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Wojciech Mościbrodzki1

Alegoria drogi i podróży w symbolice masońskiej
1. Wprowadzenie
Nietrudno zauważyć, że droga, podróż, wędrówka czy nawet błądzenie są fundamentalnymi doświadczeniami Ludzkości. Wędrowano (głównie dla zaspokojenia podstawowych potrzeb jak znalezienie pokarmu, konieczność znalezienia nowej siedziby czy
ucieczka przed prześladowcami) już za czasów wspólnoty pierwotnej. Antyczni bohaterowie wyruszali na sławne wyprawy po sławę i nieśmiertelność, a za czasów średniowiecza poszukiwano Świętego Graala czy też odkupienia win w czasie pielgrzymki.
Przemierzano świat doczesny i dokonywano wypraw w świat ponadnaturalny, by tam
uzyskiwać kontakt z przodkami i bogami. Podróżowały jednostki, ale i całe plemiona
bądź narody. W tradycji judeochrześcijańskiej istotnym punktem odniesienia i budowy
tożsamości są peregrynacje Narodu Wybranego w poszukiwaniu Ziemi Obiecanej.
Współczesny świat ponownie staje wobec wielkiego politycznego, ekonomicznego
i socjologicznego problemu migracji – wystarczy wskazać, że według badań migranci
odpowiadają już dziś za blisko 10% światowego PKB2.
Wędrówka wpisała się więc w kod kulturowy człowieka. Fundamentem doświadczenia drogi jest doznanie zmieniającego się otoczenia: ludzi, geografii, społeczeństw
i zwyczajów. Zatem podróżowanie sprowadza się do obserwowania i przeżywania
nowych fenomenów, a także do zdobywania nowych doświadczeń.
Homo viator to jednostka stale doświadczająca nowych bodźców, budująca swoją
reakcję, sprawdzająca konsekwencje swoich zachowań w odniesieniu do nowych
okoliczności. Człowiek wędrujący to człowiek uczący się.
Skądinąd niezwykłe jest, jak wielki kontrast buduje się pomiędzy wędrowcami
a tymi, którzy nie podróżują. Ci drudzy pozostają statyczni, pasywni, a jeśli wykazują
zainteresowanie wieściami z odległych krain, to często są one jedynie komentarzem do
ich własnej, osiadłej rzeczywistości. Są potwierdzeniem już istniejącej w nich opinii
o najbliższej rzeczywistości lub (w ostateczności) próbą porównania swoich sądów do
sądów innych (ale również opisujących do nasz świat3). Rzadko są szansą na nowy
pogląd na inną rzeczywistość (wszak nie doświadczamy jej, lecz znamy jedynie z opowieści). Pisze o tym Ryszard Kapuściński, który niejednokrotnie przemierzał afrykańskie szlaki:
Stąd też ilekroć wracałem z Afryki, nie pytano mnie: „A jak tam Tanzańczycy
w Tanzanii?”, tylko: „A jak tam Rosjanie w Tanzanii?”. I zamiast spytać
o Liberyjczyków w Liberii, pytano: „A jak tam Amerykanie w Liberii?”. (To
w.moscibrodzki@gmail.com, Wydział Informatyki i Nowych Technologii, Wyższa Szkoła Bankowa
w Gdańsku, www.wojmos.com.
2 Bughin J., Manyika J., Woetzel J., People on the move, Global Migration’s Impact and Opportunity,
KcKinsey & Company Annual Report, McKinsey Global Institute, 2016, s. 8.
3 Widać to było w wielu relacjach z pielgrzymek Jana Pawła II do innych krajów. Polska prasa rozpisywała
się wówczas zazwyczaj nad sposobem, w jaki mieszkańcy Afryki czy Ameryki odnosili się do papieża z Polski.
Kwestie problemów społeczeństw odległych były najczęściej tematami drugorzędnymi.
1
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zresztą i tak lepiej niż w przypadku niemieckiego podróżnika H.Ch. Bucha,
który żalił mi się, że po morderczej wyprawie do najbardziej odległych społeczeństw Oceanii słyszał zawsze tylko jedno pytanie: „A co tam jadłeś?”)4.
Oznacza to, że rzeczywiste doświadczenie podróży jest niemożliwe bez świadomej
zmiany własnej postawy wobec świata. Wyruszając w podróż – nieważne: fizyczną
czy duchową – musimy mieć świadomość, że powrócimy z niej inni. Tę świadomość
musimy ponadto akceptować, by otworzyć się na nową wiedzę.
Wolnomularstwo rozumiane jako inicjacyjny system samopoznania i samodoskonalenia jest w pewnym sensie drogą samą w sobie (w rytuale inicjacyjnym podkreśla
się to, uświadamiając nowemu Uczniowi, że stoi oto w miejscu, w którym swoją
podróż rozpoczynał każdy mason, „od najskromniejszego po najznakomitszego”). Jest
to też droga w nieznane, bowiem z racji masońskiej dyskrecji odnośnie rytualistyki
i symboliki, zazwyczaj nowoinicjowany nie ma wielkiego pojęcia, czego będzie doświadczał i z czym się zetknie.
Warto przy tym zauważyć, że wielu autorów zajmujących się badaniami nad
wolnomularstwem analizowało symbolikę poszczególnych elementów masońskiego
imaginarium, badało filozoficzne i ezoteryczne aspekty rytuału oraz ceremonii stosowanych w lożach, jednak stosunkowo rzadko prezentowano próbę znalezienia wspólnego
mianownika, czy też łączącego aspektu (jeśli pominąć analizy zupełnie całościowe).
Brak ten jest szczególnie dojmujący w polskiej literaturze, bowiem prace, które do tej
pory powstały skupiają się przede wszystkim na kwestiach historycznych (zwłaszcza
prace Hassa i Chajna, Karola Wojciechowskiego5, 6, a ostatnio7 30 lat wolnomularstwa8
Anny Kargol i Dominique Lesage), czasami zahaczając o aspekt filozoficzny i ezoteryczny (cenny jest tu zwłaszcza wkład Tadeusza Cegielskiego i jego uczniów, warto
także wskazać na „Filozofię masonerii”9 pióra Andrzeja Nowickiego). Niniejszy artykuł
jest propozycją połączenia kilku (lecz nie wszystkich!) wątków symbolizmu wolnomularskiego poprzez wskazanie wspólnego motywu, którym jest symbolika drogi
i wędrówki.

2. Źródła
Problem z analizą symboliki masońskiej jest w dużej mierze problemem źródeł. Co
do zasady, wolnomularskie rytuały były i są otoczone zasłoną dyskrecji. Zasłona ta miała
niegdyś większe znaczenie i była traktowana znacznie poważniej niż dziś, w czasach,
kiedy rytuały lóż są publikowane w Internecie, zaś nawet Wielkie Loże oficjalnie autoryzują publikacje odnoszące się do ceremonii, filozofii i ikonografii masońskiej.
Niemniej jednak, jak zauważa Jan Snoek w swoim przeglądzie rytuałów, tradycyjna
przysięga dochowywania tajemnicy należy do najstarszych zwyczajów lożowych: Nawet

Kapuściński R., Heban, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 2014, s. 58.
Zob. Wojciechowski K., Bitwa o Sztukę Królewską, Wyd. Racjonalista, Wrocław 2011.
6 Zob. Wojciechowski K., Ryt Francuski. Od Alchemii do racjonalizmu, Wyd. Racjonalista, Wrocław 2009.
7 Tym cenniejsze, że poruszające historię wolnomularstwa romańskiego (liberalnego) w Polsce.
8 Zob. Kargol A., Lesage D., Liberte, Fraternite, Egalite, 30 lat wolnomularstwa liberalnego nad Wisłą,
Rytm, 2022.
9 Zob. Nowicki A., Filozofia Masonerii u progu siódmego tysiąclecia, Wyd. Gdynika, 1997.
4
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najstarsze teksty, związane z rytuałem masońskim, zawierają przysięgę, która zabrania
spisywania tych rytuałów, są one bowiem od dawna przekazywane wyłącznie ustnie10.
Oczywiście już w XVIII wieku, a nawet jeszcze wcześniej, pojawiały się najróżniejsze teksty ujawniające rytuały i ceremonie lóż. Zazwyczaj publikowały je osoby,
które z różnych względów poczuły się rozczarowane (lub wręcz skrzywdzone) atmosferą
panującą w loży. Motywem bywała więc często zemsta lub chęć osiągnięcia sławy
(a nawet zyski finansowe).
Najsłynniejszym i najbardziej znanym, choć daleko późniejszym jest przypadek
Leo Taxila, który na przełomie XIX i XX wieku stał się sensacją towarzyską Paryża.
Taxil (inicjowany do masonerii w paryskiej loży Wielkiego Wschodu Francji Le
Temple des amis de l'honneur français, 21 lutego 1881 roku i usunięty dyscyplinarnie11
pod koniec tego samego roku) wydał całą serię druków antymasońskich, „dekonspirując”
rzekome tajne stowarzyszenie palladiańskie o charakterze satanistycznym. Podane przez
Taxila „rytuały” były mieszanką elementów rzeczywistych ceremonii (zwłaszcza rytu
szkockiego dawnego i uznanego) oraz elementów zmyślonych. Sprawa Leo Taxila
(zwana w literaturze anglojęzycznej „Taxil Hoax”, „Mistyfikacją Taxila”) pokazuje, że
do istniejących źródeł i opisów symboliki wolnomularskiej należy podchodzić z dużym
stopniem krytycyzmu, by móc oddzielić dokumenty prawdziwe od fałszerstw. O ile
więc „Masonry Dissected Pritcharda” z 1730 roku, czy „Masonry Farther Dissected”
z 1738 roku (wbrew pozorom niezwiązane z poprzednim tekstem) mają solidną
wartość źródłową, o tyle pisma w rodzaju konfabulacji Taxila mogą być (i są często!)
przyczyną niepotrzebnego zamieszania.
Warto tu zauważyć, że Snoek wskazuje, że niektóre „ujawnienia” masońskich rytuałów mogły być wynikiem zamierzonego ułatwienia członkom lóż nauki i zgłębiania
rytualistyki. Były więc wiarygodnymi źródłami, które nie miały jednak wejść do
obiegu publicznego. Jeszcze inne (jak „The Free Mason Examined” z 1754 roku, który
zawiera zarówno elementy rzeczywistych ceremonii, jak i ewidentne przekłamania 12),
może być świadomą mistyfikacją wolnomularską, opublikowaną, by wprowadzić
zamieszanie w świecie „profańskim” i zdyskredytować „przecieki”. Są wreszcie i tacy,
którzy uważają, że niektóre publikacje były nie tylko fałszerstwami, ale miały za cel
dyskredytowanie i wyśmiewanie rytuałów stosowanych w rywalizujących obediencjach13. Przykładem tego mogłyby być wzajemne drwiny pomiędzy stronnictwami the
Ancients i the Moderns, które wykształciły się w 1717 roku w masonerii angielskiej
w wyniku założenia pierwszej struktury ponadlożowej – Wielkiej Loży Anglii. Podaje
on także propozycję podziału czasowego tych najstarszych materiałów źródłowych dotyczących rytuału i symboliki masońskiej, wyróżniając cztery grupy: wczesnych katechizmów (1969-1730), francuskich ujawnień (1737-51), angielskich ujawnień (1760-69)
oraz nauk (1772-1813). W tej pierwszej grupie na plan pierwszy wysuwa się słynny,
wielokrotnie przedrukowywany tekst Samuela Pricharda z roku 1730, „Masonery
Snoek J., British Freemasonry, 1717-1813, Volume 2_ Rituals I – English, Irish and Scottish Craft Rituals,
Routledge, 2016, s. 10.
11
Rossi R., Léo Taxil (1854-1907). Du journalisme anticlérical à la mystification transcendante, Marseille,
Quartiers Nord Éditions, 2015, s. 826.
12 I to w stosunku do najbardziej fundamentalnych elementów symboliki, przykładowo zamiast o budowie
Świątyni Salomona mówi się w nim o Wieży Babel.
13 Brookhouse J.C., Freemasonry Parodied in 1754 by Slade’s “Freemason Examin’d”, AQC, 20 (1907),
s. 110-111.
10
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Dissected” . Druga grupa to dokumenty francuskojęzyczne (choć tłumaczenia na
angielski powstawały już w latach 60. XVIII wieku15, 16). Przypadają one na czas publikacji drugiego (poszerzonego i uzupełnionego) wydania „Konstytucji Masońskich”
pastora Jamesa Andersona17. Zwraca zwłaszcza uwagę „Le secret des Francs-maçons”
pióra Abbé Gabriela Louisa Calabre Perau, zawierający bardzo dobry obraz ceremonii
i symboliki dwóch pierwszych stopni oraz pisma Leonarda Gabanona (pseudonim
Louis Travenola), które ukazują katechizm, rytuał trzeciego stopnia oraz obrazy
kobierca loży (tableau). Snoek zauważa, że prawdopodobnie w połowie XVIII wieku
oficerowie loży zaczęli praktykować odczytywanie z wydrukowanego „mszału” podczas rytuału (wcześniej recytowali z pamięci)18. Trzecia grupa tekstów zawiera materiały
anglojęzyczne (m.in. „Master Key to Free-Masonry”, „Three Distinct Knokcs” oraz
„Jachin and Boaz”).
Niezwykle interesujący okres z punktu widzenia badań nad masonerią rozpoczyna
się w ostatnim ćwierćwieczu XVIII wieku. Wtedy to powstają dokumenty nazywane
Lectures (nauki, wykłady), które są ewidentnie przeznaczone jako materiały do ugruntowywania i poszerzania masońskiej wiedzy. Najważniejszymi ich autorami byli: William
Preston, John Browne oraz Wiliam Finch. Jednocześnie warto zauważyć, że okres ten
był końcowym czasem konfliktu pomiędzy the Ancients i the Moderns, a który
zakończył się w 1813 roku wraz z powstaniem Wielkiej Zjednoczonej Loży Londynu.
Wydaje się uprawdopodobnione twierdzenie, że tworzenie spisanych wersji rytuału
(i katechizmów) mogło być sposobem zapewniania większej jednorodności w kulturze
pracy lóż nowopowołanej obediencji (tym bardziej że od prawie stulecia miały one
inne tradycje).
Spośród wymienionych autorów, zwłaszcza William Preston jest uznawany za
wybitnego znawcę wolnomularskich rytuałów. Urodził się w Edynburgu, lecz jako
osiemnastolatek osiadł w Londynie (w roku Restauracji Stuartów), gdzie znalazł zatrudnienie w warsztacie królewskiego drukarza. Tam spotkał się z pracami współczesnych
mu filozofów i publicystów. Od początku lat 70. XVIII wieku Preston poświęcił się
studiom nad rytuałami stosowanymi przez loże (samemu będąc związanym ze stronnictwem the Moderns19). Aby poszerzyć bazę swoich badań, korzystał z pomocy wielu
braci, zachęcając ich do podróży do innych lóż. W ten sposób udało mu się zdobyć
imponującą bazę wiedzy o współczesnych mu rytuałach.
Podejście Prestona było charakterystyczne: nie widział niczego złego w opracowywaniu drukowanych materiałów, o ile nie prezentowały one poglądów ezoterycznych
na treści i symbolikę wolnomularskich rytuałów. Skadinąd otwarty i progresywny stosunek Prestona do tajemnicy i sekretności był powodem jego długoletniego wykluczenia
z Wielkiej Loży (pretekstem były wydarzenia z 27 grudnia 1777 roku, gdy członkowie
14

W 1738 roku pojawiło się inne opracowanie (nawiązujące tytułem do Pritcharda): „Massonry Farther
Dissected”. Nie ma ono jednak żadnego związku z poprzednikiem i jest tłumaczeniem z materiałów francuskojęzycznych.
15 Carr H., The Early French Exposures, Lodge Quatuor Coronati, No. 2076, Londyn 1971, s. 1-8.
16
Bernheim A. [ps. Henri Amblaine], Masonic Catechisms and Exposures, Ars Quatuor Coronatorum, 106,
Londyn 1993, s. 143.
17 Zob. Cegielski T., Księga Konstytucji 1723 roku i początki wolnomularstwa spekulatywnego w Anglii,
Wyd. Rytm, 2011.
18 Snoek J., dz. cyt., s. 13.
19 Czyli zwolenników powstania Wielkiej Loży Anglii w 1717 roku, pozostających w opozycji do the Ancients.
14
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loży Antiquity udali się do sąsiedniego budynku, nie zdejmując swoich masońskich
regaliów). Skądinąd, podobne do prestonowskiej widzenie kwestii masońskiej tajemnicy
jest dość powszechne zwłaszcza w masonerii romańskiej, z natury rzeczy dużo bardziej
liberalnej od konserwatywnych lóż anglosaskich. Zwraca na to uwagę m.in. badacz
rytuałów i mitów Dawid Beresniak:
Chociaż masoni pracują w lożach, o których mówi się, że są „należycie
chronione”, to znaczy izolowane od innych ludzi i od zakłóceń zewnętrznych,
masoneria nie jest tajnym stowarzyszeniem, ale jednym z przejawów życia
kulturalnego i społecznego. Świat zewnętrzny wywiera swój wpływ na
wolnomularstwo i jest z kolei pod wpływem samej loży20.
Osobną kategorią źródeł są leksykony i opracowania symboliki oficjalnie wydawane
(lub mające aprobatę) Wielkich Lóż. W tej mierze główną rolę odgrywają przede
wszystkim opracowania encyklopedyczne Mackeya, Coila, Waite’a. Ważnym źródłem
wiedzy jest także „Morals and Dogma”, stanowiące podstawę filozoficzną i symboliczną
jednego z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych systemów masońskich –
Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego. Istotną funkcję pełnią również źródła francuskie, w tym przetłumaczona niedawno na język polski (choć nie bez błędów i anachronizmów) książka wolnomularki Wielkiego Wschodu Francji, Irene Mainguy
„Symbolika masońska trzeciego tysiąclecia”.
Istnieją wreszcie opracowania naukowe historyków idei, kulturoznawców i masonologów niebędących członkami lóż wolnomularskich. Stanowią one zwykle cenne
i wiarygodne źródło informacji, bo jeśli autor zachował właściwą metodykę badawczą,
to są obiektywne. Trzeba jednak pamiętać, że autorzy ci nie zawsze mają pełen dostęp
do najlepszych źródeł wolnomularskich i rozumienie specyfiki Sztuki Królewskiej.
Z drugiej strony, należy zauważyć, że autorom będącym wolnomularzami czasem
trudniej uchronić się od sądów subiektywnych.
Last not least należy wspomnieć o najróżniejszych opracowaniach paranaukowych,
popularnych, sensacjonalnych i należących do środowisk wyznających teorie spiskowe.
Niestety, o ile łatwo odfiltrować najbardziej oczywiste dzieła publicystyczne, o tyle niektóre z nich dość udanie naśladują dzieła naukowe (w tej mierze istnieje sporo wydawnictw związanych z kościołem, a nawet, niestety, z uczelniami katolickimi 21 – mają
one często specyfikę druków polemicznych). Opracowania kręgu kultury popularnej
i popularnonaukowej mogą mieć spore walory poznawcze (zwłaszcza z antropologicznego punktu widzenia), niemniej jednak zawsze należy pierwszeństwo dać materiałom
źródłowym.

3. Droga i wędrówka w symbolice masońskiej
Masoneria, rozumiana wedle powszechnie znanej definicji Jamesa Andersona jako
system etyczny skryty za zasłoną alegorii i przekazywany przez symbole w oczywisty
sposób sięga do bogatego skarbca metafor i odniesień kulturowych. Wolnomularstwo
posługuje się licznymi symbolami, związanymi przede wszystkim z instrumentarium
20

Beresniak D., Symbols of Freemasonry, Assouline Publishing, 2001, s. 12.
W przeciwieństwie do protestantyzmu, stanowisko kościoła katolickiego od XVIII wieku jest wrogie
w stosunku do masonerii (warto przy tym zauważyć, że w wieku XVII i na początku XVIII papiestwo mniej
lub bardziej dyskretnie wspierało prostuartowskie loże na kontynencie).
21
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rzemiosła kamieniarskiego (cyrkiel, węgielnica, sznur, młotek, dłuto itp.), podzielonych
wedle stopnia wtajemniczenia. Są one sposobem przekazywania treści filozoficznych
i etycznych.
Daniel Beresniak ujmuje to zagadnienie następująco:
Rytuał inicjacyjny pierwszego stopnia, w którym rozpoczyna się droga inicjowanego do masonerii, mówi: „Tutaj wszystko jest symbolem”. To stwierdzenie
opisuje ścieżkę, którą należy podążać:
„Tutaj uczymy się patrzeć na symboliczną naturę wszystkiego, co istnieje”.
Innymi słowy, wszystko powinno być postrzegane jako metafora. Należy to
podkreślić, ponieważ symbolizm jest często postrzegany jako jedynie język
skodyfikowany, rozpoznawalny przez członków tej samej grupy i nic więcej.
W rzeczywistości użycie symboliki dekonstruuje skostniałe definicje, które nie
pasują już do zmieniającej się rzeczywistości. To powoduje, że akceptujemy
zmienną naturę bytu, nieustaną w swoim procesie stawania się czymś innym.
Chodzi o rozpoznanie prawdziwej, żywej natury rzeczywistości, rozpoznanie porowatość granic oddzielających kategorie, czyli „zbieranie tego, co rozproszone”22.
Dla tak pojętej metody komunikacji konieczne staje się duchowe przeżycie,
introspekcja. Skądinąd, takie podejście było bardzo charakterystyczne dla angielskiego
późnego oświecenia, w którym już od czasów Locke’a i jego koncepcji czystego umysłu
rozważano problem skąd bierze się wiedza w świadomości człowieka (w pewnym
sensie był to rozwój dyskursu pomiędzy racjonalistami, empirystami i sensualistami).
O roli refleksji i introspekcji w tradycji anglosaskiej w swoim artykule interesująco
pisze Renata Ziemińska, podkreślając specyficznej wątki w filozofii brytyjskiej23. Nie
sposób przy tym nie zauważyć, że przeżywanie masońskiego rytuału – zmysłowe
(poprzez doświadczenie bodźców fizycznych) oraz introspektywne (poprzez refleksję)
jest odzwierciedleniem epistemologicznej postawy Davida Hume’a24.
Motyw drogi, wędrówki i podróży jest oczywiście jednym z najstarszych archetypów ludzkości, nie może więc dziwić, że w wolnomularstwie zaznacza silnie swoją
obecność. Istnieje kilka punktów widzenia i interpretacji, na które należy szczególnie
zwrócić uwagę.
Po pierwsze, wolnomularstwo, będąc ruchem inicjacyjnym, odwołuje się do filozofii
drogi (szerzej o możliwości traktowania masonerii jako filozofii pisze Nowicki25 i Mościbrodzki26), w której adept, krocząc ścieżką poznania, jest wtajemniczany w kolejne
stopnie wiedzy. Zatem, wolnomularstwo samo w sobie jest drogą i wyjaśnia swoją naturę
przez motyw wędrówki (podążania do doskonałości). W niektórych systemach masońskich rytów droga ta prowadzi przez kabalistyczne Drzewo Sefirot, co jest nawiązaniem
do neoplatońskich i gnostycznych wątków kabały hermetycznej.
22

Beresniak D., dz. cyt., s. 8.
Zob. Ziemińska R., Pojęcie introspekcji w anglosaskiej filozofii analitycznej, Filozofia Nauki 12/1, 2004,
s. 83-97.
24 Zob. Grzeliński A., Sceptycyzm w filozofii Dawida Hume 'a, Toruński Przegląd Filozoficzny 7/8, 2007,
s. 137-154.
25 Zob. Nowicki A., dz. cyt.
26 Mościbrodzki W., Filozoficzne i historyczne fundamenty wolnomularstwa (masonerii), [w:] Preceedings of
Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna Episteme 2015, Wyd. Tygiel, 2016.
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Po drugie, wolnomularstwo przywołuje na poły mityczny, na poły udokumentowany
okres masonerii operatywnej, w której rzemieślnicy odbywali podróże do miejsc budowy
lub do lokalnych zgromadzeń w celu wymiany doświadczeń, wiedzy i nowinek. W uwagi
na bardzo zamknięty charakter gildii kamieniarskiej (Statuty Schawa z 1598 i 1599
roku podają, że mistrz mógł przez całe życie wziąć jedynie trzech uczniów oraz że
okres terminowania nie mógł być krótszy niż siedem lat) i oczywiste w średniowieczu
problemy komunikacyjne taki system wymagał wypracowania metody rzetelnego
i wiarygodnego sprawdzania tożsamości (a właściwie – uprawień cechowych). Z tego
okresu wywodzą się właśnie tajne znaki, słowa rozpoznawcze i uściski, którymi
w sposób dyskretny można było rozpoznać wtajemniczonego. Pełniły one w średniowieczu rolę „dokumentów podróżnych” w ścisłym tego słowa znaczeniu. W masonerii
współczesnej, choć nadal są stosowane i nauczane, mają one znaczenie tradycyjne
i symboliczne.
Po trzecie, wolnomularstwo odwołuje się szeroko do metafory podróży poprzez życie,
w której człowiek, napotykając nowe doświadczenia, gromadzi wiedzę. W ten sposób
przedstawiany jest zwłaszcza rytuał stopnia czeladnika (choć metafora ta znajduje
zastosowanie już w stopniu ucznia). Innymi słowy, poprzez alegorię drogi, wolnomularstwo przekazuje etyczne zalecenie: ucz się i poznawaj innych, aby poznać samego
siebie.
Po czwarte, wolnomularstwo przechowuje w swojej tradycji pamięć o wędrówce
(poniewierce!), na którą wyruszali przedstawiciele szkockich lóż w drugiej połowie
XVII wieku, a której przyczyną były zawirowania polityczne w Anglii. O znaczeniu
tego doświadczenia świadczy fakt, że stało się ono osią opowieści związanej ze stopnie
mistrzowskim – legendy o śmierci Hirama.
Spróbujmy zatem przybliżyć nieco każdy z powyżej wymienionych aspektów.
Droga wolnomularska w większości27 współcześnie stosowanych rytów28 rozpoczyna
się w Izbie Rozmyślań. Jest to niewielkie pomieszczenie, słabo oświetlone, które pełni
rolę symbolicznego grobu (przez aluzję do starożytnych misteriów eleuzyjskich). Symbolika tego miejsca jest następująca: tu kończy się życiowa droga profana (co reprezentuje
testament filozoficzny, który inicjowany ma spisać), zaczyna zaś ścieżka wolnomularskiego oświecenia. Atmosferę duchowej wędrówki podkreśla akronim V.I.T.R.I.O.L.,
nawiązujący do alchemicznej dewizy: visita interiora terrae, rectificando invenies
occultam lapidem (odwiedź środek ziemi, a przez oczyszczenie znajdziesz ukryty
kamień). Alchemiczny charakter podróży podkreśla obecność soli, rtęci i siarki. Ich znaczenie omawia Beresniak w swoim opracowaniu dotyczącym symboliki wolnomularskiej:
Te symbole wywodzą się z alchemii, tradycji, która dostarczyła nam wszystkich
symboli używanych dzisiaj do opisu metamorfozy. Sól, która jest pozyskiwana
z wody morskiej przez odparowanie, to ogień dostarczany z wody. Jeśli chodzi
o siarkę, alchemicy wierzyli, że jest ona do ciała tym, czym jest słońce dla
ziemi. Połączenie soli z siarką jest obrazem opozycji życia i śmierci, światłości
i ciemności (…). Możemy zrozumieć tę ideę intelektualnie, ale intelektualna
Coil H.W., Coil’s Masonic Encyclopedia, Nowy Jork 1961, s. 123.
Choć generalnie słowo ryt (ang. rite) należy odnosić do systemów stopni wyższych, to jednak już w XVIII
wieku ryty zaczęły oddziaływać na rytuały (ang. ritual) stopni błękitnych, zwłaszcza w masonerii kontynentalnej.
27
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wiedza nie wystarczy. Ceremonie rytualne, mity i symbole są używane w celu
ułatwienia przejścia od wiedzy do doświadczenia, czyli od tego, co zostało
skonceptualizowane do tego, co zostało przeżyte29.

Rysunek 1. Wolnomularska izba rozmyślań30

Zatem, inicjowany znajduje się jednocześnie na końcu i na początku drogi. Jest to
wyraźniej podkreślone w dalszych elementach rytuału inicjacji, podczas której odbywa
się trzy podróże (we wczesnych tekstach z XVII wieku wspominana jest jedynie jedna
podróż). Ich interpretacja początkowo pozostawała niejasna (być może nie przykładano
do niej początkowo tak wielkiego znaczenia). Dopiero pod koniec wieku pojawiła się
interpretacja alchemiczna: pierwsza z podróży, kończąca się próbą powietrza odbywała
się w podziemiach Świątyni (tj. loży31), druga – powiązana z wodą, poprzez galerię,
zaś trzecia, którą wiązano z ogniem – wokół Świątyni. W XIX wieku Vassal, mistrz
Wielkiego Wschodu Francji, przedstawił kolejną interpretację, wiążąc kolejne podróże
z etapami życia32.
Irene Mainguy w swoim omówieniu symboliki masońskiej komentuje to następująco:
Owe symboliczne podróże zapowiadają wędrówki, które trzeba będzie wykonać
po wszechświecie reprezentowanym przez lożę, niczym peregrynacje odbywane
przez pielgrzyma. Zajęcie pielgrzyma może być rozumiane bardzo szeroko,
29

Beresniak D., dz. cyt., s. 22.
Źródło: Beresniak D., dz. cyt., s. 23.
31 W wolnomularstwie loża identyfikowana jest z symboliczną Świątynią Jerozolimską.
32 Vassal P.G., Cours complet de Maconnerie ou Historie generale de l’initiation depuis son origine jusque-la
son institution en France, (reprint z 1832), Geneve-Paris 1980.
30
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gdyż jest on wędrownikiem pomiędzy niebem a ziemią, ciągłym podróżnikiem,
który zobowiązany jest przebyć bez wytchnienia drogę od stanu niewiedzy do
stanu Poznania. Kolejne etapy jego ścieżki będą wyznaczały przystanki,
podobnie jak zatrzymuje się inicjowany przed pulpitami kierujących lożą 33.
Drugi aspekt podróży w masonerii odnosi się do czasów masonerii operatywnej
(czyli rzemiosła kamieniarskiego rozumianego dosłownie). Zagadnienie to pojawia się
w postaci przekazu (legendy?) o podróżujących budowniczych. Henry Coil, odwołując
się do tej opowieści, podkreśla, że jej tematem nie są zwykłe (i uzasadnione z punktu
widzenia logistyki) przemieszczania się robotników w poszukiwaniu zatrudnienia:
Od XVII wieku, jeśli nie wcześniej, utrzymywał się przekaz o Podróżujących
Masonach oraz Podróżujących Budowniczych Mostów. Nie ma jednak żadnych
dowodów, że miały one miejsce w rzeczywistości. (…) Oczywiście, rzemieślnicy stawiający mosty musieli podróżować, ponieważ po ukończeniu prac nie
mogliby pozostawać na miejscu aż do momentu, w którym pojawiałaby się
kolejna konieczność podejmowania budowy. Podobnie rzecz się miała
w przypadku kamieniarzy34, ponieważ w jednym mieście nie stawiano więcej
niż jednej katedry35.
Wypada przy tym zauważyć, że według niektórych przekazów bractwo Budowniczych Mostów było rodzajem związku braterskiego powstałego prawdopodobnie we
Francji w XII wieku. Encyclopedia Americana podaje, że stowarzyszenie skupiało nie
tylko budowniczych, ale także osoby zajmujące się obsługą promów (ferrymen). Coil
uważa jednak, że źródłem łączenia budowniczych mostów (o ile rzeczywiście istnieli
jako organizacja) z instytucją Kościoła jest źródłosłów terminu pontifex. Pochodzi on
od słowa pons (most), ale jednocześnie dał początek tytułowi pontifex maximus, który
oznaczał pierwotnie najwyższego budowniczego mostów, a później zwierzchnika kolegium kapłańskiego. Stąd określenie to stało się synonimem papieża36. Zatem, legenda
o podróżujących mistrzach mogła zostać wzbogacona o wątek budowniczych mostów
nie z uwagi naprawdę historyczną, lecz dla silniejszego powiązania jej z wątkiem
chrześcijańskim (zarówno loże anglosaskie, jak i francuskie wykazywały silny związek
z kościołem – zarówno protestanckim, jak i katolickim (sic!) przez cały wiek XVII),
a rytuały z owych czasów pełne są wzmianek o charakterze religijnym. Sytuacja zmieniła
się nieco na początku wieku XVIII, gdy papiestwo przeszło na pozycje krytyczne
wobec masonerii. Silne związki wolnomularstwa z kościołem protestanckim utrzymywały
się jednak dalej (i nadal trwają), o czym najlepiej świadczy fakt, że zadanie spisania
Konstytucji Masońskich powierzono wolnomularzowi Jamesowi Andersonowi (który
był także duchownym, pastorem prezbiteriańskiego Kościoła Szkocji).
Dalej Coil pisze:

Mainguy I., Symbolika masońska trzeciego tysiąclecia, Trialog, 2021, s. 126.
Oryg. masons. W tym przypadku chodzi o podkreślenie różnicy pomiędzy terminami mason lub stonemason
(co odnosi się do masonerii operatywnej) i freemason (czyli wolnomularza w sensie spekulatywnym).
35 Coil W., dz. cyt., s. 657.
36 Kozłowski J.K., Ciałowicz K.M., Ostrowski J.A., Kieniewicz J., Byrski M.K., Salamon M., Waśko A.,
Podraza A., Pankowicz A., Dziekan M.M., Encyklopedia historyczna świata, T. II, Agencja PublicystycznoWydawnicza Opres, Kraków 2002, s. 395.
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Osią narracyjną opowieści jest nie tylko sam fakt przemieszczania się od
jednego miejsca budowy katedry czy mostu do następnego, tak jak robią to współcześni cieśle, kamieniarze czy wytapiacze, lecz to, że podróże te odbywały się
w zorganizowanych grupach od jednego kraju do drugiego, przez kraje
Europy Zachodniej, a być może także na Wyspach Brytyjskich i to pod nadzorem papieskich bulli. Innymi słowy nie były to podróże w poszukiwaniu pracy,
lecz zorganizowane i zaplanowane z wyprzedzeniem kolejne budowy pod kierownictwem Kościoła. Ponadto, system ten miał działać przez kilka stuleci37.
Pierwszy udokumentowany ślad powyższej historii można odnaleźć w „The Natural
History of Wiltshire” spisanej przez Johna Aubrey w latach 1626-1697 i wydanej przez
Johna Brittona na przełomie XVIII i XIX wieku, w której znajduje się następujący
zapis:
Sir William Dugdale powiedział mi wiele lat później, że za czasów Henryka III
Papież wydał bullę lub patenty włoskiej kompanii Masonów, którzy podróżowali wzdłuż i wszerz po całej Europie, aby budować kościoły. Od nich to
wywodzi się bractwo Przyjętych Masonów. Rozpoznają się oni nawzajem pewnymi sekretnymi znakami i hasłami. Trwa to dalej po dzień dzisiejszy. Mają dla
siebie kilka lóż w kilkunastu hrabstwach, aby móc się gościć i przyjmować.
A gdy któryś z nich popadnie w ruinę, bractwo ma obowiązek nieść mu ulgę
w niedoli. Sposób ich przyjęcia jest bardzo formalny i odbywa się pod
przysięgą zachowania tajemnicy38.
Podobną wzmiankę można odnaleźć we wstępie do książki Ashmole’a „Antiquites
of Berkshire” napisanego przez Richarda Rwalinsona:
16 października 1646 roku Ashmole został Bratem Kompanii Masońskiej
(…) zaszczyt tak wyjątkowy, że nawet królowie nie wahali się wstępować do
tego stowarzyszenia, które założyć miano dzięki Henrykowi III, gdy Papież
nadał bullę lub patent pewnej grupie włoskich Masonów i Architektów, by
mogli oni przemierzać Europę w celu wznoszenia świątyń39.
Coil zauważa jednak, że dotychczasowe kwerendy w Archiwach Watykańskich nie
zakończyły się ani znalezieniem wzmiankowanej papieskiej bulli, ani nawet wzmianek
o niej40. Zauważa on także, że historia o włoskich masonach podróżujących przez
Europę, by w końcu zanieść styl gotycki do Anglii, pojawiła się także w „Historical
Essay on Architecture” Thomasa Hope’a, ale jednocześnie konkuduje, że jest ona raczej
nieudokumentowana i ma charakter beletrystyczny (zwłaszcza w kontekście datowania
budowli gotyckich na Wyspach). Podobnie komentuje William Fox w „Pictorial History
of Freemasonry”.
Coil dodaje, że biorąc pod uwagę style architektoniczne budowli europejskich od
XII wieku po wiek XVI, trudno znaleźć przesłanki dla istnienia grupy podróżujących
37

Coil W., dz. cyt., s. 657.
Aubrey J., The Natural History of Wiltshire, Kessinger Publishing, LLC, s. 210.
39 Ashmole E., The antiquities of Berkshire. By Elias Ashmole, Esq; With a large appendix... and a particular
account of the castle, college, and town of Windsor, [reprint], Gale ECCO, Print Editions, 2010.
40 Coil W., dz. cyt., s. 658.
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włoskich mistrzów masońskich. Z drugiej strony, wydaje się oczywiste, że poprzez
liczne dziesięciolecia szczegóły historii mogły ulec zatarciu lub zafałszowaniu.
Z punktu widzenia niniejszego artykułu nie jest jednak istotna prawdziwość legendy
o podróżujących poprzez Europę masonach, lecz raczej jej kulturowe znaczenie (tak,
jak nie jest istotna prawdziwość mitu o porwaniu Europy przez Zeusa). Pozwala ono
sięgać daleko w przeszłość i budować prestiż, powagę i szacunek dla zakonu, który swoją
tradycję wywodzi z głębokiego średniowiecza. Jednocześnie swoboda podróżowania
podkreślała masońskie umiłowanie wolności (nieskrępowaną myśl) oraz możliwość
czerpania wiedzy z wielu źródeł.
Legenda o podróżujących mistrzach prawdopodobnie stała się fundamentem symbolicznym Zakonu Afrykańskich Budowniczych, który powstał w Niemczech w drugiej
połowie XVIII wieku na fali żywiołowo powstających systemów stopni wyższych.
Waite uważa za jego twórcę C.F. Koppena41. Gould42 uważał, że zakon mógł mieć
związek z systemem Stricta Observantia (którego mitem założycielskim była ucieczka
pozostałych przy życiu templariuszy po ataku Filipa IV Pięknego na zakon; mieli oni
udać się w długą i niebezpieczną wyprawę do Szkocji, by tam przekazać swoje sekrety
kamieniarzom, którzy w ten sposób przekształcili się w masonów), co może być uzasadnione, zwłaszcza że system ten miał szczególnie wielką popularność w Niemczech.
Przesłanką za przyjęciem takiej tezy może być także użycie stopni rycerskich (Stricta
Observantia i wywodzący się z niej Ryt Szkocki Rektyfikowany kontynuują tradycję
masonerii rycerskiej43). Coil podaje listę wyższych stopni Afrykańskich Budowniczych,
dzieląc je na Stopnie Pierwszej Świątyni (odpowiadające trzem stopniom masonerii
błękitnej) oraz Stopnie Drugiej Świątyni: 4. Architekt lub też Przyjęty do Egipskich
Tajemnic, 5. Inicjowany do Egipskich Tajemnic, 6. Brat Kosmopolityczny, 7. Filozof
Chrześcijański, 8. Mistrz Egipskich Tajemnic, 9. Giermek Zakonu, 10. Żołnierz Zakonu,
11. Rycerz Zakonu. Afrykańscy Budowniczowie należeli prawdopodobnie do nurtu
intelektualnej masonerii niemieckiej (taki postulat rozumienia stopni wyższych zgłaszał
m.in. filozof, teatrolog i wolnomularz Gotthold Ephraim Lessing. Świadczyć może o tym
fakt, że Zakon przyznawał doroczną nagrodę za esej dotyczący historii masonerii. Waite
podaje przy tym, że prace Zakonu odbywały się po łacinie (przynajmniej częściowo)44.
Biorąc pod uwagę znaczenie przytoczonej legendy, była ona niewątpliwie używana
jako uwznioślenie tradycji i nadanie jej starożytnego, uświęconego charakteru. W ten
sposób legenda stawała się symbolem wielowiekowej historii bractwa, pełniąc funkcję
swoistego mitu założycielskiego.
Pewnym nawiązaniem do tego tematu podróżującego masona jest trzeci wymiar
symboliki wędrówki w masonerii, czyli podróże czeladnicze. Stopień czeladnika odpowiada symbolicznie człowiekowi znajdującemu się w pełni sił twórczych. Warto przy
tym dodać, że pierwotna masoneria była dwustopniowa i rozróżniała jedynie ucznia
(Apprentice) i członka cechu (Fellow of the Craft), choć są pewne poszlaki, które
rozróżniały pozycję ucznia nieposiadającego żadnych praw, którego można porównać
do „wolnego słuchacza” (Apprentice) oraz ucznia przyjętego, którego zapisywano
41

Waite A., A new Encyclopedia of Freemasonry, University Books, Nowy Jork 1970, s. 9.
Gould R.F., History of Freemasonry, 1886-87, tom III, Legare Street Press, 2021, s. 244.
43 Mościbrodzki W., Wolnomularstwo. Historia, struktura, organizacja. Praca dyplomowa na kierunku
Politologia, AHE, Łódź 2016, s. 164.
44 Waite A., dz. cyt., s. 10.
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w rejestrach loży (Entered Apprientice). Niezależnie jednak od tego, dopiero członek
cechu miał możliwość zarobkowania na pracy.
Już pierwsze pojawiające się informacje o rytuale podniesienia do godności czeladnika w masonerii związane są z podróżowaniem. Znamienne jest, że podróż odbywała
się w innym kierunku i z innym przesłaniem, niż miało to miejsce w stopniu ucznia
(nowoinicjowany uczeń poszukuje Światła i idzie w jego kierunku, zaś czeladnik
wyrusza w świat, by się nim dzielić):
Mój przewodnik trzykrotnie zastukał, aby ich zaznajomić, że tam jest: Mistrz
został poinformowany. Pojawił się Drugi Dozorca, zapytał, czego chcę, (…)
i oddał w ręce Pierwszego Dozorcy. Którego brata mi przedstawiasz? zapytał
Mistrz.
Odpowiadają mu Dozorcy, że jest tu Uczeń, który chce zostać przyjęty do
grona Czeladników. Czy odsłużył swój czas, zapytano, i czy jego mistrz jest
z niego zadowolony? Gdy tylko Dozorcy odpowiedzieli za mnie przychylnie,
Mistrz nakazał aby, pozwolono mi podróżować (…). Podróżowałem wtedy po
raz drugi, ale z większym spokojem i mniejszym strachem: nie bałem się teraz
ani ani o moją głowę, ani jak stawiać kroki.
Bracia pozostali cicho na swoich miejscach, ich prawe ręce położone były na
sercach, podczas gdy ja trzymałem swoją na gardle. Zauważyli, że poszedłem
zupełnie inną drogą i zamiast podróżować na wschód w poszukiwaniu światła,
poszedłem tym razem na zachód, aby je rozprzestrzenić. Ta satysfakcja, połączona z tym, że wszystkie przeszkody zostały usunięte, bardzo mi pochlebiała45.
Temat podróży czeladnika (a następnie mistrza) był na tyle istotny dla alegorycznej
nauki, że znajdował się w katechizmie (czyli zestawie obowiązkowych odpowiedzi,
których znajomości wymagano podczas egzaminów):
Pytanie: Jak podróżują Uczniowie?
Odpowiedź: Z zachodu na wschód.
Pytanie: Dlaczego?
Odpowiedź: Aby poszukiwać Światła.
Pytanie: Jak podróżują mistrzowie?
Odpowiedź: Ze wschodu na zachód.
Pytanie: Dlaczego?
Odpowiedź: Aby rozprzestrzenić światło46.
Współczesne ryty o największym znaczeniu, czyli Ryt Szkocki Dawny i Uznany
oraz Ryt Francuski, kontynuują tradycję podróży w stopniu czeladnika. Podczas rytuału
podwyżki nowoprzyjmowany do Loży Czeladników odbywa ich pięć i mają następującą
symbolikę:
45
46

Wilson T., Solomon in All His Glory, [w:] Snoek J., dz. cyt., s. 85.
Tamże, s. 102.
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Tabela 1. Symbolika podróży w stopniu czeladnika47
Narzędzia
Symbolika
RSDiU

Symbolika
RF

Podróż 1
Młotek i dłuto

Podróż 2
Cyrkiel i liniał

Podróż 3
Liniał i łom

Doskonalenie
w pracy nad
ociosywaniem
kamienia
(przypomnienie
stopnia ucznia),
poznawanie
świata za
pomocą
zmysłów
Nauka
korzystania
z materiałów

Sztuki piękne
oraz poznawanie
wytyczania linii

Nauka jako
element
racjonalizacji
sztuki
i zmysłów

Wolnomularstwo
praktyczne

Przenoszenie
kamieni

Podróż 4
Węgielnica
i liniał
Wznoszenie
budowli,
rozważania
o dobroczyńcach ludzkości

