oszałamiający 

niż można by to przyzwoicie określić”
11
. Cóż było w nim tak rażącego? Dlaczego 

portret ubranej kobiety epatował silniejszą erotyką od całego szeregu nagich Wenus? 

„Bocca Baciata” oznacza „całowane usta” i razem z napisanym przez malarza na 

odwrociu płótna cytatem: „od pocałunków usta nie bledną, a raczej odnawiają się jak 

księżyc” odnosi się do historii z Dekameronu Boccaccia (II, 7). Ta renesansowa 

opowieść traktuje o losach księżniczki Alatiel, przeznaczonej królowi Algarbii. Alatiel 

wyróżniała się tak niezwykłą urodą, iż mimo woli budziła niepohamowane męskie 

żądze. Dziewczyna wskutek katastrofy morskiej nie dotarła na dwór wybranka i przez 

niefortunne wydarzenia przechodziła w kolejne ręce (i łoża) rozkochanych mężczyzn, 

gotowych niszczyć i mordować, byle tylko ją zdobyć. Ostatecznie jednak Alatiel udało 

się dotrzeć do Algarbii oraz prawowitego narzeczonego. Zatajając swoje przeszłe 

seksualne przygody, zatriumfowała jako dziewica w królewskim łożu. 

J.B. Bullen zauważa, że „Bocca Baciata” nie jest bezpośrednim wizerunkiem księż-

niczki Alatiel, ale wraz z boccacciowskim ustępem, świadomie zastosowaną paralelą
12

. 

Dzieło Rossettiego to z jednej strony portret Fanny Cornforth – zamówiony przez jej 

wielbiciela George’a Boyce’a, z drugiej – stanowi otwartą celebrację kobiecej seksu-

alności.  

Fanny Cornforth została odkryta przez Rossettiego i zachęcona do pracy modelki. 

Pochodziła z klasy robotniczej. W kręgu bohemy zrobiła szybką karierę, nie tylko 

pozując, ale i oferując swoje wdzięki na sprzedaż w inny sposób. Była bardzo atrakcyjną 

i zabawną osóbką, choć niewykształconą i prostacką
13
. Wielu jednak wychwalało jej 

urodę, tak jak George Boyce czy Rossetti, z którymi romansowała. 

„Bocca Baciata” stanowi obraz pięknej kobiety, mającej nad mężczyzną seksualną 

władzę. Jej wielokrotnie całowane usta „odnawiają się jak księżyc”. Podobne pieszczoty 

dotyczyły również Fanny, niczym Alatiel przechodzącej w ręce kolejnych kochanków. 

Griselda Pollock śmiało sugeruje, że odmalowane koralowe wargi są substytutem 

kobiecych stref intymnych i symbolem erotycznej siły
14
. „Bocca Baciata” jawi się 

widzowi niczym prawdziwa. Jej fizyczność, tak obca sztuce akademickiej, jest w pewien 

sposób perwersyjna i stanowi innowację techniczną Rossettiego. Artysta chwali się 

w liście do Williama Bell Scotta swoim osiągnięciem, określając je jako „cielesne 

                                                                
9 Marsh J., Pre-Raphaelite Sisters, National Portrait Gallery, London 2019, s. 82. 
10 Surtees V., Dante Gabriel Rossetti, Clarendon Press, 1971, s. 69, cyt. za: Bullen J.B., The Pre-Raphaelite 

Body: Fear and Desire in Painting, Poetry, and Criticism, Clarendon Press, 1998, s. 93. 
11 ACS to W.B. Scott, 16 December 1859, Lang, Vol. 1, 1959, s. 27, cyt. za: Marsh J., dz. cyt., s. 79. 
12 Bullen J.B., dz. cyt., s. 91. 
13 Marsh J., dz. cyt., s. 79. 
14 Pollock G., Woman as Sign: Psychoanalytic reading, [w:] Vision and Difference: Feminism, Femininity 

and Histories of Art, Routledge, 2003, s. 128, cyt. za: Bullen J.B., dz. cyt., s. 91-92. 



 

Pamela Skrzypczak 
 

120 

malarstwo”
15
. Przedstawienie rysów rzeczywistej kochanki, połączone z odwołaniem 

do seksualnych doświadczeń bohaterki z Dekameronu oraz naturalistyczną techniką, 

poskutkowało stworzeniem wizerunku pełnego napięcia seksualnego, wizerunku 

nowej prerafaelickiej bogini. 

4. Piękne panie bez litości 

Dzieło Rossettiego, choć nie stanowi bezpośrednio portretu kobiety upadłej czy 

kurtyzany, wpisuje się w prerafaelicki cykl przedstawień femmes fatales – mrocznych 

„Stunners”
16

 – jak zwykli je określać. Ten popularny motyw wydaje się mieć korzenie 

nie tylko w literackich inspiracjach bractwa, lecz również w społecznych nastrojach 

doby wiktoriańskiej, kiedy coraz wyraźniejsze stawały się kobiece ruchy emancypa-

cyjne, zagrażające dotychczasowym konwenansom. Jak zauważa Graham Hough, od 

połowy XIX wieku w sztuce coraz częściej pojawiały się tematy miłosne skojarzone 

z bólem, śmiercią i wynaturzeniami, będące koncepcjami dręczącymi ludzkie umysły, 

„personifikacjami sił i myśli głęboko ukrytych w psychice człowieka”
17
. Choć wielu 

przedstawicieli ruchu prerafaelickiego wyróżniały postępowe poglądy, pozwalające 

kobietom ze swojego kręgu aktywnie uczestniczyć w życiu artystycznym, ich pojęcie 

kobiecości nadal popadało w ikonograficzne schematy, owocując przedstawieniami 

(między innymi) niebezpiecznych kusicielek. 

Rozpalające zmysły, a zarazem bezlitosne bohaterki mitów, wróżki, syreny oraz 

nimfy tradycyjnie fascynowały artystów. Jedną z nich jest również czarodziejka Nimue, 

Pani Jeziora, odmalowana przez Edwarda Burne-Jonesa w „Oczarowaniu Merlina” 

(1872-77) (rys. 2). Ukazana scena odnosi się do legend arturiańskich i historii upadku 

wielkiego czarodzieja. Nimue była obiektem miłości Merlina i jego adeptką. 

Przebiegle wykorzystując zdobytą tajemną wiedzę, złapała maga w pułapkę wiecznego 

więzienia, gdy ten drzemał w cieniu lasu Brocéliande.  

Malarz przedstawił Panią Jeziora w momencie wymawiania zaklęcia, trzymającą 

przed sobą księgę czarów. Nimue zwraca się profilem do usidlonego Merlina, którego 

ciało zaczynają oplatać gałęzie kwitnącego głogu. „Wysoka, zwinna kobieta, piękna 

i subtelna do oglądania, niczym wąż”, opisał czarodziejkę młody Oscar Wilde, 

podziwiając obraz na wystawie w Gros enor Gallery
18
. Jej ciało opina cienka tunika, 

podkreślając smukłą sylwetkę. W kasztanowych włosach pełza oślizgły gad, nasuwając 

skojarzenie z Meduzą. Skórę ma jasną, usta pełne, a szyję ponętną. 

Dzieło stanowi świadectwo, a być może i zamierzoną metaforę płomiennego 

romansu malarza. Burne-Jones po latach wspominał: „Na imię jej było Maria… urodziła 

się u podnóża Olimpu, była i wyglądała wiekuiście, jej głowa, poza i ruchy…”
19

. 

                                                                
15 Fredeman W.E., The Correspondence of Dante Gabriel Rossetti, Vol. 2, Woodbridge: Boydell & Brewer, 

2002, s. 276-7, cyt. za: Mazzara F., Rossetti’s Letters: Intimate Desires and „ ister Art”, [w:] Interfaces, 

University College, London 2008, s. 119. 
16 Stunner (ang.) – laska, ślicznotka, piękność. 
17 Hough G., The Last Romantics, Methuen, London 1961, s. 191, cyt. za: Kestner J., Edward Burne-Jones 

and Nineteenth-Century Fear of Women, s. 95, [w:] „Biography”, Vol. 7, No. 2, University of Hawai'i Press, 

1984, s. 95-122. 
18 Wilde O., The Grosvenor Gallery, Dublin University Magazine, July 1877, http://fullonlinebook.com/ 

essays/the-grosvenor-gallery-1877/dyh.html [dostęp 01.12.2020]. 
19 Christian J., Wildman S., Edward Burne-Jones Victorian Artist-Dreamer, Metropolitan Museum of Art, 

1998, s. 171, cyt. za: Marsh J., dz. cyt., s. 153. 
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Marię Zambaco – temperamentną piękność o greckich korzeniach – poznał, gdy jej 

matka zleciła namalowanie portretu córki. Dziewczyna oczarowała żonatego już 

wówczas Burne-Jonesa do tego stopnia, że chciał zostać jej nauczycielem rysunku. 

Wielogodzinne sesje, sam na sam, w intymnej atmosferze pracowni poskutkowały 

namiętną relacją, która wkrótce stała się tajemnicą poliszynela. Zambaco została muzą, 

a jej szlachetne rysy widniały w kolejnych realizacjach malarskich. 

Uroki romansu obróciły się jednakże wkrótce w przekleństwo, a artysta znalazł się 

w potrzasku swego pożądania. Gdy Burne-Jones pogrzebał marzenia Zambaco o ich 

wspólnej ucieczce na grecką wyspę oraz o romantycznym podwójnym samobójstwie, 

dziewczyna zaczęła szantażować kochanka. Im bardziej jej unikał, tym w większy 

wpadała szał i rozpacz. Chciała się utopić albo przedawkować opium, „napastowała 

kwatery wszystkich jego przyjaciół, wyjąc jak Cassandra”, relacjonował Rossetti
20

. 

 

Rysunek 2. Edward Burne-Jones „Oczarowanie Merlina”, 1872-77  

[Public domain, via Wikimedia Commons] 

                                                                
20 Kestner J., dz. cyt., s. 101. 
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Joseph Kestner widzi w kolejnych dziełach Burne-Jonesa mizoginistyczne lęki 

i reakcję na seksualną opresję
21
. Realizacje malarza z początkowej fazy romansu czciły 

kobiecość pod postacią Psyche, Beatrice czy Phyllis. „Oczarowanie Merlina” stanowi 

w życiu artysty moment miłosnego kryzysu. Odmalowana Nimue o twarzy Zambaco, 

to obiekt pożądania, a zarazem niszczycielska siła. Triumfuje nad kochankiem, którego 

słabością jest miłosne uzależnienie. Merlin nie próbuje się bronić, smutny i zrezygno-

wany poddaje się woli czarodziejki. Podobnie Burne-Jones, raz złapany w pułapkę 

uczucia, nie był w stanie się go wyrzec, mimo udręki. W 1888 roku, kiedy romans 

wygasł, pisał: „uwierz choć trochę, że nigdy cię nie zapomnę” oraz „wróć któregoś 

dnia”
22
. Wieczne więzienie Merlina stało się również dolą malarza, a mit o femme 

fatale środkiem jego ekspresji.  

5. Anielice zagubione we śnie 

Kusicielka, kobieta upadła czy fatalna to jeden z dwóch najczęściej spotykanych 

typów przedstawień prerafaelickiej muzy. Na jego drugim biegunie znajduje się grupa 

gloryfikowanych przez męskiego widza anielic o obliczu Madonny i w tym ujęciu 

zbliżonych do wiktoriańskiego modelu „Anioła Domowego Ogniska”. Są to szlachetne 

panny dworskie, romantyczne obiekty niespełnionej miłości i równie często symbole 

straty – kobiety umierające. 

Najsłynniejszym prerafaelickim wizerunkiem w tym charakterze jest „Ofelia” 

(1851-52) Johna Everetta Millaisa, zainspirowana tragicznymi wydarzeniami 

z „Hamleta” Szekspira (rys. 3). Bohaterka dowiadując się, że jej ojciec dokonał żywota 

z rąk jej ukochanego, popada w szaleństwo i tonie w rzece. Obraz ukazuje moment, 

gdy nieświadoma końca swego losu dziewczyna unosi się w letargu na wodzie, 

otoczona roślinnością. Jeszcze tylko trzyma ją na powierzchni nabrzmiała od powietrza 

suknia, która wkrótce, nabrawszy wody, ściągnie Ofelię na dno. Wzrok dziewczyny 

jest nieobecny, usta bezwiednie rozchylone. Jej rude kosmyki plączą się gdzieś poniżej 

lustra rzeki, natomiast otwarte dłonie wystają nad wodę, jak gdyby w biernej modlitwie 

o przyjęcie w zastępy niebieskie.  

Pozująca dla Millaisa Elizabeth Siddal omal sama nie podzieliła losu szekspirow-

skiej bohaterki, co dodało tylko dziełu rozgłosu i pikanterii. Wyjątkowo trudne, niespo-

tykane wcześniej ujęcie ciała – praktycznie bez pozy, w zawieszeniu – wymagało 

nieszablonowego podejścia. Gąszcz roślinności i rzeka zostały odmalowane z natury, 

jako pierwsze. Następnie artysta przygotował w swoim atelier dla Elizabeth napełnioną 

wodą cynową wannę. Kostium modelki stanowiła zabytkowa, haftowana srebrem 

suknia, którą Millais zakupił specjalnie na potrzeby realistycznie oddanej sceny. Aby 

dziewczyna nie wychłodziła się leżąc po uszy w wodzie podczas wielogodzinnej sesji, 

przygotowano lampy do ogrzewania wanny. Jednego dnia jednak zgasły, czego 

pochłonięty pracą malarz nie zauważył. Odrętwiała z zimna modelka, niemo poddana 

roli, nabawiła się w ten sposób poważnego przeziębienia, którego koszty leczenia 

musiał pokryć artysta. 

 

                                                                
21 Tamże, s. 104. 
22 EBJ to MZ, 3 February 1888, Dreweatts sale, 15 March 2016, lot. 104, cyt. za: J. Marsh, dz. cyt., s. 155. 
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Rysunek 3. John E erett Millais „Ofelia”, 1851-52 [Public domain, via Wikimedia Commons] 

Choć temat Ofelii był już wcześniej w malarstwie eksplorowany, dzieło Millaisa 

charakteryzowała wyjątkowość. Recenzja w „The Times” brzmiała: „musi być coś 

dziwnie perwersyjnego w wyobrażeniu Ofelii zanurzonej w zachwaszczonym rowie, 

wyobrażeniu pozbawiającym to nieszczęśliwie zakochane dziewczę utonięcia w do-

stojnym i pięknym ujęciu”
23

. Istotnie, naturalistyczne odzwierciedlenie topielicy 

stanowiło zarówno przewrotne odejście od akademickiej tradycji ikonograficznej, jak 

i zapowiedź dekadenckiej seksualności. Magda Romanska zauważa, że odmalowana 

przez Millaisa niezdrowa bladość i chorobliwa kruchość Elizabeth „stały się podstawą 

erotycznej wizji końca wieku”
24

.  

Sensualność Ofelii wyraża ideał femme fragile, delikatnej kobiety w opresji, 

niezdolnej do indywidualnej egzystencji, a przez to zależnej od męskiej protekcji 

i afektacji
25
. Wpisuje się w niego również postać samej modelki, Elizabeth Siddal, 

idealizowanej damy serca Rossettiego i jego późniejszej żony, zmarłej przedwcześnie 

od przedawkowania laudanum (nalewki z opium), którym leczyła nawracające depresje 

oraz stany nerwowe. Sportretowana w roli Ofelii
26

, jak i dantejskiej Beatrycze, Elizabeth 

niejako przepowiedziała swój los. Stała się również ze swoimi długimi, rudymi włosami, 

alabastrową cerą i melancholijnym wzrokiem prerafaelickim wzorem romantycznej 

piękności. 

                                                                
23 The Times, Saturday, Issue 21104: Exhibition of the Royal Academy, 1 May 1852, s. 8, cyt. za: Wandering 

Amelia, John Everett Millais – Ophelia, 27 April 2020, https://www.wanderingamelia.com [dostęp: 

1.12.2020]. 
24 Romanska M., NecrOphelia: Death, Femininity and the Making of Modern Aesthetics, s. 36, [w:] 

Performance Research: A Journal of the Performing Arts 10, Special Issue: On Shakespeare, No. 3, 2005,  

s. 35-53. 
25 Tamże, s. 37. 
26 Jedną z roślin otaczających Ofelię jest kwiat czerwony maku, z którego pozyskuje się opium. 
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Tymczasem w opinii Angeliki Frey femme fragile stanowi pozornie niewinną, lecz 

nie mniej niebezpieczną siostrę femme fatale
27
. Jej charakterystyka wywodzi się 

z wiktoriańskiego ideału słabej, łagodnej i czystej moralnie kobiety. Zmysłowość bije 

od niej naturalnie, nieintencjonalnie w porównaniu ze świadomą seksualną prowokacją 

femme fatale. Jest uosobieniem najwspanialszych cnót, ale jej niespełniona, nieszczę-

śliwa miłość staje się źródłem udręki i obłędu, doprowadzając finalnie do autodestrukcji. 

Przedstawienia w typie femme fragile ukazywały męski punkt widzenia na „naturalnie 

niestabilne zdrowie psychiczne” kobiet
28

. 

6. Podsumowanie 

Wizja kobiety u Bractwa Prerafaelitów była przełomowa. Bunt przeciwko akademi-

ckiej tradycji narodził nowy archetyp kobiecości, stanowiący podłoże dla dekadenckiej 

sztuki końca XIX wieku. Wykrystalizowany na płótnach Rossettiego, Burne-Jonesa 

czy Millaisa ideał stał w opozycji do przyjętych społecznie konwenansów i początkowo 

szokował wiktoriańskiego odbiorcę. Z biegiem czasu jednakże został powszechnie 

przyjęty. Za twarzami każdego uwiecznionego oblicza, czy to okrutnej czarodziejki, 

czy delikatnej panny dworskiej kryje się modelka, kobieta z krwi i kości, której indywi-

dualny pierwiastek niejako pozostaje włączony w strukturę obrazu. Często znamy je 

z imienia i nazwiska – co stanowi wyjście poza akademicką normę anonimowego 

modela. Są to żony, przyjaciółki, siostry czy kochanki artystów, których powierz-

chowność oraz charakter współgrały z rolą, do której pozowały. Kobiety te otaczają 

różne historie i legendy, budujące ich tożsamość jako symboli emancypacji i nowej ery. 

Prerafaelicką piękność cechowała porcelanowa cera, pełne namiętne usta i melan-

cholijne oczy, a czasem również ponętna, kolumnowa szyja. Rozpuszczone, długie 

włosy miały najczęściej barwę miedzi, który to kolor od zarania dziejów budził skrajne 

emocje
29
. W epoce wiktoriańskiej był niemodny i jednocześnie kojarzył się z seksualną 

rozwiązłością.  

Zmysłowość prerafaelickiej kobiety nie kończyła się jednak na atrakcyjnej urodzie. 