Podróż 5
Brak narzędzi

Wznoszenie
budowli,
celowość
wykorzystania
materiałów

Studiowanie
teorii

Chwała pracy,
samodzielność
czeladnika

Symbolika podróży czeladnika sprowadza się do poznawania kolejnych etapów
rozwoju wolnomularskiego. Zwraca przy tym uwagę, że nacisk kładziony jest na
stopniowe uzyskiwanie samodzielności (co odpowiada alegorii procesu dorastania
i dojrzewania), dlatego pierwszym podróżom towarzyszą Młotek i Dłuto – narzędzia
przypisywane do symboliki stopnia Ucznia, zaś w ostatniej podróży ręce są puste (co
tłumaczy się zazwyczaj jako pozostawienie decyzji co do wyboru narzędzi samemu
Czeladnikowi). W końcowym akcie rytuału czeladnik wyprawiany jest w ostatnią podróż,
która wiedzie go poza obręb loży, a którą dokonuje w samotności. W ten sposób przekazywane jest pouczenie, że właściwym zadaniem człowieka jest samodzielna podróż
przez świat w celu jego poznania i zbudowania własnego zdania. Figura ta jest aluzją
do czasów średniowiecznych, w których czeladnik był zobowiązany do wyruszenia
w świat dla wymiany doświadczeń z innymi kamieniarzami. Kiedy wracał do rodzimego
warsztatu, był już gotów do złożenia ostatnich egzaminów, których częścią była
opowieść o samodzielnie wykonanych projektach.
Interesującym doświadczeniem formacyjnej wędrówki (czy może raczej: ucieczki)
jest także sytuacja prostuartowskiej masonerii w Anglii od połowy XVII wieku. Wówczas to, po okresie długiego konfliktu pomiędzy królem Karolem i Parlamentem doszło
do wojny domowej, w wyniku której drugi angielski monarcha z dynastii Stuartów
został schwytany, osądzony i ścięty. Generalnie, rojalistyczna masoneria angielska (trzeba
przy tym zauważyć, że większość elit początku XVII wieku zawdzięczała swoje stanowiska Stuartom, o czym pisze David Stevenson w swoim fundamentalnym opisie początków masonerii48) znalazła się wówczas w trudnym położeniu. Zarówno w czasach
Cromwella, jak i późniejszym okresie związanym z przejęciem władzy przez dynastię
hanowerską (po krótkim interludium związanym z Restauracją Domu Stuartów w 1660
roku) trwały prześladowania. Wielu wolnomularzy musiało ruszyć na tułaczkę –
i z oczywistych względów (Auld Alliance) najczęściej udawali się oni do Francji.
47
48

Opracowanie własne za: Mainguy I., dz. cyt., s. 211.
Zob. Stevenson D., Origins of Freemasonry, Cambridge University Press, Cambridge 1988.
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Jakkolwiek określać ten exodus – wygnaniem, ucieczką czy wędrówką w poszukiwaniu wolności, było to doświadczenie trudne i zapadające w pamięć. Stąd też wielu
badaczy uznawało, że wątki mistyczne i ezoteryczne znajdowały właśnie wtedy podatny
grunt w lożach na terenie Francji.
Hipotezę taką dość wcześnie, bo już w 1783 roku przedstawił m.in. niemiecki
bibliofil Christopher Frederick Nicolai w eseju poświęconym związkom masonerii
i templariuszy49.
Masoni byli całkowicie oddani królowi i przeciwni parlamentowi, i wkrótce
na swoich spotkaniach zajęli się wymyślaniem środków podtrzymania sprawy
królewskiej. Po śmierci Karola I w 1649 r. rojaliści jeszcze bardziej się zjednoczyli i obawiając się bycia tak znanymi, przyłączyli się do zgromadzeń
masonów w celu ukrycia własnej tożsamości i dobrych intencji. (…) W związku
z tym przyjęli metodę wyboru pewnej liczby swoich członków, którzy spotykali się potajemnie, a ciało to, które nie miało nic wspólnego ze Świątynią
Salomona, wybrało alegorie, które nie miały związku z poprzednimi, ale
które były bardzo odpowiednie do ich projektu. Ci nowi masoni obrali śmierć
za swój symbol. Opłakiwali śmierć swego pana Karola I; żywili nadzieję
zemsty na jego mordercach; szukali sensu w opowieści o przywróceniu
Słowa (czyli jego syna monarchy – Karola II). Nadali mu określenie Logos,
które w sensie teologicznym oznacza zarówno Słowo i Syna. Królową Henrietta
Maria, relikt Domu Stuartów i naturalnego przywódcę ich stronnictwa obdarzyli tytułem, który uprawniał ich do nazywania siebie Synami Wdowy.
Zgodzili się także na prywatne znaki i sposoby rozpoznawania, dzięki którym
przyjaciele królewskiej sprawy mogliby odróżnić wzajemnie od swoich wrogów. Ten środek ostrożności był bardzo przydatny tym, którzy podróżowali,
a zwłaszcza tym, którzy udali się do Holandii, gdzie w otoczeniu szpiegów
musieli bardzo pilnie strzec swojej tajemnicy50.
Zwraca tu uwagę kilka elementów. Po pierwsze, następuje utożsamienie Karola II
z pojęciem Słowa, które w symbolice masońskiej stało się centrum Legendy o śmierci
Hirama (a więc zostało wprowadzone do mitologii stopnia mistrza), która została
inkorporowana do symboliki wolnomularskiej pomiędzy 1723 a 1730 rokiem (okres
ten odpowiada wykształcaniu się systemu Wielkiej Loży w Anglii, która powstała
w 1717 roku i opracowaniu „Konstytucji Masońskich” w 1723 roku). We wspominanym
już tekście „Masonry Dissected” z 1730 roku odwołanie do legendy Hirama jest już
elementem katechizmu mistrzowskiego:
Pytanie: Czym jest to, co zostało zagubione i jest teraz odnalezione?
Odpowiedź: Słowo mistrza masońskiego.
Pytanie: Jak zostało utracone?
Odpowiedź: Przez trzy wielkie uderzenia, albo przez śmierć Mistrza Hirama51.
Zob. Nicolai Ch., Versuch über die Besschuldigungen, welche dem Tempelherrn orden gemacht worden
und über dessen Geheimniss; nebst einem Anhange über das Enstehen der Freimaurergesellschaft, BerlinStettin 1783.
50 Za: Mackey A., History of Freemasonry, Gramercy, 2005, s. 308.
51 Coil W., dz. cyt., s. 309.
49
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W konsekwencji, tak jak prostuartowscy masoni wyruszali w świat, by ujść prześladowaniom i jednocześnie działać na rzecz Karola II (w czasach Cromwella), a następnie jakobickich pretendentów do tronu (po Chwalebnej Rewolucji), tak w rytuale
podwyżki do stopnia mistrza znalazło się wezwanie, by kamieniarze zatrudnieni
w Świątyni Salomona wyruszyli w poszukiwaniu ciała Hirama.
Wraz ze śmiercią Hirama została przerwana ciągłość Sztuki (wyłącznie Hiram znał
Słowo Mistrzów), tak jak wraz ze śmiercią Karola I została zerwana monarchia
Stuartów. Wyprawa w poszukiwaniu Utraconego Słowa stała się wówczas wyprawą dla
przywrócenia panowania Karola II (stąd: Logos). Stąd też niektórzy wywodzą Słowo
Mistrza MACBENAC od gaelickiego terminu Błogosławiony Syn52.

4. Podsumowanie
W artykule przedstawiono prawdopodobnie pierwsze w polskiej literaturze tematu
ujęcie symboliki drogi i podróży w rytuałach masońskich, bowiem dotychczasowe
opracowania skupiały się zazwyczaj na całościowym opisie symboliki rytuały lub na
badaniu z punktu widzenia historii idei i historii masonerii. Niemniej jednak, trudno
byłoby twierdzić, że poniższy tekst wyczerpuje zagadnienie. Wręcz przeciwnie – należałoby go raczej traktować jako asumpt to dalszych prac badawczych. Na uwagę zasługuje choćby próba przedstawienia motywu drogi w wolnomularstwie na tle piśmiennictwa
filozoficznego późnego oświecenia (zwłaszcza w kontekście autorów anglosaskich
i niemieckich). Interesującym, interdyscyplinarnym polem badawczym jest także próba
analizy tableau d’loge, czyli wizualnego przedstawienia wykładu etycznego w kolejnych
stopniach wtajemniczenia. Zagadnienie to warto zbadać zarówno z punktu widzenia
masonologicznego, jak i z punktu widzenia sztuki wizualnej i projektowej.
W treści niniejszego artykułu symbolika drogi została przede wszystkim związana
z kilkoma obszarami wolnomularskiej alegorii. Za najważniejszą należy uznać stanowisko,
w którym masonerię traktuje się jako drogę poznania, w której człowiek, stykając się
z doświadczeniami w świecie profańskim oraz w loży, stopniowo wzbogaca swoją
osobowość. Po drugie, wolnomularstwo odsyła do historycznych (lub mitycznych) odniesień drogi: zarówno w kontekście legendy o podróżach mistrzów, poprzez ucieczkę
templariuszy przed prześladowaniami i wyprawę w dzikie góry Szkocji oraz poprzez
wędrówki jakobickich masonów do Francji (co ma związek z powstaniem kluczowej
dla stopnia mistrzowskiego opowieści o Mistrzu Hiramie).
Na zakończenie warto zauważyć, że we współczesnym wolnomularstwie zmienia
się nieco podejście do kwestii masońskiej podróży (do której zachęcani są zwłaszcza
wolnomularze w stopniu Czeladnika). O ile bowiem w XVIII, XIX czy nawet XX wieku,
odwiedzanie innej loży było pretekstem do poznania nowych osób, wymiany doświadczeń czy nawiązywania serdecznych przyjaźni (istnieje nawet specjalny rytuał wymiany
gwarantów braterstwa), o tyle w XXI wieku, zwłaszcza podczas lat pandemii, pojawił
się nowy wątek – podróży wirtualnej, spotkań online i zgromadzeń przeprowadzanych
wyłącznie w świecie Internetu. Większość masonów, choć chętnie korzysta z nowych
mediów, skłania się jednak ku tezie, że nic nie jest w stanie zastąpić realnego spotkania
i kontaktów osobistych. W ten sposób, można powiedzieć, technologia – choć ułatwiająca życie – nie wytrzymała zderzenia z bardzo pierwotnym i humanistycznym przekazem: że podróżując, doświadczamy unikalnego, intymnego rytuału zmierzenia się
52
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z nową rzeczywistością. Wysiłek włożony w drogę, czas poświęcony zmianie miejsca,
trudy związane z wyprawą (niechby i do sąsiedniego miasta) są zaś katalizatorem
fundamentalnego przeżycia: spotkania w drodze innego Człowieka i wymiany z nim
naszych myśli, sądów i opinii.
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Alegoria drogi i podróży w symbolice masońskiej
Streszczenie
Wolnomularstwo, zwane także masonerią jest – wedle określeń pochodzących z pism pastora Jamesa
Andersona (twórca Konstytucji Masońskich z 1723 roku) – systemem etycznym skrytym za zasłoną symboli
I przekazywanym poprzez alegorie. Z filozoficznego punktu widzenia jest to więc system wartości, wywodzący się przede wszystkim z dorobku oświeceniowego i odwołujący się do imaginarium mającego źródła
w średniowiecznych cechach kamieniarskich. Wolnomularstwo i jego zestaw symboli nie jest bynajmniej
spójne i jednoznaczne. Pomiędzy tzw. rytami masońskimi występują zdecydowane różnice – jedne (jak ryt
szwedzki) mają charakter parareligijny (chrześcijański), inne nawiązują do etosu rycerskiego (ryt szkocki
rektyfikowany), są ezoteryczno-mistyczne (ryt Memphis-Misraim) lub zdecydowanie racjonalistyczne
i laickie (ryt francuski).
To, co łączy wszystkie odmiany wolnomularstwa to idea doskonalenia osobistego, swoistej ścieżki poznania
(w której można doszukiwać się wątków neoplatońskich). W artykule przedstawiono jeden z najbardziej
charakterystycznych wątków filozofii masonerii – ideę podążania drogą. Droga i podróż rozumiane są
w masonerii na wielu różnych płaszczyznach: zarówno dosłownie (co szczególnie dotyczy drugiego stopnia
wtajemniczenia – czyli Czeladnika, który ma obowiązek gromadzenia doświadczeń poprzez odwiedzanie
innych warsztatów), jak i alegorycznie (droga jako podróż przez życie, droga jako podróż w głąb siebie).
Autor analizuje różne przejawy motywu drogi w piśmiennictwie wolnomularskim, omawiając specyficzną
fascynację świata masońskiego podróżą, której celem jest odkrywanie samego siebie oraz poznawanie
świata. Ten wątek podróży ma swoje źródła w sferze kulturowej i filozoficznej. W podsumowaniu zwrócono
uwagę na ewolucję symbolu od czasów średniowiecznych gildii masonów operatywnych do czasów współczesnych, w których technologia z jednej strony sprawia, że podróże stają się bezpieczne, proste i wygodne –
zaś z drugiej strony spada ich atrakcyjność, bowiem świat możemy poznawać za pomocą Internetu, praktycznie nie wychodząc z domu.
Słowa kluczowe: masoneria, symbolika, wolnomularstwo
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Wacław Sieroszewski – człowiek wędrowny
i podróżopisarz (prolegomena)
1. Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest rozpoznanie Wacława Sieroszewskiego jako człowieka wędrownego i podróżopisarza na podstawie wstępnej analizy jego twórczości
niebeletrystycznej. Twórca „Na kresach lasów” niewątpliwie najbardziej znany jest
jako pisarz Syberii i autor utworów zawierających wątki dalekowschodnie. Wielokrotnie
poświęcano uwagę jego zesłańczej tułaczce, analizowano teksty beletrystyczne o niej
traktujące i dokumentalno-etnograficzne przybliżające naturę i kulturę kraju Sacha.
Równie często komentowano podróże pisarza na Daleki Wschód, tj. eksploracyjne
wyprawy do Mandżurii, Japonii, Korei, Chin, Indii. O wątkach syberyjskich i dalekowschodnich pisali m.in.: Hanna Maria Małgowska, Ida Sadowska, Aleksandra Kijak,
Adrian Uljasz czy Kyunney Takasaeva2. Z pewnością tematyka egzotyczna w podróżopisarstwie Sieroszewskiego, najszerzej dotychczas opisana, decyduje o atrakcyjności
i wiarygodności jego tekstów, zaznaczyć jednak należy, że związana jest ona jedynie
z wybranymi doświadczeniami z jakże bogatej biografii pisarza – a co za tym idzie –
nie obejmuje całej jego twórczości podróżniczej. Twórca odbywał przecież także liczne
podróże poza kontynent azjatycki – zwiedził starą Europę (Francję, Anglię, Norwegię,
kraje bałkańskie), wędrował po Ameryce i Afryce, co więcej – wiele jego wędrówek
obejmowało polskie szlaki – wojażował po rodzimym kraju i opisywał przestrzenie
serdeczne.
W artykule uwagę skupiam na takich kwestiach, jak: wpływ biografii pisarza na rozwój
twórczości podróżniczej, różnorodność i rozpiętość gatunkowa podróżopisarstwa Sięroszewskiego (przedmiotem zainteresowania czyniąc wyłącznie literaturę dokumentu
osobistego i reportaż), prezentacja mapy podróży zesłańca – etnografa – turysty, stworzonej na podstawie bazy tekstowej. Na mapie tej uwzględnione zostały następujące
obszary podróżnicze: Azja (Syberia, Mandżuria, Japonia, Korea, Chiny, Indie), Europa
(Kaukaz, Francja, Anglia, Norwegia, Bułgaria, Chorwacja), Afryka (Egipt), Ameryka
(USA) oraz Polska (Białowieża, widły Niemna, Hańczy, Lwów, Poręba, Gdynia, okolice
Gniezna).

1

monika.anna.zelazna@gmail.com, doktorantka w dyscyplinie literaturoznawstwo w Szkole Doktorskiej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, https://www.ujk.edu.pl/, https://sd.ujk.edu.pl/.
2 Małgowska H.M., Sieroszewski i Syberia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1973; Sadowska I.,
Wśród obcych i wśród swoich. Wacława Sieroszewskiego portret wielokrotny, oprac. G. Legutko, Instytut Filologii Polskiej AŚ, Kielce 2007; Kijak A., Odkrywca innej Syberii i Dalekiego Wschodu. O prozie Wacława
Sieroszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010; Uljasz A., Syberia i Daleki
Wschód w oczach polskiego pisarza. Wacław Sieroszewski (1858-1945), „Przegląd Nauk Historycznych” 2012
(R. XI), nr 1; Takasaeva K., Jakuckie prace Wacława Sieroszewskiego i zmiany kulturowe narodu Sacha,
wyd. DiG, Warszawa 2020.
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2. Biografia twórcy, jej wpływ na rozwój twórczości podróżniczej
Wacław Sieroszewski (1858-1945), pisarz żyjący na pograniczu czterech epok, tworzył
utwory zróżnicowane pod względem tematycznym i gatunkowym. Współcześnie zdaje
się być twórcą niemalże zapomnianym, znanym jedynie historykom literatury Młodej
Polski i badaczom tematyki syberyjskiej. Był bez wątpienia człowiekiem o niezwykle
barwnej biografii. Przeżył osiemdziesiąt siedem lat, jego życiowa droga była pełna
rozmaitych meandrów; był przecież zesłańcem syberyjskim, etnografem, działaczem
niepodległościowym, legionistą, politykiem, pisarzem. Doświadczenia życiowe, mnogość pełnionych funkcji i sama natura Sieroszewskiego sprawiały, że był w nieustannym
ruchu, w drodze. Artur Hutnikiewicz stwierdził: jego osobiste życie ułożyło mu się
w romans przygód, wobec którego traci urok nadzwyczajności niejedna fikcja literacka,
więc było z czego czerpać pomysły i podniety3.
W analizie podróżopisarstwa Sieroszewskiego niezwykle pomocna okazuje się
kategoria autobiografizmu – „życiotwórczości”, pozwala ona bowiem wyróżnić rozmaite
motywacje peregrynacji autora „Dwunastu lat w kraju Jakutów” oraz kreowane przez
niego modele podróży i typy wędrowca. Anita Całek zauważa:
Podróżowanie – poza sensem właściwym i dosłownym, obrazowanym przez
mapę lub trasę – w swej dynamice przypomina bieg życia rozgrywający się
w konkretnym miejscu i czasie. Dlatego w kulturze to właśnie podróż lub droga
reprezentują jedne z najbardziej uniwersalnych metafor rozwoju człowieka 4.
Przyglądając się biografii Sieroszewskiego, z łatwością dostrzec można, iż podróżować zaczął już w czasach dzieciństwa, kiedy umarła jego matka. Jej śmierć zbiegła
się w czasie z licytacją i sprzedażą rodzinnego majątku w Wólce Kozłowskiej. Leopold –
ojciec Sieroszewskiego, nie mogąc znaleźć pracy, wyjechał wówczas do Galicji (najprawdopodobniej do Krakowa) z najmłodszymi córkami – Anną i Marią, pozostawiając
resztę dzieci, do których już nie powrócił, u krewnych. Spowodowało to, że mały Wacek
zmuszony był opuścić rodzinny dom i udać się do wujostwa mieszkającego w Pęcławicach. Wnuk Wacława Sieroszewskiego – Andrzej Sieroszewski w monografii
„Wacława Sieroszewskiego żywot niespokojny” tak oto relacjonował ten kluczowy
moment w życiu dziadka:
Po śmierci matki starsze dzieci zostały rozdzielone między krewnych. Paulinę
zabrała do siebie przyjaciółka matki Jadwiga Sikorska. Paulina nie tylko
skończyła jej szkołę, ale dzięki pomocy finansowej jej brata Stanisława mogła
odbyć w Anglii studia w dziedzinie nauk społecznych. Leonia trafiła do jednej
z ciotecznych babek, Bagniewskiej z Gledzianowa, a Waleria do wujostwa
Arturów Ciemniewskich. Wacław znalazł się pod opieką dwóch wujów Edwarda
Ciemniewskiego i Maksymiliana Łebkowskiego, ciotecznego brata matki, właściciela Pęcławic5.

Hutnikiewicz A., Przypomnienie Sieroszewskiego, „Życie Literackie” 1957, nr 28, s. 7.
Całek A., Podróż: przestrzeń – egzystencja – obcość, [w:] Całek A. (red.), Topografie podróży, wyd.
Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Wrocław 2020, s. 29.
5 Sieroszewski A., Wacława Sieroszewskiego żywot niespokojny, z rękopisu wyd., oprac. i uzup.
A.Z. Makowiecki, wyd. ISKRY, Warszawa 2015, s. 18.
3
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Owa losowa sytuacja rozpoczyna nieustającą wędrówkę życiową Sieroszewskiego.
U wujostwa nie zagrzał długo miejsca, bowiem wuj Łebkowski wysłał go do Warszawy,
umieścił na stancji pana Lipińskiego i zapisał do gimnazjum. W życiu dziesięcioletniego
chłopca nastał niespokojny czas, sam bez rodziców, tak licznego przecież rodzeństwa
(…) wchodził w zupełnie nowy, nieznany sobie świat6. W Warszawie odwiedzał niekiedy swoją babkę Kajetanową Sieroszewską, która dawała wnukowi parę groszy na
bieżące wydatki. Do Pęcławic powracał w czasie wakacji, jednak nie tylko to miejsce
stanowiło namiastkę rodzinnego domu. Czas ferii spędzał również u państwa Kurellów
w Klembowie – dawnych sąsiadów, którzy traktowali go jak członka rodziny. Andrzej
Sieroszewski wspomina: syn dawnych sąsiadów był w Klembowie traktowany jako
ktoś bardzo bliski, lepiej nawet wspominał on tamtejszy dwór niż swój rodzinny7.
W życiu dorastającego nastolatka ważne miejsce oprócz rodziny Kurellów zajmowała
rodzina przyjaciela ze szkoły, Piotra Górskiego, którego ojciec był właścicielem majątku
w Świacku pod Grodnem. W tym miejscu Sieroszewski wspólnie z Piotrem poznawał
okolice, tajniki polowania, tam też pierwszy raz zakochał się w starszej wówczas od
siebie o kilka lat siostrze przyjaciela – Helenie.
Droga życiowa autora „Chajlacha” od początku była wyboista, a on sam od najmłodszych lat był zdecydowanie niepokorny. Nauka w gimnazjum nie szła mu najlepiej.
Choć bardzo się starał, chcąc zostać lekarzem, uczył się pilnie, przykładał wagę do przedmiotów, które miały mu otworzyć drzwi do medycznego świata, to okazało się jednak,
że nie był w stanie znieść metod rusyfikacji, wynaradawiających młodzież szkolną,
a najbardziej zakazu mówienia po polsku. Postawa buntu rychło sprawiła, że został
wydalony ze szkoły (1874), otrzymawszy wilczy bilet. Wiedział już, że marzenia
o byciu lekarzem są niemożliwe do zrealizowania. Wuj Mianowski, u którego wówczas
przebywał, postanowił oddać chłopaka na naukę do fotografa, potem kupca, lecz on
zgodnie z modną wówczas teorią „pójścia w lud” i „pracy u podstaw”, wybrał rzemiosło: naukę w warsztacie ślusarskim. Liczył na to, że w ciągu kilku lat zarobi tyle, by
móc wyjechać za granicę na studia przyrodnicze. Na razie otwierała się nowa karta
w jego życiu8. Rozpoczął zatem pracę w warsztacie ślusarskim, a będąc najbardziej
wykształconym wśród robotników, szybko rozwinął w gronie kolegów działalność
oświatową. Równocześnie pobierał naukę w Technicznej Szkole Kolejowej, a za jakiś
czas przystąpił do tajnego antycarskiego, socjalistycznego kółka robotniczego. W działalność socjalistyczną mocno się zaangażował, biorąc udział w spotkaniach i licznych
manifestacjach, aż 24 lipca 1878 roku:
(…) został aresztowany przez żandarmerię i zawieziony do aresztu na ulicy
Długiej (…). Na drugi dzień po aresztowaniu Wacław Sieroszewski został po
raz pierwszy przesłuchany (…) oskarżony o szerzenie socjalizmu (…) nie przyznał się do takiej działalności (…). Po kilku dniach (…) Sieroszewski pewnej
sierpniowej nocy został dorożką przewieziony do X Pawilonu Cytadeli9.
Jak powszechnie wiadomo za udział w buncie więźniów Cytadeli skazano Sieroszewskiego na osiem lat twierdzy, zamieniając ostatecznie wyrok na zesłanie. 22 sierpnia
Tamże, s. 19.
Tamże, s. 23.
8 Tamże, s. 28.
9 Tamże, s. 37.
6
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1879 roku Sieroszewski wyruszył więc w kolejną życiową podróż – podróż etapami na
Syberię. Nie była ona łatwa, lecz jak się okazało, stała się inspiracją jego twórczości
etnograficznej i literackiej. Ida Sadowska podkreślała: podroż, i to odległa, co się zowie
egzotyczna, była okresem inicjacji literackiej, a także w istotny sposób wpłynęła na
warsztat artystyczny oraz późniejszą karierą pisarską10.
Zesłanie syberyjskie (przebywał w kraju Jakutów) trwało dwanaście lat (18791892), a pobyt na terenie carskiej Rosji niemalże lat dwadzieścia. Sieroszewski próbował
z czasem wieść na Syberii normalne życie, oswajać obce sobie środowisko i kulturę.
Tuż po przyjeździe związał się z autochtonką Anną Slepcową (Ariną Czełba-Kysą),
która pomagała mu planować i organizować ucieczkę z Wierchojańska, rok później
przyszła na świat ich córka Masza. Narodziny dziecka nie powstrzymały drugiej próby
ucieczki z zesłania, ta jednak ponownie zakończyła się niepowodzeniem.
Podczas zesłania Sieroszewski przemieszczał się po rozmaitych miejscach Jakucji,
mieszkał m.in. Wierchojańsku, Andyłachu i Jąży (gdzie postanowił, że zostanie pisarzem Syberii), Namskim i Błałagatajskim Ułusie. W maju 1892 roku otrzymał paszport
osiedleńczy, który umożliwił mu swobodne poruszanie się po wschodniej Syberii.
Mieszkał wraz z córką Marią jakiś czas w Jakucku, a następnie w Irkucku. Po wpisaniu
jego osoby do ksiąg miejscowego mieszczaństwa mógł bez przeszkód przemieszczać
się po całym Imperium Rosyjskim, z wyjątkiem Królestwa Polskiego. Dwa lata później
(1894) przeprowadził się do Petersburga (jego jakucka córka Masza pozostała w Irkucku
pod opieką rodziny Landych), gdzie nawiązał kontakty z tamtejszym środowiskiem
literackim i gdzie w roku 1895 poznał Józefa Piłsudskiego.
W roku 1896 dzięki wstawiennictwu członków Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego (po wydaniu książki „Jakuty” i uzyskaniu za nią nagrody) Sieroszewski
otrzymał zgodę na powrót do Polski. Przed powrotem do rodzimego kraju na stałe
odbył wyprawę na Krym i Kaukaz (1897), po czym zamieszkał w Świacku w majątku
swojego przyjaciela Piotra Górskiego.
W roku 1898 osiadł w Warszawie. W ojczystym kraju, który musiał opuścić z przyczyn politycznych na tak długo, początkowo czuł się nieswojo i obco, o czym donosił
w liście Longinowi Pantelejewowi, pisząc: Jestem im daleki, obcy. Długotrwałe wygnanie
jak gdyby pozbawiło mnie ojczyzny. To strasznie nieprzyjemne uczucie. W Rosji nie
jestem Rosjaninem, w Polsce – nie jestem Polakiem11.
W listopadzie 1899 roku Sieroszewski wziął ślub ze Stefanią Mianowską, z którą
niedługo po zawarciu związku małżeńskiego w ramach podróży poślubnej odbył wyprawę do Italii, zwiedzając przy okazji ważne miejsca Europy Zachodniej. Trasa
wędrówki nowożeńców biegła przez takie kraje, jak Austria (Wiedeń), Włochy (Wenecja,
Florencja) oraz Niemcy (Monachium). I choć mogłoby się wydawać, że powrót do
ojczystego kraju, zawarcie małżeństwa, a następnie narodziny trzech synów: Władysława
(1900), Stanisława (1902) i Kazimierza (1904) wyciszą nieco temperament podróżniczy
pisarza, wprowadzą w jego życie stabilizację i spokój, to pełna zaangażowania w życie
Sadowska I., Spotkanie z obcym jako jedno z wyzwań humanistycznych XX wieku…, [w:] taż, Wśród obcych
i wśród swoich. Wacława Sieroszewskiego portret wielokrotny, oprac. G. Legutko, Instytut Filologii Polskiej
AŚ, Kielce 2007, s. 48.
11 List W. Sieroszewskiego do L. Pantelajewa z 6 sierpnia 1895 roku. Cyt. za: Rowniakowa L.I., Wacław
Sieroszewski i jego russkije koriespondenty, [w:] Sławianskije literaturnyje swiazi, izd. Nauka, Leningrad
1968, s. 135.
10
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społeczne, polityczne, a także literackie postawa Sieroszewskiego stała się jednak
powodem kolejnych wypraw i kolejnych wędrówek. W roku 1900 wziął udział
w robotniczej demonstracji z okazji odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie, co spowodowało aresztowanie i ponowne uwięzienie w Cytadeli, skąd zwolniono go dopiero po paru miesiącach. Chcąc uniknąć kary ponownego zesłania, zwrócił
się o pomoc do Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, dzięki protekcji którego
wygnanie zamieniono mu na udział w rządowej wyprawie etnograficznej i w roku
1903 wyjechał na Daleki Wschód, gdzie wspólnie z Bronisławem Piłsudskim (bratem
Józefa Piłsudskiego) zajmował się badaniami plemienia Ajnów. Rok później powrócił
do Warszawy przez Koreę, Chiny, Cejlon, Egipt i Włochy.
Wyjechawszy z Warszawy, zamieszkał jakiś czas w Krakowie, a następnie z żoną
i trzema synami w Zakopanem (1906), które wówczas wciąż jeszcze było ważnym
centrum młodopolskiego życia literackiego. W stolicy polskich gór nawiązał liczne
przyjaźnie ze znanymi pisarzami przełomu XIX i XX wieku – Gustawem Daniłowskim,
Stefanem Żeromskim i Janem Kasprowiczem. Był to w jego biografii również czas
intensywnego angażowania się w działalność polityczną prowadzoną przez obóz niepodległościowy Piłsudskiego.
W roku 1910 na mapie podróży Sieroszewskiego znów pojawiła się Europa –
wspólnie z żoną i dziećmi wyjechał do Francji, do Paryża. Do wyjazdu zachęcił go
Stefan Żeromski, przekonując, że życie za granicą jest o wiele tańsze. Ponadto Paryż
był miejscem atrakcyjnym dla wielu artystów z powodu dużo większej swobody
obyczajowej i intelektualnej niż ta panująca wówczas w krajach Europy Wschodniej:
Pisarzy i artystów przyciągała tam dużo większa niż w Polsce swoboda, tak
niezbędna dla twórczości, możność pewnego odizolowania się od męczących
krajowych sporów, a nade wszystko niesłychanie żywy puls rozwoju sztuki,
dysput intelektualnych, bezpośredniego kontaktu z najciekawszymi tendencjami
i zjawiskami w europejskiej sztuce i literaturze. (…) podobnie jak Żeromski –
Sieroszewski liczył na dotarcie w paryskich bibliotekach i archiwach do wielu
źródeł potrzebnych do realizacji planów twórczych12.
Podróż do Francji była w odczuciu byłego zesłańca swego rodzaju ucieczką od politycznego zgiełku panującego w zniewolonej ojczyźnie, była też podróżą artystyczną,
w czasie której miał on zamiar skupić się na pracy pisarskiej. Od początku pobytu
w Paryżu (spędził tam cztery lata) żywo interesował się życiem polskiej kolonii, pełniąc
w niej dosyć aktywną rolę. Wygłaszał odczyty na wieczorach literackich organizowanych przez Towarzystwo Artystów Polskich, uczestniczył w akcjach niepodległościowych itd.
Lata 1914-1918 były czasem wzmożonej aktywności politycznej Sieroszewskiego –
brał udział w walkach Legionów Piłsudskiego, był członkiem Centralnego Komitetu
Narodowego i rządu Ignacego Daszyńskiego (1915), zaś w roku 1918 pomagał rozbrajać
żołnierzy niemieckich w Warszawie.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na mapie peregrynacji pisarza pojawiły
się tereny pozaeuropejskie – w 1920 roku wyjechał jako delegat odrodzonej ojczyzny
do Stanów Zjednoczonych, gdzie propagował wśród Polonii akcję Pożyczki Narodowej
12

Sieroszewski A., dz. cyt., s. 207.
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oraz przekonywał, że walka z bolszewicką Rosją jest koniecznością. Dzięki akcji odczytowej odwiedził wówczas około 60 amerykańskich miast. W 1929 roku ponownie
pojawił się w Ameryce, by reprezentować Polskę na uroczystości 150. rocznicy śmierci
gen. Kazimierza Pułaskiego. Podróże do Ameryki miały charakter reprezentacyjny,
były wyjazdami oficjalnymi.
Okres dwudziestolecia międzywojennego był czasem równie intensywnym w życiu
Sieroszewskiego. W roku 1933 objął stanowisko prezesa Polskiej Akademii Literatury,
w 1935 roku został wybrany senatorem. Był także delegatem Pen Clubu na zebraniach
międzynarodowych w Norwegii, Anglii i Chorwacji (1927, 1928 i 1933).

3. Modele podróży w twórczości niebeletrystycznej Sieroszewskiego
(ustalenia wstępne)
Układ biografii Sieroszewskiego ewidentnie przekonuje, iż był on człowiekiem
wędrownym. Interesowała go odmienność kulturowa poznawanych krajów, widoki
nieznanej natury, egzotyka miejskiej i wiejskiej przestrzeni, a także życie polityczne
i artystyczne w odwiedzanych zakątkach świata. Odwołując się do kategorii „życiotwórczości”, wyróżnić można co najmniej cztery motywacje podróży pisarza: czynniki
historyczne, względy polityczne, powody osobiste, okoliczności dyplomatyczne. Zgodnie
z nimi w jego twórczości wyodrębnić się dają takie modele peregrynacji, jak: podróżzesłanie, podróż-ucieczka, podróż eksploracyjna, podróż-przygoda, podróż artystyczna,
podróż sentymentalna, wędrówki turystyczne, podróż edukacyjna, podróż dyplomatyczna. Łączą się z nimi, co oczywiste, kreacje rozmaitych typów podróżnika – będą to
odpowiednio: zesłaniec, wygnaniec, etnograf, włóczęga, artysta, turysta, dyplomata.
Odwołując się do ustaleń Karoliny Buczkowskiej, należy przypomnieć, że literatura
podróżnicza najczęściej oznacza utwory literackie, których głównym tematem jest
podróż, wędrowanie pełne trudu, przygód, opisów nieznanych krajów, miast, ludzi,
obyczajów, religii, zabytków, historii, kultury oraz przeżyć wewnętrznych podróżnika 13.
Z kolei w „Słowniku terminów literackich” podróż definiowana jest jako:
dziedzina piśmiennictwa obejmująca sprawozdania z wszelkiego rodzaju podróży: wypraw, tułaczek, wędrówek, pielgrzymek, wycieczek itp. Na jednym
krańcu tej rozległej dziedziny znajdują się relacje faktograficzne o charakterze
w pełni dokumentarnym, na drugim opowiadania o podróżach zmyślonych, nie
tylko według realistycznego wzorca […], ale również fantastycznych14.
Ze względu na relację między czasem podróży a czasem opisu wyprawy, w piśmiennictwie podróżniczym można wyodrębnić rozmaite gatunki literackie – „Słownik literatury polskiej XIX wieku” wskazuje: pamiętniki spisywane z pewnego dystansu czasowego i przestrzennego oraz zapisy/opisy podróżnicze powstające bezpośrednio w toku
trwania podróży w formie notatek, diariusza, kronik i „listów z podróży”15.

Buczkowska K., Literatura podróżnicza faktu niedocenianą niszą turystyki literackiej, „Turystyka
Kulturowa”, nr 1, 2009, s. 6.
14 Sławiński J., Podróż [hasło], [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Ossolineum, Wrocław
2002, s. 394.
15 Kamionka-Straszakowa J., Podróż [hasło], [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A.
Kowalczykowa, Ossolineum, Wrocław 1991, s. 698.
13
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W wypadku twórczości niebeletrystycznej Sieroszewskiego, bazującej na jego rozmaitych doświadczeniach podróżniczych, niewątpliwie należy mówić o jej gatunkowej
różnorodności. W podróżopisarstwie autora „Dwunastu lat w kraju Jakutów” znajdujemy
bowiem: reportaż podróżniczy (np. „Mandżuria”, „Korea. Klucz Dalekiego Wschodu”),
kartki z podróży (np. „Wachlarz japoński. Karta w podróży w roku 1903”), wrażenia
z podróży (np. „Biuro pośrednictwa pracy”), pamiętniki („Pamiętnik” pisany w latach
1939-1944); dzienniki („Dziennik” z okresu 29.11.1938–31.12.1939), wspomnienia
(np. „W kraju Sacha”, „Ptaki przelotne”), listy z podróży (np. „Listy do siostry Pauliny”,
„Listy z podróży. Fragmenty”), szkice podróżnicze (np. „Puszcza Białowieska”, „Grecka
szczelina”), artykuły reportażowo-publicystyczne (np. cykl „Wrażenia z Bułgarii”).

4. Mapa podróży pisarza – zesłańca, etnografa, turysty
Jak zostało zapowiedziane we Wprowadzeniu, mapę podróży Sieroszewskiego można
odtworzyć na podstawie bazy tekstowej, uwzględniając na niej takie przestrzenie wojażowania pisarza, jak: Azja (Syberia, Mandżuria, Japonia, Korea, Chiny, Indie); Europa
(Kaukaz, Francja, Anglia, Norwegia, Bułgaria, Chorwacja); Afryka (Egipt); Ameryka
(USA) oraz Polska (Białowieża, widły Niemna i Hańczy, Lwów, Poręba, Gdynia,
okolice Gniezna).
W niniejszym artykule skupię się jedynie na wskazaniu kierunków peregrynacji autora
i sporządzeniu bazy tekstów źródłowych, które staną się przedmiotem moich przyszłych
analiz (przyjmuję tu porządek kontynentalny, w ramach przestrzeni geograficznych zaś
porządek chronologiczny ukazywania się utworów w druku). Niezwykle obszerny korpus
zebranych tekstów, które rozwijają wątek podróży (a są to jedynie teksty niefikcjonalne),
uświadamia, że podróżopisarstwo w istocie było ważną częścią twórczości literackiej
Sieroszewskiego. Wszystkie wymienione przeze mnie utwory zostały przedrukowane
w wydaniu zbiorowym „Dzieł” pisarza pod redakcją Andrzeja Lama i Jerzego Skórnickiego – znajdują się w tomie szesnastym: „Pamiętniki. Wspomnienia” (Kraków 1959),
w tomie osiemnastym: „Szkice podróżnicze i wspomnienia” (Kraków 1961), w tomie
dziewiętnastym: „Korea” (Kraków 1960) oraz w tomie dwudziestym, cz. 1 i 2: „Reportaże i wspomnienia. Publicystyka. Wiersze” (Kraków 1963)16.
Nie zamierzam w tym miejscu dokonać interpretacji niebeletrystycznych tekstów
podróżniczych Sieroszewskiego, chciałabym jedynie wstępnie sfunkcjonalizować mapę,
próbując odpowiedzieć na pytania: Jakie rejony opisywał najszerzej i najczęściej? Co
go ciekawiło najbardziej? Gdzie przebywał najdłużej? Dokładna analiza i interpretacja
tekstów, ukazująca ewolucję podróżopisarstwa autora „Dwunastu lat w kraju Jakutów”,
konsekwencję bądź oryginalność deskrypcji danej przestrzeni geograficznej jest zadaniem czasochłonnym, z którym zmierzę się, pisząc swoją pracę doktorską.

4.1. Azja – podróż-zesłanie, podróż eksploracyjna
Niewątpliwie najwięcej tekstów powstało jako rezultat zesłania Sieroszewskiego na
Syberię – są to m.in.: „W kraju Sacha” („Melitele” 1902; D, t. 16); „Jazda na psach”
(„Płomyk” 1925/26, nr 25-26; D, t. 16); „Jazda na renach” („Płomyk” 1925/26, nr 2931 i 33-35; D, t. 16); „Ptaki przelotne” („Płomyk” 1927/28, nr 22-27; D, t. 16); „Przez
płonący las” („Płomyk” 1930/31, nr 27-29; D, t. 16). Ich liczebność wiąże się oczyDalej używam skrótu D dla oznaczenia „Dzieł” Sieroszewskiego, po którym podaję odpowiedni nr tomu
ewentualnie części.
16
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wiście z długim, bo dwunastoletnim pobytem autora w kraju Sacha. Utrwalają one drogę
na Syberię, ciężki czas adaptacji przybysza z Europy w nowym, wrogim i obcym środowisku. Wiele z nich mówi o cechach charakterystycznych wyglądu i zachowania
mieszkańców Syberii, ich kulturze, wierze i obyczajach – egzotycznych, zaskakujących
i często niezrozumiałych dla polskiego zesłańca, stosunku tubylców do jego osoby,
walce człowieka z naturą i z samym sobą.
Doświadczenia związane z poznawaniem kontynentu azjatyckiego przyniosły także
wyprawy do Mandżurii, Japonii, Korei, Chin i Indii, czyli podróże eksploracyjne odbywane wspólnie z Bronisławem Piłsudskim. Opisy tychże wojaży, przeżyć towarzyszących przemieszczaniu się polskich etnografów po terenach dalekowschodnich i refleksji
związanych z poznawaniem poszczególnych miejsc odnajdujemy w takich tekstach, jak:
„Mandżuria” [prdwr. w cyklu „Przez Syberię i Mandżurię do Japonii”] („Tygodnik
Ilustrowany 1903, nr 38, 42, 43, 45 oraz „Tygodnik Ilustrowany” 1904, nr 1-5; D, t. 18);
„W obronie gejsz (Urywek powieści)” – podtytuł mylący, w istocie jest to bowiem
szkic o kulturze Japonii („Tygodnik Ilustrowany” 1905, nr 20; D, t. 18); „Polowanie na
wieloryby” [prdwr. w cyklu „Przez Syberię i Mandżurię do Japonii”] („Tygodnik
Ilustrowany 1904, nr 9-10; D, t. 18); „Cejlon” („Tygodnik Ilustrowany” 1929, nr 27-32;
D, t. 20, cz. 1), „Ruch uliczny”, („Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1925,
nr 26; D, t. 20, cz. 1); „Korea. Klucz Dalekiego Wschodu” (prwdr. „Prawda” 1904,
nr 10-14, 16-53; „Prawda” 1905, nr 1-3, 5-7; wyd. os. 1905). Ostatni z wymienionych
reportaży, przedrukowany w tomie dziewiętnastym „Dzieł”, gromadzi m.in. opisy koreańskich krajobrazów, wiosek, mieszkańców Korei Północnej i Południowej, statystyki
ludności, podziały na prowincje, prac wykonywanych przez Koreańczyków, ich ubioru
i obrządków funeralnych.
4.2. Europa – podróże osobiste, artystyczne, dyplomatyczne
Z kontynentem europejskim wiążą się podróże osobiste Sieroszewskiego, o charakterze czysto poznawczym – jak ta, którą odbył przed powrotem z Rosji do ojczyzny
(wyprawa na Krym i Kaukaz w 1897) i artystycznym – jak wyjazd do Francji (1910)
oraz wyprawy dyplomatyczne pisarza. Wędrówkę po pograniczu Azji i Europy (Kaukaz)
opisał w szkicu podróżniczym „Grecka szczelina” („Głos” 1898, nr 50-51; D, t. 18),
zaś dłuższy pobyt z rodziną we Francji i okazjonalne podróże do tego kraju zaowocowały wrażeniami z oglądania Paryża w różnym czasie, refleksjami na temat uroków
i wad tego miasta, spostrzeżeniami dotyczącymi polskiej emigracji we Francji i jej
życia – utrwalił je w takich tekstach, jak: „Wrażenia z Francji” („Ilustrowany Kurier
Codzienny” 1930, nr 116-198 (z przerwami); D, t. 20, cz. 1) i „Wrażenia z podróży”
(„Kurier Wileński” 1927, nr 35; D, t. 20, cz. 1).
Wizyty Sieroszewskiego w Norwegii (Oslo) oraz Chorwacji/Jugosławii, krajach
bałkańskich, związane głównie z obowiązkami dyplomatycznymi, pełnionymi jako
członek Pen Clubu, zaowocowały: wspomnieniami „W drodze na Zjazd Pen Clubu”
(„Kurier Poranny” 1928, nr 174; D, t. 20, cz. 1); „[Kongres Pen Clubu w Dubrowniku]” („Kurier Poranny” 1933, nr 149,150, 153, 157; D, t. 20, cz. 1) oraz cyklem
artykułów reportażowo-publicystycznych „[Wrażenia z Bułgarii]” („Gazeta Polska”
1933, nr 163, 165, 172, 180, 183, 185; D, t. 20, cz. 1), w którym pisarz skupia się na
prezentacji atrakcji stolicy Bułgarii, przybliża historię Sofii, zwraca uwagę na mieszkańców i turystów, specyficzny nurt życia panujący w mieście oraz stosunki polsko31
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bułgarskie. Innym razem podróż samolotem nad europejskim kontynentem stała się dla
twórcy pretekstem do dywagacji na temat stacji radiowej w Raszynie, której sygnał
dobierany był na Bałkanach (w Bułgarii i Jugosławii) oraz w Szwajcarii – dywagacje
te zawarł w reportażu „Raszyn na Bałkanach i w… Szwajcarii” („Dzień Polski” 1933,
nr 184; D, t. 20, cz. 1).