Jej prowokacyjność w dużej mierze konstruowała naturalistyczna technika malarska, 

oddająca cielesność w najmniejszym detalu, nieidealizująca wizerunku na zasadzie 

klasycznej konwencji. Muza Bractwa Prerafaelitów pojawiała się na płótnie niczym 

żywa, niosąc więcej napięcia seksualnego niż wystudiowane, akademickie akty, gdzie 

odrealniona Wenus prawie wcale nie przypominała żywego człowieka. Lynda Nead 

trafnie ujmuje obawy bezpiecznej, sztampowej sztuki oficjalnej: „miłość przeobraża 

akt w nagą kobietę”
30
. Tymczasem wpisana w prerafaelickie dzieła namiętność, będąca 

owocem prywatnej relacji artysty z modelką, sprawiała, iż nawet ubrana bohaterka 

stawała się nieznośnie erotyczna. 

Ucieleśniona piękność popadała w twórczości bractwa w dwa schematy przedsta-

wieniowe. Raz była femme fatale, silną i świadomą swej seksualnej siły czarodziejką, 

luksusową kurtyzaną czy kobietą upadłą. Zniewalała mężczyznę, który wpadał w sidła 

                                                                
27 Frey A., Meet the Femme Fragile, the Femme Fatale's Counterpart, 3 August 2020, 

https://www.artandobject.com [dostęp 1.12.2020]. 
28 Tamże. 
29 Zob. Harvey J.C., Red: A Natural History of the Redhead, Allen & Unwin, 2015. 
30 Nead L., The Female Nude: Pornography, Art, and Sexuality, s. 331, [w:] Signs, Vol. 15, No. 2, The 

University of Chicago Press, 1990, s. 323-335. 

https://www.artandobject.com/
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pożądania. Innym razem, mogła mieć twarz femme fragile, dziewicy pełnej powabu 

i gracji, oczekującej rycerza, który ją uratuje. Jej sensualność była bezwiedna, choć nie 

mniej kusząca. Delikatność oraz neurotyczność femme fragile stanowiła jednak 

zagrożenie. Fatalizm oparty na niespełnieniu miłosnym mógł być dla niej drogą do 

obłędu i samounicestwienia.  

Prerafaelicki archetyp kobiecości jest istotnym elementem feministycznej historii 

sztuki. Choć tworzony przede wszystkim przez mężczyzn, dla mężczyzn, nie pozbawia 

kobiety tożsamości, gdyż jest ona gloryfikowanym, najwyższym natchnieniem artysty, 

aktywnie zaznaczającym swoją obecność na płótnie. To prawdziwa bogini, niespo-

tykana wcześniej w malarstwie, jak i sferze społecznej. 
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Prerafaelicka muza – nowy archetyp kobiecości epoki wiktoriańskiej 

na przykładzie wybranych dzieł Bractwa Prerafaelitów 
Streszczenie 

Kiedy w epoce wiktoriańskiej matrymonialny ideał stanowiła kobieta skromna i powściągliwa, o delikatnym 

zdrowiu oraz wątłej posturze, na salonach Królewskiej Akademii triumfy święciły kolejne sztampowe 

akty, usprawiedliwiające obnażone ciała wzniosłym tematem historycznym. W tym samym czasie trójka 

zbuntowanych studentów malarstwa poszukiwała na ulicach Londynu zupełnie innego wzorca piękna, 

odrzucając akademicki schematyzm i pozorną społeczną pruderyjność. Ich tajne stowarzyszenie, Bractwo 

Prerafaelitów, w centrum swojej twórczości stawiało kobiecość w nowym wydaniu. 

Prerafaelici podążali za konkretnym estetycznym ideałem, którego źródłem była sztuka włoskiego quattro-

centa, a inspiracje dla swych przedstawień czerpali z literatury, mitów i legend. Z ich płócien spozierają na 

nas tajemnicze kobiety, o porcelanowej skórze, namiętnych ustach i miedzianych lokach, przyodziane 

w powłóczyste szaty. Za wizerunkami tych boskich istot kryją się prawdziwe modelki – przyjaciółki, żony oraz 

kochanki artystów – figury o silnych osobowościach, które aktywnie zaznaczyły swą rolę w prerafaelickim 

ruchu, co udowadnia Jan Marsh w „Pre-Raphaelite Sisters”. 

W swojej pracy pragnę poprzez analizę wybranych dzieł Prerafaelitów scharakteryzować nowy archetyp 

kobiecości, który dzięki tej konkretnej aktywności artystycznej miał szansę się skrystalizować. Jak zwraca 

uwagę Małgorzata Wronka w tekście „Pokaż mi swoje ciało, a powiem ci, kim jesteś”: „kobieta prerafa-

elicka jest fascynującym połączeniem natury, piękna i niezależności, które widoczne jest zarówno 

w działaniach bractwa, jak i w teoriach feministycznych (…)”. Przyglądając się odmalowanym bohaterkom, 

ich cechom fizycznym i psychicznym, mam nadzieję ukazać wyjątkowość tych wizerunków kobiecych na 

tle malarstwa akademickiego. Chcę również uzasadnić ich skandaliczność z perspektywy XIX-wiecznego 

odbiorcy sztuki. Tam gdzie będzie to możliwe, dopełnię obrazu prerafaelickiej kobiety, łącząc artystyczną 

wizję z osobą muzy, która pozowała artyście. 

Słowa kluczowe: Prerafaelici, Bractwo Prerafaelitów, Millais, Rossetti, Burne-Jones, muza, kobieta, 

femme fatale 
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Ewa Borkowska
1
  

„ ultura jest domem Bycia” –  

jak poeta, muzyk i filozof postrzegają kulturę 

1. Wstęp: miejsce kultury w poezji, filozofii i muzyce 

 Spośród najbardziej znanych filozofów i twórców kultury angielskiej i anglo-

amerykańskiej z pewnością wyróżnia się trzech, których łączy więcej niż dzieli, choć 

ich działalność przypada na różne okresy historii. Są nimi Matthew Arnold (1822-

1888), poeta, eseista i znawca kultury oraz edukator Anglii wiktoriańskiej, autor słynnej 

książki „Kultura i anarchia” (1866-9), Thomas Sterns Eliot (1888-1965), urodzony 

w roku śmierci Arnolda, jeden z największych poetów anglo-amerykańskich, znawca 

filozofii i religii (chrześcijańskiej, buddyjskiej i hinduizmu), ale oddany najbardziej 

poezji i kulturze, także szeroko pojmowanej kulturze chrześcijańskiej, anglikanin, 

dramaturg, znawca i propagator kultury angielskiej, o której napisał słynny traktat 

„Notatki dotyczące definicji kultury” (1948) i „Jedność kultury europejskiej”, wreszcie 

Sir Roger Scruton (1944-2020), zmarły w lutym 2020 roku, autor ponad czterdziestu 

książek dotyczących filozofii, kultury europejskiej, muzyki, religii i znawca historii 

kościoła anglikańskiego, którego był zdeklarowanym obrońcą i uważał za swój kościół 

osobisty (napisał historię kościoła anglikańskiego „My Church A Personal History of 

the Church of England”, 2012). Ci trzej mistrzowie pióra, znakomici pisarze i erudyci, 

znawcy kultury, literatury i historii Anglii, a także kultur innych narodów, żyli w różnych 

epokach historycznych, w różnych czasach, w erze wiktoriańskiej, w epoce moder-

nizmu i współcześnie, jak niedawno zmarły Roger Scruton. Łączyła ich miłość do 

własnego kraju, poglądy wykształcone podczas studiów humanistycznych i filozoficzno-

literackich na najlepszych uczelniach angielskich i amerykańskich oraz pamięć o własnej 

ojczyźnie, o narodowym dziedzictwie, którego korzenie sięgają czasów klasycznych, 

greckich i rzymskich, a także historii Anglii przed najazdem Rzymian w I w. n.e. oraz 

historii kultury innych narodów, jak w przypadku Eliota i Scrutona.  

Wszyscy trzej przejawiali wszechstronne zainteresowania literaturą, muzyką, historią, 

filozofią oraz kulturą powszechną. Arnold pisał o kulturze własnego kraju w czasach 

wiktoriańskich, w których edukacja pozostawała pod silnym wpływem nauki i dyscy-

pliny klasycznej. Występował w obronie kultury angielskiej, przypominając, jakie 

konsekwencje przynieść może dezorientacja, zagubienie i chaos, brak szacunku dla 

studiów klasycznych, a także oddanie się tylko jednej pasji z pominięciem innych. 

Przestrzegał przed nadejściem złowrogich sił, które mogą pochłonąć „morze wiary” 

i nawoływał do pielęgnowania rodzimej edukacji, której wzorców dostarczały systemy 

edukacji odwiedzanych przez niego krajów europejskich. Eliot, rozmiłowany w kulturze 

i literaturze francuskiej, studiował na uniwersytecie Harvarda, by potem przenieść się 

do Anglii, gdzie mieszkał do końca życia. Poświęcił się nie tylko pisaniu poezji, w tym 

słynnych poematów epoki modernizmu takich, jak „Ziemia jałowa” czy „Cztery 

                                                                
1 borkow@xl.wp.pl, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski, 

www.us.edu.pl. 
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kwartety”, ale także studiowaniu filozofii, muzyki i innych religii poza chrześcijańską. 

Cechowała go wielostronność zainteresowań, które wykraczały poza wąskie obszary 

badań kulturowych Arnolda. Dodał do tych badań sztukę i muzykę, wzbogacając tym 

samym zakres kulturowych dociekań swojego poprzednika. Eliot mógł z perspektywy 

całego wieku spojrzeć na epokę wiktoriańską, ale także z odległej Ameryki, w której 

się urodził, studiował i mieszkał, zanim osiedlił się na stałe w Anglii. Przeżył dwie 

wojny światowe i czytał w kilku językach, co pozwoliło na prowadzenie studiów 

komparatystycznych, a także interdyscyplinarnych w dziedzinie tak literatury, jak 

i sztuki czy muzyki (interesowała go muzyka francuska i biegle władał językiem 

francuskim). Wielokulturowe badania pozwoliły mu nie tylko poznać zaplecze kultu-

rowe innych krajów, poza Anglią, ale także porównać i uzupełnić to, co nie zostało 

jeszcze zbadane czy wypowiedziane przez innych.  