4.3. Afryka i Ameryka
Wyprawy Sieroszewskiego poza kontynenty Europy i Azji wiodły do Afryki
i Ameryki. Pokłosiem jego pobytu w Egipcie jest tekst publicystyczny mówiący
o osadnikach holenderskich w Afryce, zatytułowany „O Boerach i z powodu Boerów”
(„Prawda” 1901, nr 4; D, t. 20, cz. 2) oraz wspomnienie „Aleksandria (Z podróżnych
notatek)” („Wiedza i Życie” 1926, z. 1; D, t. 20, cz. 1), w którym zaprezentował refleksje związane z drogą z Kairu do Aleksandrii, lokalną przyrodę i wrażenia z pobytu
w samej Aleksandrii.
Podróże do Stanów Zjednoczonych były natomiast związane z wyjazdami dyplomatycznymi (w celach propagandowych) i reprezentacyjnymi; w czasie ich trwania
wygłaszał liczne odczyty w wielu amerykańskich miastach. Sieroszewski jednak nawet
w trakcie wykonywania oficjalnych obowiązków był bacznym obserwatorem otaczającego go świata, nowych przestrzeni i kultur – spostrzegawczość wojażera rejestruje
taki chociażby tekst, jak „Ruch uliczny” („Gazeta Administracji i Policji Państwowej”
1925, nr 26; D, t. 20, cz. 1), w którym podróżopisarz dokonał porównania ruchu
ulicznego w Chinach, Indiach i Ameryce. Ponadto dzielił się swoimi wrażeniami na
temat amerykańskich miast, krajobrazów, obyczajowości rdzennych Amerykanów
i zachowania Polonii przebywającej w USA, pisząc cykl artykułów „Wrażenia z Ameryki” („Kurier Poranny” 1929, nr 282-295, z przerwami; D, t. 20, cz. 1). Pisał również
listy, w których informował o przebiegu podróży, poruszaniu się różnymi środkami
lokomocji (pociąg, statek) zebrane w cyklu „Listy z podróży (Fragmenty)” („Naprzód”
1920, nr 9-11, 15-20, 67; D, t. 20, cz. 1).

4.4. Polska – wycieczki turystyczne i sentymentalne, wyprawy gospodarcze
Teksty podróżnicze, w których Sieroszewski zawarł opisy przestrzeni rodzimych,
serdecznych, są równie liczne jak te opisujące kontynent azjatycki. Wśród tekstów im
poświęconych znajdą się bowiem pamiętniki spisywane od roku 1939, przedstawiające
podróże odbywane w dzieciństwie i latach młodzieńczych (D, t. 16: „Pamiętniki.
Wspomnienia”, zwłaszcza część pierwsza pamiętnika pt. „Dzieciństwo i młodość”),
oraz relacje traktujące o pobycie w Legionach Piłsudskiego (z żołnierskiego szlaku),
szkice o podróżach dyplomatycznych, które Sieroszewski odbywał jako reprezentant
wolnej ojczyzny, jak i opisy wycieczek turystycznych odbywanych m.in. do Białowieży
(„Puszcza Białowieska” [prwdr. „Wrażenia z Białowieży”], „Prawda” 1898, nr 47-49,
51-52; D, t. 18); w okolice Niemna i Hańczy („Kurhany, stare śmietniska oraz cmentarze w widłach Niemna i Hańczy”, „Światowit” 1901, t. III; D, t. 20, cz. 2).
Są tu też relacje z wędrówek po Lwowie – wrażenia ze zwiedzenia miasta („Biuro
pośrednictwa”, „Kurier Lwowski” 1906, nr 60; D, t. 20, cz. 1); opis wycieczki łodzią
po Wybrzeżu Bałtyckim (tekst „Z Gdyni do Pucka”, „Głos Prawdy” 1926, nr 14-16; D,
t. 20, cz. 1; „Willa nad morzem”, „Echa Leśne” 1928, nr 7; D, t. 20, cz. 1); relacje
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z wyprawy pieszo-samochodowej po Gdyni i okolicach („Brama na świat (Gdynia)”,
Warszawa 1933; D, t. 20, cz. 1).
Z kolei okolice Gniezna (Leśniewo) i swoją wyprawę gospodarczą w tamte strony
podróżopisarz zawarł w reportażu „Potęga Polski drzemie w łonie ziemi. System Lossowa
i reforma rolna” („Głos Prawdy” 1927, nr 225-227; D, t. 20, cz. 1).
Wielu opisów-migawek z podróży dostarcza też „Dziennik” pisarza, prowadzony
od 29 listopada 1938 do 31 grudnia 1939 roku, w którym utrwalił m.in. swój wyjazd
do Cieszyna, wycieczkę Dunajcem, wizytę w Dębnie, Tatrach i Bukowinie Tatrzańskiej.
Sieroszewski niezależnie od miejsc, do których podróżował, motywacji i celu swoich
wojaży, wciąż miał potrzebę ich literackiego zapisu. Pisał reportaże, rejestrujące zaobserwowane w czasie wędrówek rozmaite sytuacje, publikował wspomnienia, wysyłał
listy, wygłaszał odczyty radiowe na temat poznawanych przestrzeni, zaś pod koniec
życia spisał pamiętnik, w którym wątek podróży odgrywa rolę zasadniczą. Trafnie
stwierdzała Ida Sadowska, że jego żywiołami były: przestrzeń i osobiste doświadczenia
z nią związane17.

5. Podsumowanie
Powody i cele peregrynacji autora „Dwunastu lat w kraju Jakutów” były bardzo
różne. Na podstawie analizy biografii pisarza i wstępnego rozpoznania jego tekstów
podróżniczych należy stwierdzić, iż miał on wyraźną predylekcję do podróżowania
i potrzebę utrwalania wrażeń z odbywanych eskapad. Bez wątpienia stwierdzić należy,
że równie mocno interesowały i inspirowały pisarza przestrzenie zagraniczne – te
obce, jak i polskie – serdeczne, rodzime. Wśród jakże bogatej twórczości niebeletrystycznej Sieroszewskiego odnaleźć można opisy przestrzeni miejskiej i wiejskiej, mentalności ludzi, których spotykał po drodze, obyczajów panujących w danym regionie,
nie brakuje również porównywania ze sobą cech różnych kultur oraz refleksji autora na
temat istoty podróży czy środków transportu.
O Sieroszewskim badacze życia literackiego i politycznego przełomu XIX i XX
wieku wciąż pamiętają, poruszając w różnego typu artykułach czy osobnych książkach
wątki z jego życia i twórczości. Żadna z dotychczas obecnych w obiegu czytelniczym
publikacji nie skupia się jednak na prezentacji obszernej niefikcjonalnej twórczości
podróżniczej autora „Chajlacha”. Oprócz pracy etnograficznej „Dwanaście lat w kraju
Jakutów” nie poddano głębszej analizie jego pozostałych tekstów z kręgu literatury
dokumentu osobistego, reportażu podróżniczego czy publicystyki, będących pokłosiem
azjatyckich, europejskich i pozaeuropejskich wędrówek. Proponowane przeze mnie
ujęcie badawcze służyć ma wypełnieniu tej luki. Uważna analiza biografii pisarza,
ustalenie zasięgu jej wpływu na rozwój twórczości podróżniczej, szczegółowe opisanie
miejsc znajdujących się na pisarskiej mapie podróży i wnikliwa interpretacja tekstów
im poświęconych przyniesie – jak sądzę – wyczerpującą prezentację podróżopisarstwa
Wacława Sieroszewskiego, na którą ten niestrudzony pisarz-etnograf z pewnością
zasługuje.

Sadowska I., Leśne pejzaże w prozie Wacława Sieroszewskiego, [w:] taż, Wśród obcych i wśród swoich.
Wacława Sieroszewskiego portret wielokrotny, oprac. G. Legutko, Instytut Filologii Polskiej AŚ, Kielce 2007,
s. 39.
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Wacław Sieroszewski – człowiek wędrowny i podróżopisarz
Streszczenie
Celem artykułu jest wstępna prezentacja sylwetki Wacława Sieroszewskiego – podróżopisarza i człowieka
wędrownego. Autorka omawia biografię pisarza pod kątem jej wpływu na rozwój twórczości podróżniczej.
Kategoria „życiotwórczości” pozwala jej wyróżnić rozmaite motywacje peregrynacji autora oraz kreowane
przez niego modele podróży i typy wędrowca. Skupia się także na różnorodności i rozpiętości gatunkowej
podróżopisarstwa Sieroszewskiego, czyniąc przedmiotem zainteresowania literaturę dokumentu osobistego
i reportaż. Ponadto prezentuje mapę podróży, stworzoną na podstawie bazy tekstowej – uwzględniającą
takie obszary podróżnicze, jak: Azja (Syberia, Mandżuria, Japonia, Korea, Chiny, Indie), Europa (Kaukaz,
Francja, Anglia, Norwegia, Bułgaria, Chorwacja), Afryka (Egipt), Ameryka (USA) oraz Polska (Białowieża, widły Niemna, Hańczy, Lwów, Poręba, Gdynia, okolice Gniezna).
Słowa kluczowe: podróżopisarstwo przełomu XIX/XX wieku, Sieroszewski, podróż, mapa podróży,
„życiotwórczość”
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Motywy wędrówek celtyckich na przykładzie „Żeglugi
świętego Brendana opata” i innych opowieści
staroiryjskich. Spojrzenie filozoficzne
Tytuł pracy, a dokładnie samo słowo „motyw” został ujęty komplementarnie. Motyw
rozumiany jest zarówno w znaczeniu toposu, wiodącego tematu w kulturze, który powtarza się w wielu dziełach, jak i swoisty opis motywacji wędrówek, tego, co pobudza
podróżowania, co stanowi czasem nieuświadomioną potrzebę, zmiany miejsca, a co
docelowo prowadzi do refleksji o ontologii podróży. Przyjęło się uważać, że iryjczycy
wędrówki i żeglugi podejmowali tylko z pobudek religijnych. W rzeczywistości tych
umotywowań było dużo więcej, a dla czytelników zetknięcie się z literaturą staroiryjską
może być przyczynkiem do autorefleksji o własnych „Wyspach Rozkoszy” czy „Ziemiach Obietnic Świętych”. Zresztą o aktualności tej tematyki niech świadczy na nowo
odkrywany trekking, czyniony już z innych pobudek, ale ciągle intrygujący i ciekawy.
Towarzyszą mu coraz popularniejsze przewodniki duchowe i rozmaite aplikacje elektroniczne mające pomóc w skupieniu w trakcie wędrówek. Powstają nowe szlaki, odkrywa
się te dawno zapomniane. W samej Wielkiej Brytanii odnawia się wiele średniowiecznych
tras i promuje się taki sposób poznawania kultury kraju, czego przykładem są nowe
drogi Tolkiena w Oksfordzie i niedawno kanonizowanego Newmana w Birmingham.
W polskiej literaturze znaleźć można opracowania historyczne dotyczące tej tematyki, jednak zauważalny jest brak jej całościowego, filozoficznego ujęcia, czemu choć
w bardzo drobnym zakresie praca ta stara się zaradzić. Literatura staroiryjską, choć
powstała na rubieżach Europy, korzystała obficie z myśli dalekowschodniej, greckiej
i egipskiej i transfiguruje je pod wpływem chrześcijańskiego objawienia. Ta swoista
mieszanka jest warta zbadania.

1. Motyw wędrówki jako topos w literaturze staroiryjskiej
Beda Czcigodny, w swojej „Historii kościelnej ludu angielskiego”2 stwierdza, że
dążenie do wiedzy i poszerzanie horyzontów jest postawą charakterystyczną dla Irlandczyków. Niemały wpływ na to mieli z jednej strony druidzi, ale też będący czasem w
opozycji do nich filidowie, których to zadaniem głównym prócz leczenia, było także
kultywowanie tradycji, przekazywanie poezji i rozmaitych podań mitologicznych. Nie
byli to, jak się potocznie sądzi, tylko bardowie, ale to oni odpowiadali za tworzenie
irlandzkiej świadomości ponadplemiennej, można by rzecz nawet narodowej. To oni
jako pierwsi zostawali uczniami św. Patryka i być może to jest właśnie powód, dla
którego literatura chrześcijańska w Irlandii, szczególnie hagiografia, stała się niejako
kontynuacją mitologii i kultury celtyckiej, a sam Patryk przekształcił się w najwyż-

Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski.
Zob. Bede The Venerable, Dumville D., Ecclesiastical History of the English People, tł. ang. Sherley-Price
Leo, London 1991, s. 256-279.
1
2

35

Sebastian Heliosz

szego druida Irlandii . Św. Kolumba, kolejny wielki święty Kościoła iryjskiego, będzie
ową ciągłość z celtyckim pochodzeniem podkreślał, powtarzając często w swojej modlitwie: Moim druidem jest Pan Jezus Chrystus, Syn Boga4. Ten niemal ewolucyjny rozwój
kultury irlandzkiej jest szczególnie widoczny w literaturze o tematyce podróżniczej.
Z przekazywanych ustnie podań, mitów i opowieści powstawały poematy dotyczące
wędrówek, które można podzielić na 3 grupy: fis, echtrae, immrama. Granice między
nimi nie są bardzo wyraźne, a i ich wzajemne oddziaływanie na siebie jest znaczne, ale
warto trzymać się tego ugruntowanego podziału, gdyż bardzo ułatwia ogólną orientację w omawianym zagadnieniu.
Wyraz fis wywodzi się od łacińskiego visio – zjawisko, widzenie. Gatunek ten opisuje
rozmaite widzenia, bezpośrednie oglądy, objawienia, wizje senne. Bohater zostaje przeniesiony, a przynajmniej tak mu się wydaje, do zupełnie innej rzeczywistości, której
doświadcza i często jest zobligowany do opisania swojej metafizycznej wędrówki. Ma
to na celu pouczenie, przestraszenie konsekwencjami złego życia, czy też zachętę do
cnoty, gdyż wizja nagrody jawi się bardzo namacalna i obiecująca. Fis są bardzo
interesujące też z tego powodu, że ukazują czytelnikowi wyobrażenia ludzi dotyczące
życia wiecznego i to z różnych stanów, ponieważ ci, którzy doświadczali wizji, byli
przedstawicielami odmiennych warstw społecznych.
Najstarszym zapisanym w Irlandii fis jest wizja mnicha z VII wieku, św. Fursy,
który zachorował i w ciągu trzech dni prowadzony przez anioła poznawał Zaświaty,
a po powrocie głosił potrzebę radykalnego nawrócenia, w celu uniknięcia kar dotyk-ających grzeszników, które jak zaświadczał widział.
Jedną z najwcześniejszych i najlepszych5 wizji stroiryjskich była „Fis Adamnán”,
czyli „Wizja Adamnána”, opata z założonego w Szkocji przez św. Kolumbana, opactwa
Iona. Bohater, tak jak inni doświadczający wizji ludzie, zostaje przeniesiony w Zaświaty i doznaje bardzo wyraźnych objawień, które potem skrupulatnie i bardzo pięknie
opisuje. Najpierw są to wizje pełnego harmonii i piękna nieba i istot niebiańskich, razem
z Panem, którego nie sposób ująć. Potem wzrok opata pada na rzeczywistość Sądu
Ostatecznego, by w końcu dostrzec męki dusz potępionych. Na tym wizja się kończy,
a Adamnán zostaje poproszony o spisanie tego, co widział i mówienie o tym do końca
swych dni6.
„Fis Tundale`a” opisuje podobną wizję z punktu widzenia już nie mnicha czy opata,
ale rycerza, a dodatkowo wielkiego grzesznika i przeciwnika Kościoła. Dusza jego
została porwana przez przerażające demony, które zostały jednak odgonione przez
anioła opiekuna, kiedy pierwszy raz w życiu Tundale`a szczerze pomodlił się do Boga.
Odbywa później swoistą pielgrzymkę do czyśćca, piekła i nieba, w czasie której
zostaje pouczony o wadze uczynków miłosierdzia. Ta wizja miała bezpośredni wpływ
na „Boską komedię” Dantego i malarstwo Hieronima Boscha7. Poemat ten pisany był,
jak poprzednie, ku zbudowaniu cnotliwych i upomnieniu grzeszników.
3

Por. Lady Gregory, O świętym Brendanie Żeglarzu, tudzież o innych świętych i bohaterach Irlandii, przeł.
Nowak A., Sławomirska B., Kraków 1994, s. 158.
4 Krajewska A., Modlitwa Celtów, Kraków 2017, s. 9.
5 Badacze literatury staroiryjskiej C.H. Boswell i Seymour stwierdzają nawet, że pod względem stylu i struktury jest to prawdopodobnie najlepszy tekst, jaki mamy w prozie irlandzkiej do XII wieku.
6 Dillon M., Chadwick N.K., Ze świata Celtów, Warszawa 1975, s. 255-256.
7 Żegluga świętego Brendana opata, przeł. Lewandowski I., Poznań 1992, s. 36.
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Wszystkie zatem fis mają na celu wezwanie do duchowego przebudzenia, moralnej
odnowy. Zaliczyć je więc można do dzieł literatury stricte religijnej, czego nie można
powiedzieć do końca o kolejnym gatunku, gdzie podróże stanowią główny motyw.
Echtrae – wyprawa – tym różni się od fis, że często nawiązuje do tradycji pogańskich, podczas gdy ta druga była, jak zauważono wyżej, mocno osadzona w moralizatorskim tonie chrześcijańskim. Echtrae opisuje wyprawy do innego świata, zawiera
w sobie wątki mitologiczne i legendarne, które stanowią często oś narracji. Ponadto nacisk
położono w nich na samą podróż, na element wędrówki, a nie tylko na opisy miejsc
dojścia.
Do najważniejszych i najpiękniejszych echtrae zalicza się spisaną w VII wieku
„Podróż Brana syna Febala do Krainy Żyjących”. Rozpoczyna się ona od zaproszenia
przez nieziemską kobietę bohatera wraz z towarzyszami do mistycznego Kraju Kobiet,
gdzie mają wieść życie pełne rozkoszy i nie odczuwać bólu, starości oraz nie doświadczać zła. W czasie swojej podroży napotykają boga mórz i pogody Manannána mac
Lira, sunącego po oceanie niczym po łące. On także opisuje drogę wiodącą do kraju
błogosławieństw i przepowiada zrodzenie syna. Po dotarciu do Kraju Kobiet wszyscy
zostają przyjęci z największymi honorami i po uroczystych zaślubinach stają się częścią
tej krainy. Po latach chcą wrócić do swojego rodzinnego kraju, gdyż mimo zapewnień,
odczuwają jednak tęsknotę. Jednak gdy wracają do ojczyzny, nikt ich nie rozpoznaje,
ale ludzie zamieszkujący dawne ich domy, znają już pieśń o podroży Brana, gdyż od
ich wypłynięcia upłynęły setki lat. Bran spisuje więc dokładnie swą podróż i wyrusza
wraz z kompanią w morze ku nieznanym wyspom.
Trzecim gatunkiem opowieści podróżniczych są najbardziej dojrzałe immrama.
W dosłownym tłumaczeniu oznaczają „żeglowanie”; „wiosłowanie z punktu do punktu”.
Tu właściwie główny nacisk położony jest na samą podróż. Element wędrówki, przygotowanie do niej, opisy statków, ich naprawa, styl żeglugi odgrywają pierwszorzędną
rolę. Immarama powstawały w środowisku monastycznym i realizują opisany poniżej
ideał mnicha – cenobitę, który za swoją pustelnię obrał ocean. Cechują się one pewną
ramowością, która pozwala bez naruszenia ciągłości fabuły dodawać lub odejmować
poszczególne epizody wyprawy, co powoduje, że dysponujemy obecnie wieloma
różnymi wersjami tego samego utworu.
Skupmy się na spisanej w VIII lub IX wieku „Podróży morskiej łodzi Mael Duina”,
z której kompozycji korzystali późniejsi autorzy. Mael Duin, odkrywszy, że jest
bękartem, postanawia odszukać swego ojca. Gdy dowiaduje się, że został on zamordowany, chce ukarać jego morderców. Bierze ze sobą grupę towarzyszy, którzy dość szybko
odnajdują kryjówkę przestępców. Jednak zrządzeniem losu, czy Boską interwencją
zostają przez burzę i wichry zepchnięci na nieznane wody. Po wielu perypetiach bohater doznaje oczyszczenia, nie pragnie już zemsty i szczęśliwy wraca do ojczyzny,
gdzie opowiada o swoich przygodach i swojej przemianie8.
Najdojrzalszym immram, która stanowi w niniejszej pracy przykład zastosowania
motywów wędrówki jest „Żegluga świętego Brendana opata”, która zostanie poniżej
pokrótce omówiona.

8

Dillon M., Chadwick N.K., dz. cyt., s. 260-263.
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2. Żegluga świętego Brendana opata jako egzemplifikacja motywów
staroiryjskich
Utwór ten jest najbardziej znaną irlandzką opowieścią podróżniczą. Powstał ok. IX
wieku w środowisku iryjskich mnichów, o czym świadczy ogromna waga przywiązywana do pouczeń opata względem powierzonych mu zakonników, prawdopodobnie
w samej Irlandii. Opowiada o podróży, którą podjął św. Brendan z Clonfert, wraz
z towarzyszami, do Ziemi Obietnic Świętych, którą można łączyć z rajem ziemskim,
utraconym9. Opowiedział mu o niej ojciec Barinthus, który właśnie z niej wraca.
Brendan zasięga rady współbraci i wraz z 14 wybranymi członkami wspólnoty wsiada
na własnoręcznie zrobioną łódź i udaje się w drogę, w trakcie której odwiedza wiele
fantastycznych wysp i poznaje ludzi, żyjących na rozmaite sposoby. Na jednej wyspie
owce są tak liczne, że nie sposób było dostrzec ziemi, a na innej królowały ptaki. Odwiedził wyspy bardzo urodzajne, ale też jedynie z nagimi skałami. Podróż trwa siedem
lat. Wędrowcom rytm wyznaczają święta kościelne. Każdą Wielkanoc spędzają, odprawiając Msze Świętą rezurekcyjną na grzbiecie wieloryba Jasconiusa, a do Zielonych
Świąt przebywają na Wyspie Ptaków, która okazuje się azylem dla tych aniołów, które
przy buncie Lucyfera w niebie zachowały neutralność i służą Bogu, wypełniając jego
wolę przez większą cześć roku, a pozostały czas spędzają pod postaciami ptaków na
przeznaczonej dla nich wyspie. To właśnie tutaj Brendan zachwycony taką różnorodnością stworzeń podejmuje refleksje o sensie wszelkiego bytu. Ujawnia w modlitwie
swoje rozterki, niczym badacz, stwierdzając, że to przekonanie o własnej niewiedzy
jest prawdziwą udręką serca i prosi Boga o uchylenie rąbka tajemnicy świata. Pan zaś
w swoim miłosierdziu udziela mu łaski poznania. Boże Narodzenie z kolei Brendan
i towarzysze świętują na Wyspie Aibeusa, wśród idealnej wspólnoty milczących
mnichów, będącą symbolem utopii. Pozostają wśród nich aż do Objawienia Pańskiego.
Następnie kontynuują podróż, by znów na Wielkanoc spotkać Jasconiusa. Otoczeni są
Bożą opieką i błogosławieństwem. Anioł w postaci człowieka zapewnia im w sytuacjach trudnych pożywanie i dzięki Opatrzności udaje im się pokonać gryfa i morskie
potwory. Na swojej drodze spotykają też pustelnika, który zwyciężył wszelkie pokusy
cielesne, będąc sam zjednoczony ze stworzeniem. Sam Brendan okazuje się też weganinem od czasu swoich świeceń kapłańskich, co czyni go jeszcze bardziej bliskim dla
współczesnego czytelnika. Mnichom udaje się też ujść z życiem w czasie erupcji wulkanu, która jest symbolicznie przedstawiona na Wyspie Kowali. Pod sam koniec swojej
podróży spotykają Judasza Iskariotę, który ze względu na ogromne miłosierdzie Boże
może opuszczać piekło w niedzielę i większe święta. Wtedy znajduje się na wysepce,
gdzie doznaje odrobiny ochłody. Tu można zaobserwować, jak chrześcijaństwo iryjskie
podchodziło do takich kwestii jak koncepcja życia wiecznego. Gdzieś podświadomie
było przeświadczenie o wszechmocy miłosierdzia i jeśli nie było tam nadziei apokatastazy, to istniało oczekiwanie złagodzenia kary, skoro nawet zdrajca Jezusa jej dostępuje.
Ostatecznie Brendan i towarzysze z pomocą opiekującego się nimi od siedmiu lat
anioła, odnajdują drogę przez mgłę do Ziemi Obietnicy Świętych, która jest spokojna,
radosna, pełna wszelkiego rodzaju dóbr. Dotarli do niej, żyjąc we wspólnocie, pokonując
przeciwności i pokusy. Widzą jednak tylko niewielki jej fragment, resztę zobaczą po
Całość utworu została przetłumaczona na język polski. Zob. Żegluga świętego Brendana opata, dz. cyt.,
s. 103-173.
9
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śmierci. Po krótkim czasie jednak muszą ją opuścić i wrócić do swego dawnego życia,
umocnieni jednak tym przenikającym widokiem. Wracają do domu, dlatego „Żegluga
Świętego Brendana opata” bywa nazywana Odyseją dawnego Kościoła irlandzkiego 10.
Idąc za tropem największego w Polsce badacza tego utworu, Jerzego Strzelczyka,
można „Żeglugę Brendana” traktować jako pewną egzemplifikację, choć czasem odległą i zniekształconą tych setek iryjskich pielgrzymów, którzy wędrowali od wyspy do
wyspy na Atlantyku11. Możliwe jest też interpretowanie omawianego eposu jako wizji
raju utraconego, który istnieje i czeka na zdobycie. Wtedy stanie się on opisem drogi
człowieka do ojczyzny niebieskiej. A może chodzi o coś zupełnie innego?
W opowiadaniu „Łódź świętego Brendana” pisarz i poeta Andrzej Kijowski podjął
rozważania o wartości samej opowieści, o istotności narracji o bytach myślnych, których
status ontologiczny jest równy lub nawet przewyższający rzeczywistość, która nam się
jawi. Pisze on:
Inni utrzymują, że ziemia ta nie była Przyrzeczoną Świętym, ani Azją poszukiwaną przez Kolumba, lecz czystą fantazją świętych mnichów, opowiadaną im
dla zabawy i zbudowania. Nie w tym rzecz, czym była, lecz w tym, jak się to
stało, że dopłynął, a nawet nie w tym, że dopłynął, czy co go w drodze spotkało,
czy on sam opowiadał, bo któż to wie, ale w tym, co z tego zapamiętano, co
dodano i co pominięto i jak to zostało opowiedziane trzysta lat później12.

3. Motywacja wędrówek
Warto pamiętać, że omawiana powyżej tematyka podróżnicza w literaturze staroiryjskiej jest organicznie związana z historią. Źródłem jej nie jest tylko czysta fikcja,
ale przynajmniej częściowo jest ona odbiciem podróży, które faktycznie miały miejsce.
Wystarczy wymienić podróż trzech Irlandczyków, którzy odwiedzili króla Alfreda
Wielkiego w 891 roku, czy żeglugę Cormaca úa Liatháina w celu znalezienia samotni
na oceanie13.
Analizując najdawniejsze zabytki piśmiennictwa iryjskiego tzw. cyklu ulsterskiego,
można dojść do wniosku, że mimo charakteru wyspiarskiego kraju Iryjczycy nie pałali
zbytnią chęcią do podejmowania wypraw dalekomorskich. Co więcej, z wyjątkiem
rybołówstwa, nie interesowali się morzem. Podobnie jak wiele innych ludów pasterskich odczuwali do niego niechęć. Morze jawiło się jako źródło złych mocy, siedlisko
potworów, zza morza przybywali najeźdźcy. Jednak z czasem to nastawienie się zmieniło.
Do tego przyczynia się rozwój handlu i idący za nim też przekaz myśli, poglądów.
Irlandczycy zostali zainspirowani opowieściami, które bardzo szybko przyjęli i zasymilowali w swojej kulturze. Dodatkowym czynnikiem zmieniającym nastawienie do
wypraw morskich były nękające Irlandię od końca VIII wieku najazdy wikingów,
zmuszające mieszkańców do podejmowania prób ucieczek z własnych domów i rozpoczęcie nowego życia. Być może też względy poznawcze pchnęły Celtów irlandzkich
do wypłynięcia w morze i niejako przeciwstawienia się mitom. Byłby to czyn iście
filozoficzny, ale z pewnością oparty na bardziej prozaicznych przesłankach. O tym, że
Iryjczycy byli zainteresowani dalekimi podróżami i żeglugą świadczy traktat „O po10

Zob. Dillon M., Chadwick N.K., dz. cyt., s. 193.
Zob. Żegluga świętego Brendana opata, dz. cyt., s. 69.
12 Kijowski A., Łódz świętego Brendana, [w:] tego, Dyrygent i inne opowiadania, Kraków 1983, s. 141.
13 Dillon M., Chadwick K.N., dz. cyt., s. 189.
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miarze Ziemi”, autorstwa Dicuila. Opisuje on tam podróże mnicha Fidelisa do Ziemi
Świętej i Egiptu, a także wyprawy na Atlantyk bliżej brzegów Irlandii. Dzięki niemu
można prześledzić rozwój wiedzy na kluczowy dla niniejszej pracy temat. Mowa w nim
o podróżach na Hebrydy, Szetlandy i o tajemniczej wyspie Thule, którą można z dużą
dozą prawdopodobieństwa identyfikować z Islandią, choć niektórzy autorzy jak np.
Heinrich Zimmer widzą w niej Mainland w archipelagu Szetlandów 14.
Jednakże tym czynnikiem, który wpłynął znacznie wcześniej i prawdopodobnie
najbardziej na zmianę nastawienia Iryjczyków do wypraw morskich, było rozpowszechnienie się ideałów męczeństwa i pielgrzymowania. Pielgrzymami byli najwięksi święci
iryjscy. Św. Patryk, który po latach powrócił do swego dawnego kraju niewoli i jako
pielgrzym, właśnie przemierzył go z południa na północ i z powrotem. W tradycji przedstawiany jest nieustannie w drodze. Św. Kolumba Starszy założył swój klasztor na
szkockiej wyspie Iona po tym, jak musiał udać się na wygnanie poza granice Irlandii,
gdyż taki był wyrok sądu. Kolumba zresztą wzorem Patryka także przemierzał kraj
wygnania wzdłuż i wszerz wraz ze swoimi towarzyszami. Z czasem zjawisko pielgrzymowania z motywów religijnych bardzo się rozpowszechniło, tak, że pisarz Walahfrid
Strabo, pisał w IX wieku: obyczaj pielgrzymowania stał się dla Irlandczyków drugą
naturą15. Motywy podejmowania tego stylu życia były rozmaite. Najczęściej wzorowano
się na tekstach biblijnych, w których bardzo wiele bohaterów nieustannie podróżowało,
wystarczy wymienić chociażby Abrahama, Mojżesza czy samego Jezusa. Ważnym
doświadczeniem były także praktyki wschodnich eremitów, tzw. ojców pustyni, którzy
w najwcześniejszych wiekach chrześcijaństwa udawali się na miejsca oddalone od siędzib ludzkich, by jako wyalienowani ze świata, mogli oddawać się kontemplacji i podejmować próby zmierzenia się z duchami nieczystymi, które według tradycji biblijnej
zamieszkiwały miejsca pustynne. Iryjczycy nie mieli pustyń, ale domeną demonów
było także morze, więc chęć realizowania ideału życia anachoreckiego była przez nich
spełniana czy to przez osadnictwo na konkretnych wyspach, czy też przez bardzo
długie przemierzanie oceanu. Wędrówka stała się więc celem samym w sobie. W takich
warunkach zrodził się ideał błędnego pielgrzyma, który porzuca wiosła i osiada na
wyspie, którą Bóg mu wskaże przez pomyślne bądź nie prądy i wichry. W tym kontekście trzeba wspomnieć też o wypracowanym w tradycji iryjskiej ideale zielonego,
zwanego też niebieskim męczeństwa16, które w odróżnieniu od czerwonego, klasycznego oddania życia za Chrystusa, czy białego, będącego poświęceniem się dla niego
w życiu monastycznym, było podjęciem pielgrzymki zewnętrznej poza swój kraj rodzinny.
Ale ten charakter zewnętrzny przenikał także do wnętrza człowieka i Iryjczyk przez
praktykowaną w czasie wędrówki ascezę i pokutę wzrastał wewnętrznie w cnotach.
Iryjczycy dzięki praktykowaniu tego zielonego/niebieskiego męczeństwa stawali
się też częstymi gośćmi na kontynencie europejskim. Najciekawszym przykładem takiego
pielgrzyma jest św. Kolumban Młodszy, który przyniósł na tereny dzisiejszej Francji,
zachodnich Niemiec i północnych Włoch wiele zwyczajów wypracowanych przez mnichów iroszkockich. Prócz organizacji życia monastycznego, zdobyczą myśli iryjskiej
była tzw. spowiedź uszna, która dość szybko zastąpiła dotychczas praktykowaną spowiedź wobec wspólnoty i jest obecna w Kościołach katolickim i prawosławnym do dziś17.
Zob. Żegluga świętego Brendana opata, dz. cyt., s. 48.
Tamże, s. 29.
16 Zob. Stancliffe C., Red, white and blue martyrdom, [w:] Whitelock D., McKitterick R., Dunville D.K.
(red.), Ireland in Early Medieval Europe, „Studies inmemory of Kathleen Hughes”, Cambridge 1982, s. 29.
17 Por. Strzelczyk J., Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 2008, s. 95-126.
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4. Filozoficzna próba spojrzenia na omawiane zagadnienie
Seneka w jednym z „Listów do Lucyliusza” napisał: Cóż pomoże przebywanie mórz
i przenoszenie się z miasta do miasta? Jeśli chcesz pozbyć się tego, co cię dręczy,
trzeba, nie żebyś był gdzie indziej, lecz żebyś sam stał się inny18. Abstrahując od tego,
że sam Seneka nie był zwolennikiem dalekich wypraw, dotyka on tu samego sensu
podróży, który przewija się we wspomnianych wyżej przykładach z literatury staroiryjskiej. Podróże bowiem mają przede wszystkim aspekt moralnego wywyższenia,
przemyślenia z dalszej perspektywy swoich dotychczasowych stanowisk. Brendan,
podobnie jak Abraham na górze Moria, zostaje poddany próbom, z których wychodzi
zwycięsko i po szczęśliwym powrocie już planuje swój pogrzeb oraz wydaje rozporządzenia co do dalszego funkcjonowania wspólnoty. Mael Dúin przez doświadczenia na
oceanie staje się zdolny do przebaczenia mordercom swego ojca. Tundale zaś przechodzi największą przemianę ze wszystkich bohaterów staroiryjskiej prozy i ratuje się
przed wiecznym potępieniem. Być może więc motywem głównym, poza wymienionymi
wcześniej, jest ten, który jawi się jako podstawowy. Podróż jest zatem alegorią życia
i wzrastania moralnego, samodoskonalenia.
Pochylając się nad filozoficzną problematyką podróży, warto też wspomnieć, że
Sokrates, jeśli wierzyć tradycji, opuścił rodzinne strony tylko raz. Kant także tylko raz
opuścił rodzinny Królewiec w celu wygłoszenia odczytu w armii pruskiej, a na uczelni
prowadził wykłady o geografii, i czynił to podobno z taką swadą, że studenci bardzo
sobie je cenili. Można zatem stwierdzić, że filozofia to podróż wewnętrzna. Nie jest to
tylko gra wyobraźni, to raczej fis, visio, czyli wewnętrzne podróżowanie samego myślenia od skończoności aż do rozmaicie pojmowanego Sensu. Tworzone w czasach nowożytnych utopie jak ta u Tomasza Morusa, czy „Nowa Atlantyda” Francisa Bacona, czy
też „Państwo słońca” Tomasza Campanelli19, są dalszymi rozwinięciami tego procesu
dochodzenia do Absolutu i szukania swojej Wyspy Obietnic Świętych.
Potocznie rzecz ujmując, filozofia ma uwalniać człowieka od mitów, przedzałożeń,
by mógł w pełni oddać się systematycznej refleksji. To jednak, jak zauważa w swoim
„Eseju o człowieku” Ernst Cassirer, jest do końca niemożliwe, gdyż człowiek tak bardzo
owinął się w formy językowe, w obrazy artystyczne, w mityczne symbole lub religijne
obrządki, że nie potrafi już niczego zobaczyć ani poznać inaczej, jak za pośrednictwem
tego sztucznego środka.
Neokantysta Nicolai Hartmann, w swoim klasycznym dziele „Myśl filozoficzna
i jej historia” zachęca nieustannie, byśmy ponownie rozpoznawali, to, co poznali20.
Może podróże Iryjczyków współczesnemu czytelnikowi wydają się nierealne, nazbyt
może narracja jest umoralniająca, ale te zabytki ludzkiego ducha, mogą stanowić twórczą
inspiracją. Dzięki nim człowiek XXI wieku może poszukiwać Ziemi Obietnicy
Świętych, tego, za czym tęskni, co po omacku czasem stara się znaleźć. I na koniec może
zapytać za Thomasem S. Eliotem: Czy Irlandczycy jako Irlandczycy są do czegoś przydatni? Oczywiście nie jako istoty ludzkie, ale jako strażnicy i kontynuatorzy kultury 21?
Seneka L.A., Listy moralne do Lucyliusza, przeł. Kornatowski W., Warszawa 1961, s. 550.
Bardzo dobre ujęcie filozofii jako podroży przedstawił w swoim eseju Tadeusz Gadacz, Filozofia podróży –
filozofia jako podróż, Podkowiański Magazyn Kulturalny, nr 54-55(2007). Zob: https://www.podkowianskimagazyn.pl/nr54/gadacz54.htm, (dostęp: 28.04.2022).
20 Hartmann N., Myśl filozoficzna i jej historia, Toruń 2004, s. 35.
21 Eliot T.S., Uwagi ku definicji kultury, Kraków 2021, s. 69.
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Jak zauważa Marie Heaney, promotorka kultury i literatury irlandzkiej:
tym co zapewnia omawianym tu poematom staroiryjskim trwałe miejsce w literaturze światowej, jest ich ponadczasowość, są bowiem wspaniałym wyrazem
odwiecznej sztuki gawędziarskiej. Społeczności i tradycje przedstawione w tych
opowieściach dawno już przeminęły. Ale uwiecznione w nich postacie – bohaterowie, tyrani, intryganci, uparte kobiety i zapalczywi mężczyźni – żyją nadal22.
Niech to bardzo skrótowe omówienie zagadnienia motywów staroiryjskiej literatury
podróżniczej, będzie zachętą do sięgnięcia po nią i dalszych studiów nad tą tematyką.
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Motywy wędrówek celtyckich na przykładzie Żeglugi świętego Brendana opata
i innych opowieści staroiryjskich. Spojrzenie filozoficzne
Streszczenie
Celem niniejszej pracy jest ukazanie motywów wędrówek Iroszkotów w początkach średniowiecza, zarówno
w kontekście literatury podróżniczej, gdzie staje się ona głównym toposem, jak i umotywowania historycznych wypraw, które miały dość spore oddziaływanie na kulturę, myśl i teologię Europy kontynentalnej.
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Postawiono tezę, że motywacja ta, choć religijna, nie wykluczała także innych założeń i przyczyniała się
do rozwoju narodów europejskich. Celtowie, podejmując drogę bez powrotu, stawali się bowiem ambasadorami kultury „Wyspy Uczonych i Świętych”. Ukazano także, że motywacja podejmowanych wypraw
może być również odczytana w sposób filozoficzny i stać się przez to okazją do przemyśleń o życiu własnym
i znajdowaniu osobistych, jak u Brendana, Ziem Obietnic Świętych.
Praca ma charakter historyczny i filozoficzny, a z racji materiałów źródłowych jest także kulturoznawcza.
W polskiej literaturze znaleźć można opracowania historyczne dotyczące tej tematyki, jednak zauważalny
jest brak jej całościowego, filozoficznego ujęcia, czemu choć w drobnym zakresie praca ta stara się zaradzić.
Wnioski wynikające z pracy zgadzają się z postawioną tezą. Autor wskazuje główne obszary oddziaływania
iroszkockiego na Europę średniowieczną, zarówno przez zakładane liczne klasztory o zupełnie nowym
sposobie organizacji, jak i koncepcję zielonego (niebieskiego) męczeństwa i inne jeszcze zagadnienia, będące
osobistymi zdobyczami tradycji iroszkockiej. Samo zaś dzieło „Navigatio Brendani” ukazane zostaje jako
szczyt opowieści celtyckiej, stanowiąc wzór późniejszej literatury podróżniczej.
Autor zaprasza do samodzielnej lektury literatury staroiryjskiej, tym bardziej że jej część została przetłumaczona na język polski i dalszej, już znacznie pogłębionej refleksji filozoficznej. I to ona będzie przedmiotem dalszych badań autora.
Słowa kluczowe: literatura staroiryjska, filozofia celtycka, immrama, filozofia kultury
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Henryk Walezy i wizja międzykulturowej podróży
w powieści Jędrzeja Napiecka „Król, który uciekł”
1. Wprowadzenie
Jędrzej Napiecek na bohatera swojej powieści historycznej wybrał Henryka Walezego,
który dzięki niedługiemu, aczkolwiek słynnemu pobytowi w Rzeczpospolitej stał się
symbolicznym pomostem pomiędzy dwiema kulturami. W krótkiej historii jego panowania odbija się dialektyczny charakter wzajemnego oddziaływania odmiennych kultur2.
Będąca rzeczywistą osią fabularną powieści wędrówka Walezjusza do kraju nad Wisłą,
a potem z powrotem do Francji, pod piórem Napiecka stała się areną konfrontacji
odmiennych cech kultury sarmackiej i francuskiej. Nie odgrywa tutaj większej roli
fakt, że w latach siedemdziesiątych XVI wieku, sarmatyzm nie był jeszcze dominującym
prądem w Rzeczpospolitej, wciąż znajdował się w fazie kształtowania swoich cech
charakterystycznych. Pisana dzisiaj powieść, której akcja osadzona jest w realiach
dawnej Rzeczpospolitej nie może omijać dyskutowanego intensywnie w ostatnich sześćdziesięciu latach zagadnienia roli sarmatyzmu dawniej i dziś, gdyż to znacznie utrudniłoby jej nawiązanie więzi emocjonalnej z odbiorcą.
Trzeba jasno zaznaczyć, że zaproponowana przez autora jako główny wątek historia
przeżyć emocjonalnych karła Jana Krasowskiego, jako nić fabularna jest zależna funkcjonalnie od wędrówki Henryka i jego francuskiej świty. Uczynienie głównym bohaterem Krasowskiego postaci niebędącej pierwszoplanowym aktorem historii stwarza
szansę na to, że bohater będzie miał znaczny potencjał beletryzacyjny 3. Zabieg ten nie
jest jednak w stanie przysłonić faktu, że budowa wizji międzykulturowej podróży
została podjęta głównie w oparciu o bagaż sensów spoczywający w utworze na królu,
który uciekł. Ujawnienie znaczeń (w tym wypadku dźwiganych głównie w bagażu
symbolicznym Walezego) należy do zasadniczych elementów lektury historycznoliterackiej dzieła4, której próbuję się tutaj podjąć. Wędrówka księcia andegaweńskiego
została przez autora przedstawiona, jako doświadczenie kształtujące jego przyszłą tożsamość, w czasie gdy zostanie królem Francji. Rzeczywiście wędrówka w przestrzeni
1

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej.
Jestem oczywiście świadomy wieloznaczności pojęcia kultura, jak to ujął Jerzy Jastrzębski: Żadna bowiem
z niezliczonych definicji kultury nie okazuje się na tyle użyteczna, by wykluczyć arbitralność decyzji dotyczących
wyboru elementów opisu, analizy i interpretacji; Jastrzębski J., Kultura jako ideologia, [w:] Kultura jako problem
filozofii. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Kurowickiemu, red. T. Borys, A. Płachciak,
Wrocław 2013, s. 205; Staję wszakże wobec konieczności zdefiniowania używanych pojęć. Będę się tu posługiwał pojęciem kultury jako manifestującej się w nauce, literaturze, sztuce, religii i obyczajowości ideologii
uzasadniającej istniejące stosunki społeczne, oparte na dominującej praktyce przetwarzania przez człowieka
środowiska przyrodniczego, którego jest częścią i współtwórcą.
3 Kopa D., Amantes amentes: wizerunek miłości w miejscach spustoszonych przez wojnę w powieści Jacka
Komudy „Samozwaniec. Moskiewska Ladacznica”, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,
t. XXXIV: 2021, cz. 1, s. 208.
4 Głowiński M., Lektura dzieła a wiedza historyczna, [w:] Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z.
Stefanowska i J. Sławiński, Warszawa 1978, s. 95.
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materialnej jest często symbolem poszukiwania nowej drogi w życiu, zdobywania wiedzy
o nieznanych ideach5. Postać Walezego narysowana w sposób schematyczny i niewolna od rysu karykatury, nie jawi się jednak czytelnikowi, jako doświadczająca wewnętrznej przemiany. Jest ona raczej dobrym punktem odniesienia dla ukazania zderzenia
cywilizacji Wschodu i Zachodu, jakie mogło towarzyszyć skrzyżowaniu się losów
mieszkańców Rzeczpospolitej i Francji w XVI wieku. Wszak „Król, który uciekł” to
wizja kolizji cywilizacji Wschodu i Zachodu. Akcja powieści rozpoczyna się we
Francji. Ewokowany obraz francuskiego dworu królewskiego ma na celu uświadomienie
odbiorcy istniejących przeciwieństw cywilizacyjnych pomiędzy Zachodem a dzikim
Wschodem Europy, którego emanacją jest Rzeczpospolita. Autor traktuje czytelnika
pobłażliwie, gdyż narzucającą się krytycznemu odbiorcy książki konstatację musiał
wyrazić wprost, ażeby nie znalazł się nikt, kto by jej nie zrozumiał właściwie.
Od czasu odkryć Kolumba pomiędzy Europą zachodnią a środkową i wschodnią pojawiła się gospodarcza przepaść. W XVI wieku różnice nie były jeszcze
tak widoczne jak dzisiaj, a pierwsze objawy dysproporcji umykały uwadze
klasy panującej. Jak zwykle myśl polityczną wyprzedziła bezwzględna ekonomia,
co odbiło się chociażby na jakości dróg w Rzeczypospolitej. Polskie trakty
znacznie ustępowały niemieckim, by nie wspomnieć o francuskich. Im dalej na
wschód, tym świat wydawał się większy; nie tyle jednak z powodu geografii, ile
tempa podróży6.