Ostatni z wymienionych pionierów kultury, mistrz słowa, filozof, erudyta i muzy-

kolog, autor obszernej monografii „Estetyka muzyki” oraz książki na temat muzyki 

Wagnera i krótkiego traktatu „Kultura jest ważna” dopełnia dzieła swoich poprzed-

ników. Zmarły w 2020 roku Sir Roger Scruton pozostawił po sobie ponad 40 książek, 

w których wyraził osobiste myśli i refleksje na tematy kultury, literatury, muzyki 

i filozofii, które studiował i wykładał tak w Wielkiej Brytanii, jak i w Ameryce. Każde 

jego studium jest nie tylko dowodem wielkiej erudycji autora, ale także przykładem 

dobrego humoru, co jest dowodem inteligencji twórcy, który pozostawił po sobie 

„Przewodnik po filozofii dla inteligentnych”, a także „Piję, więc jestem. Przewodnik 

filozofa po winach”, czy też „Przewodnik po kulturze dla inteligentnych” (2006)
2
. Tak 

humorystycznie brzmiące tytuły dowodzą, iż sam autor potrafił z dystansem opisywać 

rzeczywistość i zachęcał swoich studentów do czytania i studiowania dzieł wybitnych 

filozofów i twórców kultury. Jak sam wyznaje, choćby w książce „Muzyka jako sztuka”, 

przypatrywał się młodym, których uczył i słuchał ich w imię filozofii dialogu; niczym 

w szkole perypatetyków odbywał dyskusje, które stawały się swoistym „incipio”  

(G. Steiner) jego kolejnych książek, inspiracją do pisania i dzielenia się wiedzą z innymi, 

także w postaci dziennikarskich felietonów, artykułów i esejów na tematy kulturowe.  

2.  ultura jako „słodkość i światło” 

Matthew Arnold patronował kulturze wysokiej, był synem nauczyciela, wychowywał 

się w domu, gdzie promowano i szanowano tradycję kultury i literatury klasycznej. 

Dlatego poszukiwał źródeł kultury w historii renesansowego słowa civilite, czyli 

„burżuazji w miastach”, autorytetu arystokratów, o czym pisze w dziele Culture and 

Anarchy: An Essay in Political and Social Criticism (1867-1869). Podkreślał, iż ten 

rodzaj kultury to kult dzieł kanonicznych, które wzbudzają intelektualną ciekawość 

i wzbogacają wiedzę intelektu, choć żalił się, że taka kultura zaczyna powoli zanikać na 

rzecz kultury klasy średniej, bardziej pospolitej i zrozumiałej dla ogółu społeczeństwa. 

Arnold określał kulturę jako „słodkość i światło” („sweetness and light”), terminami 

pochodzącymi z satyry Jonathana Swifta (1667-1745) „Bitwa książek” (opublikowanej 

w 1704), w której ten oświeceniowy powieściopisarz i satyryk pochodzenia anglo-

irlandzkiego stawał w obronie pisarzy klasycznych („Bitwa książek” to prolegomenon 

do „A Tale of a Tub. Written for a Uni ersal Impro ement of Mankind”, napisanej 

                                                                
2 Podane daty to wydania polskich tłumaczeń Rogera Scrutona. 
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w latach 1694-1697, ale opublikowanej w 1704 roku). „Słodkość i światło” odnosiły 

się do poezji, a w krytyce literackiej i kulturowej oznaczały „przyjemności (piękno) 

i inteligencję (rozum, umysł)”, dwa istotne wyznaczniki charakterystyczne dla kultury 

wysokiej. Na sposób satyryczny i z dużym wyczuciem humoru opisał Swift spór po-

między zwolennikami kultury i literatury starożytnej i nowożytnej, który miał miejsce 

najpierw we Francji, a potem w Anglii, a dotyczył promowania nauczania klasycznego 

i kontrowersji związanej z rozstrzygnięciem owego sporu. W satyrze zatytułowanej 

„Bitwa książek”, kłótnia toczy się między książkami w bibliotece królewskiej (King’s 

Library) znajdującej się w czasach Swifta w St. James’s Palace, w londyńskiej City of 

Westminster. 
Konflikt starożytności z nowoczesnością dotyczył także kwestii nauczania języków; 

zastanawiano się, czy zachować „martwą” łacinę, czy też oddać prymat „językom 
nowoczesnym”, w tym językowi narodowemu preferowanemu od czasów renesansu. 
William Temple, angielski polityk, patron Swifta i autor eseju „Reflections upon Ancient 
and Modern Learning” (1697), w którym bronił nauczania klasycznego, zastanawia się 
także, który wybór jest lepszy, czy kult starożytności, czy też pójście drogą nowo-
czesności, choć ten ostatni wybór bardziej skłania do refleksji

3
. Podaje w tym miejscu 

przykład „krasnali [modernistów], którzy stoją na ramionach gigantów”
4
 starożytności, 

dowodząc tym samym, iż wybór jest niełatwy i należy wybrać pewien kompromis. 
Swift w „bitwie książek” skłania się bardziej ku „wiedźmie” krytycyzmu jako obroń-
czyni „nowoczesnych”. Gdy pojawia się książka starożytnego Ezopa i przerywa debatę 
pszczoły z pająkiem, pająk oskarża pszczołę o nieróbstwo, czy nudę, podczas gdy sam 
siebie postrzega jako postać, która zajmuje się bardzo oryginalną i twórczą czynnością, 
„tkaniem i plwaniem tylko dla siebie i gardzi wszelkimi zobowiązaniami i pomocą 
z zewnątrz”

5
; pajęczyna jest jego dziełem, a zarazem sukcesem tak architektury, jak 

i matematyki. Pszczoła zarzuca pająkowi, że żywi się insektami i robactwem, podczas 
gdy ona sama zbliża się do najpiękniejszych kwiatów, których nigdy nie niszczy. Zbiera 
nektar (słodkość), a z pszczelego wosku wyrabiane są świece (światło). Rozjemcą 
i sędzią zostaje Ezop, który rozstrzyga spór, deklarując, iż starożytni są jak pszczoły, 
które „wypełniają ule miodem i woskiem, w ten sposób dostarczając ludzkości najszla-
chetniejsze rzeczy, słodkość i światło”

6
. Imitacja starożytnych natomiast owocuje 

twórczością wypełnioną radością (słodkość) i moralną mądrością (światło). Z tej opo-
wieści Swifta czerpie Arnold symbolikę obu terminów, by pokazać, iż kultura klasyczna 
dostarcza „słodyczy i światła”, tak istotnych przyjemności w naukach humanistycznych, 
w sztuce i literaturze; rezygnuje z podziału Swifta na oryginalność i imitacje. W ten 
sposób Arnold staje w obronie Greków, którzy, jak zaznacza, być może nieco ignorowali 
moralność i materializm, ale eksponowali piękno i harmonię, które są nieodzowne 
w dążeniu do perfekcji. Stawał więc w obronie piękna i sztuki wbrew wiktoriańskim 
hasłom promującym utylitaryzm i pragmatyzm (maszyny) zamiast wartości kulturowych. 

                                                                
3 Spor ów nawiązuje do słynnej XVII-wiecznej debaty, która przetoczyła się przez Académie Franḉaise, 

a zapoczątkowana została przez Nicolasa Boileau (po stronie starożytności) i Charlesa Perraulta (po stronie 

nowożytności). 
4 Spingarn J.E. (red.),  ir William Temple’s Essays on ancient and modern learning and on poetry, 

https://archive.org/stream/sirwilliamtemple00tempuoft/sirwilliamtemple00tempuoft_djvu.txt, 25.11.2020, 

22:05. 
5 Swift J., A Tale of the Tub, https://www.gutenberg.org/files/623/623-h/623-h.htm 25.11.2020, 23:05. 
6 Tamże. 

https://www.gutenberg.org/files/623/623-h/623-h.htm%2025.11.2020
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Arnold jest także autorem dwóch pojęć ważnych dla kształtowania kultury; 

pierwsze z nich to „hellenizm”, a drugie – „hebraizm”. Hellenizm bowiem wiąże się 

z szacunkiem dla kultury klasycznej, a hebraizm dotyczy religijności. Według Arnolda, 

eseisty i poety, obie koncepcje są ważne w pielęgnowaniu kultury, gdyż przyczyniają 

się do jej spójności, tworząc „kontrapunkt przeciwieństw”, czy też dualizm elementów 

uzupełniających się wzajemnie, niezbędny do budowy dzieła kulturowego. Ten angielski 

esteta, filozof i poeta, postrzegał kulturę jako „duchową odyseję”, uczył poszukiwania 

rzeczy, które przekraczają granice rzeczywistości i świata i pomagają człowiekowi 

w dążeniu do samo-perfekcji (self-betterment, self-perfection). Kultura, według Arnolda, 

jest poszukiwaniem dobrego sensu, smaku i doskonalenia osobowości, a także „wiedzą 

o tym, co może być najlepiej poznane w świecie i najlepiej wypowiedziane”. Dążenie 

do samodoskonałości, napotkało jednak wiele głosów polemicznych, w tym autora 

„Kulturowej Historii Anglii” F.E. Hallidaya, a potem T.S. Eliota, którzy wytknęli 

Arnoldowi jednostronność w podejmowaniu kwestii definicji kultury i spojrzenia tylko 

przez pryzmat edukacji społecznej. Dostrzegli bowiem w jego pismach brak 

odniesienia do muzyki czy sztuk wizualnych. Kultura wedle Arnolda to intelektualna 

strona cywilizacji, dążenie do doskonalenia inspirowanego pasją moralną i społeczną 

czynienia dobra. Arnold stoi po stronie kultury wysokiej i przeciwstawia ją kulturze 

masowej, gdyż, jak to ujmuje, kultura jest „operacją wewnętrzną”
7
, indywidualną dla 

każdego człowieka. Ten angielski eseista i filozof zaleca odseparowanie się od głównego 

strumienia życia narodowego, i poświęcenie „wszystkich stron naszego bycia temu, co 

religijne”; religia bowiem posiada „boskie piękno i blask” i dostarcza ich świadectwa. 