2. Verba docent exempla trahunt
Po przedstawieniu założeń ogólnych przechodzę do przedstawienia ich praktycznej
egzemplifikacji, przeto otwieram teraz powieść Napiecka i widzę jak delegacja
francuskich dyplomatów mająca za zadanie doprowadzić do wyboru Henryka na króla
Polski dociera do siedziby protestanckiego rodu Zborowskich, gdzie w czasie posiłku
zostaje sprawdzona pod kątem sumiennego i zgodnego z miejscowym obyczajem
przestrzegania postów. Stojący na czele delegacji biskup de Monluc, aby nie obrazić
gospodarzy decyduje się zjeść w piątek zupę z ogona bobra, argumentując, że
spędzający większość życia w wodzie bóbr jest rybą i można go spożywać w okresie
postu. Bracia Zborowscy postanawiają zabawić biesiadników podaniem do obejrzenia
rysunków przedstawiających Noc Świętego Bartłomieja i wyrażają smutek z powodu
masakry dokonanej na ich francuskich współwyznawcach. Następnie narrator opisuje
zachowanie zaskoczonego Francuza:
Gdyby bóbr był rybą, pewnie teraz ość utknęłaby Monlucowi w gardle. Nie był
jednak i biskup nie mógł w ten sposób wytłumaczyć się z nagłego zakrztuszenia.
Kilkakrotnie poklepał się w pierś, zanim odzyskał władanie nad głosem.
– Wieści o pogromie setek są przesadzone. To propaganda rywali Henryka.
Habsburgów i Moskali – wyjaśnił. – W rzeczywistości zginęło najwyżej
kilkudziesięciu spiskowców.

Kopa D., Lisowczycy wędrują w poszukiwaniu nowego mitu Ziem Zachodnich, [w:] Wędrówka w literaturze
i sztuce – wybrane zagadnienia, red. E. Chodźko, P. Szymczyk, Lublin 2021, s. 62.
6 Napiecek J., Król, który uciekł, Warszawa 2019, s. 124.
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– Jedni mówią o kilkudziesięciu. Inni o tysiącach. Czyim słowom wierzyć? –
zamyślił się rotmistrz. –Braci w protestanckiej wierze? Czy katolików, którzy
nawet własnych postów nie szanują?
Łyżka zastygła w dłoni biskupa. Szanse na zdobycie poparcia Zborowskich
były bliskie zeru. Zdaniem Krasowskiego dyplomata popełnił błąd już w samych
założeniach – defensywna strategia nie sprawdzała się w konfrontacji z husarską
mentalnością. Polacy czuli się swobodnie w ofensywie, przyzwyczajeni do
błyskawicznych szarży, lecz gubili się podczas obrony. […] Monluc
niepotrzebnie dał się zdominować i zbyt grzecznie prowadził kampanię;
uprzejmością nie wygrywało się szacunku Sarmatów. W istocie cierpieli wręcz
na pewnego rodzaju rozdwojenie narodowej jaźni: lubili dużo mówić
o wolności osobistej i podkreślać zalety niepodległości, lecz podskórnie
imponowały im stanowczość i despotyzm. Marzyli o silnym królu, który
oficjalnie – i głównie w słowach – zapewniałby im swobodę, lecz jednocześnie
byłby w stanie złapać ich za pysk, żeby zbesztać i zawstydzić7.
Napiecek zdradza w tym fragmencie nieumiejętność wyrażania światopoglądu powieści za pomocą elementów świata przedstawionego. Musi uciekać się do komentarza
odautorskiego, który nie jest atrakcyjny dla czytelnika. Wskazuje odbiorcy na swoją
bezradność jako pisarza, dostrzegalną podczas prób budowy takiej narracji, w którą
w sposób trudno zauważalny wbudowane są elementy ideologiczne. Ideologemy8 narzucają się w niej, jako w naturalny sposób wynikające z całości wyobrażonych fikcyjnych
stosunków społecznych, znajdujących egzemplifikacje w losach bohaterów. Autor „Króla,
który uciekł” daje też świadectwo, iż nieobca jest mu dyskusja nad ideą wolności i jej
przejawianiem się w literaturze staropolskiej. Ma on jednak do niej stosunek zupełnie
inny niż poświęcający jej liczne prace literaturoznawcze Krzysztof Koehler9. Podkreśla,
że na ziemi będącej przez wieki, jak pisała Maria Dąbrowska, w nieustannym inter
arma10, sposoby przejawiania się wolności pozostają pod dominującym wpływem więzi
społecznych i fatalnego położenia geograficznego sprzyjającego wiecznej improwizacji
i prowizoryczności.
Po wyborze Henryka na króla, dokonanym na polu pod Kamieniem, posłowie udają
się do Paryża, aby sprowadzić elekta do kraju. Walezjusz długo odwleka moment
spotkania z przybyłymi przedstawicielami. Dopiero wtargnięcie do pokoi książęcych
Samuela Zborowskiego, który pociąga za sobą posłów doprowadza do przełomu. Henryk
zmuszony jest przerwać bojkot parlamentariuszy kraju, który wydaje się Francuzom
bardziej obcy niż bogactwa geograficznie dalekiego Nowego Świata. Pierwsze spotkanie Henryka i Samuela jest okazją do zobaczenia różnic w postrzeganiu przez autora
sarmackich mieszkańców Rzeczpospolitej i przedstawicieli francuskiej arystokracji. Po
tym jak Samuel przemówił po francusku, przytaczając fragment Biblii o tym, że: jakaż
7

Ibidem, s. 127-128.
Markiewicz H., Ideologia a dzieło literackie, [w:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976, s. 132. Daje treściwe wyjaśnienie jak klarownie
używać tego pojęcia.
9 Borek P., Na tropach idei wolności w literaturze staropolskiej, „Rocznik Przemyski. Literatura i Język”,
t. LVII: 2021, z. 2(25), s. 172.
10 Kopa D., Inter arma silent Musae. Jacka Komudy Lisowski bez światłocienia, „Annales Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae”, t. XXXIX: 2021, nr 2, s. 104.
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to chluba gdy jesteście policzkowani za grzechy11. Wtedy Henryk zaczyna dostrzegać
Samuela i odnosi charakterystyczne wrażenia:
Henryk uniósł brew, zdziwiony. Przebierać się za człowieka mogła nawet
małpa z menażerii. Jednak nauczyć się przemawiać po ludzku – i to w języku
poetów! – było znacznie trudniejszą sztuką.
Pstryknął palcami, by odesłać wciąż zajmujących się pedicurem mignonów.
Wstał z łoża i – ubrany jedynie w nocną sukienkę – ruszył na spotkanie bestii.
Nadchodził czas próby. Wzdrygnął się – bose stopy z nie do końca
spiłowanymi paznokciami stąpały po zimnej posadzce.
Książę zatrzymał się tuż przed potworem. Sarmata był wyższy o półtorej głowy,
masywna klatka piersiowa z każdym oddechem napierała na delikatny jedwab
jego stroju, a męskie piersi – bardziej zbudowane z mięśni niż tłuszczu –
pokrywały gęste, czarne włosy, wyraźnie widoczne pod białym materiałem
koszuli. Mężczyzna patrzył na Henryka z góry; z jego wzroku nie wyczytywał
jednak niebezpiecznego wyzwania politycznego, lecz raczej subtelnie seksualną
prowokację. Walezy natomiast wcale nie czuł strachu w bezpośrednim kontakcie z bestią, a raczej – wulgarne podniecenie. Niczym wstydliwe echo
powróciły do niego oniryczne majaki o upodleniu, gwałcie, poniżeniu. Uklęknąć
przed barbarzyńcą – to ostatnie, co przystoi księciu andegaweńskiemu. Po
jego ciele przebiegł dreszcz dzikiej rozkoszy. Przymknął oczy i głęboko wciągnął
powietrze – jego nozdrza wypełnił słodkawo-rozkoszny zapach lilii i cynamonu. Najwyraźniej diabeł znał się na perfumach!12
W świecie przedstawionym powieści kreowany jest kontrast pomiędzy Sarmatami
a Francuzami. Sarmata jest przestawiony jako bestia. Z tego jednolitego obrazu wyłamuje się Samuel Zborowski. Szlachcic od czasu ujrzenia po raz pierwszy portretu
Henryka staje się elegancki i czarujący. Jest to jednak tylko wyjątek potwierdzający
regułę. To, że stanowi swoistą anomalię potwierdza jego los – ostatecznie kończy
życie zamordowany w pojedynku, który jest zaprzeczeniem zasad feudalnego honoru.
Zostaje zabity w trakcie turnieju przez zamaskowanego przeciwnika, który nie stanowi
dla niego honorowego współzawodnika, ze względu na zajmowanie niskiego miejsca
w hierarchii szlacheckiej.
Po przybyciu do Rzeczpospolitej wzgląd na obietnice złożone przez przedstawicieli
księcia andegaweńskiego podczas elekcji zmusza go do poznania infantki Anny Jagiellonki. Młody Henryk nie płonie chęcią spotkania ostatniej latorośli rodu Jagiellonów –
nie tylko ze względu na różnicę wieku. Przede wszystkim Henryk w czasie spotkania
z księżniczką będzie podróżował w nieznane sobie rejony mentalności wyrosłej na
mazowieckich piaskach. W jego dialogu z mignonem Didierem i Krasowskim czytamy:
– Obawiam się – ostrożnie zbliżył się do księcia – że nie jestem ekspertem
w kwestiach mody.
Prawdopodobieństwo zdarzeń nakazywałoby przypuścić, ze kalwin Zborowski mógł przytaczać ów
fragment za Biblią Brzeską gdzie czytamy, że: Bo co za chwała jest, jeslibyście cierpieli, gdy grzesząc
bywacie policzkowani? Ale jesli dobrze czyniąc przedsię ciężkości cierpicie, toć jest wdzięczna rzecz u Boga;
Biblia Brzeska 1563, „Biblioteka Tradycji Literackich”, seria I, nr 45, Clifton 2003, 1 Piotra 2:20, s. 1098.
12 Napiecek J., Król…, s. 192-193.
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– Bez obaw. Cokolwiek wybiorę i tak rozczaruję Polaków. – Henryk
spoważniał. – Co wiesz na temat Anny Jagiellonki?
– Ponoć to bardzo – Krasowski uważnie dobierał słowa – doświadczona
niewiasta. I pobożna.
– Myślisz, że aksamitne falbanki pozwolą jej choć na chwilę zapomnieć
o Bogu? – wtrącił się Didier. Czule pogłaskał jedwab na torsie Walezego;
zatroskany, jakby to jego, a nie ukochanego księcia, czekało rozdziewiczenie
dewotki.
– Albo choć odmłodzą ją? – zapytał Henryk.
Mignon wysunął ostrze ukrytego w mankiecie koszuli sztyletu i krótkim cięciem
rozciął materiał na piersi elekta, po czym uszczypnął go w sutek.
– Brak stroju prędzej ją rozbudzi.
Walezy zachichotał (…)13.
Henryk przybywa do Jagiellonki z Francji, natomiast Anna z Mazowsza przyjeżdża
do niego, na zamek, położony na wawelskim wzgórzu. W wyniku podróży w przestrzeni – dochodzi do metaforycznego spotkania antagonistycznych kultur. Nie tylko
książę z lilią w herbie doznaje spotkania z nieznanym i cokolwiek egzotycznym człowiekiem. Także Jagiellonka staje na nowej, sobie dotychczas nieznanej kolei życia.
Widać to wyraźnie kiedy, przy pomocy Krasowskiego dochodzi do skutku długo odwlekane spotkanie ludzi, których połączyła polityka. Podczas rozmowy w ogrodach Wawelu, która ma doprowadzić do poprawy stosunków pomiędzy Walezym i tłumaczącym rozmowę Krasowskim a Anną Jagiellonką, ta ostatnia wypowiada się o Henryku
Walezym:
– Kretyni nie znają samotności ani smutku.
Henryk milczał, uśmiechał się sztucznie i pachniał perfumami, nieświadomy
treści prowadzonej właśnie rozmowy.
– Nie znasz go, pani, tak dobrze jak ja. Pod maską fircyka i modnisia kryje się
wrażliwy, cierpiący jak każdy, człowiek. W Polsce jest odszczepieńcem, nie
pasuje do przyjętych kanonów, nikt nie rozumie jego obyczajów i trosk. To król
dziwoląg. We Francji również nie czuł się dobrze. Matka wychowywała go na
silnego mężczyznę i wojownika, choć sam wołał teatr i przebieranki. Lecz
nieważne, jak bardzo się starał, tron i tak przypadł starszemu bratu, choremu
na ciało i umysł Karolowi, właściwie nawet mniej męskiemu niż Henryk.
Wiecznie odtrącany, otoczył się zgrają zakochanych w nim papug, które powtarzały tylko to, co miał ochotę usłyszeć. Nawet wśród najbliższych przyjaciół
nie mógł liczyć na szczerą rozmowę. Musiał stworzyć fikcyjny świat, żeby znaleźć
akceptację. Całe życie udawał kogoś, kim wcale nie był – nieco patetycznie,
choć śmiało i sugestywnie, zakończył opis. Perorował tak przekonująco, że
sam prawie się wzruszył.
– Mówisz o królu czy o sobie?14
13

Ibidem, s. 203-204.
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Napiecek kreuje Annę na kobietę pobożną i zgorzkniałą, a przy tym niepozbawioną
inteligencji. Stanowi ona kontrast do radości życia i afirmacji piękna, jaka jest
charakterystyczna dla kultury francuskiej. Czasy Henryka III są właśnie tym okresem
kiedy ten rys mentalności narodowej był in statu nascendi. Nie jest tu stosowne
pytanie czy zestawienie przeciwieństw dwóch kultur służy wyświetleniu ich istotnych
cech? Zapytać raczej warto, czy autorska narracja jest tu koherentna wobec forsowanej
wizji świata przedstawianego powieści? Na to pytanie trzeba udzielić odpowiedzi
twierdzącej. Podkreślenie gorzkiej i przaśnej istoty nadwiślańskich stosunków społecznych zostało przez narratora zawarte już w scenie dziejącej się na podwarszawskim
polu elekcyjnym. Kręcący się po Woli Krasowski trafia do Jerzego Mniszka, który
udziela mu swoistej lekcji miejscowego rodzaju kurtuazji, która odwołuje się też do
specyfiki życia zamieszkałego w Rzeczpospolitej stanu szlacheckiego. Tłumaczy
przybyłemu z Francji karłowi (którego najwyraźniej uznaje za ostoję dobrych manier)
swój punkt widzenia:
– Gdzie podziały się moje maniery? – zapytał Jerzy, po czym sam udzielił
odpowiedzi. – Ach, tak, zapomniałem: przecież mam je w dupie! Na co człowiekowi maniery, kiedy ma pieniądze? Tak że zamknij mordę i czekaj grzecznie,
aż ci zapłacę. Albo i nie zapłacę, bo jeszcze nie podjąłem decyzji. A ty,
Krasowski, w niczym nie przeszkadzasz. Przeciwnie, możesz nawet mi pomóc.
Selim! Niech będzie po twojemu: poznaj Jana, herbu Jastrzębiec. Niskorosłego
intryganta, któremu zawdzięczamy wizytę Francuzów w Rzeczypospolitej15.
Jerzy Mniszek jest też bohaterem sceny, w której upór Sarmaty konfrontuje się z beztroską przymusowego emigranta znad Sekwany. Kiedy przedziera się na królewskie
pokoje, ażeby zapoznać Henryka z Anną Jagiellonką, Krasowski dowcipnie rzecze do
Walezego, że:
– Twa narzeczona, Anna Jagiellonka – pospieszył z wyjaśnieniami Jan –
zapragnęła chyba schrupać Waszą Królewską Mość na śniadanie.
– Jakże niefortunne wyczucie chwili. Akurat mam ważne spotkanie umówione.
– Można zapytać z kim, Wasza Królewska Mość? – wtrącił się Jerzy.
– Czeka na mnie locus secretus. – W oku Henryka błysnął ognik rozbawienia.
Krasowski parsknął śmiechem.
– A kiedy Wasza Królewska Mość znajdzie w końcu czas, aby spełnić obietnice
elekcyjne? – Mniszek się nie poddawał.
Walezy westchnął. Podszedł do Anny i podał jej dłoń do ucałowania. Kobieta
zerknęła na Jerzego. Ten skinął głową. Infantka skłoniła się przed królem
i złożyła pocałunek na pierścieniu.
Henryk przeniósł wzrok na Jana. Zrobił zawiedzioną minę.
– Jest dokładnie taka, jak ostrzegałeś: stara i brzydka.
14
15

Ibidem, s. 326-327.
Ibidem, s. 160.
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Zwrócił się do Mniszka.
– Spotkajmy się, gdy już rozwiążecie ten problem. Daleko jej do Samuela –
westchnął i poszedł do wychodka. –Ale śniadanie możecie zostawić!16
Jakiekolwiek istniałyby w rzeczywistości różnice pomiędzy mentalnością mieszkańców różnych rejonów Europy, to dla tworzenia kontrastowego obrazu odmienności
usposobienia pomiędzy mieszkańcami poszczególnych jej stref – ma to drugorzędne
znaczenie. U Napiecka zamieszkali w Rzeczpospolitej Sarmaci uosabiają powagę,
okrucieństwo, upór, odpowiedzialność, zgryźliwość i nadwiślańską Schadenfreude.
Zupełnie inaczej odmalowani są Francuzi – zarówno sam Henryk – pars pro toto
nieodrodny syn swojego narodu wyobrażonego, jak i mignoni z jego otoczenia, którzy
są: radośni, pełni energii, skłonni do brawurowego nieodpowiedzialnego działania,
wyposażeni w nieodparty urok, jaki bije od zachowań dziecinnych. Te ostanie, zdaniem
Napiecka, zadamawiają się łatwo w osobowości mniej doświadczonych przez historię
Francuzów do późnej starości. Widać to wszystko wyraźnie także w wyżej przytoczonej scenie aranżowanych zalotów Anny i Henryka.

3. Podsumowanie
Przedstawiona w „Królu, który uciekł” wizja międzykulturowej podróży Henryka
Walezego przy konstrukcji narracji, posiłkuje się wielokrotnie już sprawdzonym modelem powieści historycznej. Czas płynie nieubłaganie, jednak Napiecek nie jest
(w zasadniczych rysach swojej praktyki twórczej) daleki od zadań pisarza, jakie
realizował w epoce romantyzmu Walter Scott, w którego powieściach:
Wierność historyczna zachowana jest u Scotta w szczególności w opisie
indywidualno-etycznych sylwetek postaci. Najsprzeczniejsze i najprzeciwstawniejsze reakcje jednostek na określone zdarzenia oscylują zawsze – w dobrych
powieściach Scotta – w granicach obiektywnej dialektyki określonego
historycznego przesilenia. Daremnie szukalibyśmy więc u niego w tym sensie –
figur ekscentrycznych, których psychologia nie mieściłaby się w atmosferze
przedstawionego czasu17.
Historyczne przesilenie, które Napiecek, niekiedy nawet explicite18 przywołuje, to
zmiana kształtu europejskiej gospodarki wywołana odkryciem Ameryki i zamorską
ekspansją kolonialną krajów atlantyckich. To ona dopiero stworzyła warunki dla
zainteresowania się Królestwa Francji stosunkami politycznymi w Rzeczpospolitej.
Umożliwiała spotkanie kultur i międzykulturową wędrówkę Henryka Walezego, która
stała się początkiem rozwijających się w epoce nowożytnej stosunków dwojga krajów.
W „Królu, który uciekł” spotkanie odmiennych kultur ma charakter mieszczący się
w granicach zakreślonych dla powieści historycznej, która oddziałuje na odbiorcę
poprzez (…) sprawianie wrażenia, iż przedstawione w powieści zdarzenia stanowią
16

Ibidem, s. 282.
Lukács G., Klasyczna postać powieści historycznej, przeł. C. Przymusiński, [w:] G. Lukács, Od Goethego
do Balzaka. Studia z historii literatury XVIII i XIX wieku, Warszawa 1958, s. 312.
18 Por. przyp. 6.
17
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fakty historyczne, lub przynajmniej tworzą przypuszczenie na temat tych faktów
historycznych, które nie pozostawiły po sobie świadectw swojego przeszłego bytu 19.
Przedstawione przez Napiecka, ujawniające sprzeczne dążenia stron spotkanie, mieści
się w owej „dialektyce określonego historycznego przesilenia”, na wynik którego
wpływa przede wszystkim wzajemne oddziaływanie przeciwieństw występujących na
każdym poziomie życia społecznego i przyrodniczego.
Związek powieści Napiecka z naszym czasem teraźniejszym ma zupełnie inny
charakter niż to było u Sienkiewicza20, który nawiązywał do przeszłości ku pokrzepieniu serc, aby pokazać, że nie zawsze naród kulił się pod naciskiem kultury państw
zaborczych. Stefan Żółkiewski uznawał literaturę, między innymi, za wyraz świadomości społecznej21. Dzisiaj Napiecek ewokuje w czytelniku swojej powieści wrażenie,
że jeżeli się sobie jako społeczeństwo nie podobamy, to jest to dziedzictwo naszej
przeszłości, w której wady tego, co nazywamy charakterem narodowym, ukształtowała
kulturowa i ekonomiczna dominacja szlachty – rozwijającej gospodarkę folwarcznopańszczyźnianą. Moim zdaniem jest to zabieg dobrze służący komunikacji z czytelnikiem, ponieważ – jak myślę – w grupie odbiorców jego dzieła jest to pogląd akceptowalny.
Henryk Walezy w powieści „Król, który uciekł” wędruje pomiędzy dwiema różnymi kulturami wyrosłymi w odmiennych warunkach społeczno-gospodarczych i postrema autem non minimus klimatycznych. Jego międzykulturowa podróż ma na celu
przede wszystkim uwydatnienie w oczach odbiorcy różnić pomiędzy Rzeczpospolitą
a Francją, Wschodem i Zachodem Europy – teraz i niegdyś. Cel ten zostaje osiągnięty.
„Król który uciekł” to lektura bolesna i gorzka. Sarmacka Rzeczpospolita jest
u Napiecka krajem dzikiego Wschodu. Ludzi zamkniętych na obcą kulturę, lubujących
się w konsumpcji na pokaz, niedostrzegających swojego miejsca w międzynarodowym
podziale pracy – jako mieszkańców kraju o peryferyjnej gospodarce. Jest krajem
pełnych godności osobistej pieniaczy o powiatowych horyzontach. Szlachta nazywa ją
Respublica, a jest przecież monarchią: królestwem klientelizmu, korupcji, nietolerancji
i grubiaństwa. Sarmaci Napiecka nie mają w sobie nic z rubaszności sienkiewiczowskiego Zagłoby, którego postać skrzy się dowcipem – ku pokrzepieniu serc. Henryk
Walezy, zrządzeniem dziejowego fatum postawiony nad Wisłą, patrzy na Sarmatów
z obrzydzeniem, jak autor powieści – na byt nasz współczesny.

Kopa D. [rec.], Wiczak R., Lisowczycy w Kowarach. Opowieść z czasów wojny 30-letniej, Jelenia Góra
2016, „Kwartalnik Opolski”, r. LXIV, nr 1, 2018, s. 127.
20 Nie można wykluczyć, że Jędrzej Napiecek starał się, do pewnego stopnia, podążać drogą Olgi Tokarczuk,
która dzięki wydanym w 2014 roku „Księgom Jakubowym” została ogłoszona swoistym „Anty-Sienkiewiczem”
i doświadczyła zarówno pozytywnych, jak i negatywnych konsekwencji występowania w tej roli. Miłkowski
T., Anty-Sienkiewicz albo wróg publiczny, www.aict.art.pl, [dostęp: 3.02.2022, godz. 01:11]; Miłkowski T.,
Anty-Sienkiewicz jako wróg publiczny, „Dziennik Trybuna’, nr 155, s. 19; Olędzka M., Rozbieżności i ich
skutki, czyli kilka słów w o światopoglądzie wpisanym w „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk, „Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae”, t. XXXIX: 2021, nr 1, s. 220.
21 Żółkiewski S., Pola zainteresowań współczesnej socjologii literatury, [w:] Problemy metodologiczne
współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976, s. 407.
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Henryk Walezy i wizja międzykulturowej podróży w powieści Jędrzeja Napiecka
„Król, który uciekł”
Streszczenie
Praca opisuje metody kreacji wizerunku międzykulturowej wędrówki Henryka Walezego jako bohatera
powieści Jędrzeja Napiecka „Król, który uciekł”. Śledzi strategię narracyjną autora. Przedstawia wykorzystaną metodę beletryzacji postaci historycznych. Opisuje światopogląd powieści oraz podejmuje refleksję
nad sposobami jego przejawiania się w świecie przedstawionym.
Słowa kluczowe: „Król, który uciekł”, Jędrzej Napiecek, powieść historyczna, kultura, literaturoznawstwo
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William Beckford i jego podróż do Włoch. Analiza
wspomnień pisarza w oparciu o zjawisko Grand Tour
Maastricht obfituje w gotyckie kościoły, ale nie można tu zobaczyć żadnej
świątyni Ceres. Nie jestem wcale zmartwiony opuszczając to miasto po spędzeniu w jego murach, wbrew sobie jednej godziny2.

1. Wprowadzenie
William Beckford3 (1760-1844) odbył swoją europejską wyprawę, mając dwadzieścia lat, wpisując się tym samym w angielską tradycję, która obligowała, aby potomków arystokratycznych rodów wysyłać na objazd Europy tzw. Grand Tour. Celem
podróży było przede wszystkim zdobycie wiedzy o świecie, ludziach, czyli osiągnięcie
intelektualnej dojrzałości. Najczęściej taka wyprawa odbywała się pod czujnym okiem
preceptora, który nie tylko był przewodnikiem, ale miał zadanie dyskretnie czuwać
i powściągać czasem nazbyt zuchwałe pomysły młodych podróżników. Głównym
celem objazdu po Europie było dotarcie do Italii, postrzeganej jako kolebka cywilizacji
klasycznej. W przypadku angielskiej narodowości było to szczególnie istotne ze względu
na zbliżenie się do kultury europejskiej u jej źródeł oraz do poznania mieszkańców
kontynentu którzy, jak żartobliwie zauważył R. Kann w swoim wstępie znacząco
różnili się od Anglików4.
Beckford zaczął swoją europejską podróż w czerwcu roku 1780 od Flandrii, podążając
w stronę Holandii, Niemiec, przez Tyrol w stronę Italii. Podróżował w towarzystwie
swojego preceptora doktora Lettice. Należy podkreślić specyfikę tej podróży. Przy
czterokonnym zaprzęgu nie przekraczano ośmiu kilometrów na godzinę. Podróż
spowalniały częste postoje i zmiany koni, co również nadawało swoisty, niespieszny
rytm podróżowania, nie bez wpływu na sposób obserwacji i bieg myśli podróżnika. Już
na wstępie rozważań, należy postawić pytanie czym była ta podróż dla Beckforda?
Z pewnością była wyczekiwana i obiecująca, wszak wychowany był w kulturze i środowisku, które swoimi purytańskimi zasadami było w stanie skutecznie powściągać
jakiekolwiek pomysły młodzieńca5. Zatem podróż otwierała przed młodym
rodin111@wp.pl, Dr, literaturoznawca, badacz niezależny.
Beckford W., Voyage d’un rêveur éveillé de Londres à Venise, traduit par Roger Kann, José Corti Editions
Romantique, 1990, t. I, s. 79.
3 Wybrane utwory, które opisują życie W. Beckforda: Arthaud C., Les Palais du rêve, Arthaud, 1970; Filteau C.,
Le Statut narratif de la transgression: essais sur Hamilton et Beckford, Sherbrooke, Naaman, 1981; Girard D.,
William Beckford: Terroriste au Palais de la Raison, Paris, José Corti, 1993; Parreaux A., William Beckford
auteur de Vathek (1760-1844). Etude de la creation litteraire, A.G. Nizet, Paris 1960; Chadourne M., Eblis
l'Enfer de William Beckford, Jean Jacques Pauvert, 1967.
4
Podczas kontaktu w trakcie podróży z obcymi nacjami, młody Anglik powinien był się odizolować od swojej
a zbliżyć do tych dziwacznych dwunogów (bipèdes), Europejczyków, czasami uroczych, często irytujących,
zawsze nieobliczalnych, [w:] Beckford W., ,,Voyage d’un rêveur éveillé de Londres à Venise” traduit par
Roger Kann, José Corti Editions Romantique, 1990, s. 21-22.
5 William Beckford (1760-1844) pochodził z zamożnej arystokratycznej rodziny. Jego ojciec zdobył fortunę,
mając ogromne plantacje trzciny cukrowej na Jamajce. Młody William, mając zaledwie 10 lat odziedziczył ją
1
2
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Beckfordem wiele możliwości, zwłaszcza wyrwania się spod kurateli zaborczej i wszechwładnej matki i zasmakowania zakazanego owocu wolności.
Trzeba też zauważyć, że swoje wspomnienia nazwał pisarz, tłumacząc bardzo
ogólnie, podróżą marzyciela („Dreams, Waking Thoughts and Incidents”6). Sam tytuł
otwiera przed czytelnikiem dwojaki sposób odczytania tekstu. Pierwszym jest wpisanie
go w popularny nurt wspomnień podróżniczych, które są następstwem odbycia Grand
Tour7. Drugim zaś, obecność w utworze preromantycznych elementów składających
się na kreślony w nich obraz. Z pewnością taki sposób odczytania może sugerować
sam tytuł, w którym autor wskazuje na nadrzędną rolę marzenia i emocji 8, które mu w
trakcie podróży towarzyszyły i kształtowało jego opisy. W przypadku Beckforda nie
powinno to dziwić, bowiem świat fantazji, zwłaszcza tej pobudzanej obszarem kultury
muzułmańskiej, był mu od dawna bliski9.
Na obecność elementów preromantycznych wskazuje również R. Kann w swojej
przedmowie, pisząc: Opowieść, którą nam pozostawił, będąca daleko od nudy, ukazuje
nam w przeciwieństwie tajemnicę natury namiętnej, tkwiącej w pułapce rodzącego się
zła: romantyzmu. Albo raczej preromantyzmu (…)10. Wiemy, że Beckford był pod
wpływem tego nowego spojrzenia na rzeczywistość. Literatura jego czasu wyryła
w nim głębokie piętno. Sam, będąc z natury jednostką neurotyczną, spotęgował swoje
przeżywanie świata, patrząc nań przez pryzmat twórczości Younga i Greya, ale i nie
tylko ich. Preromantyzm europejski, nieco różny od angielskiego11 zawrócił jego uwagę
w stronę nowej wizji świata, zwłaszcza natury. Czytał Rousseau i Gessnera. Obaj
uwrażliwili go na przyrodę, krajobraz w przebraniu idyllicznym. We wspomnieniach
po śmierci ojca. W 1783 roku poślubił Margaret Gordon, która zmarła trzy lata później. Beckford był biseksualistą. W ciągu życia miał wiele przygód z młodymi mężczyznami. W następstwie romansu z nastoletnim
Williamem Courtenay wybuchł skandal, który zmusił pisarza do spędzania niemal całego swojego późniejszego życia w podróżach, pomiędzy Anglią i kontynentem. Wśród nauczycieli, którzy ukształtowali jego
pociąg do orientu, należy wskazać rysownika Alexandra Cozens. Będąc w Anglii przemieszkiwał w swoje
rezydencji w Fonthill Abbey, głównie w wysokiej wieży, którą wzniósł. O jego fascynacji orientem świadczą
książki, które napisał: „Dreams, Waking Thoughts and Incidents” (1783), „Vathek” (1786), „Memoirs of
Extraordinary Painters” (1780), „Letters from Italy with Sketches of Spain and Portugal” (1835).
6 W swojej analizie opieram się na francuskim wydaniu utworu: Beckford W., Voyage d’un rêveur éveillé de
Londres à Venise, traduit par Roger Kann, José Corti Editions Romantique, 1990, t. I; Voyage d’un rêveur
éveillé de Venise à Naples, traduit par Roger Kann, José Corti Editions Romantique, 1990, t. II. Wszystkie
tłumaczenia w pracy pochodzą z francuskiego wydania utworu i są mojego autorstwa.
7 Wybrana literatura zajmująca się tym zjawiskiem: Black J., The British Abroad. The Grand Tour in the
Eighteenth Century, Sutton, 2003; Trease G., The Grand Tour, Yale University Prewss, 1991; Bouheret C., Ils
parcoururent l'Europe – Voyages d'écrivains et d'artistes 1780-1880, Noir sur Blanc, 2018.
8 Jak zaznacza Roger Kann, w wieku szesnastu lat Beckford spotkał się w Genewie z Wolterem, następnie
z Rousseau. To oni ukształtowali jego gust, zwłaszcza kierując go w stronę natury. Od tego momentu jego
cechą stała się nieustanna autoanaliza, skupianie się na swoich odczuciach, pociąg do samotności i to
wszystko wzmocnione odkrywaną biseksualną naturą. Por. przedmowa Kann R., [w:] Beckford W., Journal
intime au Portugal et en Espagne 1787-1788, Librairie José Corti, 1986, s. 9-24.
9
William Beckford od wczesnej młodości zafascynowany był światem kultury orientalnej, zwłaszcza
arabskiej. Zawdzięczał to swoim nauczycielom: Alexandrowi Cozens, akwareliście oraz sir Williamowi
Chambers, architektowi, którzy przebywali w Oriencie. Pierwszy przez jakiś czas mieszkał w Rosji, drugi zaś
w Chinach i Indiach. Opowieści, które z ich ust słuchał młody Beckford, od najmłodszych lat ukształtowały
jego wyobraźnię w stronę kultury arabskiej i baśniowości o charakterze orientalnym.
10 Kann R., wstęp, [w:] Beckford W., Voyage d’un rêveur éveillé de Londres à Venise, traduit par Roger
Kann, José Corti Editions Romantique, 1990, t. I, s. 23.
11 Por. tamże, s. 23-24.
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możemy znaleźć fragmenty wyraźnie inspirowane jednym i drugim ujęciem. Zatem
obok natchnień z natury mrocznych, aż po te czułostkowe w stylu Teokryta i Wergiliusza. To dwubiegunowe spojrzenie na rzeczywistość chyba najlepiej charakteryzuje
ambiwalentną osobowość pisarza, będącego pod wpływem nowo zrodzonych preromantycznych tendencji. Warto dodać, że ten tendencje widoczne są również w dziele,
które powstało trzy lata po wydaniu „Podróży”. „Vathek” jest utworem, który posiada
elementy preromantyczne m.in. takie jak fascynacja orientem, baśniowość i nieustanną
ambiwalencję pomiędzy poczuciem dobra i zła12.
Celem mojej pracy jest przeanalizowanie wspomnień z podróży Williama Beckforda
pod kątem charakterystycznego dla niego imaginarium, składającego się na szerszy
obraz osobowości pisarza. Ramą dla moich rozważań będzie doświadczenie Grand Tour,
czyli ludzie, miejsca i dzieła sztuki, na które on zwrócił uwagę i które pobudziły jego
wyobraźnię. Pośrednio zajmę się również obecnym w utworze sposobie wypowiedzi,
który wyraża się poprzez ironię, czasem sarkazm, typowe dla języka pisarza. Z przeprowadzonej analizy wyłoni się portret psychologiczny Beckforda jako nietypowego
uczestnika Grand Tour, indywidualisty, nakierowanego na kostyczną krytykę tego, co
widzi. Z racji na obszerny materiał analityczny dokonałem wyboru najbardziej charakterystycznych i symptomatycznych fragmentów, które ilustrują podróżnika we wskazanych w podrozdziałach obszarach.

2. Podróż przez Europę z dala od ludzi
Ludzie nie są głównym przedmiotem obserwacji pisarza. Sporadycznie przygląda
się zachowaniom, charakterom i można powiedzieć, że z rzadka „kolekcjonuje” różne
ciekawe osobowościowo okazy. Beckford nie jest obiektywnym obserwatorem. Jego
podpatrywanie jest podstępne, bowiem dąży do wychwycenia głównie tych cech, które
służą ośmieszeniu i wyszydzeniu. W taki oto pejoratywny sposób traktuje zarówno
jednostki i całe nacje, dając swoje ironiczne, a czasem sarkastyczne i druzgocące oceny.
Tę prawidłowość zauważa również R. Kann:
Nieszczęście dla nich, jeśli są podobni do Holendrów, napuszonych obżarciuchów, o oczach w kolorze ostrygi, o rozdziawionych uśmiechach, o brzuchach
napchanych serami. Nieszczęście dla tych dobrych Niemców opitych reńskim,
w zbożnym pogotowiu przed kośćmi Trzech Króli z Kolonii lub przed palcem
św. Piotra z Monachium13.
U Beckforda jest to typowa dla oświeceniowca pogarda wobec zachowań, które
w oczach ówczesnych, oświeconych elit były przykładami ciemnoty i zabobonu.
Czytając i analizując wspomnienia z podróży, jednostka jest wielkim nieobecnym.
Można odnieść wrażenie, że przemierzając prawie całą Europę Beckford nie spotyka
prawie nikogo. Z rzadka wyjątkami są arystokraci, których gabinety malarstwa odwiedza
A. Parreaux poświęcił obszerne studium temu dziełu, wskazując na wiele kluczowych elementów w jego
odczytaniu. Między innym warto tu zacytować jeden z fragmentów: Moralność i niemoralność, niewinność
i zepsucie, egzotyzm i parodia egzotyzmu, tragedia i farsa, cynizm i uczuciowość, światło Aufklärung i ciemne
chmury Sturm und Drang: są to jedne z wielu biegunów pomiędzy którymi Vathek nieustannie oscyluje. Zaś
stosunek pomiędzy tymi sprzecznymi elementami jest podtrzymywany kosztem ciągłego napięcia, co czyni z tej
arabskiej opowieści dzieło wyjątkowe, [w:] Parreaux A., William Beckford auteur de Vathek (1760-1844).
Etude de la creation litteraire, A.G. Nizet, Paris 1960, s. 462.
13 Dz. cyt. Beckford W., Voyage […], t. I, s. 27.
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lub pojedyncze osoby, które w jakiś sposób zwróciły jego uwagę. Dlatego też refleksja,
podszyta sarkazmem, którą snuje na kartach wspomnień ma charakter uogólniający
i krzywdzący całą nację. Zwykli ludzie są dla niego zabawnym lub smutnym tłumem,
na którym dokonuje swojej wiwisekcji:
Minutę temu byłem w Grecji, gdzie zrywałem kwiaty na Hymette; obecnie przybyłem do Flandrii, przyduszony przez tabakę, prawie zatruty przez czosnek.
Jeśli musiałbym jeszcze z dziesięć dni pomieszkać w Ostendzie, miałbym
problem z odczuwaniem, poza chyba jedyną emocją artystyczną, tak temu
miejscu brakuje klasycyzmu. Nic więcej, jak tylko niedorzeczne dachy w stylu
flamandzkim, które was zniesmaczają jak tylko podniesiecie wzrok. Gdy go
tylko opuścicie, ujrzycie wyłącznie pretensjonalnych Holendrów ze swoimi
spanielami14.
Przywołany opis cechuje pretensjonalność, uproszczenie, z którego przebijają „przesądy” arystokratycznego wychowania oraz płytkość sądu. Nie należy zapominać, że
należą one do dwudziestolatka, który z czasem skoryguje sposób patrzenia, ale i wyostrzy
swój sąd.
Beckford szczególną pogardą obdarza Holendrów. Można rzec, iż zarzuca im
zupełny brak jakichkolwiek inspiracji kulturą antyczną. Rażą go ludzie, zwyczaje
i architektura flamandzka:
Ostatecznie, nie odczuwam już zdziwienia odkrywając ichtiologiczne oblicze
Holendrów. Wcale nie potrzeba być bardzo wykształconym aby wiedzieć, że
w pewnej epoce cała Holandia była pokryta wodą i że ryby są w następstwie
przodkami Holendrów. Oni sami mają zresztą coś w spojrzeniu z ostrygi a ich
skóra, wiotkość mięczaków. Oto co uważam za dowód ich wodnego pochodzenia. Odpowiedz mi jeszcze z jakiego powodu Holendrzy zanurzają się
w obszerne pantalony ze skóry jeśli nie po to, aby uprzedzić uderzeniem
ogona, w każdym miejscu podobnego do płetwy delfina15.
Oczywiście te konstatacje młodego Beckforda mogą wywołać uśmiech politowania,
niemniej w jego opiniach pojawia się typowo oświeceniowa tendencja, wyrażająca się
w uogólnianiu zjawisk w myśl ówczesnej zasady, że umysł jest w stanie wyjaśnić
wszystko, na podstawie nawet informacji niepełnych.
Jak bardzo jest stronniczy w ocenie ludzi i sytuacji świadczy również to, że zupełnie
zmienia swoje sarkastyczne charakterystyki w momencie, kiedy znajduje się w upragnionej Italii. Beckford staje się bardziej dociekliwy i zainteresowany mieszkańcami
włoskich miast, ale i bardziej wyrozumiały, co należy wiązać z prestiżem miejsca
i nacji. Jego kontakty z ludźmi stają się częstsze i żywsze. Jego ulubionym zajęciem jest
przeprowadzanie analogii pomiędzy współczesną Italią a Grecją starożytną. Antyk jest
zawsze emocjonalnym tłem jego myśli. Oczywiście jego towarzystwo do konwersacji,
znajomości tworzą osoby wybrane, aczkolwiek nie zawsze z rozmysłem: Bezmyślnie
wszedłem w rozmowę z Rosjanami, hrabiami i księżniczkami, jak wam się podoba;
właśnie wyładowali się poprzedzani hordą karłów, służących i preceptorów16.
Tamże, s. 35.
Tamże, s. 65.
16 Dz. cyt. Beckford W., Voyage […], t. II, s. 27.
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Beckford w Wenecji zachwyca się pomysłem zakrywania części placu św. Marka
płóciennym zadaszeniem chroniącym przed słońcem i opiera swoje superlatywy na
antycznym pochodzeniu pomysłu:
Co za wspaniały pomysł! Starożytni Rzymianie u szczytu swojej potęgi nigdy
nie mieliby bardziej imponującego. Ale to właśnie od nich Wenecjanie zapożyczyli pomysł. Czyż nie można przeczytać, że Koloseum i teatr w Pompejach
były czasem zakrywane prześwitującym płótnem17.
Wybrane powyżej fragmenty są symptomatyczne i mają za zadanie zilustrować
tendencyjność obecną w opisach.
Podsumowując rozważania tej części, należy również skonstatować, że William
Beckford, jeśli chodzi o sposób patrzenia i oceny ludzi, jest typowym przedstawicielem ówczesnej klasy wyższej, arystokratycznej, dla której nie istnieje jednostka
w klasie niższej. Pisarz niemal nie dostrzega ludzi z gminu, rozmawia i obdarza zainteresowaniem niemal wyłącznie osoby równe mu stanem lub wybitne z racji posiadanych
talentów. Oceny, które kreśli, nacechowane są ironią i sarkazmem natomiast w stosunku do Włochów jest stronniczy, raczej dostrzega zalety i wyraża się o nich zazwyczaj w superlatywach, co znajduje swoje podłoże w prestiżu starożytności ziemi i nacji.