Arnold zaznacza, iż postawa „hebraizmu” sugeruje, iż aspekty religijne zakotwiczone 

są we wnętrzu człowieka, a kultura jest właśnie uwarunkowaniem wewnętrznym, które 

pomaga w dążeniu do perfekcji. Ubolewa, iż człowiek bardziej dąży do sukcesu 

komercyjnego niż do bycia sobą, jednakże kultura, jako „słodkość i światło”, spełnia 

właściwą misję drogowskazu kształcenia i ukierunkowania edukacji.  

Interesujące jest także pojęcie światła, które określone zostało jako inteligencja, 

podstawowy składnik perfekcji. Filozofia Arnolda dotyczy wolności osobistej każdego 

obywatela i jest najważniejsza w życiu Brytyjczyków, gdyż jednoczy społeczeństwo; 

znajdujemy w niej jednak zastrzeżenie, iż zawsze istnieje niebezpieczeństwo i zagro-

żenie anarchii. Państwo jest potrzebne, a system całkowitej wolności nie może się sam 

regulować. Dlatego społeczność potrzebuje państwa, by nie popaść w anarchię. Dla 

wolnego narodu kultura stanowi centrum autorytetu, które definiuje Arnold jako 

„dążenie do totalnej perfekcji poprzez wiedzę na temat wszystkich spraw, które nas 

najbardziej interesują, dążenie do tego, co zostało najlepiej pomyślane i wypowiedziane 

w świecie”
8
. W wybranych postaciach szuka Arnold autorytetów kultury, którzy mają 

jaśnieć niczym światło
9
. Autorytet taki jest wieczny i stanowi wewnętrzne ubogacanie 

„najlepszego ja”, przykład samodoskonalenia, staje się świeżym i wolnym poszuki-

waniem piękna i inteligencji. Arnold uważał, iż kultura sięga ponad religię, gdyż jest 

ekspansją władzy ludzkiej, przeciwną „mechanicznemu” utylitaryzmowi, jest środkiem 

samodoskonalenia, a nie celem. Kultura, ów harmonijny związek poezji (ideału 

                                                                
7 Arnold M., Culture and Anarchy, http://public-library.uk/ebooks/25/79.pdf, s. 4. 25.11.2020, 18:30. 

Przekład mojego autorstwa. 
8 Tamże. 
9 Tamże, s. 31. 
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piękna) i religii (ideał moralności) jest postrzegana jako środek, który przechowuje, 

konserwuje (stąd też filozofia konserwatyzmu) całokształt jednostki ludzkiej. To 

kultura ignoruje maszynę, gdyż cechuje ją umiłowanie „słodkości (piękna) i światła 

(inteligencji)”, pragnienie przetrwania obu tych pasji. 

Trzy grupy, na które Arnold podzielił społeczeństwo, czyli „Barbarzyńców, 

Filistynów i Populistów” mają wspólny cel: czynienie tego, co się lubi, winno być 

nadrzędnym celem człowieka i przynosić satysfakcję. W poszukiwaniu perfekcji ważną 

rolę odgrywa posłuszeństwo, wysiłek, chęć, ochota i zapał do nauki. W tak zróżnico-

wanym społeczeństwie jak angielskie w erze wiktoriańskiej kultura pozostaje płynna 

i ciągle należy ją doskonalić i przyjmować na nowo. Arnold jest także zwolennikiem 

kultury słuchania, co znajduje wyraz w V rozdziale „Kultury i anarchii” zatytułowanym 

„Porro Unum est Necessarium”, „A potrzeba tylko jednego”. Przypowieść o Marcie 

i Marii (Łk 10, 38-42)
10

 sugeruje, iż potrzebna jest równowaga między życiem 

aktywnym (Marta) a kontemplacyjnym (Maria). Kultura zatem, wedle tego, co ma na 

myśli Arnold, jest „obraniem najlepszej cząstki”.  

Odnosząc się do kwestii religii w kulturze, którą nazywa „hebraizowaniem” 

(Hebraising), czyli poddaniem się religijnej totalności, dyscyplinie i posłuszeństwu, 

Arnold przyznaje, iż bezrefleksyjne praktykowanie religii, bez umiaru, może nieco 

oddalać od kultury. Dla Arnolda istotna jest kultura społeczna narodu angielskiego, 

który jednak postrzega jako zaściankowy, zbyt poddany protestanckiej etyce pracy 

i pogoni za zyskiem. Podział społeczeństwa wiktoriańskiego na dwie grupy, pragma-

tyków i transcendentalistów, sprawił, iż świat artystyczny i literacko-kulturowy także 

opowiadał się po jednej ze stron. Arnold pozostawał pod wielkim wpływem „Idei 

uniwersytetu” kardynała J.H. Newmana, teologa, filozofa, a potem także, od 1845 roku 

konwertyty. Dzieło Newmana pozwoliło na zdefiniowanie kultury, którą uważał za 

najważniejszy środek do „zneutralizowania” prowincjonalnej bezmyślności i prymity-

wizmu. Pokazywał miejsca angielskiej prowincji, którą pragnął kulturowo zreformować 

i rozwinąć. Bez wątpienia uchwycił nastrój społeczności wiktoriańskiej i pragnął 

wzbudzić w niej poczucie samoanalizy i samokrytycyzmu. We wstępie do „Kultury 

i anarchii” pisze, iż „kultura, która oparta jest na pobieżnym studiowaniu greki i łaciny, 

jest kultura poczętą (begotten) przez intelektualną ciekawość; podlega wartościowaniu 

z czystej próżności i ignorancji, albo jako coś, co jest motorem różnicy społecznej 

i klasowej oddzielającej wyznawcę, jak odznaka czy tytuł, od innych ludzi, którzy jej 

nie posiadają”
11

. Trudno bowiem oddzielić kulturę od jej zakorzenienia w hellenizmie, 

od greckiej przeszłości, bowiem „prawdziwa kultura”, „studium perfekcji” jest gloryfi-

kacją klasycznej przeszłości. Hellenizm daje poczucie spontaniczności świadomości 

i czystości myślenia w przeciwieństwie do większej dyscypliny i posłuszeństwa hebra-

izmu. Społeczeństwo angielskie uprawia purytanizm, który nadal jest reakcją na po-

gańskie odrodzenie z XVI wieku. Jednakże ta postawa jest przeciwna pięknu i wolnej 

inteligencji (myśleniu). Trzeba przywrócić i rozwijać, apeluje Arnold, idee prawego 

rozumu („right reason”), który przezwycięży bezmyślny indywidualizm wszystkich 

klas społecznych. 

  

                                                                
10 Pismo Św., http://www.biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=325. 
11 Arnold M., Culture and Anarchy, s. 13. 
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3. W stronę kultury nowoczesnej 

Podejście do kultury M. Arnolda, spotkało się z krytyką T.S. Eliota (1988-1965), 

który wprawdzie wysoko ceni walory swojego poprzednika, ale bardziej jako poety. 

Zarzuca mu natomiast, iż traktuje kulturę selektywnie, wybierając jedynie walor 

jednostkowy i grupowy oraz doskonalenie indywidualne poprzez kulturę. Ignoruje 

realizację ideałów danej klasy, gdyż widzi tylko jednostkę i jej kulturowy rozwój 

poprzez indywidualne samodoskonalenie. Eliot zwraca uwagę na „wybredny smak” 

Arnolda i jego „wyniosłość”, a także „oficjalny styl”
12

 wypowiedzi, często pod wpły-

wem J.H.Newmana (relgijność) i A. Huxleya (naturalizm, naukowość), co podkreśla 

także samotność, niepokój i brak satysfakcji z głoszonych poglądów. Przedmiotem 

krytyki staje się przede wszystkim powierzchowne traktowanie piękna przez Arnolda-

poetę. Poeta nie powinien zadowalać się pięknem świata (czy jego brzydoty), lecz 

wstąpić w głąb tego, co piękne, by zobaczyć, iż jest ono jedynie zasłoną dla „nudy, 

rozpaczy i chwały
13
”. Eliot, poeta wielu kultur i religii, anglo-amerykańskiej i fran-

cuskiej, a także chrześcijanin zainteresowany buddyzmem i hinduizmem, zwraca uwagę, 

iż kultura to nie tylko grzeczność i posłuszeństwo, czego szczególnie bronił Arnold, ale 

także kult intelektu, miłość do nauki, filozofii i sztuki nie tylko artysty, ale także 

konesera. Eliot wytykał swojemu poprzednikowi szczególnie brak zrozumienia dla 

muzyki i wrażliwości estetycznej
14

.  