3. Rola miejsc i dzieł sztuki
Miejsca odgrywają ważną rolę w relacji z podróży z wielu powodów. Po pierwsze
są płaszczyzną spotkania z ludźmi i dziełami sztuki. Beckford, odbywając swoją
Grand Tour, jest na nie nad wyraz uważny. Opisy miejsc są precyzyjne, zwłaszcza
wtedy, kiedy łączą się immanentnie z jakimś dziełem sztuki, które podziwia:
Przegląda z wielką pieczołowitością galerie malarstwa, gabinety historii
naturalnej, podziwiając takich mistrzów jak Poelemburg i Berghem. Ich ilość
powoduje w nim czasami przesyt, tak jak w przypadku prezydenta de Brosses
w Wenecji naprzeciw wielości Tintoretów18.
Niemniej jednak Beckford jest niestrudzonym poszukiwaczem i obserwatorem dzieł
sztuki i w istocie głównym celem, jego wewnętrzną potrzebą jest podróż w poszukiwaniu piękna, zwłaszcza starożytnych i w rozumieniu starożytnych. Należy zauważyć,
że preromantyczna moda na średniowiecze nie uwiodła go. Gotycki styl katedr uważa
za barbarzyński, natomiast preferuje styl klasyczny, palladiański i imitacje willi w stylu
Palladia, którymi angielska prowincja jest gęsto usiana. Natomiast fascynuje go wyczucie
proporcji i zawzięcie poszukuje piękna w różnych jego przejawach: Podziwia salony
o wystawnych dekoracjach w pałacach i w miejskich ratuszach notując proporcje
pomiędzy drzwiami i oknami. Zwłaszcza nie przestaje złorzeczyć przeciwko temu wszystkiemu co jest wdzięczne, pompatyczne, patetyczne i w złym guście19.
Beckford zwiedza nie tylko galerie sztuki, ale równie z estetycznym zainteresowaniem wizytuje kontynentalne kościoły i klasztory. Niemal każdy z jego opisów naznaczony jest niepowtarzalnym stylem ironiczno-sarkastycznym. Oto jeden z przykładów:

Tamże, s. 22.
Dz. cyt. Beckford W., Voyage […], t. I, s. 27.
19 Tamże, s. 27-28.
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Należy zatem wam wiedzieć, jako że zdecydowałem się zrzędzić, że zmęczony
przez drogę udałem się do kościoła kapucynów, wielkiego i uroczystego budynku w poszukiwaniu ciszy i samotności. I tutaj znowuż zostałem rozczarowany: pół tuzina skrzypiec skrzeczących i biedzących się w galeriach wykonywać fugi z dużą ilością ozdobników. Wielka liczba mnichów paralityków
bełkotała coś przed ołtarzami, podczas gdy inne stado dewotów omotanych
w długie białe habity z wełny obficie pociło się z każdej strony. Tego rodzaju
pobożność w takim gorącu nie wydzielała zapachu z tych najbardziej pociągających20.
Monumentalne obrazy Rubensa również nie zachwycają Beckforda. Rażą jego
klasyczne poczucie piękna i prostoty swoją barokową przesadą formy:
W głównym kościele dwa lub trzy obrazy Rubensa o mechanicznej doskonałości. Ich piękno nie zostało oddane z wystarczającym wdziękiem na tyle,
aby rozproszyć moją fascynację prostymi opisami, które czyni Pauzaniasz, opisując dzieła artystów greckich. W każdym momencie i z chęcią usnąłbym będąc
w katedrze flamandzkiej, aby móc zobaczyć przed moimi oczyma świątynię
Jupitera Olimpijskiego21.
Podczas postoju w Hadze, Beckford udaje się zobaczyć gabinet malarstwa należący
do księcia Orange. Warto przytoczyć jeden z opisów, który dodatkowo pozwoli nam
uzmysłowić jego sposób oglądu malarstwa opartego na opozycji klasycznego piękna
i szeroko rozumianej, średniowiecznej groteski:
Pomiędzy obrazami, które najbardziej mnie rozweseliły należy umieścić
,,Świętego Antoniego”, autorstwa Brueghela zwanego opętanym [piekielnym],
w istocie godnego swojego przydomka. Można na nim zauważyć zgromadzenie
młodych chłopców, najbardziej diabolicznych, jacy kiedykolwiek nawiedzili
mózg ludzki. Ukazano świętego, który szuka schronienia w rowie pełnym
harpii, i niezliczoną ilość pełzających istot, których złośliwość jest takiej natury,
że mogłaby doprowadzić do ostateczności cierpliwość samego Hioba. Z każdej
strony zamki obronne i wieże rzucają swój olśniewający blask. Wychodzą
z nich hufce diabełków; sprawiają wrażenie, że czerpią intensywną przyjemność
ze szczypania biednego św. Antoniego i szeptania mu do ucha, gwarantuję to,
brudnych historii. Nic bardziej spokojnego niż jego postawa, bardziej żałosnego, niż jego broda, bardziej pobożnego niż jego spojrzenie, które tworzy
uderzający kontrast z bezczelnymi i podstępnymi oczkami jego prześladowców.
Niektórzy, czy jest potrzeba to mówić, są z całą pewnością płci niewieściej. Czuję
naprawdę wstyd, że przytrzymałem was tak długo w tak złym towarzystwie22.
Beckfordowskie spojrzenie na sztukę jest pełne uprzedzeń. Pejoratywna jest również
ocena miejsc, miast, które nie wpisują się w estetykę klasycyzmu. Wszelkie odstępstwa
od niego są w oczach młodego podróżnika wykroczeniem przeciwko regułom dobrego,
czyli klasycznego smaku. Zupełnie nie dostrzega uroków miast holenderskich, ich
Tamże, s. 36.
Tamże, s. 38-39.
22 Tamże, s. 59-60.
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oryginalnej zabudowy i kultury. W jego mniemaniu nie można nic lepszego zrobić, jak
pospiesznie je opuszczać: No tak! Niech Bóg będzie pochwalony! Amsterdam jest już
za nami23.
Pisarska zrzędliwość Beckforda ulega diametralnej zmianie w momencie przekroczenia granicy Italii. Tak jak wcześniej, niemal wszystko, co oglądał zasługiwało w jego
oczach na potępienie, tak teraz, niemal wszystko zasługuje na pochwały. Podróżnik
często wpada w emfazę, która świadczy o jego dużym zauroczeniu miejscem i silnych
emocjach, które temu towarzyszą. Część druga „Podróży” z Wenecji do Neapolu
zasługuje na szczególną uwagę, również ze względu na precyzję opisu, która świadczy
o tym, że podróżnik chce zapamiętać jak najwięcej. Z tego rodzaju opisem możemy się
spotkać w przypadku Bazyliki św. Marka:
Pada, powietrze jest bardziej rześkie. Miałem odwagę chwycić za pióro, które
ostatnimi czasy musiałem odłożyć ze względu na złą pogodę. Kocham tę dziwną
Wenecję. Każdego dnia, kiedy spaceruję znajduję coś, co mnie zaciekawia
oglądając niezliczone kanały bądź uliczki. Czasami udaję się myszkować
w wielkim kościele św. Marka. Podziwiam w nim wielką subtelność rzeźb i ich
sploty nie zapominając o marmurach, których jest nieskończona różnorodność.
Kopuła skrząca się złotem, mozaiki, obrazy ukazujące lepszą część cudowności
ukazanych w Apokalipsie, przenoszą mnie do czasów cesarstwa wschodniego.
Widzę siebie w Konstantynopolu, niemal czekam aż wyłoni się Michał Paleolog,
zbliżając się w procesji, prowadzony przez swoją świtę. Jedyna rzecz, która
wstrzymuje moją wyobraźnię, aby mogła poszybować poprzez czasy: to smród,
który powoduje mdłości wydobywając się z każdego zakamarka budynku, którego nawet zapach świec palonych przed ołtarzami nie jest w stanie pochłonąć24.
Zwiedzając Padwę i niedaleko położony dom Petrarki, Beckford precyzyjnie opisuje
wnętrza, jak i samą okolicę. Jego spojrzenie i uważność na szczegół jest typowo
oświeceniowe, to znaczy, że interesuje go niemal wszystko co widzi, i każdą, nawet
najmniejszą rzecz, próbuje umiejscowić i zrozumieć. Oprócz opisów widzimy również
popisy jego erudycji. Zwiedzane miejsca nie są mu obce. Często zna ich historię,
konteksty historyczne i dlatego też swoimi dygresjami przeplata narrację ,,Podróży”:
Od razu wszedłem i przebiegłem każde pomieszczenie. Wieśniak zapewnił
mnie, że każda z izb została zachowana w niemal takim samym stanie, w jakim
zostawił je Petrarka, potwierdzając to, czego dowiedziałem się ze źródeł
bardziej pewnych. Zarówno dom, jak i jego miejsca [w domyśle wyposażenie]
były przekazywane od jednego wielbiciela do drugiego, aż do aktualnego
posiadacza. (…) Doprawdy, wszystko, co widziałem, wyjąwszy kilka kuchennych
mebli należących do wieśniaczki, mają wygląd niezaprzeczalnej autentyczności.
Pokazuje się na przykład trzy pomieszczenia na parterze, które nie posiadają
rzeczy, która by nie należała do poety. W jednym z nich, według mnie w dużym
pokoju, można zauważyć bardzo starą komodę, gdzie mówi się, Petrarka
układał swoje cenne księgi. Plafon jest malowany w stylu groteski. Jedna
z niszy w murze zawiera szkielet jego ulubionego kota; poniżej łaciński epigram,
23
24

Tamże, s. 71.
Dz. cyt. Beckford W., Voyage […], t. II, s. 39.
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skomponowany przez Petrarkę, godny bycia skopiowanym, ale niestety późna
godzina nie zostawiła mi czasu. Mały, przylegający pokój służył mu, jak się
wydaje jako gabinet: od góry do dołu ściany są pokryte sonetami i panegirykami napisanymi we wszystkich epokach i dedykowanymi poecie. Wielka ich
liczba nosi podpis osób z wyższych sfer lub wyróżniających się talentem,
Włochów lub obcokrajowców. To też tam znajduje się fotel tego starego barda,
przeładowany ciężkimi rzeźbionymi motywami, arcydzieło ebenistyki, które
zdradza bez najmniejszej wątpliwości markę wieku czternastego. Bądźcie
pewni, usiadłem w nim przepojony niemal religijnym szacunkiem (…)25.
Przytoczony fragment, bardzo charakterystyczny dla obrazowania Beckforda ukazuje
przede wszystkim emocjonalne ,,zaplecze” oświeceniowca, czułostkowość i sentymentalizm, emocjonalizm i historyzm w stosunku do miejsc, pamiątek przeszłości, które
noszą znamię jakiejś wybitnej postaci. W tej perspektywie, miejsce i najdrobniejsza
rzecz z nim związana stają się rodzajem świeckiej relikwii i świętości26.
Emocjonalność, wyrażona w zachwycie nad włoskimi miejscami obecna jest w całej
relacji. Beckford, zwiedzając miejsca, zwłaszcza te najbardziej historyczne i mityczne,
wpada w częste uniesienia. Jako jeden z przykładów przywołam fragment opisujący
jego wizytę w galeriach malarstwa we Florencji:
Już od samego wejścia do tej świątyni dobrego smaku i elegancji opanowała
mną silna chęć, aby tutaj osiedlić się na stałe. Byłem jak oszalały przed tyloma
cudownościami, nie wiedziałem, w jaka stronę się obrócić, biegałem niczym
dziecko wzdłuż długich szeregów posągów niczym motyl latający nad szpalerami
tysięcy kwiatów, przed wybraniem tego jedynego, na którym spocznie27.
Opisów o podobnym charakterze jest w jego relacji dużo. Emocjonalność, która im
towarzyszy świadczy o silnym przeżywaniu w indywidualnym kontakcie ze sztuką
i miejscami naznaczonymi historią.
Podobnie jest w przypadku przybycia Beckforda do Rzymu, miasta mitycznego
i celu wędrówki:
Podczas naszego wyjazdu była jeszcze noc. Nad jeziorem Vico zaczął wstawać
dzień. Jego wody w kolorze intensywnego lazuru zaczęły, podobnie jak okoliczne
lasy odbijać pierwsze promienie słońca. Schodząc z gór nieopodal Viterbo na
próżno usiłowałem dojrzeć kopułę świętego Piotra. Nic poza zasłoną z mgieł
nie było widoczne. W końcu rozproszyły się. Wtedy ukazały się te rozległe równiny w których ten jeden z najbardziej wojowniczych narodów położył fundaTamże, s. 66-67.
Należy w tym miejscu przypomnieć w kontekście sentymentalnej wartości pamiątki i jej idei w okresie
preromantyzmu pietyzm, z jakim do patriotycznych pamiątek odnosiła się Izabela Czartoryska, gromadząc je
w Puławach. Jak pisze A. Aleksandrowicz: Umieszczone w Domu Gotyckim pamiątki świata miały utrwalać
związki ważności, oparte na prymacie treści duchowych, wyzwalać uczucia gotowości do odrzucenia bytu
zniewolonego, podległego tyranii, [w:] Aleksandrowicz A., Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość,
Lublin 1998, s. 305. We Francji dzieła sztuki i pamiątki zebrane podczas licznych podróży posiadał Dominique
Vivant Denon, z tym że miały one dla niego wartość przede wszystkim artystyczną potem zaś sentymentalną
np. przedśmiertny gipsowy odlew twarzy Robespierre’a. Por. w: Chatelain J., Dominique Vivant Denon et le
Louvre de Napoléon, Perrin 1999, s. 265.
27 Dz. cyt. Beckford W., Voyage […], t. II, s. 95.
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menty imperium. Z lewej strony, w oddali rysował się zębaty łańcuch Apeninów:
z drugiej strony morze jak skrząca równina, rozciągało się w nieskończoność.
Nie wiem, w jakim innym miejscu potężny naród mógłby znaleźć teatr równie
wspaniały i wzbudzający tyle porywów zachwytu28.
Zniecierpliwiony powolną jazdą Beckford w końcu dostrzega w oddali zarys Wiecznego Miasta. Warto przytoczyć ten fragment, który jest kluczowy w całej jego relacji:
Kiedy – rzekł woźnica – znajdziemy się na szczycie tego wzgórza, który
widzicie w oddali, zobaczycie Rzym. Wjechaliśmy na nie, lecz nie odkryliśmy
nawet najmniejszego miasta. To będzie na następnym, zakrzyknął drugi woźnica.
I w ten oto sposób ze wzgórza na wzgórze ci ludzie rozpalali moją nadzieję.
Niemal odczuwałem ten Rzym, który uciekał przede mną. Tak wielka była moja
niecierpliwość. W końca, dostrzegliśmy go z wysokości, otoczonego zielonymi
pastwiskami, zamykanymi zagajnikami i ocienionymi zielonymi dębami. Tu
i tam widziało się stare, białe domy z portykami. Odbijały one słabe światło
zachodzącego słońca, które wynurzyło się z mgieł i okrasiło łąki. W tym momencie kopuły i wieże pozwoliły poniżej, w dolinie się odgadnąć, a święty Piotr
zaczął górować powyżej wspaniałych dachów Watykanu. Z każdym krokiem
scena poszerzała się29. (…) Wyskoczyłem poza mój powóz, polałem moje ręce
wodą i wznosząc je ku niebu ofiarowałem ją sylwanom miejsca, błagając o ich
protekcję. Miałem ochotę biegać, niczym szaleniec po polach i lasach – co
najmniej po tym, co z nich pozostało – które dominują Watykan. Wtedy fauny
i satyry powychodziłyby z kryjówek, aby o zmierzchu zagrać na flecie30.
W swoim przeżywaniu podróżnik mityzuje oglądane miejsca poprzez spojrzenie
przez pryzmat starożytności, która narzuca mu emocjonalny odbiór rzeczywistości.
Pisarz często oscyluje pomiędzy dwoma stanami tj. euforii i apatii. Ten pierwszy jest
charakterystyczny w przypadku oglądania słynnych miejsc starożytności, drugi zaś gdy
jest w miejscach, które starożytnymi nie są.
Będąc w Neapolu, Beckford ogląda liczne galerie sztuki i kościoły, obowiązkowo
udaje się na Wezuwiusza i pieczołowicie ogląda ruiny Pompei. Opisując te miejsca,
robi to w sposób bardzo drobiazgowy, niemal dokumentacyjny. Silne emocje nie zawsze
mu towarzyszą, niemniej te, które udało mi się wychwycić w relacji zasługują na
uwagę, bowiem ukazują sposób jego myślenia i mentalność podróżnika. Ciekawą na
tym tle wydaje się relacja z wizyty na grobie Wergiliusza:
(…) podążałem wąską ścieżką, po wielu zbłądzeniach poprowadziła mnie ona
na brzeg klifu, następnie w poprzek winnicy do zagłębienia w skale. Tam oto
wznosi się grobowiec Wergiliusza porosły czcigodnym mchem. Jest on więcej
niż w połowie ukryty przez krzaki i ciernie. Krople rosy spadały z wnęki małej
komory grobowej, która niegdyś zawierała jego urnę. Stos martwych liści
pokrywał podłogę. Szedłem po nich, aby znaleźć sobie miejsce i aby usiąść
i zjeść winogrona i herbatniki; z pełną świadomością rozkruszyłem kilka
kawałków zamiast ofiary przebłagalnej dla niewidzialnych strażników miejsca.
Tamże, s. 165.
Tamże, s. 168.
30 Tamże, s. 169.
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Nie byli oni, wierzę w to niewrażliwi na moją pobożność; w nagrodę za to
powstrzymali z dala ode mnie włóczęgów i prostaków. Człowiek, który służył
mi za przewodnika oddalił się, podczas gdy ja, siedząc obcowałem z duchem
mojego ukochanego poety (…)31.
Przywołany fragment jest ważny, ponieważ gruntownie pokazuje nie tylko emocjonalność pisarza, ale również jego stosunek do ludzi i wierzeń. Dla Beckforda ważna
jest tylko starożytność, w tym kontekście także szeroko rozumiana kultura arabska.
Pisarz odrzuca chrześcijaństwo, podążając za głosem pogańskiego imaginarium, które
zaludnia jego wyobraźnię. Dlatego też, zupełnie serio odprawia pogański rytuał na
grobie Wergiliusza. Beckford jest outsiderem, zupełnie tego świadomym. Żyje tylko
dla siebie i świata wyobraźni, który sobie stworzył. Ludzie dla niego, to tylko marionetki,
które układa w odpowiednich szufladach swojej świadomości (arystokraci, pisarze,
artyści, uczeni, gmin).
Podsumowując tę część mojej analizy, należy jeszcze raz podkreślić, że jakkolwiek
ta relacja oparta jest głównie na opisach, niemal z archeologiczną dokładnością miejsc
i dzieł sztuki, możemy w niej znaleźć interesujące miejsca, takie jak: miasta Holandii,
Wenecję, miasta Italii, które ukazują sposób myślenia Beckforda. Jakkolwiek będąc
racjonalistą, człowiekiem oświecenia, sceptykiem i agnostykiem pisarz już w tym okresie
młodości cechuje się wyraźną zdolnością do pogłębionej analizy, ale również do
silnego sceptycyzmu w stosunku do ludzi. Pod powierzchnią oświeceniowca możemy
również dostrzec preromantyka, zafascynowanego marzeniem sennym, impresją i duchowością opartą na oriencie, który składa się na pełny obraz osobowości pisarza.

4. Oświeceniowy marzyciel
Beckford był marzycielem, dlatego też nie powinno dziwić, że jego wspomnienia są
po części opisami rzeczywistości niemalże z pogranicza jawy (rzeczywistości) i snu
(antyku i Orientu). W relacji możemy znaleźć wiele miejsc, które o tym zaświadczą.
Ten młody podróżnik jest nadzwyczaj wrażliwy nie tylko na piękno pejzażu, ale
niejednokrotnie na najmniejszy detal, który powoduje jego kontemplację. Beckford
opuszcza wtedy swój powóz i długo podziwia to, co wprawia go w zachwyt. Roger
Kann trafnie to opisuje:
Jakikolwiek przedmiot, jakieś najprostsze zjawisko wystarczą, aby pobudzić
jego wrażliwość i rozpalić wyobraźnię, którą wspomaga wspomnienie lektur
równie licznych jak różnorodnych. W jego umyśle budzi się wtedy poprzez skojarzenie następstwo obrazów, które pozwalają mu zapomnieć o teraźniejszości32.
Interesujące jest również to, że w wyobraźni Beckforda pojawiają się skojarzenia
nie tylko z kręgu kultury europejskiej, ale zwłaszcza z kręgu orientu, którego jest zagorzałym wielbicielem. Dlatego można rzec metaforycznie, że marzenie wtedy przybiera
kolory dalekiego wschodu, marmuru i jaspisu.
Wiele tego przykładów znajdziemy w relacji z podróży. Będąc w Anvers, tak go
opisuje:

31
32

Tamże, s. 195.
Dz. cyt. Beckford W., Voyage […], t. I, s. 26.
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Moje okna w całości wychodziły na Plac Morski [Place de Mer]; ostre słońce
przeszywając białe zasłony obudziło mnie, kończąc tym samym mój subtelny
arabski sen. W mojej wyobraźni widziałem namiot na wzgórzach Sanaa,
pokrytych drzewami kawowymi i kwieciem33.
Po tym opisie następuje smutne dla autora przebudzenie w rzeczywistości flamandzkiego miasta:
Otwierając oczy znalazłem się wciśnięty pomiędzy flamandzkie iglice i domy.
Żadnych gór, żadnej zieleni, żadnej perfumowanej bryzy, żadnej nadziei, aby
znaleźć się w waszym sąsiedztwie: wszystko to rozpłynęło się; zostałem sam
opłakując wasz brak34.
Taki sposób kontrastowania i cieniowania opisów jest charakterystyczny dla pióra
Beckforda. Podróżnik konfrontuje świat swojej wyobraźni, wyidealizowany i na modłę
antyczną i orientalną z rzeczywistością, która wprowadza zgrzyt w ten utopijny świat.
Stąd też obecność ironii i sarkazmu, który jest wyrazem złości i pogardy pisarza.
Beckford często posługuje się aluzją i ironią przywołując postaci ze starożytności:
Wyglądając przez żaluzje pojazdu widziałem wyłącznie opustoszałe równiny, zasmucające wierzby, skarpy najeżone trzciną, krowy tak czarne i straszliwe, że sama
Prozerpina oddałaby je Hekate35. Przejeżdżając przez smutne miasteczko, Brée znowu
popada w melancholijne marzenie:
kołysany przez burzę, szybko usnąłem. Mój sen uniósł mnie aż do Persepolis;
zaprowadził mnie między skarby zakopane w ziemi aż do Sali, w której
Salomon, jak mi się wydawało, rozprawiał o ich znikomości. Byłem właśnie
w momencie przywłaszczenia sobie jakiejś części tych bogactw, wyobraziłem
siebie zapisującego mądre maksymy proroka na temat sposobów ich zużytkowania, kiedy szalony łoskot uliczny i bicie z dzwonnic jednej z pobliskich
kaplic rozproszyły mój sen36.
Estetyczną wrażliwość Beckforda razi wszystko to, co gotyckie i niestarożytne.
Najchętniej widziałby wszędzie arabskie minarety lub greckie świątynie. W drodze do
Italii przejeżdża wiele miast i miasteczek flamandzkich, które go rażą, i które z pogardą
mija37: Maastricht obfituje w gotyckie kościoły ale nie można tu zobaczyć żadnej
świątyni Ceres. Nie jestem wcale zmartwiony opuszczając to miasto po spędzeniu
w jego murach, wbrew sobie jednej godziny38. Można te słowa również uznać za symboliczne w kontekście całej podróży Beckforda, bowiem najlepiej oddają istotę Grand
Tour, której celem było osiągnięcie Italii, czyli mitycznej starożytności, „krainy”
doskonałości. Beckford jest pełen paradoksów i sprzeczności. Z jednej strony, widzimy
u niego wyraźną fascynację antykiem, z drugiej zaś strony pogardę do wszystkiego, co
antyczne nie jest. Niemniej gotyk, czasem wzbudza w nim uczucia wzniosłości i mistycyzmu, typowe dla preromantycznej wrażliwości.
Tamże, s. 47.
Tamże, s. 47.
35 Tamże, s. 76.
36 Tamże, s. 77.
37 Myśl ta w innym kontekście została już przywołana wcześniej w pracy.
38 Dz. cyt. Beckford W., Voyage […], t. I, s. 79.
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Jak już zauważyłem, Beckford obdarzony był wyobraźnią bardzo żyzną i przesyconą
obrazami orientu, „podszytego” rodzimymi fantasmagoriami. Z drugiej zaś strony, tym
co go charakteryzuje, jest duża przenikliwość, która pozwala mu spoglądać na ludzi
i rzeczy, pozbawiając ich jakichkolwiek pozorów. Dlatego też można uznać, że jak na
marzyciela Beckforda cechuje również duże poczucie realizmu. Jego osobowość jest
melanżem najdziwniejszych tendencji, które jednakowoż udaje mu się godzić:
Mając osiemnaście lat zdradził przyjacielowi sekret swoich sprzeczności: ,,Bez
ustanku posługuję się moim Rozumiem równie sprawnie jak moją Wyobraźnią.
Te dwie właściwości są dla mnie moim Słońcem i moim Księżycem. Pierwsze
rozprasza mgły i rozjaśnia oblicze rzeczy, drugie, rzuca na całą naturę lekką
mgłę: dlatego może się ono nazywać Królową Złudzenia”39.

5. Podsumowanie i wnioski
W swojej pracy postawiłem sobie jako cel główny przeanalizowanie wspomnień
z podróży pod kątem najbardziej charakterystycznego dla Williama Beckforda oglądu
rzeczywistości. Młody, niespełna dwudziestoletni podróżnik przemierzający Europę
okazał się nad wyraz subtelnym i uważnym obserwatorem rzeczywistości. Dodać należy,
że nie tylko rzeczywistość jest dla niego ważna, ale również to, co jest jej zaprzeczaniem,
czyli fantazja i marzenie. Beckford zasygnalizował tę ambiwalencję już w samym tytule,
który przygotowuje czytelnika na swoisty kolaż różnego rodzaju impresji z wyprawy.
Już przez sam ten fakt, umiejscowił swoje wspomnienia w zupełnie innym kanonie
podróżniczej literatury. Pracę podzieliłem na kilka obszarów w celu lepszego wyprofilowania wspomnień i uwypuklenia osobowości autora.
Beckforda ludzie nie interesują. W relacji są oni niemal niewidoczni. Na plan
pierwszy wysuwa się sam autor, jego autokreacja, fantasmagorie i przede wszystkim
liczne i precyzyjne opisy miejsc i dzieł sztuki. Ludzie są mu przydatni w jednym celu,
którym zazwyczaj jest ich ośmieszenie. Mijani ludzie podróżnika irytują, momentami
bawią i są niczym marionetki w teatrze świata, puste i zdeterminowane przez prozę
życia, na których nie warto dłużej zatrzymywać uwagi. Można odnieść wrażenie, że
zazwyczaj służą mu za pretekst po to, aby zabłysnąć ironią, sarkazmem etc. Oczywiście są wyjątki, arystokraci lub nieszczęśnicy, ci pierwsi są jego naturalną sferą,
równą mu, ci drudzy czasem, zasługują na uwagę, bowiem poruszają jego wrażliwość i
czułostkowość.
Głowna część relacji przeznaczona jest na opis miejsc i dzieł sztuki. Dla Beckforda
na miano wartościowego dzieła zasługują jedynie te, które zostały stworzone przez starożytnych, zainspirowane nią (np. Wergiliusz, Petrarka, sztuka renesansu), lub pochodzą
z kręgu orientalnego. Zatem podróżując, nie interesuje się zbytnio mijanymi miastami,
świątyniami, bowiem kojarzą mu się niemal wszystkie ze złym „średniowiecznym”
smakiem. Beckford zupełnie nie docenia walorów sztuki gotyckiej i malarstwa barokowego. Równie obca jest mu religijna wrażliwość katolików, co widać zwłaszcza w jego
pejoratywnych opisach miejsc pielgrzymkowych i kultu relikwii. Tym, co zasługuje na
uwagę i podziw to szczątki starożytności, które wprawiają go w zachwyt. W takim
podejściu przebija chyba typowa dla ludzi oświecenia pogarda wobec wszystkiego, co
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Tamże, s. 28.
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nie wiąże się z greckim i rzymskim antykiem. Oczywiście, są i tutaj odstępstwa od tej
reguły np. dom Petrarki, ale należy je traktować na zasadzie wyjątku.
Czytając relację, można również pokusić się o dojrzenie w niej elementów preromantycznych. Są one przede wszystkim widoczne w typowej dla Beckforda wrażliwości,
sentymentalizmie, uczuciowości i predylekcji do orientu i marzenia. Tę cechę posiadali
i oświeceniowcy, znużeni empiryczną techniką patrzenia na rzeczywistość. Pani de
Staël podziwiała w Beckfordzie naturalną inklinację do imaginacji, która, jako główna
stała w opozycji do racjonalizmu40. Dlatego też można uznać, że utwór ten, jak i późniejsze dzieła Beckforda, są pomostem pomiędzy Oświeceniem a rodząca się szkołą
romantyczną41.
Grand Tour była w swoim zamierzeniu przedsięwzięciem głównie dydaktycznym
(nieturystycznym), które miało dać młodym ludziom możliwość zwieńczenia swojej
edukacji i być inicjacją do dojrzałości. W przypadku Beckforda cel ten został osiągnięty
częściowo, bowiem ten wymknął się temu schematycznemu ujęciu, chroniąc się
w krainę marzeń i paradoksalnie Grand Tour przyczyniła się głównie w dojrzewaniu
jego wyobraźni, którą później zapłodniły obrazy i fantasmagorie orientu.
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o zjawisko Grand Tour
Streszczenie
William Beckford (1760-1844) znany jest w polskiej literaturze dzięki przetłumaczonemu dziełku Vathek:
opowieść arabska. Pisarz z racji na skandal obyczajowy wczesnej młodości niemal całe swoje późniejsze
życie spędzał na przemian w Anglii lub podróżując po ówczesnej Europie. Przede wszystkim zwiedził
Włochy, Hiszpanię i Portugalię. Z tych pobytów pozostawił dzienniki napisane językiem pełnym werwy,
spostrzegawczości i dużej dozy specyficznej ironii zwanej potocznie angielskim humorem. Wyprawa do
Italii była związana z Grand Tour, której hołdowała angielska arystokracja. Miała ona być swoistym ukoronowaniem edukacji i zarazem inicjacją do dojrzałości. Młody Beckford odbył ją, mając dwadzieścia lat.
Podróż przypadła na 1782 rok. Jej owocem jest tekst w formie epistolarnej zatytułowany „Dreams Waking
Thoughts and Incidents” (wydanie francuskie: „Voyage d’un Rêveur éveillé”), których tytuł można bardzo
ogólnikowo przetłumaczyć jako podróż marzyciela. Tym, co jest dla niego charakterystyczne, to autentyczny dar obserwacji oraz niemal już ukształtowany gust w dziedzinie sztuk i niebywała pewność sądów.
To wszystko „podszyte” wrodzoną inklinacją do egzotyzmu, marzeń i wizji fantastycznych, co też w jakimś
stopniu można w tych wspomnieniach wyczuć.
W swoim referacie zająłem się analizą tekstu, na który składają się dwie części, tj. etap podróży z Londynu
do Wenecji i następnie z Wenecji do Neapolu. Celem nadrzędnym mojej analizy było wydobycie z relacji
sposobu patrzenia Beckforda na wybrane miejsca, dzieła sztuki i ludzi pod kątem typowej dla niego aksjologii oraz wyprowadzenie szerszych wniosków w oparciu o zjawisko Grand Tour. Osobne miejsce poświęciłem na typowy dla pisarza rodzaj kostycznej ironii, która jest warstwą wyczuwalną w relacji. W dalszej
perspektywie zrekonstruowałem psychologiczny portret pisarza.
Słowa kluczowe: William Beckford, podróż do Włoch, wspomnienia, Grand Tour
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Gronostaj musi umrzeć. Zmierzch dzieciństwa i epoki
habsburskiej w powieści Gregora von Rezzoniego
„Gronostaj z Czernopola”
I.
Poruszając problem twórczości Gregora von Rezzoriego, urodzonego w 1914 roku
w bukowińskich Czerniowcach, pisarza w Polsce w zasadzie nieznanego (przełożono
na polski zaledwie dwie jego książki2), nie sposób uniknąć zrozumiałego porównania
z innymi, bardziej znanymi pisarzami, których twórczość nacechowana jest melancholijną refleksją nad kresem XIX stulecia, np. z Andrzejem Kuśniewiczem, Josephem
Rothem czy Oscarem Tauschynskim. Wymienieni, wespół z Rezzorim, to pisarze na
wskroś środkowoeuropejscy, przy czym Europę Środkową należy tu traktować w ujęciu
Hrabalowskim, jako krainę rozciągającą się od Wiednia, aż po te miejsca, w których
stoją ostatnie austriackie dworce empirowe3, czyli aż po kres ukraińskiej Bukowiny.
Żywioł Rezzoriego, postcesarsko-królewska Europa Środkowa, to świat, którego –
cytując czeskiego eseistę i badacza literatury Josefa Kroutvora – udziałem jest ciągły
kryzys, nieustanne rozdrabnianie, rozpad całości, dzielenie struktury, kult detalu4. Wbrew
żartobliwej powadze Kroutvora, pamięciowy pejzaż Europy Środkowej w twórczości
Rezzoriego, wcale nie jest światem bez patosu i idei5, nie jest rzeczywistością
bezpowrotnie utraconą i zniszczoną w dziejowej hekatombie Wojny Światowej.
Pokolenie obywateli Austro-Węgier, które doświadczyło upadku imperium, stanęło
przed problematami dla siebie zupełnie do tej pory obcymi. Stefan Kaszyński
następującymi słowami opisuje ten fenomen:
Upadek Monarchii Austro-Węgierskiej był wydarzeniem politycznym, które
zaciążyło na świadomości społeczeństwa austriackiego, psychicznie zupełnie
nieprzygotowanego na życie w państwie pozbawionym swego wielokulturowego
zaplecza. Nagle okazało się, że być Austriakiem znaczy żyć iluzją, poruszać się
w świecie wyimaginowanych bytów idealnych, bez zrozumienia potrzeb dnia
codziennego6.
I chociaż von Rezzori należał do pokolenia, dla którego czasy imperium należały
do przeszłości, to opis Kaszyńskiego doskonale charakteryzuje dramat jego rodziny.
Po I wojnie światowej Czerniowce znalazły się w granicach królestwa Rumunii, lecz
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
Patrz: von Rezzori G., Gronostaj z Czernopola, przeł. E. Bielicka, Czytelnik, Warszawa 2003; tegoż,
Pamiątki antysemity, przeł. K. Jachimczak, Pogranicze, Sejny 2006.
3 Hrabal B., Pamiętasz Capri, to nasze spotkanie?, [w:] tegoż, Nic, tylko strach. Księga druga listów do
Kwiecieńki, przeł. A. Czcibor-Piotrowski, Autograf, Warszawa 1994, s. 94.
4 Kroutvor J., Europa Środkowa: anegdota i historia, przeł. J. Stachowski, Instytut Literacki, Izeblin 1997, s. 33.
5 Msc. Cyt.
66 Kaszyński S.H., Krótka historia literatury austriackiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 171.
1
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rodzina pisarza wciąż będzie traktować się za kulturowych spadkobierców AustroWęgier. Sam Rezzori będzie pisał o tym następująco:
Mieszkaliśmy na Bukowinie, dzisiaj niemal już astronomicznie odległej prowincji
na południowym wschodzie Europy. (…) Pozostała tylko Austria, którą moi
rodzice wciąż jeszcze uważali za naszą kulturalną ojczyznę7.
Resentyment, dramatyczna walka o własną tożsamość kulturową i narodowościową
stanie się w niedalekiej przyszłości pożywką dla kiełkującego nacjonalizmu, antysemityzmu i nazizmu, którym to zresztą zjawiskom Rezzori poświęca przywoływany już
zbiór opowiadań „Pamiątki antysemity”.
Arystokratyczne pochodzenie oraz mocne zakotwiczenie w kręgu świata mitu habsburskiego to doświadczenia, której w dramatyczny sposób wpłynęły na obraz dzieciństwa
pisarza. Najprecyzyjniej scharakteryzował von Rezzoriego Claudio Magris8:
(…) von Rezzori ofiarował nam w swojej powieści Gronostaj z Czernopola
(1958) fascynującą poetycko i historycznie prawdziwą transfigurację świata
habsburskiego uchwyconego w jego najbardziej sugestywnym i niespokojnym
miejscu, czyli na południowym wschodzie Europy. Wspaniałe poszukiwania
straconego czasu i liryzm przyzywanego dzieciństwa nie przeszkadzają von
Rezzoriemu w odzyskaniu, poprzez magię transfiguracji, rzeczywistości historyczno-społecznej, której ukazanie z wielkim trudem przychodziło innym
pisarzom austro-węgierskim9.
Transfiguratywny charakter wykreowanej przez Rezzoriego rzeczywistości objawia
się przede wszystkim w tym, że świat przedstawiony w „Gronostaju z Czernopola” jest
allotopią, czyli definiując za Umberto Eco, kreacją fikcyjną, która przestaje być jedynie
tłem dla bohatera i akcji, a staje się pełnoprawnym konstruktem epistemologicznym 10.
Rezzori, tworząc ramy swojego wyobrażonego świata, pozostawił szczegóły topogoraficzne i historyczne gdzieś w tle narracji; w ten sposób wykreowana przez niego
allotopia pozostaje narracją fabułocentryczną11.
Rezzori nie wzbrania się przed takim odczytaniem, wręcz przeciwnie – choć jego
powieść znacznie wcześniejsza jest niźli wprowadzenia kategorii allotopii do badań
literaturoznawczych – już pierwsze zdanie powieści w tym właśnie kierunku odsyła
czytelnika i badacza: Istnieją rzeczywistości obok i poza naszą własną, którą – ponieważ jest jedyną, jaką znamy – uważamy za jedyną, jaka w ogóle istnieje12.
Wyobrażona i transfigurowana przez pisarz rzeczywistość Teskowiny i tytułowego
Czernopola – choć przecież bez trudu demistyfikujemy te nazwy jako Bukowinę i ich
stolicę, Czerniowce – to rzeczywistość nie tak do końca obca; nieleżąca poza naszym
światem, lecz właśnie jakby obok. Transfiguracja oniryczno-fantystyczna, a przecież
von Rezzori G., Skuczno, [w:] tegoż, Pamiątki antysemity, przeł. K. Jachimczak, Sejny 2006, s. 5.
Któremu zresztą dedykowane jest cytowane wcześniej opowiadanie „Skuczno” [Przypisy nieopisane
bibliograficznie pochodzą od autora].
9
Magris C., Mit habsburski w literaturze austriackiej moderny, przeł. E. Jogałła i J. Ugniewska, Austeria,
Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2019, s. 447-448.
10 Mazur J., Badanie światów fikcjonalnych – allotopie, „Acta Humana”, nr 7/2016, s. 23; Eco U., Teoria
kodów, [w:] tegoż, Teoria semiotyki, przeł. M. Czermińska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s. 64-65.
11 Maj K.M., Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Universitas, Kraków 2015, s. 19.
12 von Rezzori G., Gronostaj z Czernopola, s. 7.
7
8

68

Gronostaj musi umrzeć. Zmierzch dzieciństwa i epoki habsburskiej
w powieści Gregora von Rezzoniego „Gronostaj z Czernopola”

mogąca zaistnieć na gruncie całkowicie spekulatywnym. Nieistotny w tym miejscu
pozostaje fakt, że nie sposób wskazać jej i odnaleźć na mapie, bo istotą wykreowanego
przez Rezzoriego świata, jest zarówno jego spekulatywność, jak i całkowita realność.
Esencja kreacji Rezzoriego tkwi w przekształceniach obrazu najwcześniejszych
wspomnień i elegijnym charakterze pożegnania z dzieciństwem, które zbiega się
w czasie z agonią całej epoki, a więc definitywnym kresem dziewiętnastego stulecia.
Historiografia jest sejsmografem kultury13 – zauważa Ewa Domańska na wstępie
swojej książki „Mikrohistorie” i przyjmując ten punkt widzenia, uznać należy jednoznacznie, że „Gronostaj z Czernopola” rejestruje z sejsmograficzną precyzją jedno
z największych kulturowych trzęsień ziemi współczesnej Europy, a więc kres rzeczywistości świata Habsburskiego. Nie jest to jednak powieść historyczna, a raczej przypowieść, która dzięki zabiegowi mityzacji dokonuje transfiguracji pewnych wydarzeń
kulturowo-społecznych na uniwersalny moralitet o przemijaniu i śmierci, upadku
wartości, a także – i być może przede wszystkim – o pożegnaniu z dzieciństwem.
To właśnie doświadczenie, a więc nałożenie się na siebie dwóch bardzo doniosłych
w perspektywie jednostki wydarzeń: dramatycznej śmierci dzieciństwa w skali mikro
oraz agonii epoki w skali makro, stało się fundamentem dla konstrukcji „Gronostaja
z Czernopola”. Oba te zdarzenia zdają się mieć dla powieści – a także i dla autora –
kosmiczne i częściowo wręcz mistyczne znacznie. Zgodzić należy się z Ryszardem
Nyczem, że nie sposób abstrahować od doświadczenia i jego wpływie na kształt na
literatury:
(…) literatura jest zawsze czymś więcej niż „czystą” literaturą; albo też można
powiedzieć – co na to samo wychodzi – że „czysta” literatura nie istnieje.
Literatura – by się tu zdobyć na tymczasowe określenie – jest przede wszystkim
(i poza wszelkimi innymi określeniami) sztuką artykulacji ludzkiego doświadczenia, w całej jego różnorodności i specyfice, ale zwłaszcza w tej jego części,
do której nie mamy dostępu na innej drodze poznania. Terytorium to obejmuje
rozległe i nieostre continuum zróżnicowanych przypadków, od światów istniejących wyłącznie w języku, przez tekstowe reprezentowanie kulturowej rzeczywistości, po graniczne (tzn. nie tylko językowe, paratekstowe, quasi-semiotyczne)
formy ujmowania „tekstury” realności14.
Nie jest celem niniejszego artykuły śledzenie tropów autobiograficznych zawartych
w twórczości Rezzoriego, dość nadmienić, że są one znaczne. Wiek bohaterów powieści pokrywa się z wiekiem autora i jego siostry, oddane są też w znacznym stopniu
relacje rodzinne austro-węgierskiego rodu d’Arezzo (właściwe nazwisko Rezzo-riego).
Mimo to, do elementów autobiograficznych podchodzić należy u Rezzoriego z dużą
nieufnością, na co zwraca uwagę Janusz Golec, podkreślając, że nawet najbardziej
autobiograficzne z dzieł Rezzoriego, „Blumen im Schnee” prowadzi nas do świata
(…) dzieciństwa przefiltrowanego przez doświadczenie dorosłego człowieka 15. Nawet
jednak abstrahując od rzeczonych śladów autobiograficznych, od których zresztą sam
Domańska E., Mikrohistorie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005, s. 13.
Nycz R., O przedmiocie studiów literackich – dziś, [w:] tegoż, Poetyka doświadczenia. Teoria –
nowoczesność – literatura, PWN, Warszawa 2012, s. 30.
15 Golec J., Od Wiednia do Czerniowiec. Galicja i Bukowina w wybranych niemieckojęzycznych utworach
literackich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 101.
13
14
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autor się nie odżegnuje , nie sposób nie doceniać wpływu doświadczenia na ostateczny
kształt „Gronostaja z Czernopola”.
Na wstępie przywołana została postać Josepha Rotha, dla którego upadek imperium
Habsburgów stał się iskrą dla twórczego i powielanego po wielokroć „kadyszu za
Austrię”, by użyć określenia W.G. Sebalda17. W odróżnieniu jednak od Rotha von
Rezzori nie traumatyzuje doświadczenia samej śmierci epoki. Jeżeli dla Rotha Galicja
to rozległy, usytuowany poza historią kraj koronny tęsknoty18, o tyle Rezzori unika
patetyzującej nostalgii za epoką świetności rodzinnej Bukowiny. Wynika to zapewne
z różnicy pokoleń i faktu, że Roth obserwował śmierć epoki z pozycji dorosłego, autor
zaś „Gronostaja z Czernopola” – zaledwie schyłek agonii, a i to oczyma nieledwie dziecka.
A jednak doświadczenie to wydaje się na tyle silnym, by nie rzec traumatyzującym,
dla czerniowieckiego pisarza, by stało się zalążkiem opowieści przedstawionej
w „Gronostaju”. Nie wydaje się zaskakujące, że śmierć epoki habsburskiej zlała się
w powieści w jedno z gwałtownym, noszącym znamiona epifanicznej katastrofy,
pożegnaniem z dzieciństwem. Alegorią obu tych wydarzeń są ostatnie dni i tragiczny
koniec Mikołaja Tildy’ego, huzara i swoistej żywej skamieliny, latimerii ery AustroWęgier, obserwowane oczyma pochodzącego z arystokratycznej rodziny rodzeństwa.
Nie sposób nie zgodzić się z Nyczem, gdy przywołuje nader wymowny fragment
z Martina Heideggera, który definiuje doświadczenie, jako coś, co ogarnia jednostkę,
wstrząsa nią i w konsekwencji przemienia19. Być może w tych trzech częściach składowych należałoby doszukiwać się różnicy pomiędzy esencjonalnym doświadczeniem
a zaledwie przeżyciem czy też zdarzeniem. Aby móc jakiekolwiek wydarzenie podnieść
do rangi doświadczenia konieczny jest właśnie wstrząs oraz przemiana. Próba prześledzenia takiej metamorfozy za pośrednictwem literatury będzie więc tym, co Nycz
nazywa „poetyką doświadczenia”, dla której kluczowe będzie oddziaływanie wielopłaszyznowe i wielowymiarowe.
16

Otóż doświadczenie, które dochodzi do głosu (artykulacji, zapisu) w literaturze,
a następnie aktywizuje się w lekturze ma właśnie taki charakter: „całopsychocielesny” (wedle określenia Danuty Danek; czyli hybrydyczny, bo zarazem:
cielesno-zmysłowy, społeczno-kulturowy, pojęciowo-językowy); w spół-tropiczny
(jako rodzaj paradoksalnej wzajemnie związanej „pasywnej aktywności” doświadczającego i doświadczanego); oraz transformacyjny (wobec i rzeczy
i podmiotu)20.
Jak w dalszej części swojego tekstu wskazuje Nycz istota tak rozumianego doświadczenia powoduje zwrot w kierunku autorefleksji i próbę fokusowania spojrzenia nie na
zewnątrz, lecz ku środkowi, co niezbędne jest do właściwej identyfikacji tego, co doświadczenie za sobą niesie. Następuje za tym może niecałkowita dezintegracja wewnętrzna, lecz z całą pewnością przemiana, która idzie w parze z wchłonięciem, akceptacją
Patrz: Basniak T., Жанрове визначення твору Грегора фон Реццори „Квiтi у снiгу”, „Питання
літературознавства / Pytannia literaturoznavstva / Problems of Literary Criticism”, nr 87/2013, s. 279-282.
17
Sebald W.G., Kadysz za Austrię. Joseph Roth, [w:] tegoż, Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze, przeł.
M. Łukasiewicz, Ossolineum, Wrocław 2019, s. 122-138.
18 Tamże, s. 122.
19 Nycz R., Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia, „Teksty Drugie”,
nr 6/2007, s. 41
20 Msc. cyt.
16
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i zrozumieniem przyjętego (przeżytego) doświadczenia. Ostatnie dwa kroki obejmują
uzewnętrznienie doświadczenia w graniach wspólnotowego językowo-kulturowego
kodu artykulacyjnego. Pozwala to na ponowną eksterioryzację doświadczenia21.
Sprzężenie zwrotne pomiędzy interioryzacją i eksterioryzacją doświadczenia jest
jak się zdaje podstawowym elementem Nyczowej interpretacji. Wydaje się zrozumiałe,
iż przemiana wynikająca z doświadczenia – skądinąd im donioślejszego, im bardziej
traumatyzującego, tym głębsza – musi wiązać się z takiego rodzaju cyklem. Jeżeli
zabraknie któregokolwiek ze wskazanych przez Nycza kroków czy też elementów
składowych, trudno o domknięcie całego cyklu z r o z u m i e n i a d o ś w i a d c z e n i a .
Odwołując się do języka Heideggerowskiego, jestestwo – czy też dasain – nie może
rozpatrywane w odosobnieniu od „nas samych”, gdyż „to my sami właśnie nim
jesteśmy”. Wchłonięcie doświadczenia, włączenie jako części składowej jestestwa
sprawia, że może stać się ono nieodróżnialne od „nas samych”, ale dopiero w momencie podjęcia próby jego ponowne eksterioryzacji.
W dalszej części tekstu spróbujemy wykazać, że poetyka doświadczenia w rozumieniu Nycza jest kluczem, który umożliwia zrozumienie wpływu traumatyzujących
doświadczeń lat najmłodszych, na dzieło Gregora von Rezzoriego. Aby jednak tym
mocniej mogła ta konkluzja wybrzmieć konieczne jest bliższe spojrzenie na dwa wzajemnie uzupełniające się i przenikające elementy narracji „Gronostaja z Czernopola”.
Motywami tymi będzie z jednej strony topos „dzieciństwa” z drugiej zaś dopełniająca
go śmierć.

II.
Teskowina Rezzoriego to przede wszystkim transfiguracja rzeczywistości przez
pryzmat utraconego dzieciństwa. Kraina dzieciństwa von Rezzoriego przetransponowana
w teskowińską allotopię jest więc tylko i wyłącznie strategią narracyjną, zgodnie z którą
buduje on nierzeczywistą granicę pomiędzy tym, co minęło, a tym, co mocno tkwi
w zakotwiczone w teraźniejszej rzeczywistości. Między dzieciństwem a dorosłością;
między światem ancient regime’u cesarsko-królewskiej Bukowiny a współczesnością.
Liminalny charakter zaproponowanego przez autora świata przejawia się w kilku
ważnych aspektach. Najważniejszym więc motywem granicznym będzie symboliczne
pożegnanie z dzieciństwem, którego najjaskrawszym sygnałem będzie śmierć tytułowego „Gronostaja”. W tym właśnie momencie dochodzi w powieści do przełamania
narracji, dotychczas prowadzonej w pierwszej osobie liczby mnogiej, a która zastąpiona
zostanie narracją pierwszoosobową. Narracyjne „my” (obecne przez większą część
powieści) to rodzeństwo, chłopiec i dziewczynka, którzy zespolonym wzrokiem obserwują świat rodzinnego domu i Czernopola. W owym połączeniu i splątaniu płci odnaleźć
można bardzo wyrazisty motyw austriackiego modernizmu (czy szerzej modernizmu
literatury kręgu Habsburskiego), a więc element androgyniczny22.
Mircea Eliade trafnie zauważa, że zespolenie obu płci symbolizuje złotą erę ludzkości, świat nieskalany jeszcze grzechem, okres niewinności i nieświadomości (idąc
Tamże, s. 42-43.
Ten sam motyw będzie przewijał się w np. „Królu Obojga Sycylii” Andrzeja Kuśniewicza, w „Podróżnym
i świetle księżyca” Antala Szerba; w „Człowieku bez właściwości” Roberta Musila. Sprawę dwupłciowości
literatury habsburskiej szczerzej tłumaczy Magris. Patrz: Magris C., Dunaj, przeł. A. Osmólska-Mętra,
J. Ugniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, s. 319-324.
21
22
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tropem Freudowskim) czy wręcz przedświadomości23. Androgiczny charakter prymitywnych bóstw miałby więc, według Eliadego, być odbiciem tęsknoty za stanem
pierwotnej czystości, nieskalania – a więc w dużej mierze także i za dzieciństwem24.
Nie dziwi więc, że zaimek osoby „my” pozostaje w użyciu u von Rezzoriego w opisie
schyłkowego okresu dzieciństwa, a rozdzielenie ról płciowych jednoznacznie wiąże się
z biblijnym poznaniem dobrego i złego, w tym konkretnym przypadku – z doświadczeniem śmierci Gronostaja, oficera dawnego imperium, którego życiem rządzą
idealistyczne – balansujące na granicy humorystycznej donkiszoterii – zasady honoru
i szeroko, acz przesadnie rozumieniego savoire vivre’u minionej epoki.
Na początku nowego milenium Chris Jenks dokonał typologizacji narracji związanych
z dzieciństwem, opisując interesujące napięcie pomiędzy dwoma biegunami postrzegania żywiołu dziecięcego. Z jednej więc strony wskazywał na dzieciństwo dionizyjskie, które
Opisuje „małego diabła”, dzikie, nieposłuszne, uparte dziecko, które dąży do
zaspokajania własnych potrzeb, nie licząc się z wymogami życia społecznego.
Jest jak freudowskie id kierujące się zasadą przyjemności, nie bacząc na rzeczywistość i stanowiąc źródło psychicznej energii, potencjalnie destrukcyjnej (…)25.
Na przeciwległym biegunie, zgodnie z tezami Jenksa znajdować by się miało
dzieciństwo apollińskie (Freudowska dychotomia Apollo i Dionizos), w którym dziecko
jest uosobieniem wrodzonego dobra i niewinności, te zaś właściwości mogą zostać
łatwo zniszczone poprzez zbyt gwałtowną ingerencję dorosłych w apolliński świat
dziecka26.
Obraz dzieciństwa opisany w „Gronostaju z Czernopola” to bez wątpienia świat
beztroski oddanej we władanie Dionizosowi. Para dzieci arystokratycznej rodziny znajdującej się w czerpnopolskim high society pozostawiona została w praktyce sama
sobie, beztrosko przemieszczając się pomiędzy światami służby i sklepikarzy, egalitarną gromadą rówieśników rozmaitego pochodzenia i proweniencji oraz światem dorosłych. Zmieniający się jak w kalejdoskopie guwernerzy nie mogli w żaden sposób
zapanować nad dzieciństwem pary protagonistów:
…poza wyznaczonymi godzinami lekcji, kiedy byliśmy trzymani w żelaznych
ryzach, [nauczyciel] traktował nas jak powietrze, w sensie towarzyskim po
prostu nie istnieliśmy dla niego. Dawało nam to nieprzewidzianą i niezwykłą
pełnię wolności, a ponadto pozwalało dostrzec wiele szczegółów dotyczących
relacjonowanej tu historii27.
Para bohaterów, obrazowo mówiąc. plącze się między nogami dorosłych podsłuchując historie, niekoniecznie przeznaczone ad usum Delphini – rozumieją więc wszystko
na swój sposób, czasami trafiając do właściwego sensu, częstokroć jednak całkowicie
go gubiąc. Narrację wielokrotnie komplikuje fakt, że część dorosłych traktuje protagoEliade M., Méphistophélès et l’androgyne, Gallimard, Paryż 1981, s. 174-176.
Eliade M., Symbolizm a psychoanaliza, [w:] tegoż, Sacrum, mit, historia, przeł. A. Micińska, PIW,
Warszawa 1986, s. 24.
25 Brzozowska-Brywczyńska M., Dzieciństwo: projekt w kryzysie, „Kultura i społeczeństwo”, nr 3/2000, s. 8.
26 Msc. cyt.
27 von Rezzori G., dz. cyt., s. 67.
23
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nistów jak równych sobie, część ignoruje, inna zaś część bezskutecznie stara się ich
chronić przed problemami rzeczywistości przynależącej do świata poza granicami
dzieciństwa. Większość ludzi zna życie tylko ze słyszenia28 – te słowa padają z ust
jednego z drugoplanowanych, choć znaczących bohaterów. Protagoniści właśnie na tej
zasadzie funkcjonują: odtwarzają rzeczywistość ze strzępów historii, słów, odczytują ją
z niedomówień dorosłych. Niemniej jednak ich obraz sytuacji wydaje się zaskakująco
klarowny, precyzyjny i częstokroć bardziej uporządkowany, niż gdyby przekazywany
był przez narratora dorosłego.
A przy tym wszystkim opisywanemu przez Rezzoriego dzieciństwu stale towarzyszy element walki o własną tożsamość: narodową, etniczną, językową, społeczną.
Podkreślam ten motyw w wygłosie podrozdziału celowo, by zwrócić uwagę na kolejny,
charakterystyczny element posthabsburskiego modernizmu. Motyw ten szczególnie
mocno wybrzmiewa w twórczości Eliasa Canettiego i charakteryzuje się dysocjacją
samostanowienia, niemożność zdefiniowania własnej „prawdziwej” tożsamości29.
Początkiem końca dzieciństwa bohaterów „Gronostaja” jest jak już zaznaczono
spotkanie z tytułowym protagonistą książki, majorem Tildym. Doświadczenie zetknięcia
z nim nacechowane jest pewnymi znamionami zdarzenia epifanicznego i antycypacją
nieuchronnego końca:
[Jego twarz była] bowiem pozbawiona wyrazu, a nawet – nie waham się użyć
tego określenia – sztucznie odbarwiona, naznaczona nieruchomą, lodowatą
elegancją, którą można by nazwać wręcz dandysowatą, gdyby nie cechowała
jej jakaś wewnętrzna niezłomność, nader przekonująca: męski ideał epoki,
nam już bardzo dalekiej; i świata, który – wprawdzie wczoraj dopiero, ale tym
bardziej nieodwołalnie – odszedł w niepamięć30.
Zetknięcie z Gronostajem to dosłowne wręcz zderzenie ze śmiercią. „Nieruchoma,
lodowata elegancja” niechybnie kojarzy się z sarmacko-barokowymi portretami trumiennymi, a skojarzenie jest tym mocniejsze, iż sami bohaterowie mają świadomość
zetknięcia z reliktem obumarłej bądź obumierającej epoki. Powaga twarzy Tildy’ego
zestawiona w późniejszych epizodach powieści z groteskowym, wykoślawionym, ironicznie wyolbrzymionym poczuciem honoru i austrowęgierskiego etosu oficerskiego
odsyła bezpośrednio do postaci Don Kichota. Hiszpański rycerz, tak sam jak i Tildy,
zdawał się być ulokowany w nie swoim czasie, jak artefakt nieuświadamiający sobie
jeszcze, iż epoka jego świetność przeminęła. Rezzori bardzo mocno podkreśla taki
sposób konstruowania postaci Tildy’ego, który przez jedną z postaci zostanie opisany
następująco: Bo Tildy to w istocie ostatni z rycerzy. Czego mu brakuje, to gorzkiej
radości z własnych niepowodzeń, którą tak obficie karmią się prześmiewcy z Czernopola31.
Dla innego znów z drugoplanowych bohaterów do opisu Tildy’ego wystarczy mocno
naznaczone ironią wykrzyknienie: O, to jest prawdziwy rycerz!32 Protagoniści, równie
jak i sam Gronostaj, nieświadomi są dysonansu, czy nawet skandalu niedopasowania,
jaki stale towarzyszy majorowi huzarów, a dostrzegany jest przez całą resztę „doroTamże, s. 54.
Perloff M., Ostrze ironii. Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej, Ossolineum, Wrocław 2018, s. 191.
30 von Rezzori G., dz. cyt., s. 45.
31 Tamże, s. 57.
32 Tamże, s. 53.
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słych” bohaterów. Obdarzają go one bezinteresowną, beznadziejną i jednocześnie
całkowicie wyzbytą z egoizmu miłością. Chorobliwe zainteresowanie huzarem i jego
uzależnioną od morfiny, a jednocześnie uwikłaną w czernopolski świat towarzyski
żoną, towarzyszyć będzie dzieciom odtąd stale. Nawiązuje się pomiędzy nimi niemy
pakt: między naszą zwyczajną codziennością i zapewne niezwykłym, ciekawym światem,
z jakiego ktoś taki, jak Tildy, musiał przecież pochodzić, wywiązało się coś, co traktowaliśmy jak intymny, sekretny stosunek33. Moc doświadczenia płynącego ze spotkania
z huzarem jest dla bohaterów jest na tyle duża, że zaczyna oddziaływać nawet na ich
zabawy. Para dzieci pod wpływem samego tylko „widzenia” Tildy’ego i jego małżonki
performatywnie zaczyna odgrywać ową parę. Siła performatywna owego przedstawienia wzmocniona zostaje także faktem, że w dziecięcej zabawie dochodziło do
odwrócenia ról płciowych:
Słuchaliśmy tych słów jak urzeczeni. Przez długi czas potem, kiedy pozostawiano
nas samych, nasze zabawy odbywały się pod znakiem takiego oto obrazu:
księżniczka i jej rycerz, anioł w pancerzu, miecznik Rzeszy. Moja siostra Tania,
na której łaskę i niełaskę byłem zdany, upierała się, by zawsze grać rolę majora,
co dla mnie było męką nie do zniesienia34.
Nie ulega wątpliwości, że zetknięcie z huzarem zapoczątkowało proces wewnętrznego przekształcenia bohaterów, którego definitywnym kresem będzie z jednej strony
akceptacja definitywnego domknięcia pewnego okresu w życiu, z drugiej zaś domknięcie procesu żałoby po śmierci epoki. Kolejne, z pewną regularnością następujące
spotkania z Tildym, wyróżniały się dla bohaterów z szeregu innych dni i innych
zdarzeń:
(…) otóż dni te opromieniał szczególny blask, który je wyróżniał z szeregu
monotonnie, a właściwie bezużytecznie płynących dni naszego dzieciństwa,
zapadając w pamięć jak nieliczne, ostro naświetlone klatki filmu, w przeważającej części niedoświetlonego35.
Metafora „naświetlonej klatki” chociaż czytelna i klarowna, nabiera tym większego
znaczenia, gdy uzmysłowimy sobie, że sam Rezzori był także filmowcem oraz fotografem. Tego typu metaforyka związana z technologią fotograficzną niejednokrotnie
będzie się na kartach jego dzieł pojawiała.
Protagoniści na granicy świadomości doświadczali, że zetknięcia z Gronostajem są
zapowiedzią czegoś dla nich doniosłego; że są jak dowody szczególnego porozumienia
z tajemnymi życiowymi mocami36, co znów wskazuje na trop hierofaniczny, aczkolwiek
wyjaśnienie tej „szczególności” nadal pozostawało poza ich możliwościami. Może dusza
nasza dopiero poprzez towarzyszące zasadniczym motywom zjawiska potrafi zgłębić
ich tajemniczą istotę37.
Powracającym na kartach „Gronostaja” motywem jest śmierć. Autor obdarzył
powieść mottem z „Bestiariusza” Didymosa z Antiochii: Gronostaj umiera, kiedy na
Tamże, s. 48.
Tamże, s. 53.
35 Tamże, s. 47.
36 Tamże, s. 46.
37 Tamże, s. 47.
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jego futrze pojawi się plama. To jedno krótkie zdanie samo w sobie staje się zapowiedzią tego, że Gronostaj musi umrzeć. Ale w powieści umiera – bo musi umrzeć – nie
tylko tytułowy bohater, lecz wraz z nim dogasająca epoka imperium Habsburskiego.
Chociaż w powieści major Tildy nazwany zostaje „gronostajem” tylko jeden raz,
w dodatku wyłącznie w tytule ostatniego rozdziału, od pierwszych stron powieści nie
ulega wątpliwości, że to właśnie z nim należy utożsamić tytułowe zwierzę oraz motto.
Całkowite niezrozumienie zasad postępowania oraz doskonała obojętność świata
wobec sztywnych reguł postępowania Tildy’ego sprawia, że wydaje się on być może
bardziej szlachetny i nieskazitelny niż jest w rzeczywistość. Zwłaszcza, co podkreślić
należy raz jeszcze z całą mocą, że obserwujemy go przez pryzmat spojrzenia
„zakochanej” pary dzieci.
Ważny elementem prowadzącym w głąb narracji jest motyw samobójstwa. Już
w czwartym rozdziale, który notabene przedstawia także i Tildy’ego, pracująca przy
domu pary bohaterów jako praczka kobieta, opowiada dzieciom o podglądanym przez
dziurkę od klucza samobójstwie męża38. Skojarzenie tej opowieści z huzarem, choć
przecież nieoczywiste, wydaje się być mocno uzasadnione. Suicydalne napięcie opowieści narasta, a sprzyjają temu zakotwiczone w opowieść historie, by nie rzecz
przypowieści w duchu Lermontowskim, jednego z drugoplanowych bohaterów39.
Wydawać się może, że naturalnym końcem dla Gronostaja będzie samobójstwo,
które, jak zauważa Leszek Kołakowski, pozostaje jedną z niewielu, a przy tym najprostszą z metod pokonania – poprzez rezygnację – fenomenu obojętności świata40.
Ucieczka przed cierpieniem, a temu przecież podporządkowane musi być życie
„ostatniego rycerza” doby Habsburskiej, zgodnie z myślą Kołakowskiego, to coś, co
siłą rzeczy poprzedzać i wyprzedzać musi potrzebę schronienia albo lęk przed istnieniem41. Narracja prowadzi w sposób dość oczywisty ku samozagładzie Tildy’ego, bądź
to w postaci śmierci w pojedynku (na co wskazywałyby tropy kodeksu honorowego),
bądź poprzez samobójstwo.
Nie powinno jednak dziwić, że koniec Tildy’ego jest znacznie bardziej prozaiczny.
Wolta Rezzoriego jasno wskazuje, iż epoka pojedynków i honorowych samobójstw
spoczęła w krypcie Kapucynów wraz z ostatnim cesarzem Austro-Węgier. Kres Gronostaja to śmierć charakterystyczna dla nowej epoki. Huzar trafia najpierw do szpitala
psychiatrycznego, a następnie, już po opuszczeniu jego murów zostaje zabity przez
tramwaj, ku podkreśleniu ironicznego wydźwięku, prowadzony przez syna podglądanego przez dziurkę samobójcy42. Prozaiczna, bezsensowna śmierć sieroty po dziewiętnastym stuleciu na dobrą sprawę nie mogła być inna.
Obecność Gronostaja w życiu protagonistów musiała być zaledwie mgnieniem,
nieistotnym i z trudnością wskazywalnym w skali ludzkiego życia. A jednak zetknięcie
z nim, zrozumienie istoty śmierci i fenomenu obojętności świata, wydaje się być doświadczeniem na tyle istotnym, by mogło w myśl teorii Nycza dokonać gruntownej
i trwałej wewnętrznej przemiany, całkowicie skądinąd niezrozumiałej przez antago-

Tamże, s. 49-50
Por. np. tamże, s. 161-162.
40 Kołakowski L., Obecność mitu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1994, s. 91-92.
41 Tamże, s. 79.
42 Por. przypis 35.
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nistyczny „świat dorosłych”. Zmiany, która będzie dążyła do uzewnętrznienia; która
domagała będzie się wypowiedzenia jej w postaci narracji.
W wygłosie powieści padną zdania będące swoim epitafium dla Tildy’ego, a jednocześnie interesującym spojrzeniem na „doświadczenie” jego obecności w życiu pary
bohaterów:
Dawniej często się zastanawiałem (…) czego wyście się chcieli w tym waszym
Tildy dopatrzyć. I czasem sądziłem, że udało mi się to odgadnąć. Sądziłem też,
że powinienem was przed tym ostrzec. Bo czegoście się po nim z takim
utęsknieniem spodziewali i coście sobie wymarzyli, tego, moi młodzi przyjaciele, w ogóle nie ma. (…) To w legendach i sagach, jak ta o świętym Graalu,
wyidealizowanej rycerskości przypisuje się mistyczne znaczenie. Jest to coś
bardzo pięknego, zapewne, ale tylko jako wymarzony ideał, a więc utopia,
czyli nadzieja wszystkich głupców43.
Elegijny komentarz zdaje się zupełnie nie brać pod uwagę optyki spojrzenia dziecka,
dla którego wśród dionizyjskiego rozpasania dzieciństwa i całkowitego niedostrzegania przez świat dorosłych, ideał jest jednak konieczny. Zdawać się wręcz może, że
doświadczenie tego ideału, nawet jeżeli w niewłaściwym miejscu szukanego, było na
tyle mocne, że już po rozdzieleniu narracyjnego dwudźwięku pierwszej osoby liczby
mnogiej, narrator-chłopiec będzie wspominał: Chociaż przez wiele lat z maniakalną
sumiennością gromadziłem wszystkie dostępne informacje o jego ostatniej nocy, to
nigdy nie przyszło mi do głowy szukać dla owych zdarzeń jakiegoś rozsądnego wytłumaczenia44.
Życie i śmierć Gronostaja wyrywają się z możliwości hermeneutyki zdroworozsądkowej. Są niezrozumiałe dla ludzi czasów, które nadeszły wraz z końcem pierwszej
wojny światowej. Dla rzeczywistości lat 20. XX wieku doba habsburska stała się epoką
zamierzchłą i niewyobrażalnie wręcz odległą kulturowo i tożsamościowo; zmieniła się
w czas odlegle miniony, którego zresztą nikt nie zamierzał opłakiwać:
Niewykluczone, że wraz z czarno-złotą świetnością cesarsko-królewskiego orła
przepadło wiele dobrego, czego brak nawet my, według was profanatorzy
zwłok, winni byliśmy odczuwać. Jednak po kodeksie honorowym, jakim kierowali się ówcześni rycerze w butach z ostrogami nie uronimy ani jednej łzy.
Majorowi Tildy możemy być wdzięczni, że ukazał nam ten kodeks w całej jego
żałosnej śmieszności…45

III.
Powieść Rezzoriego jest próbą literackiego zmierzenia się z kilkoma przynajmniej
traumatycznymi doświadczeniami. Przede wszystkim jest to jednak opowieść o śmierci,
rozumianej zarówno dosłownie, jak i metaforycznie. To opowieść o gwałtownej śmierci
pewnego okresu historycznego i czasie przejściowym, w którym zderzały się ze sobą
przeciwstawne siły: z jednej strony transfigurowana w postać Tildy’ego zachowawcza
moc pamięć o dziewiętnastowiecznym sposobie myślenia i postępowania, z drugiej zaś
43

von Rezzori G., dz. cyt., s. 416-417.
Tamże, s. 434.
45 Tamże, s. 417.
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siła nowoczesności. Do groteski przerysowana postać majora huzarów oraz powszechna śmieszność, którą budzi w nowoczesnym, powojennym społeczeństwie
metaforycznie ukazuje rozkład i agonię epoki Habsburskiej. W umierającym Tildym
umierać będzie całe „długie stulecie”.
Jednocześnie też, w rozumieniu bardziej już alegoryczny, Rezzori prezentuje agonię
dzieciństwa pary głównych bohaterów, dla których obserwacja dramatu Gronostaja
będzie okazją do wkroczenia z impetem w obdarty z romantycznych złudzeń i dziecięcych ideałów świat ludzi dorosłych. Dzieje się to nie tylko wbrew ich woli, ale też przy
całkowitej bierności pokolenia rodziców, którzy w zaledwie iluzoryczny sposób sprawuje kontrolę nad światem dzieci. Zabiegi, aby bohaterowie nie mieli wglądu w nazbyt
drastyczne elementy świata rodziców, są prowizoryczne, udawane i całkowicie daremne.
Tym, czym dla Prousta pozostawały Magdalenki, tym dla von Rezzoriego będzie
austrowęgierska Bukowina i Czerniowce. Doświadczenie najwcześniejszych lat dzieciństwa domkniętych wraz z fabułą „Gronostaja z Czernopola” wydaje się kluczowe
dla zrozumienia i interpretacji tego dzieła. Kolejnym takich doświadczeniem dla Rezzoriego będą narodziny faszyzmu, sygnalizowane już w „Gronostaju”, a wybrzmiewające
całościowo w „Pamiątkach antysemity”. Zacytujmy jednak w tym miejscu ostatnie
słowa powieści: Ale to już jest całkiem inna historia46.
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Gronostaj musi umrzeć. Zmierzch dzieciństwa i epoki habsburskiej w powieści
Gregora von Rezzoniego „Gronostaj z Czernopola”
Streszczenie
W artykule podjęta jest próba interpretacji powieści Gregora von Rezzoriego „Gronostaj z Czernopola” przez
pryzmat Nyczowskiej „poetyki doświadczenia”. W artykule broniona jest teza stawiająca na pierwszym
planie powieści problem pożegnania z dzieciństwem i jednoczesnej śmierci dawnego, austro-węgierskiego
porządku świata. Podporządkowanie narracji tym dwóm doświadczeniom pozwala usprawiedliwić zastosowanie przez autora onirycznej transfiguracji rzeczywistości w allotopię. Jednocześnie zaś umożliwia
alegoryczne odczytywanie tytułowego bohatera, jako symbolu przemian kulturowo-społecznych związanych
z wydarzeniami I wojny światowej i wczesnych lat 20. XX wieku. Śmierć tytułowego bohatera będzie
więc symbolicznym kresem dawnego porządku świata.
Słowa kluczowe: poetyka doświadczenia, mit habsburski, literatura XX wieku, Austro-Węgry

The Ermine must die. The agony of an era in the novel „Ein Hermelin
in Tschernopol” by Gregor von Rezzori
Abstract
The paper attempts to interpret Gregor von Rezzori's novel, "Hermine of Czernopole," through the lens of
Nycz's "poetics of experience. The article defends the thesis which places in the foreground of the novel
the problem of saying goodbye to childhood and the simultaneous death of the old, Austro-Hungarian
world order. Subordinating the narrative to these two experiences allows the author to justify his use of the
oneiric transfiguration of reality into allotopia. At the same time, it allows for an allegorical reading of the
title character as a symbol of the cultural and social transformations associated with the events of World
War I and the early 1920s. The death of the title character will thus be the symbolic end of the old world order.
Keywords: poetics of experience, Habsburg myth, 20th century literature, Austria-Hungary
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Jesteśmy zawsze bardziej naszą skończonością niż naszym
spełnieniem (…). Kilka uwag o śmierci w twórczości
Hartmuta Lange
1. Wstęp
Hartmut Lange to urodzony w 1937 roku w Berlinie dramaturg, pisarz, nowelista.
Dorastał w Polsce, gdzie jego ojciec, zadeklarowany zwolennik Hitlera, służył w żandarmerii. Po zakończeniu wojny i śmierci ojca zamieszkał w Berlinie Wschodnim,
z którego w 1965 roku uciekł wraz z całą rodziną na Zachód. W Berlinie Zachodnim
pisał sztuki teatralne oraz nowele. Od 1984 roku powstało ich ponad dwadzieścia,
m.in. „Das Konzert” (1986) [Koncert], „Die Ermüdung” (1988) [Znużenie], „Die
Stechpalme” (1993) [Ostrokrzew], „Die Italienischen Novellen” (1998) [Nowele włoskie],
„Eine andere Form des Glücks” (1999) [Inna forma szczęścia], „Waldsteinsonate”
(1984) [Sonata Waldsteinowska], „Das Streichquartett” (2001) [Kwartet smyczkowy]2.
Hartmut Lange łączy refleksję filozoficzną, dotyczącą różnych zagadnień filozofii
egzystencjalnej, z literaturą. W swoich dziełach literackich, wykładach, wywiadach
autor nawiązuje do filozofii Martina Heideggera oraz Sørena Kierkegaarda3. Pisarz
dostrzega wszechobecność śmierci i, podobnie jak stworzeni przez niego bohaterowie,
jest świadomy jej nieuchronności, która wywołuje w człowieku zrozumiałą obawę.
Fakt ten prowadzi do relatywizowania śmierci, co znajduje wyraz w sferze sztuki lub
wiary. Twórczość literacka może jedynie przynosić ukojenie i pocieszenie, nie jest jednak
w stanie zrównoważyć nieuchronności śmierci. Tylko określony rodzaj literatury
zakłada, że można wyjaśnić niewyjaśnione. Tego nie da się jednak zrobić. (…) Nie możemy zdefiniować naszej egzystencji, naszego skąd i dokąd. (…) Bohaterowie doświadczają czegoś, czego nie potrafią rozpoznać a co odbierają jako rzeczywiste, myślę, że
życie właśnie takie jest4 – stwierdza pisarz.
Założeniem niniejszego artykułu, który stanowi jedynie przyczynek do dalszych
dogłębnych analiz, jest ukazanie formy i celu przedstawiania śmierci w twórczości
literackiej Hartmuta Lange, któremu myślowy „bieg ku śmierci” umożliwia, podobnie
jak u Heideggera, dojście do samopoznania, samoświadomości.
dwyrzykiewicz@uw.edu.pl, Instytut Germanistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski.
Zob. Durzak M., Der Dramatiker und Erzähler Hartmut Lange, Königshausen & Neumann, Würzburg
2003, s. 8.
3 Zob. Małyszek T., Metafizyczna funkcja literatury w tomie Hartmuta Langego „Über das Poetische”
(2017), [w:] Orbis Linguarum, vol. 49/2018, s. 233, www.ifg.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/PUBLIKACJEIFG/OL/OL49.pdf, 24.06.2021.
4
Feldmann J., Feldmann L., Die Erkenntnis rettet niemanden. Der Berliner Schriftsteller Hartmut Lange über
Realismus und Subjektivität, [w:] Der Freitag, 26.11.1999, https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/dieerkenntnis-rettet-niemanden, [data dostępu: 20.06.2021], [tłum. własne D.W.]: Nur eine bestimmte Art von
Literatur meint immer, man könnte dieses Unbekannte aufklären. Das geht aber nicht. (…) Wir können
unsere Existenz, unser Woher und Wohin, nicht definieren. (…) Die Figuren erfahren etwas, das sie gar nicht
erkennen können, aber als wirklich wahrnehmen, und ich finde, das Leben ist so.
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2. Życie po życiu, czyli podwojone światy
W niesamowitości jestestwo jednoczy się pierwotnie z samym sobą 5, zdanie to,
zaczerpnięte z filozofii Martina Heideggera, stanowiło dla Hartmuta Lange inspirację
do stworzenia wyjątkowych postaci literackich. Koncepcja jestestwa, wzbogacona elementami metafizyki Kierkegarda, przyczyniła się do stworzenia podwojonego świata,
powtórzenia perspektywy przestrzennej i czasowej po śmierci6, z czym mamy do
czynienia w zbiorze opowiadań „Schnitzlers Würgeengel” [„Anioł zemsty Schnitzlera”].
Protagonistami są tu żyjący zmarli, jak np. młody Franz Liszt w noweli „Waldsteinsonate” [„Sonata Waldsteinowska”], zaproszony krótko przed kapitulacją do bunkra
Hitlera, aby swoją grą powstrzymać Magdę i Józefa Goebbelsów przed zabójstwem
dzieci. Liszt występuje wobec terroru nazistowskiego nie jako artysta, lecz wyraziciel
chrześcijańskich norm etycznych. Hartmut Lange zastanawia się tym samym, czy
muzyka zmarłego kompozytora będzie w stanie przezwyciężyć zło, skoro etyka
zawiodła. Liszt wykonuje nieustannie te same czynności, których powtarzalność przypomina rodzaj modlitwy. Kompozytor ukazuje siebie jako artystę, duchownego, chrześcijanina7, podkreślając wszechpotęgę Boga: kto zwycięża wbrew niemu, znika8. Religia
łączy się w postaci Liszta z potęgą sztuki, która jednak nie jest w stanie zatrzymać
nieszczęścia, przeciwdziałać śmierci, może jedynie pocieszyć. Hitler czuje związek
z muzyką Liszta, siebie postrzega jako geniusza, artystę, który dla dobra ludzkości
zrezygnował ze sztuki9.
Wykorzystując motyw powtórzonego jestestwa projektowany na metafizykę Kierkegaarda, udaje się Langemu literacko zwielokrotnić jego ontologicznie niepowtarzalne
wyodrębnienie – zauważa w swojej analizie tomu „Über das Poetische” prof. dr hab.
Tomasz Małyszek – Paradoks polega tu na tym, że bycie ku śmierci może uchodzić za
lustrzane odbicie tego, co dzieje się po drugiej stronie granicy między życiem i śmiercią,
a co potrafi opisać tylko literatura10. Prowadzi to do powstania idei pozytywnego
nihilizmu, która może pomóc nadać sens pustce ontologicznej w świecie ludzi niewierzących. Sztuka jest dziedziną, przynależącą wyłącznie do świata wyobrażeń. Wątpiąc
w sens życia, Lange nie dostrzega zbawienia w świecie bez tajemnicy, również religia
pozostaje jedynie obietnicą. Sztuka nie jest niczym innym jak następstwem duchowej
(religijnej) nadziei11. Muzyka w utworze Langego ożywia zmarłych, sięga do świata
transcendencji, zyskuje wartość metafizyczną. Zwątpienie i rezygnacja Liszta wynikają
z faktu, że jego koncert nie jest w stanie przeciwdziałać złu, nie wpływa na decyzje
Lange H., Über das Poetische, Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2017, s. 156.
Por. Małyszek T., Metafizyczna funkcja literatury w tomie Hartmuta Langego „Über das Poetische” (2017),
[w:] Orbis Linguarum, vol. 49/2018, s. 234, www.ifg.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/PUBLIKACJEIFG/OL/OL49.pdf, 24.06.2021.
7 Lange H., Die Waldsteinsonate, Diogenes Verlag, Zürich (1984) 2017, s. 82.
8 Tamże, s. 129.
9 Hertling R., Die Hölle unter Berlin, Spiel mit dem Ende: Zu Hartmut Langes Stück Jenseits von Gut und
Böse oder die letzten Stunden der Reichkanzlei, [w:] Durzak M. (red.), Der Dramatiker und Erzähler Hartmut
Lange, Königshausen & Neumann, Würzburg 2003, s. 82.
10
Małyszek T., Metafizyczna funkcja literatury w tomie Hartmuta Langego „Über das Poetische” (2017),
s. 234, [w:] Orbis Linguarum, vol. 49/2018, www.ifg.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/PUBLIKACJEIFG/OL/OL49.pdf [data dostępu: 24.06.2021].
11 Zob. Feldmann J., Feldmann L., Die Erkenntnis rettet niemanden. Der Berliner Schriftsteller Hartmut
Lange über Realismus und Subjektivität, [w:] Der Freitag, 26.11.1999, https://www.freitag.de/autoren/derfreitag/die-erkenntnis-rettet-niemanden, [data dostępu 20.06.2021].
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egzystencjalne, jednak artysta nie rezygnuje z gry. Przywodzi to na myśl nowelę „Das
Konzert”, w której zamordowany przez hitlerowców młody żydowski pianista
Lewanski stara się, przy pomocy muzyki, powrócić do świata żywych. Nie jest jednak
w stanie zmienić swojego losu, nie zdoła nadrobić, dokończyć swojego życia po
śmierci. Podobnie jak naziści nie wymażą nigdy swoich win 12. Lange osadził nowelę
w świecie zmarłych, równoległym do świata żywych, w którym za sprawą muzyki
spotykają się niemieccy sprawcy z żydowskimi ofiarami. Spotkanie to odbywa się
w rzeczywistości, w której żyjący zmarli mieszają się z jeszcze żywymi, pozwala ono
dostrzec, że wszystkie starania i zabiegi, jakie podejmujemy w życiu, zarówno te dobre,
jak i złe, nie mają żadnego sensu. Śmierć stanowi bowiem przestrzeń metafizyczną,
weryfikująca najlepiej istotę i prawdę podejmowanych działań. Sztuka w noweli „Das
Konzert” stanowi zastępstwo albo następstwo dla religii13. Wiarę w Boga zastępuje
jednak metafizyka bez Boga, tak zwana negatywna teologia, określana przez Hartmuta
Lange raczej jako „pozytywny nihilizm”. Nie da się dzisiaj, zdaniem pisarza, przezwyciężyć metafizycznego lęku przed śmiercią przy pomocy transcendencji chrześcijańskiej lub jakiejkolwiek innej. Można jednak, co ma miejsce w jego przypadku,
rozwinąć pragnienie transcendencji. Wprawdzie nie znajduje ono spełnienia w życiu
doczesnym, jednak w kontekście moralnym jest lepsze niż żadne14.
Bohater noweli „Das Konzert” – pianista Lewanski został zamordowany przez
nazistów w wieku 28 lat, od tego czasu żyje pomiędzy dwoma światami: w teraźniejszości, w Berlinie krótko po wojnie oraz w przeszłości, przed wojną. Obok świata
realnego istnieje w noweli paralelnie świat zmarłych, w którym mogą prowadzić dalej
swoje życie. Ich przerwane życie płynie dalej, jak gdyby istniała możliwość doprowadzenia teraz do końca tego, co ukryła przed nimi faktyczna rzeczywistość15.
Lewanski wraca po śmierci do Berlina, pragnąc kontynuować karierę podczas spotkań
w salonie pani Altenschul. Grając etiudę Chopina, przerywa nagle, mówiąc: Proszę
o wybaczenie (…) Sami państwo słyszycie: Aby to zagrać, powinienem być dorosły.
Zbyt wcześnie wyrwano mnie z życia16. Pianista próbuje nadrobić swoje życie w stanie
śmierci, po śmierci, rozwijać się artystycznie, ciągle ćwiczy, głównie sonatę E-Dur
Beethovena. Poprzez udoskonalenie swojej gry, dzięki wirtuozerii, próbuje cofnąć
śmierć. Występujący w noweli żydowski krytyk Schulze-Bethmann stwierdza po jego
pierwszym koncercie: Grał pan niepowtarzalnie. (…) Wzruszyłby pan do łez także
swojego mordercę, zakładając, że pozwolono by mu być na pana koncercie17.
Hartmut Lange podejmuje w swojej noweli temat śmierci, ale również relacji kata
i ofiary. Na przykładach trzech brutalnych morderstw, pani Altenschul, pianisty
Lewanskiego oraz krytyka-nowelisty Schulze Bethmanna ukazuje okrutną, planową
Zob. Gespräch mit Hartmut Lange. „Die Kunst kann Bilder erschaffen, die der Religion unerreichbar
bleiben…”, [w:] Communio. Internationale katholische Zeitschrift, Januar/Februar 2018, Jg. 47, s. 68.
13 Por. Małyszek T., Metafizyczna funkcja literatury w tomie Hartmuta Langego „Über das Poetische”
(2017), s. 227, [w:] Orbis Linguarum, vol. 49/2018, www.ifg.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/PUBLIKACJEIFG/OL/OL49.pdf, 24.06.2021.
14
Por. Schock R., Gespräch mit Hartmut Lange, [w:] Sinn und Form, 3/2008, s. 330.
15 Durzak M., Opfer und Täter. Hartmut Langes Beitrag zur Holocaust-Literatur in seiner Novelle „Das
Konzert”, [w:] Durzak M. (red.), Der Dramatiker und Erzähler Hartmut Lange, Königshausen & Neumann,
Würzburg 2003, s. 178.
16 Lange H., Das Konzert, Diogenes Verlag, Zürich 1988, s. 14.
17 Tamże, s. 45.
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eksterminację narodu żydowskiego. Sprawcy zbrodni, którzy sami zostali później zamordowani, poruszają się jak cienie za swoimi ofiarami. Z perspektywy śmierci ich czyny
były bezsensowne, a oni sami nie będą uwolnieni od winy, dopóki ich ofiary na to nie
pozwolą. Pani Altenschul, wrażliwa dusza, prowadząca w Berlinie salon artystycznoliteracki, nie potrafi pozbyć się uczucia obrzydzenia na wspomnienie chwili, gdy jej
martwe ciało, pośród śmiechu, wrzucono do grobu18. W paralelnym życiu po śmierci,
pani Altenschul ze wstrętem myśli o swoim oprawcy, który nawet tu ją prześladuje,
próbując nawiązać z nią kontakt: (…) „ten tam”, powiedziała pani Altenschul, „próbuje
od lat wręczyć mi swoją wizytówkę. Ale proszę mi wierzyć, nigdy nie przekroczy progu
mojego salonu”19.
Lewanski przeżył za życia tak wielką traumę, że nie wierzy nawet w śmierć 20. Jak
wspomina, jako chłopiec często myślał o śmierci, podobało mu się wyobrażenie, że
będzie ona początkiem niezwykłej wędrówki przez wszystkie rzeczy i miejsca, które
widział na co dzień21. Po tragicznej śmierci nie jest w stanie przebaczyć swoim oprawcom, a w chwili napadu złości zauważa nawet, że jest zdolny do zabójstwa, co jest dla
niego samego zaskakujące22. Lewanski widzi się w roli potencjalnego sprawcy. Granica
moralna między ofiarą a sprawcą jest płynna. Niemożność uwolnienia się od nienawiści i pragnienia zemsty uniemożliwia mu rozwój artystyczny, stanowi blokadę nie
do przezwyciężenia. Inną postawę prezentuje wspomniany wyżej Schulze-Bethmann,
który traktuje śmierć jako szansę na zrównanie ofiar i sprawców i nie ma ochoty
dokańczania i nadrabiania po śmierci „obłędu życia”, pełnego nienawiści i przemocy 23.
Analizując zachowanie swojego mordercy, dowódcy SS Klevenowa zauważa, że
w życiu dzieje się prawie wszystko, nawet uduszenie w najlepszej intencji, a pan
Klevenow był zdania, że takie traktowanie Żyda jest pożądane24. Życiowa logika
nienawiści traci w śmierci swoje znaczenie, uważa Schulze-Bethmann.
Jedyną osobą, która akceptuje śmierć jako naturalny element życia, jest częsty bywalec
salonu pani Altenschul i jej przyjaciel Max Liebermann. Prawie dziewięćdziesięcioletni żydowski artysta umiera śmiercią naturalną, która, w przeciwieństwie do
sytuacji młodego pianisty Lewanskiego, niczego brutalnie nie przerywa, nie kończy
a stanowi zwieńczenie jego długiego, spełnionego artystycznie życia. Nowela „Das
Konzert” daje szerokie pole do różnych interpretacji, stawiania pytań. Przedstawia
rzeczywistość, w której ofiara i jej morderca są ze sobą na zawsze związani. Bilans
życia Lewanskiego ulega relatywizacji, a wina jego morderców traci znaczenie.
Lewanski wierzy w możliwość przezwyciężenia podziału świata na sprawców i ofiary
oraz dokończenie go dzięki sztuce także po śmierci.
Jesteśmy zawsze bardziej naszą skończonością niż naszym spełnieniem – nasz byt
ku śmierci – jest naszą szansą na wolność25, szansa ta nie oznacza jednak uwolnienia.
Zob. Tamże, s. 130.
Tamże, s. 19, [tłum. własne D.W.]: „jener dort”, sagte Frau Altenschul, „bemüht sich seit Jahren darum,
mir seine Visitenkarte zu überreichen. Aber galuben Sie mir, er wird meinen Salon nie betreten”.
20
Tamże, s. 17.
21 Zob. Tamże, s. 102.
22
Zob. Tamże, s. 106.
23 Zob. Tamże, s. 83.
24 Tamże, s. 82, [tłum. D.W.]: Im Leben […] geschehe Fast alles, auch das Erdrosseln, in bester Absicht, und
Herr Klevenow wäre allerdings der Meinung gewesen, dass es geboten sei, einen Juden derart zu behandeln.
25 Marquard O., Novellist der Melancholie. Laudatio auf Hartmut Lange, s. 14, [w:] Durzak M. (red.), Der
Dramatiker und Erzähler Hartmut Lange, Königshausen & Neumann, Würzburg 2003, [tłum. własne D.W.]:
18
19
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Lange ukazuje w swoich dziełach potrzebę dążenia do metafizyczności jako ostatecznej
formy transformacji literackiej. Nie pozwala jednak na działanie Boga. Jego zdaniem
sztuka jest spadkobierczynią religii26, potrafi jednak tworzyć obrazy nieosiągalne dla
religii, bo nie odnosi się do wiary27.
W dramacie „Jenseits von Gut und Böse oder Die letzten Tage der Reichskanzlei”
[„Po drugiej stronie dobra i zła”] naziści gromadzą się z okazji ślubu Hitlera i Ewy
Braun. Zaproszeni zostali także goście honorowi, artyści Wagner, Nietzsche i Liszt.
Wszyscy spotykają się w krainie zmarłych, stając się niejako metaforą egzystencji.
Pokazują żyjącym, niezależnie od współczesnych problemów, co ich czeka. Zmarli
żyją, ponieważ teraźniejszość opanowana została przez przeszłość. Świat zmarłych jest
tu rodzajem Przedpiekla jak u Dantego, w którym naziści czekają daremnie na nawrócenie, a ich ofiary na sprawiedliwość28. Hitler był egzekutorem zła, wyobrażał sobie
śmierć, szczególnie śmierć innych, jednak nieosiągalne było dla niego abstrakcyjne
wyobrażenie aktu umierania samego w sobie, który przypomina nam jak cenny i niepowtarzalny jest nasz byt ku śmierci29.
Nowele Hartmuta Lange podejmują temat śmierci i winy z perspektywy ofiary
i mordercy. Stanowią również refleksję nad etyczną funkcją sztuki, która wnika w nas
z pełną mocą i w nas pozostaje, zmieniając nas całkowicie w drżącą strunę lub brzmiącą
tubę pod palcami artysty30.