Eliot podkreśla, iż żaden z typów doskonałości nie występuje samodzielnie, lecz 

poszczególne właściwości łączą się ze sobą, gdyż człowiek kultury, oprócz wycho-

wania, posiada także ukształtowany intelekt i wrażliwość, poparte wykształceniem, 

a przy tym pracą dla dobra społeczności. Dostrzega także niebezpieczeństwa zbytniego 

teoretyzowania, próżności czy automatyzmu. Uwrażliwia na pęknięcia i rozziewy 

między kulturą poszczególnych grup, co powoduje rozłam w kulturze różnych pozio-

mów społecznych. Eliot zauważa, że jeśli pojęcie „kultura” odnosimy do bakteriologii 

czy agrokultury, to jest nam łatwiej osiągnąć jednomyślność w określeniu celów, 

natomiast znacznie trudniej, gdy odnosimy się do umysłu lub ducha. Kultura, według 

anglo-amerykańskiego poety, widoczna jest jako świadomy wysiłek jednostki, bardziej 

wyeksponowany na tle danej społeczności
15

. 

Najlepiej obrazuje wielostronność kulturowych zainteresowań Eliota francuski poeta 

Jules Laforgue, urodzony w Urugwaju, którego angielski eseista był wnikliwym 

czytelnikiem i wielbicielem. Eliota fascynowała poezja Laforgue’a z wielu powodów, 

ale głównie dlatego, iż wiersze francuskiego poety obfitowały w bogate słownictwo, 

neologizmy lub przeciwnie – w słowa, które wycofane zostały z użycia, w językowe 

wtręty z innych kultur i języków oraz liczne adaptacje lingwistyczne
16

. Laforgue, 

przybierając maskę Lorda Pierrota, stwierdził, iż nosi ubiory znoszone przez swoich 

poprzedników, myślicieli wszystkich epok. Podobnie uczynił angielski poeta, który 

                                                                
12 Hayward J. (red.), T.S. Eliot Selected Prose, Penguin Books in association with Faber and Faber, London 

1963, s. 165. 
13 Tamże, s. 166. Cytat pochodzi z The Use of Poetry and the Use of Criticism Eliota, 1933, zamieszczony 

przez J. Haywarda w Selected Prose. 
14 Tamże. 
15 Eliot T.S., Kto to jest klasyk i inne eseje, przeł. Heydel M., Wydawnictwo Znak, Kraków 1998, s. 235. 
16 Laforgue J., Poezje, przeł. Ostromęcki B., PIW, Warszawa 1972, s. 16. 
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wybrał postać Prufrocka dla swojej słynnej pieśni miłosnej, w której brzmią wielo-

kulturowe tony z różnych krajów europejskich uformowane w strofy poematu. 

Po swojej europejskiej podróży (Londyn, Paryż, Monachium) powraca Eliot do 

Harvardu. Bernard Bergonzie, biograf poety, pisze o nim tak: „Był zeuropeizowany, 

chodził z laseczką w ręce w bardzo nieamerykański sposób, bardzo przejęty właściwym 

zachowaniem”
17
. Inaczej niż Arnold, Eliot cierpiał z powodu kulturowego nadmiaru, 

co przejawiało się w „dysocjacji wrażliwości” na skutek nakładania się wielu kultu-

rowych obrazów, które umysł jednocześnie dostrzega i rejestruje, powodując porozpra-

szanie myśli poety. W taki sposób jednakże rozpoczęła się kultura modernizmu, 

kultura wielu inspiracji i wpływów, które nawiedzały myśl poety ze wszech stron, 

tworząc mozaikę obrazów w „wizualnym reżimie rzeczywistości”
18
, jak to określił 

Martin Jay. Podczas gdy Arnold widział kulturę jako całość, połączenie wielu czasem 

różnych postaw, pokazując czynniki jednoczące i integrujące, Eliot dostrzegał bardziej 

jej „dezintegrację i rozpad jako najtrudniejsze do naprawienia”
19

. Żył bowiem nie tylko 

na granicy kultur, ale także w czasach Wielkiej Wojny, której traumatyczne skutki 

przyczyniły się do „kryzysu świadomości europejskiej” (zob. Husserl, „Kryzys euro-

pejskiego człowieczeństwa a filozofia”). 

T.S. Eliot w „Trzech znaczeniach kultury” stwierdza, iż kultury nie można oddzielić 

od wrażliwości muzycznej, od religii i sztuk. Tym różnił się od swojego wiktoriańskiego 

poprzednika, który widział w kulturze głównie aspekty społeczne. Wiele miejsca po-

święca Eliot obronie integracji kultury i religii, broni wiary (pamiętamy o „hebraizmie” 

Arnolda), bez której trudno mówić o historii kultury i jej rozwoju. Pisze, iż „wrażliwość 

estetyczna musi zostać rozciągnięta na sferę odczuwania duchowego, a odczuwanie 

duchowe musi zostać rozciągnięte na sferę wrażliwości estetycznej oraz na zdyscyplino-

wane poczucie smaku, zanim będziemy zdolni do wyrażania sądów na temat dekadencji, 

diabolizmu czy nihilizmu w sztuce”
20
. Eliot uważa, iż kultura wespół z religią winna 

przyczynić się nie tylko do poszukiwania sensu, ale także wartości i to nie tylko tych, 

które jednostka już posiada, lecz także tych, których poszukuje i za którymi podąża. 

Eliot poszerza zakres kultury, gdyż poza sensem, wartościami widzi w niej także pewne 

charakterystyczne zachowania narodowe. Tak więc zalicza tutaj zawody sportowe, 

zwyczaje żywieniowe danego narodu, wyścigi konne czy koncerty muzyczne. Nie-

zmiennie marzeniem Eliota pozostaje także rozszerzenie wpływu kultury chrześci-

jańskiej na większe grupy społeczne, ale najpierw winna ona „bronić ludzi od nudy 

i rozpaczy”
21

. Eliot ostrzega przed dezintegracją kultury, którą „obserwujemy wtedy, 

kiedy kultury dwu warstw czy klas tak bardzo oddalają się od siebie, że stają się 

w rezultacie oddzielnymi kulturami, a także wtedy kiedy kultura wyższej warstwy 

rozpada się na części, z których każda reprezentuje tylko jeden przejaw kultury”
22

. 

Jeśli poszczególne obszary badań są izolowane od siebie i nie ma między badaczami 

                                                                
17 Bergonzi B., T.S. Eliot, Macmillan, 1972. Cytat pochodzi z tej książki Bergonziego, który znam na pamięć, 

lecz nie pamiętam strony.  
18 Jay M., „ copic regimes of modernity”, s. 178, [w:] Scott Lash, Jonathan Friedman (red.), Modernity and 

Identity, Blackwell, Oxford, UK & Cambridge USA, 1992. 
19 Eliot T.S., Kto to jest klasyk, s. 240.  
20 Tamże, s. 245. 
21 Tamże, s. 248. 
22 Tamże, s. 240. 
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żadnych więzi porozumienia, wrażliwość estetyczna ulega zubożeniu, zauważa Eliot. 

Poeta wrażliwy na słowo i jego filozoficzną interpretację, na kulturę muzyczną, w tym 

na muzykę francuską (Eliot uwielbiał szczególnie muzykę Oli iera Messiaena 1908-

1992, a w poezji Ch. Baudelaire’a), ale także na dźwięki przyrody i mowy potocznej, 

wniósł do kultury anglo-amerykańskiej bogactwo swojej duchowości i wrażliwości 

estetycznej. Z Anglii, gdzie osiadł na stale, patrzył okiem krytyka na historię amery-

kańską i jej uwarunkowania wielokulturowe. Jako poeta, o ogromnej wrażliwości 

muzycznej i ze zrozumieniem słuchający muzyki, filozof o poglądach konserwatyw-

nych, esteta, ale także świadomy miejsca religii w kulturze, Eliot może pozostać 

znakomitym łącznikiem i prekursorem kultury współczesności, dla której tyle uczynił 

Sir Roger Scruton. 

4. Kultura (współczesna, muzyczna) jest ważna 

Niedługi traktat Rogera Scrutona „Kultura jest ważna” wzbudza nadzieję, że nie 

wszystko jeszcze stracone, że można o kulturze napisać krótko, ale z głębi wieloletniego 

doświadczenia, zamyślenia nad sztuką, filozofią czy muzyką, w oparciu o wszechstronną 

wiedzę, nieprzeciętny eklektyzm i oczytanie w działach filozofii, literatury czy sztuki 

muzycznej. Traktat niedługi nie oznacza jednak niekompletny. W swojej krótkiej 

rozprawie zawarł Scruton wszystko to, co jest dla współczesnej kultury ważne i co 

miało ją uchronić przed dezintegracją. Jako kompozytor jest autorem pokaźnego dzieła 

na temat teorii i kultury muzyki, czyli „Estetyki muzyki”, wydanego w Oxfordzie 

w 1997 roku. Książka ilustruje obszerną wiedzę autora z zakresu estetyki muzycznej. 

Lektura monografii dowodzi, iż Scruton był nie tylko teoretykiem, lecz także praktykiem 

kultury muzycznej, pojmował jej teoretyczne podstawy, ale także skomponował wiele 

utworów, z których kilka miało swoje wykonania koncertowe. Jest także Scruton 

autorem opery „The Minister”. O dokonaniach muzycznych tego inspirującego angiel-

skiego estety i filozofa napisano wiele, w tym także w Polsce znajdujemy ciekawy 

artykuł autorstwa Katarzyny Bogdanowicz w „Meakulturze”
23

. Autorka przypomina, iż 

Scruton uwielbiał muzykę dzięki kompozycjom Mozarta, u którego, jak sam przyznał, 

najbardziej ujęła go „świeżość i prostota kompozycji”, albo, jak to krótko wyraził, 

„prostota duszy”
24

. W artykule „Zrozumieć muzykę” ciekawy wątek dotyczący 

„kultury słuchania” (czego pragnął także Matthew Arnold, chociaż nie odnosił się do 

muzyki w swoich pismach), gdy Autorka wyjaśnia, na czym polega według Scrutona 

„rozumienie muzyki”, o którym jest mowa wielokrotnie w „Estetyce muzyki”, a także 

w innej pracy „Rozumieć muzykę”. 