3. Rozważania o Bogu i człowieku
Opublikowana w 1982 roku powieść „Selbstverbrennung” [„Samospalenie”] podejmuje temat śmierci i lęku egzystencjalnego, wzmocnionego dodatkowo przez przejmujące krajobrazy, na tle których zacierają się kontury życia, mgła nad morzem,
zmierzch, zmiana pór roku, góry. Pastor Koldehoff, bohater powieści, interesuje się
astronomią, przy pomocy teleskopu obserwuje nocne niebo, koncentruje się na
gwiazdach tak bardzo, że zatraca swoją wiarę. Z perspektywy wszechświata życie
ludzkie wydaje się nic nie znaczącym epizodem. Przerażony własnym zwątpieniem,
szuka jego źródła w samym Bogu. To nie człowiek jest winny utraty wiary w Boga,
winny jest sam Bóg, który do tego dopuścił. Adam i Ewa zgrzeszyli, zrywając owoc
z drzewa poznania dobra i zła, ale było to możliwe tylko dzięki temu, że Bóg je
stworzył. Poprzez swój czyn człowiek dostrzegł beznadzieję i bezsens swojego życia.
Pastor Koldehoff proponuje w swoich kazaniach gorliwą modlitwę, dzięki której
możliwe będzie wybaczenie Bogu jego winy31. Samoświadomość własnej egzystencji
jest, zdaniem pastora, przekleństwem i karą dla człowieka, który dostrzega marność
swojego bytu. Nauki przyrodnicze oraz wiedza o kosmosie udowadniają bowiem, że
Wir sind stets mehr unsere Endlichkeit als unsere Vollendung: das – unser Sein zum Tode – ist unsere
Freiheitschance.
26 Lange H., Über das Poetische, Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2017, s. 144.
27 Gespräch mit Hartmut Lange. „Die Kunst kann Bilder erschaffen, die der Religion unerreichbar
bleiben…”, s. 68-69, [w:] Communio. Internationale katholische Zeitschrift, Januar/Februar 2018, Jg. 47.
28 Hertling R., Die Hölle unter Berlin, Spiel mit dem Ende: Zu Hartmut Langes Stück Jenseits von Gut und
Böse oder die letzten Stunden der Reichkanzlei, s. 71, [w:] Durzak M. (red.), Der Dramatiker und Erzähler
Hartmut Lange, Königshausen & Neumann, Würzburg 2003.
29 Zob. Tamże, s. 77.
30 Steinecke H., Die Kunst und das Ende. Hartmut Langes „Reise” – Novellen, s. 222, [w:] Durzak M. (red.),
Der Dramatiker und Erzähler Hartmut Lange, Königshausen & Neumann, Würzburg 2003.
31 Lange H., Die Selbstverbrennung, Roman, Diogenes Verlag, Zürich 1998, s. 99.
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życie ludzkie jest kruche i podatne na unicestwienie. Moja egzystencja jest więc
kwestią formy, różne formy tej samej rzeczy powstają i przemijają jak wiadomo przez
przypadek. (…) Jak mogę ukrywać przed modlącą się przede mną w ławce starszą
kobietą, która czuje się oszukana przez życie i ma nadzieję na sprawiedliwszy byt po
śmierci, że zarówno jej życie, jak i śmierć, znaczą tak samo mało, jak codzienna
zmiana pogody?32 – zastanawia się Koldehoff. Jego rozważania stanowią wyraz
melancholii i zwątpienia, wynikającego z potencjału poznawczego i twórczego ludzkiego
umysłu. Pastor jest przekonany, że to właśnie rozum i poznanie unieszczęśliwiają
ludzi, uświadamiają im bowiem, że pozycja człowieka w świecie nie jest tak znacząca,
jak podpowiada rozum i poczucie własnej wartości33. Świadomość własnej marności
nie oznacza jednak negacji istnienia Boga. Pastor Koldehoff dochodzi do wniosku, że
największą słabość duchową człowieka zdradza brak świadomości, jak nędzne jest
jego życie bez Boga34. Człowiek bez Boga zderzyłby się bowiem bezlitośnie z przemijaniem i śmiercią, pogrążając się w beznadziei.
Bohaterowie powieści Langego zatracają się w bezsensie i osamotnieniu, odwracają
się od świata i sami siebie spalają.

4. Podsumowanie i wnioski
Historie opowiadane przez Hartmuta Lange osadzone są w świecie zmarłych i opisują
wszechobecność śmierci35. Przywołują niewyjaśniony, wszechogarniający strach,
wynikający w różnych przyczyn, oddalenia od Boga, zatracenia samego siebie. Protagoniści, pojawiający się w nowelach Hartmuta Lange to zarówno wielcy myśliciele
i twórcy, jak chociażby Nietzsche, Liszt, Kleist czy Schnitzler, jak też zwykli ludzie,
sędzia, pastor, sprzedawca książek. Wszyscy oni zaczynają odczuwać w pewnym
momencie niepokój, strach, którego nie są w stanie przezwyciężyć, a który oddala ich
od realnego świata, kierując w stronę nierzeczywistego, magicznego.
Tam, gdzie życie nas unieszczęśliwia, w śmierci dokonują się znaki i cuda 36. Śmierć
góruje etycznie nad życiem. Autor przenosi kwestie winy i grzechu na pole sztuki,
zwłaszcza muzyki, która umożliwia zburzenie granicy między życiem a śmiercią i spojrzenie na życie z perspektywy obojętności śmierci. Rozważania o życiu stają się rozważaniami o śmierci. Pewność śmierci jest negatywnym abstraktem, którego się
obawiamy – stwierdza pisarz – jest przez to zrozumiałe, że relatywizujemy śmierć.
Może się to jednak dokonać w świecie wyobraźni, to znaczy w sferze sztuki lub wiary37.
Tamże, s. 118, [tłum. własne D.W.]: Meine Existenz ist also eine Sache der Form, und verschiedene
Formen ein und derselben Sache entstehen und vergehen bekanntlich durch Zufall. Bescheidene Frage: Wie
kann ich einer alten Frau, die vor mir auf der Bank betet, weil sie sich um ihr Leben betrogen fühlt und auf
eine gerechtere Existenz nach ihrem Tode hofft, verheimlichen, dass ihr Leben und Sterben ebenso wenig von
Belang ist wie der tägliche Wetterwechsel?
33 Por. Kuschel K.J., „Gott liebt es, sich zu verstecken”. Die Herausforderung des Romans Die
Selbstverbrennung und eine theologische Antwort, s. 155, [w:] Durzak M. (red.), Der Dramatiker und
Erzähler Hartmut Lange, Königshausen & Neumann, Würzburg 2003.
34 Por. Lange H., Die Selbstverbrennung, Roman, Diogenes Verlag, Zürich 1998, s. 121.
35
Feldmann J., Feldmann L., Die Erkenntnis rettet niemanden. Der Berliner Schriftsteller Hartmut Lange
über Realismus und Subjektivität, [w:] Der Freitag, 26.11.1999, https://www.freitag.de/autoren/derfreitag/die-erkenntnis-rettet-niemanden, [data dostępu: 20.06.2021], s. 17.
36 Lange H., Das Konzert, Diogenes Verlag, Zürich 1988, s. 17.
37 Gespräch mit Hartmut Lange. „Die Kunst kann Bilder erschaffen, die der Religion unerreichbar
bleiben…”, [w:] Communio. Internationale katholische Zeitschrift, Januar/Februar 2018, Jg. 47, s. 68.
32
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Chciałem uchronić się twórczo przed pewnością własnej śmierci oraz pewnością
przemijania wszelkiego bytu, czyniąc w moich wyobrażeniach z przestrzeni nicości,
przestrzeń transcendencji. Moje dzieła stanowią próbę podtrzymywania w niej dialogu
ze zmarłymi38, powiedział Hartmut Lange. Pisarz postrzega swoją skłonność do
metafizyki jako coś dobrego, w przeciwieństwie do poetyki zła.
Obrazowy język sztuki wydaje się być adekwatną formą wyrazu, aby mówić
o śmierci, winie, cierpieniu. Hartmut Lange opisuje wszechobecność śmierci, opowiada
realistycznie i surrealistycznie o życiu ku śmierci jako o bycie przed śmiercią, w śmierci
i po śmierci. Bohaterowie jego utworów rozmyślają o dacie swojej śmierci, szukają jej,
dążą do niej, traktują jako zwieńczenie trudów życia u jego kresu 39. Znajdują się
mimowolnie po tamtej stronie dobra lub zła, przemieszczając się wzdłuż przepaści.
Śmierć nie gwarantuje ucieczki od świata żywych, bo zmarli dzielą swoją egzystencję
z żyjącymi. Śmierć osoby bliskiej zmienia radykalnie świadomość żyjących. Jak
można żyć ze śmiercią, gdy ‘pozostaje ona przy życiu’? – pyta Lange. Analizując twórczość Hartmuta Lange, można zauważyć, że autor podąża wyraźnie za przekonaniami
Hegla o dialektycznej negacji, która pokazuje związek między przeszłością
a przyszłością. W procesie rozwoju różne stany walczą ze sobą, ale też wzajemnie
się przenikają. Każda cecha rodzi się, spełnia swoją rolę i znika, ustępując miejsca
innym, prawda natomiast leży w znikaniu 40.
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Jesteśmy zawsze bardziej naszą skończonością niż naszym spełnieniem (…). Kilka
uwag o śmierci w twórczości Hartmuta Lange
Streszczenie
Śmierć stanowi centralny motyw twórczości niemieckiego nowelisty, dramaturga Hartmuta Lange. W swoich
tekstach literackich, wykładach czy dramatach pisarz nawiązuje do filozofii Martina Heideggera i Sørena
Kierkegaarda. Opowiadania Hartmuta Lange opisują podwójny świat, świat żywych oraz przestrzeń
między życiem a śmiercią. Analiza tekstów Hartmuta Lange pozwala stwierdzić, Śmierć znajduje się
w hierarchii etycznej wyżej niż życie i paradoksalnie nie kończy egzystencji, lecz stanowi inną jej formę.
połączenie życia i śmierci ze sztuką sprawia, że nie jest ona równoznaczna z totalną, nieodwracalną
nieobecnością. Sztuka ożywia umarłych wraz z ich pragnieniami dopełnienia niedokończonej egzystencji
Słowa kluczowe: Hartmut Lange, śmierć, pozytywny nihilizm, nowela
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Literackie zgony wołoskiego hospodara Włada
Palownika, znanego też jako Drakula
1. Zamiast wstępu – co wiemy o śmierci Włada Drakuli?
Kiedy sławę Stokerowskiego hrabiego Drakuli przyćmili najpierw nieumarli z cyklu
Anne Rice, potem Laurell Hamilton, Charlaine Harris, wreszcie bohaterowie „Zmierzchu”,
stała się rzecz nieoczekiwana: powrócił historyczny Wład Palownik (1431-1476), władca
wołoski z XV wieku2. Wrócił „konno i zbrojno”, jako władca, i rycerz, do którego
doskonale pasuje określenie używane przez badaczy literatury fantasy – warrior king.
Wreszcie – zjawił się (głównie dzięki wyobraźni powieściopisarzy) jako człowiek:
mąż, kochanek, towarzysz broni.
W historii i legendzie Włada Palownika śmierć, zwłaszcza gwałtowna, jest „częstym
gościem”. Jako przykłady możemy podać: zamordowanie ojca (Włada Drakula) i starszego brata bohatera (Mirczy, uczestnika bitwy pod Warną) przez bojarów sprzyjających kontrkandydatowi do tronu, „Krwawą Wielkanoc” 1459 roku, kiedy książę, po
świątecznej uczcie, aresztował bojarów podejrzanych o tę zbrodnię, po czym zdolnych
do pracy wysłał do odbudowy twierdzy Poienari, pozostałych natomiast skazał na
śmierć przez wbicie na pal. Owo narzędzie pojawi się po raz kolejny podczas kampanii
naddunajskiej w 1462 roku. Sułtan Mehmed II, podążając za wojskami księcia, natknął
się na „las pali”, co miało być powodem wycofania się z Wołoszczyzny. Znana jest
jeszcze opowieść o zamordowanej kochance, która oszukała wojewodę, twierdząc, że
spodziewa się dziecka i o spaleniu żywcem żebraków (też po uczcie), mającym rzekomo
uwolnić ich od cierpień3.
Tematem rozważań jest jednakże śmierć samego Włada Drakuli przedstawiana we
współczesnej kulturze. Problem w tym, że tradycja przekazała nam różne wersje jego
zgonu, podobnie jak nie ma zgodności co do miejsca pochówku.
Matei Cazacu przywołuje relacje z czasów hospodara.
Według Jakuba Unresta i polskiego kronikarza Jana Długosza Wład padł
ofiarą zdrady jednego ze swoich zaufanych ludzi – pewnego Turka kupionego
przez Mehmeda II. W czasie bitwy zbliżył się on niepostrzeżenie do księcia od
tyłu i ściął mu głowę mieczem. Kiedy Drakula zginął, jego wojsko straciło całą
odwagę i pochłonięte zostało przez wroga4.
1

kwalc@op.pl, Uniwersytet Rzeszowski, Nr ORCID 0000-0001-7945-5793.
Wypada poświęcić nieco uwagi używanym nazwom osobowym. Wład Palownik (Vlad Ţepeş, Vlad the
Impaler, Vlad der Pfӓhler, Vlad el Empalador) to nazwa funkcjonująca dziś wśród większości historyków. Jak
podkreśla m.in. Elizabeth Miller, była ona używana przez kronikarzy Imperium Osmańskiego pod koniec XV
i na początku XVI wieku. Nie ma dowodów sugerujących, jakoby Wład kiedykolwiek używał jej w stosunku
do własnej osoby. Przydomek Drakula, oznaczający „syna Smoka” (ojciec hospodara, noszący to samo imię,
używał przydomku Dracul po przyjęciu go do zakonu rycerskiego zwanego Zakonem Smoka. Końcówka -a
w języku rumuńskim oznacza syna) pojawia się w dokumentach do dziś znajdujących się w rumuńskich
muzeach. Por. Miller E., A Dracula handbook, Philadelphia 2005, s. 90. We współczesnej kulturze obie
nazwy osobowe używane są z różną częstotliwością (inną w literaturze, inną np. w muzyce). Tytuły: książę
hospodar i wojewoda stosuję w niniejszym tekście wymiennie.
3 Por. Miller E., dz. cyt., s. 97-106; Florescu R., McNally R.T., Dracula. Prince of many faces. His life and his
times, Little, Brown and Conpany, Boston 1898, s. 108-124.
4 Za: Cazacu M., Drakula, przeł. Biały B., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007, s. 186.
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Nieco późniejszy, ale też „z epoki” jest tekst Fiodora Kuricyna:
Zasię koniec Drakuli był taki. Gdy rządził on krajem Montenii, Turcy państwo
jego najechali i podbić chcieli. Drakula ruszył na nich i do ucieczki zmusił.
Armia jego zabijała bez litości, a uradowany tym Drakula na wzgórze się
wspiął, by lepiej widzieć, jak jego ludzie Turków wyrzynają. Tym sposobem
oddalił się od swej armii, a skoro kompani jego za Turka go wzięli, jeden
z nich włócznią w niego rzucił. On zaś, widząc, że go swoi atakują, pięciu z tych,
co go zabić chcieli, mieczem zatłukł. Wtedy jednak kilka włóczni go przebodło
i tak zginął5.
Lakonicznie o zgonie Drakuli piszą Radu T. Florescu i Raymond T. McNally:
Zgodnie z ludową tradycją około dwóch miesięcy po objęciu przez niego książęcego tronu, zmasakrowane, pozbawione głowy ciało Drakuli zostało odkryte
przez zakonników z klasztoru w Snagov na pobliskich bagnach. Potajemnie
pochowali jego szczątki w klasztornej kaplicy w krypcie przed głównym
ołtarzem6.
Podobnego zdania jest Ilona Czamańska:
W czasie jednej z potyczek hospodar oddalił się nieco od głównych swych sił
i został znienacka zaatakowany. Zginął prawdopodobnie z ręki jakiegoś Turka,
aczkolwiek nie brak też przypuszczeń, że miał w tym swój udział ktoś z najbliższego otoczenia Włada. W każdym razie, jak wspominają współcześni kronikarze, głowę groźnego Drakuli przewieziono jako trofeum do Konstantynopola.
Wierna gwardia mołdawska wyginęła niemal doszczętnie, podobno uratowało
się jedynie dziesięć osób7.
Pisarze, chcący uczynić wołoskiego władcę bohaterem swoich powieści, stanęli
przed niełatwym zadaniem opisania jego ostatnich chwil. Niełatwym, bo wprawdzie są
relacje z epoki, ale ileż razy można je powielać. Generalnie – przedstawienie końca
ziemskiej egzystencji wojewody zależy od tego, jaką interpretację postaci przyjmuje
pisarz: czy akceptuje bez zastrzeżeń „czarną legendę” o krwawych rządach Drakuli
(obojętne – stworzoną przez wrogów, na użytek polityki, rozrywki bądź toczącego się
w epoce dyskursu o władcy i jego uprawnieniach), czy próbuje też w ten czy inny
sposób „oddać sprawiedliwość” władcy, dowódcy, wreszcie człowiekowi z epoki,
która ogólnie była krwawa.

5

Ibidem.
Florescu R., McNally R.T., dz. cyt., s. 164. Teksty niemające wydań w języku polskim cytuję we własnym
przekładzie.
7 Czamańska I., Drakula. Wampir, tyran czy bohater? Nowe spojrzenie po latach, Wydawnictwo Poznańskie,
Poznań 2013, s. 93-94. Owa gwardia mołdawska to liczący 200 osób doskonale wyszkolony oddział, który
hospodar mołdawski Stefan Wielki przysłał swojemu kuzynowi i sojusznikowi. O prawie całkowitym jego
wybiciu w ostatniej bitwie Drakuli wspomina wielu autorów. Motyw ten pojawia się w powieściach:
O ostatniej ziemskiej bitwie historia napisze... Walka była zacięta. Tak zacięta, że spośród dwustu Mołdawian
przysłanych mu przez Stefana, którzy doprawdy dobrze mu służyli, jedynie dziesięciu opuściło zmarznięte
pole. Augustyn M., Wład Drakula, przeł. Nowosielska A., Bellona, Warszawa 2012, s. 473.
6
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2. Ostatnia bitwa
W niektórych współczesnych narracjach książę umiera śmiercią bohaterską – jako
rycerz8. Na uwagę zasługują sceny ostatnich chwil wojewody w książkach Marianne
Grossman „In Defense of Dracula” i Jesusa Munoza „Holy Dracula… The Christian
Knight”. Wpisują się one właśnie w taką poetykę. U Grossman śmierć hospodara
poprzedzona jest sceną ucieczki przed pościgiem – samotnej jazdy śmiertelnie rannego
księcia na hebanowo czarnym koniu. Umiera on na leśnej polanie, obserwowany przez
ukryte wśród drzew wilki. Przy ostatnim motywie warto się zatrzymać. Tym, którzy
pamiętają Stokerowskiego wampira, wilki skojarzą się zapewne z „dziećmi nocy”
z wydanej w 1897 roku powieści. Trzeba jednak nadmienić, że zwierzę to było ważnym
symbolem w kulturze Daków, przodków dzisiejszych Rumunów. Paszcza wilka stanowiła element dackiego sztandaru.
Usłyszał odgłos kopyt nadjeżdżających drogą koni. Nie poruszył się. Dziwne
poczucie oderwania od rzeczywistości opanowało całą jego istotę. Przez kilka
długich chwil patrzył w górę, na odległe słońca pojawiające się na niebie jako
nocne gwiazdy. Pustka nad nim wchłaniała go, jak gdyby wzywał go dawny,
znany głos. Wypełniały go spokój i światło. Uśmiech uniósł kąciki jego bladych
ust. Sięgnął z boku i nabrał garść zmarzniętej gleby. Znużony, powoli położył
sobie grudki ziemi na piersi. Śmiech zaczął rodzić się w jego gardle... Tak
odszedł odważny i waleczny Pan Ziemi Rumuńskiej, Wład, syn Smoka 9.
U Munoza książę jest rycerzem chrześcijańskim, do którego armii zaciągają się
między innymi zbiegli niewolnicy z całej Europy. Jak na kogoś takiego przystało,
umiera „z imieniem Chrystusa na ustach”, zabity przez Basaraba, konkurenta do tronu.
Przed Drakulą było najważniejsze doświadczenie w jego życiu: Miał stanąć
przed obliczem Jezusa Chrystusa i Najświętszym Sakramentem. Jeszcze raz
podziękował Bogu za spełnienie jego największego pragnienia – zginąć z ręki
wroga, broniąc wiary. Z oczami pełnymi łez spowodowanych niewiarygodnymi
emocjami wypowiedział ostatnie słowa: „Dziękuję Ci i błogosławię mój Panie
i Boże Jezu Chr-”. Basarab, rycząc ze śmiechu, ściął mu głowę jednym
czystym ruchem10.
Zupełnie inną wersję ostatnich chwil Drakuli znajdujemy w powieści Melodie Romero
„Vlad”. W powieści tej autorka zaakceptowała bez zastrzeżeń „czarną legendę” –
książę uczynił wszystko, co przypisały mu saskie opowieści, mało tego, sam mówi o tym
z dumą, a na dodatek marzy mu się organizowanie walk z udziałem dzikich zwierząt.
Ginie zaś z ręki rzekomego węgierskiego kupca (w rzeczywistości był to syn jednego
ze straconych podczas „Krwawej Wielkanocy” bojarów). Rezultat pojedynku mógłby
Jak przypomina Piotr Mróz, dobra śmierć wpisana była również w utrwalony w średniowiecznych dziełach
poetyckich etos rycerski. Z uznaniem i szacunkiem odnoszono się do bohaterskiej śmierci na polu bitwy,
a nawet do zgonów w wyniku urazów podczas turniejów i gier zespołowych, o ile nie były to gry hazardowe.
Mróz P., „Zła śmierć” w polskim społeczeństwie średniowiecznym, „Forum Medycyny Rodzinnej”, t. 3,
2009, s. 187. Za śmierć haniebną uważano wówczas zgon w wyniku otrucia, działania sił nadprzyrodzonych
i zwierząt oraz samobójstwo, ale to nie należy do tematu.
9 Grossman M., In defense of Dracula: a novel, Target Press, Scottsdale 2004, s. 414.
10 Munoz J., Holy Dracula… The Christian Knight, [b. w.], Bloomington 2013, s. 437.
8
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być zupełnie inny, gdyby nie strzała wystrzelona z kuszy przez ukrytą na skraju
pobliskiego lasu młodą wdowę, która z winy księcia straciła synka11. A fakt, że do
czyjejś śmierci przyczyniła się kobieta i to niskiego stanu nie przysparzał w tamtych
czasach chwały.
Współczesne literackie narracje wzbogacają ten motyw o nowe elementy. W powieści Michaela Augustyna mimowolnym sprawcą śmierci wojewody jest na wpół
obłąkany mnich Tibor, który nieświadomie informuje wojsko przeciwnika o miejscu
jego pobytu. Interesujące są zabiegi pisarzy chcących, by sam moment śmierci nie
pojawił się na kartach powieści. U Augustyna mamy scenę walki z udziałem wojewody. I koń, i jeździec krwawią. Jednak tuż przed śmiercią Włada zmienia się „patrzący”.
Narracja prowadzona jest z punktu widzenia Krystiana, jednego z najbliższych towarzyszy Drakuli.
Impet ataku porwał Krystiana na otwarte pole. Otwarte pole – lecz wróg ciągle
siedział mu na karku, kłębił się, raził. Dostrzegł sztandar, który nie zdołał
dotrzeć do lasu. Znajdował się na niewielkim wzniesieniu, lecz rzucał się do
przodu. Rzucał. I padał w tył. Upadł. Ale znów się podniósł. W drodze ku
wzniesieniu usłyszał krzyk. Wiwat. Krzyk narastał wszędzie wokół niego.
Droga przed nim wydawała się oczyszczać. Wróg się rozstępował. Rozpraszał.
W stronę lasu. On sam także krzyczał i w pełnym galopie, otoczony swymi
ludźmi, dotarł na wzniesienie. Śnieg był czerwony. Na wzniesieniu zatknięto
sztandar. Wierzchołek zbocza i wszystko wokół zasłane było trupami. Jedynie
kilku ludzi ciągle się chwiało, czołgało lub opierało na mieczu, a resztki ich
życia ściekały kroplami na ziemię. Pośród nich wyróżniał się jeden trup. Bezgłowy. Z jego szyi Krystian zdjął „wisior”: pukiel miodowobrązowych włosów12.
Po tej ozdobie towarzysz broni rozpoznał ciało dowódcy. Wyruszając na wojnę,
książę zabrał bowiem ze sobą odcięte pasmo długich włosów małżonki.
Podobnie jest w powieści Chrisa Humphreysa – ostatnie chwile władcy (tak, póki
co, myśli jego towarzysz i tak ma myśleć czytelnik) relacjonowane są z punktu widzenia
Iona, który towarzyszył Władowi od dzieciństwa. Mężczyzna jest bliski śmierci, oszołomiony bitwą. Spodziewa się, że lada chwila na jego szyję spadnie ostrze halabardy
wroga.
Wpatrzony w rozdeptane dziesiątkami stóp błoto, zdążył zacząć odmawiać
modlitwę, kiedy ostrze halabardy znów się nad nim uniosło. Pogodzony z losem
wyczekiwał chwili, kiedy spadnie, tym razem tnąc mu szyję i pogrążając
w wiecznym mroku… gdy nagle wielkim wysiłkiem woli wykręcił wciąż całą
szyję i zobaczył coś, co przywróciło mu zmysły i nadzieję. Drakula podnosił się
z ziemi, zarzucając czarnymi włosami na połowę twarzy – tę, która została
zmiażdżona. Druga połówka jego oblicza wydawała się bez skazy i oko tej
właśnie strony, szeroko otwarte, błyszczące, zielone, wpatrywało się prosto
w niego, Iona… Zaraz jednak w polu widzenia pojawiła się reszta księcia,
a raczej to, co z niego zostało: szyja zakończona krwawą kreską i nic więcej.

11
12

Romero M., Vlad. A novel, [b. m.], La Vergne 2010, s. 241-243.
Augustyn M., dz. cyt., s. 471-472.
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W miarę jak ogarniał go cień opadającej nań halabardy, Ion dojrzał jeszcze,
jak głowa Drakuli zostaje zatknięta na pal, ten zaś podniesiony na sztorc13.
W powieści Neala J. Iacono „Dracula, the Son of the Dragon” ostatnia walka
wojewody została ukazana z jego punktu widzenia. Wład zabija w niej licznych
przeciwników, nie wiedząc już, czy są oni Turkami, czy Rumunami. Trwa to do czasu,
kiedy poprzez krew i grozę ukazuje mu się obraz nieżyjącej pierwszej żony. Drakula
opuścił miecz i tarczę, akceptując to, co nadeszło 14. Wrażenia z ostatnich chwil
przechodzą w komentarz narratora:
Ze wszystkich stron zbliżali się ludzie i stal. Nadchodzili razem, bojąc się
podejść pojedynczo. Potężny rumuński książę nie będzie już walczył na Ziemi.
Tego dnia, na obrzeżach Bukaresztu, w grudniu 1476 roku, Smok został zamordowany, jak jego ojciec i brat przed nim. Wołoski tron jeszcze raz przypadnie
uzurpatorowi, kiedy wierne oddziały wycofają się w prastare rumuńskie góry15.
Odmiennie pokazuje zgon hospodara Timothy E. Rodrigue w powieści „Vlad
Dragwlya, son of the Dragon” – nie jest to śmierć w walce – księcia, rozmyślającego
samotnie w namiocie pozbawia życia płatny morderca, zabijajac wcześniej służącego,
który miał przynieść władcy posiłek16.

3. Pogrzeb
Przygotowanie do pochówku i pogrzeb władcy to motywy atrakcyjne literacko.
W historii o wojewodzie Drakuli, z racji sprzecznych informacji o miejscu jego spoczynku, nie jest to raczej motyw płodny. Zdarzają się jednak fragmenty mogące poruszyć czytelnika, Takim jest być może przygotowanie ciała do pogrzebu w powieści
Humphreysa. Do klasztoru, w którym przebywa Ilona, dawna kochanka księcia, teraz
mniszka17, przybywa jeden z towarzyszy władcy – Milczący Stoica. Prowadzi osła, na
którego grzbiecie znajduje się rulon z koźlej skóry i grubego płótna przymocowany do
siodła. Siostra Bazylisa, bo takie imię teraz nosi, zadaje dwa pytania: czy to on i czy
książę życzył sobie, żeby to ona przygotowała jego ciało do złożenia do grobu. Stoica
odpowiada skinieniem głowy18. Ilona zdała sobie sprawę, że jej modlitwy zostały
wysłuchane. Jej książę potrzebował jej – ten jeden, ostatni raz19. Ciemność, zesztywniałe na mrozie ciało, brak dłoni (w powieści książę stracił mały palec u lewej ręki)
i przede wszystkim odcięta głowa – wszystko to sprawia, że nie można jednoznacznie
stwierdzić, z czyim ciałem mamy do czynienia. Ilonie zdaje się, że rozpoznaje niektóre

Humphreys C.C., Wład Palownik. Prawdziwa historia Drakuli, przeł. Gardner U., „Książnica”, Katowice
2009, s. 455.
14 Iacono N.J., Dracula, the Son of the Dragon, [b.w., b. m. 1999], s. 380
15
Tamże.
16 Rodrigue T.E., Vlad Dragwlya, son of the Dragon, Gate 6 Publications, [b. m.], 2011, s. 331-333.
17
Mamy tu zmienioną wersję historii o zamordowanej kochance – kobiecie, twierdzącej, że jest w ciąży,
książę rzekomo rozpłatał łono i zostawił ją, by się wykrwawiła. W wersji Humphreysa obecna mniszka została
jedynie zraniona, książę, który w całą sytuację został wmanipulowany, po wyniesieniu ukochanej z cerkwi
natychmiast wezwał do niej znachorkę, która już wcześniej ratowała jej życie, a Ilonę ukrył w klasztorze.
18 Mężczyzna nie może mówić – kiedyś odcięto mu język za bluźnierstwo.
19 Humphreys C.C., dz. cyt., s. 460.
13
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blizny . Przystępując do obmywania ciała, zaczyna śpiewać, ale nie wykonuje nabożnej
pieśni. W klasztornej celi poniosły się monotonne, jękliwe dźwięki wołoskiej doiny21.
20

Nie śpieszyła się. Zaczęła obmywanie od stóp i powoli posuwała się w górę
ciała, przykładając mokre czyste szmatki do skóry, ścierając z niej krew
i nieprzerwanie zawodząc. (…) Kiedy zmyła już całą krew, która zabarwiła
stygnącą wodę w kotle na delikatny róż, zabrała się do zszywania otwartych
ran. Ściągała ich brzegi tak dokładnie, jak umiała, a gdy doszła do ziejącej
rany w szyi, zakryła ją lnianym gałgankiem, który także przymocowała nicią
do skóry. Na koniec sięgnęła po olejek bergamotki i drzewa sandałowego,
którym natarła całą powierzchnię ciała, aż zaczęło błyszczeć w świetle
kaganka. Raz został namaszczony świętym olejem na księcia przez metropolitę,
teraz natomiast ona udzieliła mu ostatniego namaszczenia22.
Ilona przygotowaniem zwłok zajmuje się sama. Mniszki, które ofiarowały pomoc,
sądząc, że chodzi o jakiegoś zmarłego krewnego siostry Bazylisy, poprosiła jedynie
o zagotowanie wody i podarcie prześcieradeł na pasy. Potem je odprawiła. Od zbyt
dawna marzyła o tym, by móc być z nim znów sam na sam. Teraz nareszcie było to
możliwe23.
Ciało chowane jest owinięte w płótno. Ze względu na okoliczności odprowadzeniu
do grobu brak wystawności, jaka cechuje pogrzeby władców:
Zanosiły śpiewne modlitwy, przewożąc go znów przez bramę – z Iloną na
czele, sześcioma młodszymi siostrzyczkami wokół wozu z ciałem i resztą zgromadzenia drepczącą z tyłu. Kawałek dalej, w dole zbocza, rósł samotny, okazały
omszały dąb, pod którym teraz stali mężczyźni pomagający w stajniach
i ogrodzie. (…) Szpadlami wykopali dół, który Ilonie wydał się zbyt długi, jako
że jej ukochany nigdy nie należał do wysokich mężczyzn, a teraz jeszcze…
Z trudem powstrzymała rodzący się na wargach uśmiech. Taki rodzaj dowcipu
z pewnością rozbawiłby jej księcia. […] W dole Ilona wypatrzyła kilka żołędzi.
Wiedziała, że spodobałoby mu się to: rozpaść się w proch w wołoskiej ziemi,
stać się pożywką dla nowych drzew24.
Warto zwrócić uwagę, iż drzewem, pod którym chowany jest władca, jest dąb,
w ludowych wierzeniach symbol potęgi i siły. Mniszka osobiście wtrąca ciało do grobu.
Powieścią, w której ostatnie pożegnanie z księciem przedstawione zostało z punktu
widzenia kobiety, jest także tekst Mary Lancaster „A Prince to be Feared”. Żona Drakuli, Ilona, przetrwała całą ceremonię, jakby to był sen. Gdy nad bezgłowym ciałem,
które nosiło strój Włada odprawiano nabożeństwo, zdaje sobie sprawę, że zamiast na
słowach opata, skupia się na wspomnieniach ich wspólnego życia25.

Ilonie ciało ukochanego wydaje się nieco inne, co kobieta składa na karb czasu, który upłynął. W rzeczywistości nie są to zwłoki Włada, ale o tym później.
21 Humphreys C.C., dz. cyt., s. 461.
22 Tamże.
23 Tamże, s. 460.
24 Tamże, s. 462.
25 Lancaster M., A Prince to be Feared. The love story of Vlad Dracula, [b.w.], Lexington 2014, s. 313.
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4. Grób
Informacje o miejscu wiecznego spoczynku księcia również są pełne sprzeczności.
Uchodzący za „oficjalne” miejsce pochówku hospodara monastyr Snagov należy
chyba uznać za lokalizację symboliczną. Cazacu opisuje to w następujący sposób:
W XIX wieku mnisi pokazywali zwiedzającym wprawiony w płyty podłogowe
kościoła kamień nagrobny, na którym napisy zostały kompletnie zatarte. Braciszkowie twierdzili, że położono go tam, by podczas mszy deptany był nogami
wiernych. W ten sposób grzeszna dusza zmarłego miała doznawać ulgi
w wieczystych mękach, na które był skazany. Kamień ów znajduje się dziś
naprzeciwko carskich wrót ikonostasu, przed głównym ołtarzem.
Pierwsza i jedyna wzmianka o tym pochodzi z roku 1861. Ani wcześniej, ani
później żadne dokumenty czy napisy nie wskazują na inne miejsce pochówku
księcia26.
Niektórzy autorzy wspominają o legendach związanych z grobem wojewody. Enid
A. Goldberg i Norman Itzkowitz piszą o żywej do dziś legendzie o Władzie straszącym
w Snagov. Wspominają też, że zgodnie z ludową opowieścią, w dniu, kiedy pochowano księcia, wiał wiatr tak silny, iż oderwał kaplicę od fundamentów i wrzucił do
jeziora. Podobno do dziś można usłyszeć dźwięk dzwonów dobiegający spod wody 27.
Istnieją też inne potencjalne miejsca spoczynku doczesnych szczątków wojewody.
Polska badaczka, Ilona Czamańska, zdecydowanie sprzeciwia się tezie, jakoby było to
Snagov.
Okaleczone ciało Włada pochowano zapewne w jednym z pobliskich monasterów. Wbrew powszechnemu mniemaniu nie był to najprawdopodobniej
monaster Snagov, którego fundacja zupełnie mylnie przypisywana jest Władowi
Palownikowi (…) Nie przeszkadza to jednak prezentować dziś tego pochówku
jak grobu Włada Palownika i żądać słonych opłat za jego oglądanie i fotografowanie. (…) Najprawdopodobniej został pochowany w najbliższym monasterze, którym mógł być dawny drewniany monaster Comana, później przebudowany28.
Zwolennikiem teorii, że grób Drakuli nie znajduje się w Snagov, jest także
Konstantin Rezachevici , który poświęcił temu zagadnieniu obszerny tekst29.
Istnieje narracja o (rzekomym?) odkryciu zwłok Drakuli w Snagov. Matei Cazacu
relacjonuje ją następująco:
W końcu pewnego letniego popołudnia archeolog Dinu V. Rosetti i historyk
George D. Florescu otworzyli grób, gdzie ku swojemu zaskoczeniu znaleźli
doskonale zachowane zwłoki spoczywające w trumnie przykrytej purpurową
i przetykaną złotą nicią materią. Wlewające się przez otwarte drzwi kościoła
światło zachodzącego słońca padało wprost na grobowiec i pozwoliło im
26

Cazacu M., dz. cyt., s. 187.
Goldberg E.A., Itzkowitz N., Vlad the Impaler. The real Count Dracula, Scholastic Inc, 2008, s. 116.
O grobie Drakuli zob. też Florescu R., McNally R.T., dz. cyt., s. 176-183 (rozdział The Mystery of the Grave).
28 Czamańska I., dz. cyt., s. 94.
29 Rezachevici C., The Tomb of Vlad Tepes. The most probable hypothesis, http://blooferland.com/drc/
images/04Rezac.rtf.
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dostrzec, że mają przed sobą ciało mężczyzny ubranego w aksamitną szatę
w kolorze purpurowym lub zielonym, skrojoną na zachodnią modłę, zapinaną
na wielkie guzy splecione ze srebrnych drucików i ściśniętą w talii pasem
zrobionym ze srebrnych płytek w kształcie rombów. Jego twarz przykryta była
kawałkiem jedwabiu, a do jednego z rękawów przyczepiony był kobiecy
pierścień. Koło dłoni zmarłego spoczywał złoty wieniec turniejowy ozdobiony
fajansowymi kulkami i złotymi pazurami trzymającymi turkusy. W zetknięciu
z powietrzem ciało uległo natychmiastowemu rozpadowi, zanim archeolodzy
zdążyli przyjrzeć się twarzy czy zrobić zdjęcia30.
Istnieją różne wersje położenia owego grobu. W opracowaniach pojawia się jego
lokalizacja nie przed głównym ołtarzem, ale pod którąś z bocznych ścian, a także na
zewnątrz klasztoru. W notatkach Miodraga Bulativicia do nigdy niepowstałej książki
o Drakuli (autor zmarł, zanim ją napisał), znajdujemy następujący fragment:
W roku 1935 archeolog prowadził wykopaliska wokół monasteru. Znalazł
kości, które – jak stwierdził, musiały być kośćmi Draculi. Szkielet był dobrze
zachowany, choć bez czaszki. Pozostałości stroju – czerwony jedwab przetykany złotymi nićmi – podsuwały wyobraźni myśl, że są to ziemskie szczątki
wołoskiego księcia, który po dziś dzień nie ma równego sobie wśród książąt.
Kawałki jedwabiu w ciemnokakaowym (…) kolorze Włada pochodziły rzeczywiście z epoki. A wokół szkieletu i tam, gdzie powinna być głowa, znaleziono
wieniec ze szlachetnej gliny, z fajansu. Wieniec spleciony z glinianych kwiatów,
które łączyła złota nić. Pośród kwiatów, regularnie rozmieszczone, znajdowały
się drogie kamienie, turkusy i agaty…31
Intrygujący jest sam temat odciętej głowy32. Cazacu rozstrzyga kwestię obecności
tej części ciała przy odkrytych rzekomych zwłokach księcia. Powołuje się przy tym na
turecki zwyczaj zabierania jako trofeum jedynie skóry z twarzy i włosów:
Dyskusja ta jednak zdaje się bezzasadna, wiadomo bowiem, że Turcy zabierali
jedynie twarz i włosy ofiar, pozwalając pogrzebać czaszkę i resztę ciała.
Przyczyną takiego postępowania był zakaz dotyczący wkładania ręki do ust
zmarłego w celu przenoszenia jego odciętej głowy.
Niezależnie od tego, która z wersji jest prawdziwsza, głowa Włada (a raczej
jego skalp, czyli skóra z twarzy i włosy) zabalsamowana i wypchana bawełną,
zgodnie z recepturą turecką, dostarczona została Mehmedowi II, który natychmiast kazał dokonać jej identyfikacji kilku osobom ze swojego otoczenia, które
niegdyś zetknęły się z wojewodą. Następnie sułtan polecił prawdopodobnie
wystawić ją na widok publiczny na murach swojego pałacu, choć możliwe jest
także, że zatknięta na włóczni, obnoszona była po wszystkich miastach imperium, a w końcu wysłana w prezencie któremuś z zagranicznych władców33.
30

Cazacu M., dz. cyt., s. 188.
Bulatović M., Dracula, życie prawdziwe, przeł. Ćirlić D.J., „Literatura na Świecie” 8/9, 1992, s. 321-322.
32 Zastanawiające jest, że Elwira Watała, w książce poświęconej właśnie odciętym głowom władców, pisze o
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losach głowy Drakuli nie wspomina. Por. Watała E., Odcięte głowy władców, Videograf, Chorzów 2013, s.
46.
33 Cazacu M., dz. cyt., s. 186-188.
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Scena z głową „w roli głównej” pojawia się w powieści Augustyna. Przede
wszystkim – mamy obraz głowy w sułtańskiej stolicy: Tam, pod licznymi balkonami
sułtana, tuż za bramami, na ogólnie dostępnych ulicach, gdzie ludzie mogli zatrzymać
się i popatrzeć, znajdował się Kaziglu. Kaziglu bej. Drakula. Jego głowa na wysokim
palu34. Pełniący straż janczarzy wołoskiego pochodzenia Ali Hamed (Giorgi) i Ali
Sherif (Piotr) wykradają szczątki, zastępując je przygotowaną wcześniej kopią. Zamierzają opuścić stolicę po skończeniu warty i udać się na poszukiwanie towarzyszy
księcia. Że akcja zakończyła się powodzeniem – czytelnik dowiaduje się ze sceny
pogrzebu, która to uroczystość ma zaskakujący finał.
Odbili od brzegu dwoma łodziami pod gęstą osłoną: trumna, niewielka
skrzynka, kilku ludzi.
Na wyspie nie czekała na nich procesja. Jedynie samotny mnich, którego
bracia zamknęli się na noc w klasztorze. Być może nawet modlili się w intencji
Drakuli, za spokój jego duszy. Pamiętali Włada Drakulę bez względu na to, co
mówił ich biskup. Pamiętali jego daniny. I sposób, w jaki walczył o ich biedny
kraj. Dadzą mu przynajmniej grób, jeśli nie mogą dać ceremonii (…)
Trumnę wstawiono do dołu i otwarto. Ciało Drakuli, czy też to, co z niego
zostało, zachowało się, podobnie jak głowa. Ubrano je w czarny strój niby
mundur „smoczego żołnierza”. Czarny płaszcz stał się jego całunem.
Mnich ukląkł, wyjął zawiniętą głowę z mniejszej skrzynki i położył ją na
właściwym miejscu na szyi trupa. Opuścił wzrok. Nikt nie prosił o modlitwę,
lecz on się pomodli. W ciszy35.
Poszukiwanie grobu Drakuli stanowi ważny wątek powieści „Historyk” Elizabeth
Kostovej36. W tekście przytaczane są m.in. listy brata Kiryła do opata Maksyma Eupraksiusa, informujące o poszukiwaniu i transporcie „cennej relikwii” i wędrówce z nią
przez tereny Imperium Osmańskiego, Wołoszczyzny i Bułgarii. Pojawiają się wzmianki
o mieszkańcach okolicznych wiosek, którzy zbierają się na trasie przejazdu, dotykają
wozu z cennym ładunkiem, a nawet go całują. Kilkaset lat później ich trasę powtórzy
para naukowców. A grób nie znajduje się w żadnym z miejsc, o które spierają się
historycy.