Pokolenie współczesne reprezentuje w większości kulturę słuchania, ale także 

wizualizacji. Scrutonowskie słuchanie to relacja między wrażliwym organizmem 

a dźwiękiem. Mogłoby się wydawać, że każde usłyszenie dźwięku prowadzi do słu-

chania muzyki, jednak, jak za Scrutonem wyjaśnia K. Bogdanowicz, takie myślenie jest 

błędne. Słuchanie jest bowiem słuchaniem muzyki „dla niej samej”, a nie dla jakiegoś 

celu [zob. też „Estetyka muzyki”]; nie ma wiec uwarunkowań teleologicznych. 

W związku z tym, słuchanie jako muzyczne rozumienie pociąga za sobą wątek inten-

                                                                
23 Bogdanowicz K., Zrozumieć muzykę: wokół filozofii muzyki Rogera  crutona. Podwójna intencjonalność, 

zob. http://meakultura.pl/artykul/zrozumiec-muzyke-wokol-filozofii-muzyki-rogera-scrutona-podwojna-

intencjonalnosc-1402. 
24 Tamże. 
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cjonalny, który odnosi się do naszej świadomości, pozwala na ujęcie tego, czego 

słuchamy i jak słuchamy – czyli „podwójnego słyszenia”
25

. Scruton wyjaśnia wiele 

wątków kulturowych jako kompozytor i słuchacz, jako muzykolog i esteta. 

Wyjaśnienie, na czym polega rozumienie muzyki, jest filozoficzne i przypomina 

pojęcie intencjonalnej świadomości u Husserla. Kompozytor rozumie, iż z jednej strony 

słuchanie muzyki jest odbiorem jej „wewnętrznych wartości” (intrinsic value), ale jest 

także zaangażowaniem własnej świadomości, świadomości intencjonalnej. Rozumienie 

muzyki nie jest bowiem wyznaczeniem celu, ale środkiem do zrozumienia sztuki este-

tycznej, które zawsze zawiera w sobie element rzeczywisty i wyobrażeniowy. Robert 

Frost w swoim ciekawym eseju literackim „Education by literature is education by 

metaphor” („Edukacja przez literaturę jest edukacją przez metaforę”) bardzo podobnie 

ujmuje kwestie percepcji literatury, której czytanie zawsze wymaga „podwójnego 

słyszenia”, tekstu napisanego w jakiejś formie i metaforycznego przesłania, które 

odwołuje do wartości wewnętrznych. Scruton rozróżnia między dźwiękiem a tonem, 

z których pierwszy jest słyszalny, ale uporządkowany poprzez „milczącą gramatykę” 

tonów. W ten sposób objaśnia semantykę słuchania i podkreśla jak ważne jest słuchanie 

dźwięków. To w czasach Arnolda, czyli w erze wiktoriańskiej jeden z największych 

poetów G.M. Hopkins (1844-1889) zachęca czytelników, by „czytali jego poezję 

uchem”. 

W piętnastu rozdziałach ponad pięciusetstronicowej monografii „Estetyka muzyki” 

omawia Scruton najważniejsze parametry dotyczące muzyki, a właściwie sztuki muzy-

cznej. Jest wiec o dźwięku, o tonach, o wyobraźni i metaforze, jest też część dotycząca 

ontologii, języka, rozumienia, formy, treści, wartości, analizy, prezentacji, a ostatni 

rozdział nosi tytuł „Kultura”. Tę właśnie cześć rozpoczyna Scruton od zarysowania 

podziału ludzkich czynności. Pierwsze to te, które wykorzystujemy dla zarobku, 

w jakimś celu, a drugie to czynności ze względu na wartości wewnętrzne, rzeczywiste 

(intrinsic values). Nie pytamy o cel tych wartości, gdyż wystarczają one same w sobie, 

a właśnie „suma takich wartości tworzy kulturę”
26
. Wyznając i pielęgnując takie 

wartości tworzymy świat ludzki, przemieniając system środków w system celów, 

w świat nieznanego celu podróży, nieznanego kierunku, w znajdujące się na horyzoncie 

miejsce zamieszkania. Scruton posługuje się tutaj paradygmatem schillerowskiej 

„zabawy”, która kojarzy się z dzieciństwem, podekscytowaniem i z niewinnością. 

Wszystkie te stany towarzyszą „niezaangażowanemu zainteresowaniu”. Autor wyjaśnia, 

na czym winno polegać jego zdaniem kulturowe zaangażowanie, pojmowanie oraz 

doświadczanie kultury. Jeśli praca staje się zabawą, przyjemnością, to przestaje być 

mozolna i uciążliwa; sprawia bowiem, że dzięki niej odnawiamy własne „ja”, wracamy 

do siebie. Angielski filozof wyjaśnia, iż w zabawie należy oddzielić cel od funkcji, bo 

jeśli zabawę czy rozmowę podporządkujemy jakiemuś celowi, przestanie być zabawą 

czy rozmową, a stanie się towarem. Znajdujemy tutaj wyraźne ostrzeżenie przed 

kulturą, która staje się komercją, czy utowarowieniem. 

Zdaniem Scrutona, kultury nie można oddzielić od religii, gdyż obie łączy nie tylko 

pojęcie „kultu”, ale także pojęcie czasu, w którym dokonuje się zamyślenie, kontem-

placja. Ten pogląd dzieli z Arnoldem i Eliotem, jednak eksponuje go jeszcze bardziej, 
                                                                
25 Tamże. 
26 Scruton R., The Aesthetics of Music, Oxford University Press, Oxford 1997, s. 457. Tłumaczenie 

fragmentów jest mojego autorstwa. 
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gdyż sam jest autorem historii kościoła angielskiego, w czym nawiązuje do pierwszej 

historii eklezjalnej Anglii autorstwa Czcigodnego Bedy (673-735). Jako Anglik 

oddany ojczyźnie i miłujący swój kraj w każdym jego wymiarze, Scruton jest autorem 

książki „Nasz kościół. Osobista historia kościoła Anglii”
27

, w której widać wyraźnie, 

jak ogromny wpływ wywarły na nim studia uniwersyteckie (i dalsze studiowanie 

filozofii), dzięki którym zgłębił najważniejsze prace nie tylko filozoficzne, ale także 

kulturowe, muzyczne, religijne oraz polityczno-społeczne. Jego niespotykana erudycja 

pozwala na zajmowanie stanowiska we wszystkich najważniejszych dziedzinach 

humanistyki, a prace swoich wielkich rodaków i poprzedników traktuje z czcią (kultem) 

i troską. Ich dzieła kształtują jego tożsamość narodową i wielowymiarową kulturę. 

Scruton przejmuje kulturowe dziedzictwo od wielkich mistrzów humanistyki, poetów 

języka angielskiego, docenianych filozofów. Jednym z takich mistrzów jest bez wąt-

pienia Matthew Arnold, twórca „Kultury i anarchii”, a drugim T.S. Eliot, z którym 

dzieli Scruton upodobania estetyczne i miłość do muzyki. W rozdziale „Kultura” 

w „Estetyce muzyki” znajdujemy aspekty, które łączą religię i kulturę, a wśród nich 

wymienia autor, takie, jak: miasma – greckie zanieczyszczenie, także zanieczyszczenie 

powietrza, ale i choroby zakaźne (mówimy np. o miazmatach Wschodu, dawniej dżuma 

czy cholera przywleczone do Europy); w religii będzie to pojęcie grzechu, upadku, 

splamienia. Kolejne to poświęcenie czy ofiara, konieczne w trakcie odbywania pokuty, 

która staje się zwyczajem powtarzanym regularnie w liturgii ceremonialnych gestów. 

Później będzie to rytuał, który jest przekształceniem tego, co naturalne, w to, co 

nadzwyczajne i święte. Rytuał, zewnętrzny przejaw ponadnaturalnej mocy, jest 

spowity (enshrouded), jak to autor określa, w świętość, którą ucieleśnia. Towarzyszą 

mu tajemnicze gesty, archaiczne, imperatywne, bo właśnie takie zostały nam przekazane, 

jako niewyjaśnione. Poprzez rytuały przedostaje się głos przodków i ktokolwiek chciałby 

zmienić liturgiczny obrzęd przy ołtarzu, dokonuje przewrotu, zafałszowania, aktu 

świętokradztwa. W końcu następuje poświęcenie (ofiara), która staje się sacramentem, 

czyli ofiarowaniem człowiekowi (śmiertelnikowi) z ołtarza czegoś, co on ofiaruje, a to 

oczyszcza go z „zabrudzenia” i przywraca do stanu czystości, łączy w komunii, ocala 

z upadku, by dojść do zbawienia
28

. Kult Boga jest tutaj potrzebny, aby otrzymać Jego 

łaski. Wszelkie akty liturgicznego przebłagania Boga są ważniejsze niż teologia, są 

istotną formą ceremonii. Rytuał jest niewyczerpalny i stale odnawiany, dlatego 

znaczenie Mszy jest tym doświadczeniem, które musi być ciągle powtarzane w swoim 

niewyczerpaniu. Staje się nieodzowne nie dlatego, że tęsknimy do niego, ale dlatego, 

że czujemy strach tak wielki, że wolimy śmierć, należymy bowiem do niej, a ona do 

nas. Tak wiec rytuał religijny w estetyce Scrutona jest także rodzajem aktu kultury, 

wraz ze wszystkimi aspektami kultu, liturgią estetycznych gestów i spełnieniem 

rytualnej ofiary. 

Kolejną akoladą między rytuałem religijnym a doświadczeniem estetycznym jest 

kwestia wspólnoty. Doświadczenie estetyczne jest żywym spotkaniem („rzeczywista 

obecność”) między podmiotem a przedmiotem, w którym podmiot ma znaczenie 

uniwersalne. Zdaniem Kanta sąd estetyczny, który jest nieodzownym aktem kultury, 

oczyszcza z niewolniczego przywiązania do pragnień, a przez to człowiek staje się 

                                                                
27 Scruton R., Our Church A Personal History of the Church of England, Atlantic Books, London 2012. 
28 Scruton R., The Aesthetics of Music, s. 460-466. 
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członkiem pewnej wspólnoty, dzieląc swoje życie z życiem innych, doznając ich 

obecności i broniąc wspólnoty w doświadczeniu kontemplacji
29

. Spotkanie i rytualne 

akty religijne są urzeczywistnieniem świętości, prezentacją pobożności, której celem 

jest zbawienie, a nie zysk. Tutaj Scruton prezentuje postawę bardzo zbliżoną do 

poglądów estetycznych i religijnych Eliota. Podobnie jak to określił zmarły w 2020 

roku George Steiner, przeżycie estetyczne jest doznaniem „rzeczywistej obecności”, 

która przychodzi przez wiarę, podczas gdy doświadczenie estetyczne spoczywa na 

imaginacji. Przeżycie estetyczne powiązane jest ściśle z doznaniem religijnym 

i pokazała do filozofia XVIII wieku, szczególnie dociekania na temat wzniosłości 

i piękna, które stanowią o istotnych wartościach kultury.  

 Zmarły 12 stycznia 2020 roku Roger Scruton wiele miejsca w swojej filozoficznej 

i kulturowej (muzycznej) twórczości poświęcił wyjaśnianiu kwestii kultury, czym jest 

i czym powinna być wiedza o niej, o tej, która pochodzi od słowa kult (cult) 

w „culture”, w jakiś sposób spokrewniona także z agro-kulturą, szacunkiem do ziemi. 

Pytania „czym jest kultura” stawia także filozof w pierwszym rozdziale „Przewodnika 

po kulturze nowoczesnej dla inteligentnych”, nawiązując do Johanna Gottfrieda 

Herdera (XVIII w.) i rozróżnienia dwóch pojęć, kultury i cywilizacji, a także podziału 

na „partykularystyczną” koncepcję Herdera i „uniwersalistyczną” koncepcję Humboldta, 

pozostając przy tej ostatniej. Powraca także do Arnolda, by zgodzić się z nim, iż 

kultura jest wielką wartością. Jest też kultura drogą do poszukiwania tożsamości i „bycia 

dla innych”. Krytykuje koncepcję „studiów kulturowych” Raymonda Williamsa, które 

zostały tak bardzo poszerzone o inne aspekty pozakulturowe, iż kultura zaczęła tracić 

z nich swoje poczesne miejsce jako wartość
30
. Scruton ubolewa także nad globalizacją 

i komercjalizacją kultury, nad odchodzeniem od tradycji, od mitów, rytuałów i wiary 

religijnej, a także utratą więzi wspólnotowych. Z uznaniem pisze o szacunku dla wizji 

etycznej, „która nadaje ludzkiej materialności formę osobową”
31
, o odpowiedzialności, 

o wolności jednostki, o „religii jako ostoi człowieka i gwarancie poznania społecz-

nego”
32
. Scruton stoi po stronie kultury wysokiej, gdyż w niej upatruje najważniejsze 

wartości rozwoju człowieka i wiedzę, dzięki której mógł zbudować świat, w którym 

żyje. Przyznaje, że ogromną rolą spełnia w pielęgnowaniu kultury edukacja, która staje 

się drogowskazem dla człowieka spragnionego emocji, ale także kontroluje je i porząd-

kuje. Zwraca uwagę na uczucia i poszukiwanie źródeł kultury, których często dostarcza 

literatura, by zapewnić człowiekowi połączenie własnej indywidualnej wartości ze 

wspólnotową. W kulturze współczesnej dostrzega izolację jednostki, która coraz częściej 

„pogrąża się w samotności i wyobcowaniu”
33

 spowodowanych utratą wspólnoty 

religijnej czy etycznej. Scruton promuje kulturę czytania i słuchania, lekturę tekstów 

pisanych, rytuału, przenikniętego myśleniem, podkreśla, iż kultura wysoka zbudowana 

jest na fundamencie tradycji religii. 

  

                                                                
29 Scruton R., The Aestetics of Music, s. 459-461. 
30 Scruton R., Przewodnik po kulturze nowoczesnej dla inteligentnych, przeł. Prokopiuk J. i Przybył J., 

Wydawnictwo Thesaurus, Łódź-Wrocław 2006, s. 11-13. 
31 Tamże. 
32 Tamże. 
33 Tamże. 
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5. Konluzja – kultura języka 

We współczesnej kulturze Scruton dostrzega także istotną rolę doświadczenia 

podróżowania, które łączy się z kulturą, twórczą aktywnością człowieka, z doświad-

czeniem języka, z kulturą języka, gdyż język, a zatem przez analogię także kultura, jest 

„domem Bycia”. Kultura jest uprawianiem tego, co stanowi byt umysłu, intelektu, 

myślenia, które nie jest już tutaj środkiem do poznania czegoś, lecz staje się nasłuchi-

waniem. Jak to ujmuje Mizera, doświadczenie podróżowania jest „wędrożącym 

myśleniem”, „dopuszczeniem powiadania samego języka”
34

, w którym poetyzowanie 

i myślenie pozostają w bliskim sąsiedztwie. Uprawianie sztuki, muzyki czy literatury 

jest twórczą aktywnością, której finałem staje się kreatywne osiągnięcie. Historia 

kultury nie zajmuje się ogólnymi warunkami życia człowieka, gdyż jest to kwestia 

nauk społecznych i ekonomicznych; kultura natomiast jest „duchową odyseją”, historią 

poszukiwania w obszarach sztuki i myśli, którym towarzyszy obecność pewnych sił, 

takich jak religia, ekonomia, polityka czy nauki społeczne, które określały lub 

modyfikowały rozwój człowieka. 

Droga do doskonałości w filozofii Arnolda wiodła poprzez kult nauki, refleksji 

i uprawiania kultury, która przynosiła „słodkość i światło”. Arnold stał po stronie 

kultury wysokiej, w której upatrywał najwyższe wartości i przymioty; gwarantem 

kultury była edukacja i nabywanie mądrości, a zdobycie chociaż najmniejszej cząstki 

stawało się „unum necessarium” kultury. Eliot krytykował nauczanie Arnolda, w którym 

brakowało estetyki, a szczególnie muzyki; tak więc on sam dostarczył „definicji kul-

tury”, która została wzbogacona studiami estetycznymi, filozoficznymi i wielokultu-

rowymi poszukiwaniami filozofa-poety. Roger Scruton, wielki współczesny erudyta 

i myśliciel, udowodnił w swoich licznych książkach, iż kultura to rodzaj piramidy, 

budowli, której fundamentem jest nauczanie klasyczne (jak u Arnolda), a zarazem nie-

ustanne poszerzanie zainteresowań o estetykę, etykę, religie i inne wartości, które 

wspólnie tworzą kontrapunkt myśli; kultura bowiem jednoczy ze sobą wiele indywi-

dualności, które wspólnie uczestniczą w procesie jej nieustannego tworzenia. 
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„ ultura jest domem Bycia” – jak poeta, muzyk i filozof postrzegają kulturę 

Streszczenie 

Artykuł w tytule nawiązuje do słynnej metafory Heideggera dotyczącej języka, który jest „domem Bycia”. 

Skoro kultura wyrażona jest poprzez język, to bez wątpienia można ją, per analogiam, określić podobnie. 

Nie byłoby kultury współczesnej, gdyby nie wielopiętrowa budowla kulturowa, u stóp której, a w szcze-

gólności angielskiej, znajdują się korzenie kultury i literatury antycznej czy klasyczna kultura grecka 

i rzymska. Na ich podstawie Matthew Arnold, wiktoriański edukator, a także znawca kultur, buduje swój 

system wartości. Bierze pod uwagę społeczeństwo Anglii wiktoriańskiej, ale jedynie w kategoriach histo-

ryczno-społecznych i w oparciu o tradycyjne nauczanie kultury. Dlatego pozostawia pewne niedopowie-

dzenia w kwestiach kultury, które inspirują T.S. Eliota, anglo-amerykańskiego poetę (ur. 1888), do uzupeł-

nienia kulturowego przesłania poprzednika. Eliot precyzuje, iż chodzi mu szczególnie o wartości estetyczne 

kultury, jednak sięga także do kultury francuskiej, tym samym uzupełniając teorie kultury europejskiej 

o aspekty estetyczne, ale także współczesne. Ostatni z omawianych filozofów kontynuuje dzieło poprzedni-

ków, lecz jeszcze bardziej w kierunku estetyki kulturowej, zwracając uwagę na fakt, iż nie ma kultury bez 

religii, muzyki, filozofii, kultury łacińskiej i greckiej, bez wpływów politycznych i społecznych. Wprawdzie 

„estetyka muzyki” i religia są ważnymi czynnikami rozwoju kultury, to jednak należy konserwować (stąd 

konserwatyzm) wartości nadrzędne i tradycyjne, na gruncie których powstawała przez wieki kultura. 

Słowa kluczowe: kultura, wartości, konserwatyzm, religia, muzyka 
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