5. Zamiast zakończenia – a jeśli było inaczej…
Byłoby przesadą stwierdzenie, że wszystko, co jest związane ze śmiercią księcia
Włada Palownika, jakoś szczególnie interesuje współczesnych pisarzy. Wszak mają
„do napisania” to, co jest stracone dla historii – szczegóły z dzieciństwa Włada, jego
przymusowy pobyt u sułtana, pobyt, również niedobrowolny, na dworze węgierskiego
króla Macieja Korwina, życie małżeńskie, stosunki z towarzyszami broni. Jeśli autor
decyduje się na ukazanie sceny śmierci, często prezentuje czytelnikowi coś, czego nie
wyczytalibyśmy z dawnych kronik.
Od czasów Stokera nie ma ucieczki od wątków wampirycznych. W powieści
Augustyna, po umieszczeniu przywiezionej przez byłych janczarów głowy w grobie
34Augustyn

M., dz, cyt., s. 474.
Tamże, s. 476.
36 Kostova E., Historyk, przeł. Wroczyński M., Świat Książki, Warszawa 2006.
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księcia nieoczekiwanie wstaje on jako nieumarły. Było to rezultatem obłożenia go
klątwą (dopóki głowa pozostawała oddzielona od ciała, przemiana nie mogła nastąpić –
dekapitacja to powszechnie znany zabieg antywampiryczny).
W innych utworach książę zapewnia sobie „życie po śmierci” za pomocą magii.
Wspomnieć należy również o wersjach „alternatywnych”37, w których hospodar nie
zakończył życia w bitwie w okolicach Bukaresztu. W książce Kate Paulk „Impaler”38
wojewoda nie ginie, ale wyrusza na dalszą wojenną wyprawę, zakończoną zdobyciem
Konstantynopola i koronacją na króla zjednoczonej Rumunii. W przywoływanej tu
powieści Humphreysa śmierć została upozorowana – książę poświęcił pierworodnego
syna (to jego ciało przygotowała do pogrzebu mniszka), by spróbować, jak sam
stwierdził, żyć jak zwykły człowiek. W książce Davida Pudlevitcza „Blood of the
Dragon”39 (zawierającej wątek wampiryczny) Wład wykorzystał do sfingowania swojej
śmierci fizyczne podobieństwo z kapitanem, którego pokonał w pojedynku. To jego
głowę wysłał sułtanowi.
Interesującym tekstem jest powieść Iacono40. Swoje dzieje walk u boku hospodara
opowiada w niej jego towarzysz broni, kapitan Mihail Popescu, który schronił się na
noc w opuszczonym budynku, wraz z młodszymi wojownikami. Opowieść trwa część
nocy (okazuje się, że ostatniej w życiu kapitana), a opowiadający nie wie, czy jego
dowódca jeszcze żyje. Wprawdzie następny rozdział przynosi informację o śmierci
wojewody, ale… nie wszyscy mogą w tę śmierć uwierzyć. Takie są myśli janczarów,
którzy wrócili z pola bitwy. Wiedzieli, że boją się jego powrotu z ciemności. Nie
wierzyli, że on naprawdę może być martwy; wierzyli, że żaden śmiertelnik nie może
zabić Drakuli41. Sułtan Mehmed Zdobywca widzi jego twarz w sennych koszmarach.
Wreszcie w ostatnich akapitach powieści książę „staje się legendą” – nocą powraca,
wędrując po Karpatach oddzielających Transylwanię od Europy 42.
W niektórych tekstach brak scen śmierci i pogrzebu wynika z rozwiązań fabularnych – autorzy wybrali do opisania wycinek biografii. Jeśli zaś chodzi o pisarzy,
którzy zaplanowali kilkutomowy cykl – nie wiadomo, czy w końcu uśmiercą protagonistę i w jaki sposób to uczynią.
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Literackie zgony wołoskiego hospodara Włada Drakuli zwanego też Palownikiem
Streszczenie
Tekst jest fragmentem badań nad wizerunkiem wołoskiego księcia Włada Palownika (nazwa używana
w polskiej historiografii) we współczesnej kulturze. Jeśli chodzi o jego śmierć – wiadomo, że zginął on
w bitwie w okolicach Bukaresztu, a jego odciętą głowę przesłano odwiecznemu wrogowi – sułtanowi Mehmedowi Zdobywcy. Co do tego, jak zakończył życie – już w tekstach „z epoki” występują rozbieżności.
We współczesnej literaturze wizja śmierci wojewody zależy od przyjętej oceny postaci. W wielu tekstach
jest to śmierć „chwalebna” – umiera on jak rycerz. Inaczej jest, kiedy autor zaakceptował w całości „czarną
legendę” – okrutnika i zbrodniarza.
W legendzie Włada Drakuli nie ma obecnie ucieczki od wątków wampirycznych, które pojawiają się
w niektórych tekstach. Niekiedy mamy też do czynienia z narracjami „zmieniającymi historię”, w których
biografia księcia przebiega odmiennie, niż miało to miejsce w XV wieku.
Słowa kluczowe: Wład Palownik, hospodar wołoski, bitwa, śmierć, wampir
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Śmierć jako lekarstwo, cmentarz jako lecznica.
Rzecz o współczesnej magii cmentarnej w Rosji
1. Wprowadzenie
Epikur orzekł swego czasu, że śmierć (...) nas nie dotyczy, bo gdy my istniejemy,
śmierć jest nieobecna, a gdy tylko śmierć się pojawi, wtedy nas już nie ma 2. Choć w
stwierdzeniu tym, logicznie spójnym, tkwi wiele mądrości, śmierć nigdy nie była dla
ludzi zagadnieniem obojętnym. Historia naszej cywilizacji – myśli, sztuki, religii
i kultury – pokazuje, że świadomość nieuchronności przemijania, strach przed śmiercią
oraz obawa przed „życiem po życiu” towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów.
Zrodzona z tych emocji refleksja tanatologiczna odzwierciedla się w rozmaitych religiach i systemach wierzeń, kosmologiach i eschatologiach, a także w medycynie, socjologii, antropologii i filozofii, w codziennej praktyce zaś – w szeregu rytuałów związanych z umieraniem, żegnaniem zmarłych, czy przeżywaniem żałoby. Ich nadrzędnym
celem było, i jest nadal, oswojenie traumy związanej z utratą bliskich oraz pogodzenie
się własnym odejściem, w poczuciu, że śmierć to – jak pisał Arnold van Gennep –
kolejna faza życia w procesie przemiany3.
Różnorodne postawy wobec kresu ziemskiego życia stanowią atrakcyjne pole badań
naukowych. Jak zauważył – nawiązując do stwierdzenia Jacques’a Le Goffa – Marek
Derwich, „śmierć [nadal] jest w modzie”, zaś każdy rok przynosi nowe publikacje na
temat jej różnorakich aspektów antropologicznych, psychologicznych, kulturowych
i społecznych4.
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja rzadko opisywanego, niezwykle oryginalnego podejścia do śmierci oraz obrzędów pogrzebowych. Polega ono na tym, że
śmierć i to, co się z nią wiąże (zwłoki, rekwizyty funeralne, cmentarz), traktuje się
w charakterze środka o właściwościach leczniczych, po który można sięgnąć w celu
pozbycia się problemów zdrowotnych. Takie, nieco mniej znane i jaśniejsze widzenie
śmierci, obecne jest we współczesnym rosyjskim dyskursie magicznym, na jaki
składają się między innymi – stanowiące materiał egzemplifikacyjny dla poniższych
rozważań – publikacje Natalii Stepanowej (jej „postać” przybliżę w dalszej części tekstu).
joanna.rybarczyk@uj.edu.pl, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet
Jagielloński, www.uj.edu.pl.
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i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
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Kubiak A., Inne śmierci. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności, UNIVERSITAS, Kraków
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студiï, t. 1, «ПОЛIССЯ», Житомир 2007; Седакова O., Поэтика обряда. Погребальная обрядность
восточных и южных славян, Индрик, Москва 2004. Publikacja ta, będąca pokłosiem ogólnopolskiej
konferencji, także potwierdza tezę o niesłabnącym zainteresowaniu tematyką śmierci.
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2. Współczesny dyskurs magiczny w Rosji
Przedstawienie śmierci w kontekście tytułowego lekarstwa oraz cmentarza jako
miejsca przeprowadzania rytuałów uzdrawiających warto poprzedzić krótką refleksją
na temat fenomenu magii w dzisiejszej Rosji oraz specyfiki wybranego przeze mnie
materiału źródłowego.
Nietrudno odnieść wrażenie, że w Rosji magia stanowi nieodłączny element rzeczywistości – tak wirtualnej, jak i realnej. Świadczy o tym ogromna ilość dostępnych na
rynku wydawniczym publikacji na ten temat, duża liczba specjalistycznych gabinetów
oferujących pomoc o charakterze magicznym, bogata oferta takich usług w Internecie,
a także ich wszechobecna reklama5. Powszechne zainteresowanie praktycznym aspektem magii pociąga za sobą uwagę wielu uczonych, reprezentujących różne dziedziny.
Rezultatem ich dociekliwości są prace, akcentujące fakt, że w XXI wieku świat nadal
nie jest – jak przewidywał Max Weber – „odczarowany” (całkowicie zracjonalizowany), gdyż wielu Rosjanom towarzyszy dziś przekonanie o magicznych możliwościach
oddziaływania na rzeczywistość 6. Co ciekawe, wiary tej nie osłabia ani stale postępujący rozwój cywilizacyjny (powszechny dostęp do edukacji i opieki medycznej), ani
wkraczanie technologii cyfrowych w kolejne sfery życia. Wręcz przeciwnie: powszechność nowych mediów (głównie Internetu) skutkuje rozwojem kolejnych praktyk
kulturowo-komunikacyjnych, które wyraźnie nawiązują do wierzeń, typowych dla
myślenia magiczno-mitycznego. Niektórzy badacze upatrują przyczyny tej szczególnej
wrażliwości naszych wschodnich sąsiadów na wszelką ezoterykę w wydarzeniach,
jakie miały miejsce w Rosji po 1917, a potem po 1991 roku. Podkreślają, że w rezultacie przemian kulturowo-politycznych, związanych z rewolucją (walka z religią
zaowocowała zejściem wszelkich praktyk duchowych do podziemia) oraz rozpadem
ZSRR (nastąpiło załamanie dotychczasowego systemu wartości, masowa dezorientacja,
a w efekcie konieczność poszukiwania nowej tożsamości i odmiennych sposobów
„wyjaśniania świata”), Rosja stała się wyjątkowo podatnym gruntem dla rozwoju
szeroko rozumianego ezoteryzmu – w tym także magii7.
W sklepie internetowym „OZON” wydzielony jest obszerny dział z książkami zatytułowany „Ezoteryka
i spirytyzm” (ros. Эзотерика и спиритизм), w jakim znajdziemy pozycje (nie tylko rodzimych autorów, ale
także wiele przekładów) dotyczące sposobów wykorzystywania mocy run oraz kart Tarota, wpływu faz księżyca i czakr na życie człowieka, zagadnień podróży astralnych, itp. Z kolei publikacje o charakterze stricte
magicznym (jak np. te N. Iwanownej) znajdują się w sekcji „Magia i czary” (ros. Магия и колдовство):
www.ozon.ru. W Internecie nie brakuje również stron, na których współcześni magowie (np. mistrz białej
magii Igor) zachęcają – poprzez kontakt bezpośredni lub online – do korzystania ze swoich usług. Proponują
m.in. usunięcie klątwy, zapewnienie bogactwa czy pomyślności w życiu zawodowych i osobistym:
http://mag-igor.com/.
6 Por.: Weber M., Szkice z socjologii religii, przeł. Prokopiuk J. i Wadowski H., Książka i Wiedza, Warszawa
1995; Паченков О., Рациональное «заколдовывание мира»: Современные российские «маги»,
https://www.narcom.ru/publ/info/580; Мороз А.Б. (red.), Знатки, ведуны и чернокнижники. Колдовство
и бытовая магия на Русском Севере, ФОРУМ; Неолит, Москва 2012; Христофоровa О., Колдуны
и жертвы. Антропология колдовства в современной России, ОГИ, Москва 2010; Архипова А.,
Фрухтманн Я., «Приманю деньги быстро и дешево»: денежная магия в современной России,
https://www.ruthenia.ru/folklore/personalpages/arkhipovapubrus1.htm; Grębecka Z., www.magia. Polskie
i rosyjskie oblicze zjawiska, s. 55-74, [w:] Gańczarczyk G., Grochowski P. (red.), Folklor w dobie Internetu,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009; Субботский E.B.,
Неуничтожимость волшебного: как магия и наука дополняют друг друга в современной жизни,
Издательство «Директ-Медия», Москва 2015.
7 Por.: Gołębiowska-Suchorska A., „Poproś wodę o pieniądze”. Tradycja znachorska we współczesnych
poradnikach magicznych w Rosji, Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk
5
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Agnieszka Gołębiowska-Suchorska w monografii poświęconej tradycji znachorskiej
w Rosji pisze, że kraj ten przeżywa istny „renesans magiczny”, że obserwowana tam
jest wzmożona fascynacja ezoteryzmem oraz wszechstronnymi poszukiwaniami
duchowymi. Autorka skonstatowała, iż wiara w sprawczą moc magii odgrywa istotną
rolę w wielu procesach społecznych współczesnej Rosji i staje się odzwierciedleniem
aktualnych kryzysów oraz dążeń Rosjan. Według uczonej o społecznej randze tego
zjawiska świadczy także wieloletnie (począwszy od lat dziewięćdziesiątych XX wieku)
istnienie wydawnictw wyspecjalizowanych w publikacji literatury z zakresu medycyny
alternatywnej i tradycyjnej, a także ezoterycznej, okultystycznej, mistycznej 8. Jednym
z takich wydawnictw jest – istniejące już od trzydziestu trzech lat – Ripol-klassik (ros.
РИПОЛ классик9), w którym ukazują się książki uzdrowicielki z Syberii (ros.
сибирская целительница), czyli Natalii Iwanownej Stepanowej. Przez wspomniane
wydawnictwo Stepanowa przedstawiana jest jako wybitna znachorka, jaka pochodzi ze
znanego rodu rosyjskich uzdrowicieli i od wielu lat bezinteresownie pomaga ludziom
z Rosji oraz krajów byłego ZSRR. Słynie jako autorka poradników, zbiorów zaklęć,
kalendarzy, akcesoriów magicznych (amuletów, świec, itp.) oraz materiałów, zamieszczanych na łamach gazety „Magia i życie” (ros. Магия и жизнь). W sieci możemy
odnaleźć także oficjalną stronę Natalii Iwanownej10. Jakiś czas temu pojawiła się tam
(niezawierająca konkretnej daty) informacja o tym, iż znachorka zmarła. Niemniej
jednak – jak zapewnia administrator witryny – użytkownicy nadal posiadają dostęp do
posiadanej przez uzdrowicielkę wiedzy. Wystarczy, że wyślą mail na adres wskazany
w zakładce „kontakt ze mną” (ros. связь со мной).
W tym miejscu należy podkreślić, iż znakomita większość rytuałów magicznych
polecanych przez Stepanową i innych dzisiejszych magów (w rosyjskiej przestrzeni
komunikacyjnej obecne są różne nazwy określające osoby, które parają się działalnością magiczną: маг, знахарь, шаман, целитель, колдун) wywodzi się z kultury
ludowej. Jednakże aktualnie stanowią one element rosyjskiej kultury popularnej, który
jak niezwykle trafnie ocenia Gołębiowska-Suchorska:
powstał między naukowo utrwaloną tradycyjną magią ludową a magią praktykowaną i czerpie materiał z dwóch pierwszych źródeł, by trzeciemu ogniwu
przekazać go w formie zmodyfikowanej i zaadaptowanej. Zbiory tekstów
Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, 99, 2015, s. 209-230; Grębecka Z., Słowo magiczne poddane
technologii. Magia ludowa w praktykach postsowieckiej kultury popularnej, Zakład Wydawniczy „NOMOS”,
Kraków 2006; Tarnavskyi V., Dzieci swoich czasów. Ruchy młodzieżowe w Rosji a zmiany kulturowe po
upadku ZSRR, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007; Паченков О., dz. cyt.
8 Gołębiowska-Suchorska A., Od znachorki do autorki. Rosyjska tradycja znachorska we współczesnych
poradnikach magicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, s. 10-12.
Agnieszka Kowalczewska zauważa, iż także w Polsce mamy współcześnie do czynienia z osobliwym renesansem mniej lub bardziej poważnych zainteresowań różnymi postaciami wiedzy tajemnej, która w efekcie
stała się już powszechnie dostępna – skomercjalizowana jest towarem i jednocześnie elementem kultury
masowej na równi z literaturą rozrywkową, serialami telewizyjnymi, muzyką, zob.: Kowalczewska A.,
Ezoteryka na sprzedaż, Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2001. Wzrost zainteresowania tym,
co niedostępne umysłowi ludzkiemu oraz poszukiwaniem alternatywnych sposobów rozwiązywania problemów, jest w niemałym stopniu usprawiedliwiony faktem, że obecnie człowiek często bywa zagubiony, zdezorientowany, przeżywa kryzys wiary oraz zaufania do medycyny, por.: Sokół-Klein A., Teksty ezoteryczne
w mediach w świetle krytycznej analizy dyskursu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
9 https://ripol.ru/company/about.html?PHPSESSID=nq6p9o61brhpehk21qhefso7e0.
10 https://www.sni3.com/about/.
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magicznych oferowane przez rosyjski rynek wydawniczy są wytworem właśnie
tej strefy pośredniej i stanowią swoistą „magię komercyjną”11.
W wybranych publikacjach Stepanowej rytuały związane z szeroko rozumianą sferą
śmierci występują przede wszystkim w terapii chorób onkologicznych, w usuwaniu
klątwy lub tak zwanej „porczy”, przy leczeniu chorób i przypadłości, takich jak: paraliż
nóg, alergia, alkoholizm oraz bezpłodność, wreszcie zaś przy uwalnianiu od bliżej
nieokreślonych, długotrwałych schorzeń12.

3. Leczenie śmiercią w poradnikach Stepanowej
Zacznijmy od najpoważniejszego problemu zdrowotnego, jakim jest choroba nowotworowa13. W jednym z poradników czytamy, iż skutecznym sposobem jej leczenia
jest fizyczny kontakt ze zmarłym:

Gołębiowska-Suchorska A., Od znachorki…, s. 13. Podobną opinię podzielają także inni badacze. Zauważają oni, iż współcześni magowie działający na terenie Federacji Rosyjskiej, to zazwyczaj świetni biznesmeni,
którzy doskonale orientują się w bieżących potrzebach obywateli i oferują im odpowiedni (zaadaptowany,
dostosowany do panujących realiów) towar, tj. „nowe” praktyki magiczne, określane przez niektórych
uczonych jako fakelore lub pseudo magia, por.: Паченков О., dz. cyt.; Архипова А., Фрухтманн Я., dz. cyt;
Фудзирава Д., «Настоящее и «ненастоящее» в русской магической традиции. Пересмотр
фольклорной практики, Живая старина, 2, 2004, s. 16-22. Istotną różnicą pomiędzy oryginalnymi tekstami
folkloru magicznego a rytuałami przedstawionymi w dzisiejszych zbiorach zaklęć (Gołębiowska-Suchorska
stosuje termin „neomagia”) jest obecność w tych ostatnich tego, co polska uczona nazywa „fragmentami
dydaktycznymi”. Zwykle składają się na nie liczne dygresje autorów, pytania retoryczne, słowniki, wykresy
i tabele, zob.: Gołębiowska-Suchorska A., Od znachorki…, s. 24, 177. Natalia Stepanowa często stosuje strategię
swoistego objaśniania czy wręcz unaukowienia magii: doradza, jak zdobyć lub czym zastąpić konieczny, acz
obecnie trudno dostępny rekwizyt, zachęca do konsultowania stanu zdrowa z lekarzami, wyjaśnia znaczenie
występujących w zaklęciu wyrazów (np. ludowych nazw chorób), por.: Н.И. Степанова, Заговоры
сибирской целительницы 30, РИПОЛ классик, Москва 2011, s. 96, 135; Золотые рецепты моей
бабушки 19, РИПОЛ классик, Москва 2019, s. 66; Заговоры 42..., s. 67. W pracach uzdrowicielki syberyjskiej nierzadko natrafiamy także na pewnego rodzaju ostrzeżenia dotyczące wprowadzania jakichkolwiek
zmian w warstwie werbalnej rytuału. Autorka zaznacza, że, aby tekst magiczny był skuteczny, należy wypowiedzieć go w niezmienionej, a więc możliwe, że niezrozumiałej postaci, gdyż – jak pisze – nie wszystko można
przetłumaczyć na współczesny rosyjski, por.: Степанова Н.И., Заговоры 30…, s. 19. Lecznicze praktyki
magiczne, w jakich Stepanowa zaleca wykorzystanie zwłok, trumny, cmentarza nie odzwierciedlają wielu
istotnych elementów ich adaptacji do teraźniejszości; wręcz przeciwnie – zakładają funkcjonowanie dość
archaicznych elementów obrzędowości pogrzebowej, jakimi są np. przygotowanie przez domowników ciała
do pochówku czy wykonanie trumny w domu.
12 Znajdujący się w rękach czytelnika artykuł powstał na marginesie moich aktualnych badań językoznawczych poświęconych rosyjskiemu dyskursowi magicznemu. W związku z tym, że analizowane tu praktyki
magiczne często nawiązują do kultury ludowej, ich pełne zrozumienie wymaga znajomości różnych kontekstów
folklorystycznych, które – w oparciu o uznane źródła etnograficzne – postaram się przybliżyć. Dla rozważań
na temat leczenia śmiercią wykorzystałam następujące pozycje Stepanowej: Новая защитная книга. Заговоры
и советы на каждый день, Энтраст Трейдинг, Москва 2015; Тайная книга знахаря, РИПОЛ классик,
Москва 2017; Заговоры сибирской целительницы 42, РИПОЛ классик, Москва 2017; Золотое пособие
народного знахаря, книга 2, РИПОЛ классик, Москва 2014; Древний оберег от трех смертей.
Магические формулы 20, РИПОЛ классик, Москва 2019. Wszystkie cytaty z tych publikacji przytaczane
są w moim tłumaczeniu.
13 Mimo stale postępującego rozwoju medycyny nowotwór często pozostaje schorzeniem opornym na działania człowieka. Susan Sontag pisała, że rak, będąc „spowity w kostium metafory”, jest postrzegany w kategoriach choroby-intruza, która najczęściej pojawia się (atakuje) bez zapowiedzi, jest kapryśna, niezrozumiała,
okrutna, a więc trudna do wyleczenia: Sontag S., Choroba jako metafora, s. 131, [w:] Antropologia ciała....
Stepanowa także przyznaje, że raka nie jest łatwo wyleczyć. W przypadku np. nowotworu płuc poleca ona
11
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Leczenie raka przy trumnie: Bierze się nieboszczyka za mały palec prawej ręki
i trzy razy mówi: „Od paznokcia nie ma rodu (rodziny), od kamienia nie ma
płodu, z martwych ust nie ma słów, drewniana trumna nie ma duszy. Tak
i u (takiego a takiego), od tej pory, od tego razu, z mojego słownego nakazu,
nie ma guza, nie ma bólu, nie ma ropy, nie ma krwi. Klucz, zamek, język.
Amen. Amen. Amen”. Żeby wyleczyć raka u kobiety potrzebna jest nieboszczka,
żeby leczyć mężczyznę, potrzebny jest nieboszczyk. Nie wolno tego robić
podczas pełni i rosnącego księżyca14.
U podstaw tej praktyki magicznej leży obecne w wielu kulturach przekonanie, iż
poprzez bezpośredni kontakt z martwym ciałem ludzkim można przejąć niektóre jego
właściwości, jak np. niemożność odczuwania bólu i innych symptomów chorobowych.
W komentarzu na temat sposobu przeprowadzenia zabiegu uzdrawiającego istotne jest
zalecenie, aby zmarłego chwycić za mały palec prawej ręki. Wskazówka ta wynika
zapewne z faktu, iż w kulturze ludowej palce postrzegano jako części ciała, które pełnią
funkcję mediatora łączącego człowieka ze światem zewnętrznym, w tym również
z zaświatami. Z uwagi na istotną w sensie kulturowym opozycję pierwszy – ostatni,
szczególnymi właściwościami odznaczały się palec duży (ros. большой) i mały (мизинец).
Ten ostatni w medycynie ludowej uznawany był za wyjątkowo skuteczny w procesie
uzdrawiania, polegającym na symbolicznym uśmiercaniu choroby15. Rytuał zatytułowany „leczenie raka przy trumnie” zawiera także informację o tym, kiedy należy
(a właściwie, kiedy nie wolno) leczyć raka we wskazany sposób. Autorka przestrzega
przed odprawieniem rytuału podczas pełni i rosnącego księżyca. Ostrzeżenie to wiąże
się z powszechnym wśród ludu przekonaniem, że leczenie będzie skuteczniejsze, gdy
sprzyjać mu będzie odpowiednia faza księżyca: tylko malejący księżyc gwarantuje
zmniejszanie się nowotworu16. Z kolei część werbalna rytuału (zaklęcie) odzwierciedla
„działanie kompleksowe”, tzn. stosowanie nie tylko publikowanych w swoich książkach zaklęć, ale także
odpowiednich ziół i praktyk magicznych polegających na przenoszeniu choroby na bydło: Tайная книга…, s. 62.
14 Новая защитная…, s. 161.
15
Pogląd o możliwości zawładnięcia cechami martwego ciała wynika z wiary, że dzięki obecności zwłok następuje otwarcie drogi w zaświaty: zmarły oraz przedmioty, które mają z nim styczność, nabierają właściwości
zaświatowych i mogą być wykorzystywane w charakterze środka magicznego. Źródła etnograficzne informują,
że wszystko, co ma jakikolwiek związek ze śmiercią (ciało zmarłego, trumna, ubranie, ziemia z cmentarza,
itp.) może być użyte w dwojaki sposób: jako lekarstwo (Słowianie poprzez dotykanie trupa leczyli m.in. ból
zębów) oraz narzędzie służące destrukcji (sprowadzeniu choroby, śmierci, zniszczeniu więzi rodzinnych).
W ludowych rytuałach leczniczych, w których niezbędne było wykorzystanie zwłok znachorzy najczęściej
zalecali właśnie posłużenie się małym palcem: Kowalski P., Kultura magiczna. Omen. Przesąd. Znaczenie,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 624-633; Libera Z., Medycyna ludowa. Chłopski rozsądek
czy gminna fantazja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995; Толстой Н. (red.),
Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5-и томах, «Международные отношения»,
Москва 2009, t. 4, s. 112-118, 124-126, 616-618.
16 Księżyc w związku ze zmiennością swego kształtu, czasową nieobecnością na niebie, związkiem –
w odróżnieniu od życiodajnego słońca – ze śmiercią i zaświatami od najdawniejszych czasów był źródłem
wielu wierzeń. Ich konsekwencją był fakt, iż dawni Słowianie swoje życie na wielu różnych płaszczyznach
podporządkowywali poszczególnym fazom księżyca, próbując je jak najlepiej wykorzystać do osiągania
pożądanych celów. Powszechne było np. przekonanie, że po nowiu (trzydniowej nieobecności) księżyc
zaczyna rosnąć (przybywa go) i wszelkie podejmowane wówczas działania mają podobny efekt, tzn. nastąpi
wzrost, rozwój, wzmocnienie. I analogicznie: ubywanie księżyca oznaczające zmniejszanie, sprzyja czynnościom zorientowanym na redukcję, zmniejszenie, zahamowanie. Co ciekawe, stosunek do kolejnych faz
księżyca często bywał niejednoznaczny: tę samą kwadrę postrzegano w kategoriach czasu odpowiedniego
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typowe dla magii sympatycznej przeświadczenie, że „podobne powoduje podobne”17.
Kierując się tą zasadą, wykonawca zabiegu pragnie, by chory człowiek nie odczuwał
dolegliwości związanych z chorobą nowotworową, podobnie jak nie może ich już odczuwać pozbawione życia ciało zmarłego i „martwy” z natury swej przedmiot (trumna).
Jako skuteczny sposób leczenia raka Stepanowa poleca także zaklęcie, przy którym
należy posłużyć się odpadem (drewnianym wiórem), powstałym w trakcie przygotowywania nowej trumny:
Zaklęcie od raka: Weźcie wiór, który pozostał po wystruganiu i zbiciu nowej
trumny, i spalcie go na rozstaju dróg, kiedy nie ma tam ludzi. Jak tylko pojawi
się dym, odczytajcie takie zaklęcie: „od czyjej trumny ognisko małe płonie, od
czyjej trumny ten dym leci, ten by wziął ze sobą raka jedzącego, raka
bolącego, szczypiącego, kłującego. Żeby rak ten w trumnie leżał, a sługa Boży
(imię) by nie cierpiał. Od teraz, na wieki, i po wszystkie czasy. W imię Ojca
(...). Teraz, zawsze, na wieki wieków. Amen”18.
Warto zwrócić uwagę, że w folklorze słowiańskim powszechne było traktowanie
trumny jako nowego mieszkania zmarłego. Proces jej wykonywania, podobnie jak
budowa domu, był obwarowany szeregiem zakazów i nakazów. I tak na przykład,
rozmiar trumny musiał ściśle odpowiadać wzrostowi zmarłego (w tym celu była brana
miara z ciała), gdyż, jak wierzono, trumna za duża zapowiadała rychły zgon kolejnego
domownika. Nie mniejszą uwagę udzielał lud odpadom, które powstawały w procesie
przygotowania trumny: wkładano je zwykle do środka wraz z ciałem lub wrzucano do
ognia, na którym gotowane było jedzenie na stypę19. W opisanym wyżej rytuale, wiór –
przedmiot bezpośrednio związany ze śmiercią, wykorzystywany jest w charakterze
rekwizytu magicznego. Jego rytualnemu unicestwieniu towarzyszy formuła werbalna
(pozytywnego) dla podjęcia pewnych działań oraz niewłaściwego (wręcz niebezpiecznego) dla innych. Taka
ambiwalencja była typowa np. w odniesieniu do pełni, którą traktowano jako dobry czas na ścinanie włosów,
usuwanie brodawek, zaklinanie dziecka (aby rosło i było pełne jak księżyc), a z drugiej strony obawiano się
tej fazy, gdyż oznaczała ona poniekąd punkt krytyczny, w którym księżyc jest najbardziej dojrzały, a jego
światło (mogące wyrządzić wiele szkód) staje się najintensywniejsze: Kowalski P., dz. cyt, s. 265-272;
Славянские древности..., t. 3, s. 143-157. Autorka analizowanych poradników jest zdania, że wszystkie
zaklęcia od chorób czyta się tylko na ubywający księżyc. Por. Древняя магия. Врачеваниe словом
и молитвой 27, РИПОЛ классик, Москва 2019, s. 10.
17 Na temat tzw. magii sympatycznej pisał przede wszystkim James Frazer. Analizując podstawy myślenia, na
których opiera się magia, uczony doszedł do wniosku, że w czarach kluczowe są dwie zasady. Pierwsza z nich
zakłada, że podobne powoduje podobne albo że skutek podobny jest do przyczyny. Druga natomiast, że
rzeczy, które kiedyś pozostawały w styczności ze sobą, działają na siebie nawet wtedy, gdy ustał kontakt
fizyczny. Frazer nadał nazwy obu tym praktykom magicznym: działania oparte na prawie podobieństwa
nazwał magią homeopatyczną czy też naśladowczą, a czary zasadzające się na prawie kontaktu lub przenośni –
magią przenośną. Zauważył przy tym, że obie gałęzie magii zakładają, iż rzeczy wpływają na siebie na
odległość i można ująć je pod ogólnym terminem magii sympatycznej: Frazer J., Złota gałąź. Studia z magii
i religii, przeł. Krzeczkowski H., vis-á-vis, Kraków 2012, s. 16-17. Z kolei Edgar Morin zauważył, że magia
sympatyczna (przekonanie o wzajemnym przenikaniu się w sytuacjach granicznych pierwiastka ludzkiego
i naturalnego) jest mitem, z którego wyrasta wszelka magia, jaka zwykle skrywa się pod obrzędami, czyli
naśladownictwem. W stosowaniu najstarszych praktyk magicznych – pisze Morin – ludziom towarzyszyło przede
wszystkim przekonanie, że człowiek jest podobny do świata, a świat jest podobny do człowieka i w związku
z tym takie rzeczy się zdarzają, jakich się pragnie, o jakich się myśli albo jakie się naśladuje: Morin E.,
Antropologia śmierci, s. 145-146, [w:] Antropologia śmierci…
18 Заговоры 42…, s. 51.
19 Славянские древности..., t. 1, s. 553-557; tamże, t. 3, s. 597-599.
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zawierająca życzenie zabrania raka przez nieboszczyka. Tym samym mamy do czynienia z popularną w medycynie ludowej strategią unieszkodliwienia choroby, która
polega na odesłaniu jej w zaświaty20.
Natalia Iwanowna rekomenduje także leczenie nowotworu poprzez magiczny „pochówek” na cmentarzu, po raz kolejny – z wykorzystaniem stosownego przedmiotu:
Zaklęcie od onkologii: Na malejący księżyc otrzyjcie ostrożnie części ciała
zajęte przez guzy nowotworowe. Szmatkę, którą wycieraliście chorego, zanieście
na cmentarz i zakopcie tam przy płocie. Czytajcie przy tym takie zaklęcie:
„Matko Ziemio, ziemiczko, Boża pomocniczko, Ty całemu światu pomagasz,
żywisz ludzi i zwierzęta, zabierasz martwe ciała. Zabierz ty sobie raka w dal
daleką, w swoją ziemiczkę głęboką. Niech się nim żywią robaki ziemne, a sługa
Boży (imię) niech się od raka uwolni. Od teraz na wieki, na wszystkie czasy.
W imię Ojca (...)”21.
Przywołany wyżej zabieg uzdrawiający oparty jest na mechanizmie translacji –
symbolicznym przeniesieniu tego, co niepożądane, na wybrany przedmiot (w tym
wypadku szmatkę, ale w roli tej mogą występować także inne rekwizyty), a następnie
zniszczeniu bądź umieszczeniu go w przestrzeni, kojarzonej ze śmiercią, czyli na
cmentarzu22. „Pogrzebanie” przeniesionego na szmatkę raka uzupełnione jest formułą
słowną zawierającą prośbę do ziemi (cmentarnej), aby skutecznie zabrała chorobę.
W innej pracy uzdrowicielki syberyjskiej funkcję przedmiotu, na który przenoszony
jest nowotwór, odgrywa jajko – przedmiot bardzo często wykorzystywany w medycynie ludowej23: Weźcie jajko i tocząc je wokół guza czytajcie specjalne zaklęcie. Potem
to jajko zanieście na cmentarz i zakopcie24.
Kolejnym problemem, którego – według Natalii Iwanownej – skutecznie można się
pozbyć za sprawą magii cmentarnej, są wszelkiego rodzaju klątwy, również te najstraszniejsze i najtrudniejsze do zneutralizowania, czyli rzucone przez matkę25. W książce
Por. Rybarczyk-Dyjewska J., Pragmatyka rosyjskich zaklęć leczniczych, WUJ, Kraków 2015.
Заговоры 42…, s. 52.
22 Kowalski P., dz. cyt., s. 538-540; Славянские древности…, t. 3, s. 215-216, 402-408; Толстая C.,
Семантические категории языка культуры. Очерки по славянской этнолингвистике, URSS, Москва
2010, s. 125-130.
23 Jajo (symbol początku, życia, sił witalnych) w kulturze ludowej było przedmiotem silnie nacechowanym
życiodajną energią, a jednocześnie niebezpiecznym, ponieważ przypisywano mu także związki z zaświatami,
duchami zmarłych i demonami. Jajko stanowiło istotny element wielu różnych działań magicznych: stwarzających, ochraniających i odczyniających. Za szczególnie skuteczne lud uznawał wszelkie zabiegi oczyszczające
przy wykorzystaniu jaj. Wiara ta wynikała z przekonania, iż w kulistej skorupce tkwi energia życiowa, która
może być spożytkowana do leczenia – głównie na zasadzie substytucji. Sposób ten był bardzo popularny
wśród Słowian, którzy w celach uzdrawiających toczyli jajka po ciele chorego człowieka lub zwierzęcia:
Kowalski P., dz. cyt., s. 172-179; Славянские древности…, t. 5, s. 621-426.
24 Тайная книга…, s. 50.
25
Pod rosyjskim określeniem проклятие, za jakiego ekwiwalent w języku polskim należy uznać klątwę lub
przekleństwo, w słowiańskiej kulturze ludowej kryje się specyficzny rytuał słowny adresowany do konkretnej
osoby (lub grupy osób czy zwierząt, zjawisk przyrody) zawierający życzenie nieszczęścia. Inaczej mówiąc, są
to słowa, które w magiczny sposób ściągają na kogoś zło. Anna Engelking zauważa, iż tak rozumiana klątwa
jest zjawiskiem prawdopodobnie uniwersalnym, występującym w większości kultur. Całkiem niedawne
badania terenowe przeprowadzone przez Engelking na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim pokazały,
że w świadomości wielu ludzi klątwa matczyna nadal pozostaje najtrudniejszą do usunięcia. Jako przyczynę
tej szczególnej mocy przeklinania przez rodzicielkę uczona podaje (w ślad za swoimi informatorami) swoisty
20
21
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zatytułowanej „Tajemna księga znachora” Stepanowa podpowiada, że najlepszym
sposobem ich usunięcia jest wykorzystanie prawosławnych obrzędów pogrzebu:
Idźcie do cerkwi i poczekajcie aż przywiozą tam nieboszczyka na nabożeństwo
żałobne. Zwykle krewni zmarłego stoją dookoła trumny z zapalonymi świecami;
stańcie i wy ze świecą, nikt nie zapyta kim jesteście i po co przyszliście. Kiedy
batiuszka zacznie nabożeństwo, powiedzcie do siebie trzynaście razy z rzędu:
„Niedawno zmarły, życia pozbawiony, w trumnie leżący, na nas patrzący, weź
moje przekleństwo. W imię Ojca (...)”. Jeśli nijak nie możecie nauczyć się
zaklęcia, to przepiszcie je sobie i czytajcie z kartki26.
Z przywołanego fragmentu wynika, że skutecznym sposobem na uwolnienie się od
klątwy jest – podobnie jak w terapii raka – umieszczenie jej z dala od społeczności
żywych; w tym wypadku, o „zabranie” przekleństwa proszona jest osoba, która niedawno zmarła.
Natalia Stepanowa sugeruje, że pogrzeb można również wykorzystywać w celu
wyeliminowania tzw. porczy27, która bywa powodem rozlicznych nieszczęść, a niekiedy nawet śmierci:
Zaklęcie od porczy na śmierć: Porcza ta nasyłana jest na cmentarzu, dlatego
też tam właśnie należy się jej pozbywać. W tym celu stańcie przy bramie
cmentarnej około godziny piętnastej (zwykle wtedy wiezie się nieboszczyków
na pogrzeb). Otrzyjcie sobie twarz i ręce chustką, którą komuś wcześniej
ukradliście, przeczytajcie nad nią szczególne zaklęcie i od razu wyrzućcie, nie
ruszając się z miejsca. W żadnym wypadku nie odprawiajcie tego rytuału na
rosnący księżyc, a tylko na malejący, inaczej można tylko pogorszyć sytuację.
I jeszcze: stać trzeba nie za bramą, a przed wejściem na cmentarz. Zaklęcie jest
następujące: „Ja nie w gości przyszłam, swoją śmierć przyniosłam. Tutaj ją
dostałam, tutaj więc ją zwróciłam. A wy, nieboszczyki, martwym snem śpicie,
choroby mojej pilnujecie, porczę do trumny włóżcie, na zamki zamknijcie,
śpijcie, nie wstawajcie, choroby nie zwracajcie. Amen”28.
Komentarz na temat okoliczności przeprowadzenia rytuału pokazuje, iż jego skuteczność obwarowana jest kilkoma warunkami: wykorzystaniem odpowiedniego przedzwiązek łączący matkę z dzieckiem: w sensie nie tylko biologicznym, ale także społecznym i duchowym:
Engelking A., Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, OFICYNA NAUKOWA, Warszawa 2010; Славянские
древности..., t. 4, s. 286-294.
26 Тайная книга…, s. 427-428.
27 Rosyjskie określenie порча (porcza) pochodzi od czasownika портить, który poza swoim podstawowym
znaczeniem („psuć; czynić bezużytecznym; niszczyć, np. niszczyć swoje zdrowie”) oznacza także „za
pomocą czarów szkodzić, nasyłać choroby, np. szkodzić złym okiem (spojrzeniem), zaklęciem”: Ожегов С.,
Шведова Н., Толковый словарь русского языка, ООО «ИТИ Технологии» Москва 2003, s. 565. Szczegółową charakterystykę tego, co lud rozumiał pod pojęciem porczy oraz występującego często jednocześnie
z nią uroku (ros. сглаз) sprowadzanego najczęściej poprzez pełne zawiści spojrzenie odnajdziemy w słowniku
etnolingwistycznym pod redakcją Nikity Tołstoja, por. Славянские древности…, t. 4, s. 178-179, 597-598.
Godny uwagi jest fakt, iż w dzisiejszej Rosji wiara w to, że różne niepowodzenia życiowe są konsekwencją
„złego czaru” jest niezwykle popularna. Por. Rybarczyk-Dyjewska J., Współczesny dyskurs o urokach na
przykładzie poradników Uzdrowicielki syberyjskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia
Religiologica, 52/2, 2019, s. 127-139.
28 Тайная книга…, s. 359-360.
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miotu (skradzionej chustki) oraz wybraniem właściwego czasu (fazy księżyca) i przestrzeni (bramy cmentarza, czyli miejsca granicznego)29. Z kolei magiczna moc słowa
w tym zabiegu sprowadza się do werbalnego zwrócenia tego, co niepożądane (tu:
porczy) do źródła, co jest częstą w medycynie ludowej taktyką pozbywania się chorób,
insektów, uroków.
W opinii uzdrowicielki z Syberii doskonałym miejscem dla działań magicznych,
zorientowanych na uwolnienie człowieka od porczy jest stary, opuszczony cmentarz
(ros. погост)30:
Zostawić porczę na starym cmentarzu. Jeśli człowieka zauroczono na śmierć
(rzucono na niego śmiertelną porczę), to trzeba zrobić tak: we czwartek
zanieście koszulę tego człowieka na cmentarz. Rozerwijcie ją na siedem
kawałków i każdy kawałek przywiążcie do płotka wokół grobu. Przywiązując
strzępy materiału, mówcie: „Ja (imię) na siedem części te strzępy rozrzucam.
I śmiertelną porczę z (imię) zdejmuję. Skrawek materiału do porczy się
przyczepi i na mogile na wieki przepadnie. Od teraz i na wieki, na wszystkie
dobre czasy. W imię Ojca (...)”31.
Autorka poradnika sygnalizuje, iż w przypadku tego zabiegu obecność chorego nie
jest konieczna – z powodzeniem zastępuje go koszula. Zaklęcie zaś zawiera intencję
pozostawienia porczy na grobie, w obszarze zarezerwowanym dla śmierci.
W książkach Stepanowej znajdują się także porady dotyczące tego, jak z wykorzystaniem cudzej śmierci wyleczyć konkretne dolegliwości, takie jak paraliż nóg,
alergia, a także alkoholizm oraz kobieca bezpłodność. W dwóch pierwszych przypadkach w charakterze przedmiotu niezbędnego w akcie magicznym pojawia się ręcznik
(ros. полотенце)32, a formuła werbalna odwołuje się przede wszystkim do zasad magii
Czas wskazany jako właściwy dla przeprowadzenia tego rytuału potwierdza pogląd, że jeśli działanie
magiczne jest ukierunkowane na pozbycie się czegoś niepożądanego, to należy je przedsięwziąć, kiedy ubywa
księżyca. Lokalizacja odczynienia porczy także nie jest przypadkowa, ponieważ wejście na cmentarz stanowi
miejsce graniczne oddzielające dwie rzeczywistości, dwa odmienne światy: przestrzeń żywych i martwych
(strefę życia i śmierci). Zapewne z uwagi na tę symbolikę bramy autorka poradnika podkreśla, że w czasie
odprawiania rytuału należy znajdować się przed wejściem na nekropolię. Wysoka symboliczność cechuje
również wybrany w charakterze przedmiotu magicznego element stroju, jakim jest chustka – nakrycie głowy
lub po prostu fragment materiału. Dawni Słowianie postrzegali odzież jako powłokę (obleczkę) ciała ludzkiego i, przypisując jej wiele funkcji znakowych (wynikających z koloru, sposobu wykonania czy noszenia,
itp.), wykorzystywali w charakterze substytutu człowieka. Funkcję metonimicznego zamiennika ludzi w obrzędach i magii najczęściej pełniła koszula, pas oraz właśnie chustka (ros. платок, starorus. платъкъ, лоскутъ).
Ta ostatnia znajduje w folklorze wyjątkowo szerokie zastosowanie z uwagi na związek z materiałem, z którego
jest wykonana, tj. z płótnem. W sensie kulturowym istotne jest także to, do kogo należy odzież, gdyż według
wierzeń ubranie magazynuje przymioty właściciela. Dlatego też w zabiegach magicznych często wykorzystywano elementy cudzego stroju, np. w celu przejęcia pożądanych cech osoby, która je nosi lub wprowadzenia w błąd demonów: Срезневский И., Словарь древнерусского языка, t. 2, cz. 2, «КНИГА», Москва
1989, s. 956; Толстая С., dz. cyt., s. 115-124; Славянские древности…, t. 1, s. 438-442; tamże, t. 4, s. 6568, 150-153.
30 W jednej z publikacji Stepanowej czytamy: Starzy ludzie powiadają, że nie ma silniejszego miejsca niż
stary opuszczony cmentarz (pogost); tam jest masa duchów, również tych ludzi, którzy nie zostali należycie
pochowani z uwagi na popełnione samobójstwo i teraz plączą się pomiędzy żywymi i umarłymi: Заговоры
сибирской целительницы 30, РИПОЛ классик, Москва 2011, s. 138-139.
31 Золотое пособиe…, s. 187.
32 W kulturze ludowej ręcznik oraz tkanina (płótno), z której był wykonany, znajduje szerokie zastosowanie
jako przedmiot codziennego użytku, element dekoracji oraz składnik wielu rytuałów. Dawni Słowianie bardzo
29
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sympatycznej. Jednak w sytuacji problemów skórnych zaklęcie zawiera także prośbę
do pomocników:
Zaklęcie od paraliżu nóg: Znajdźcie na cmentarzu niemalowany krzyż.
Zawiążcie na nim nowy ręcznik, robiąc trzy węzły. Nad każdym węzłem trzeba
przeczytać takie zaklęcie: „Kłaniam ci się, krzyżu. Jak obok ciebie, krzyżu, po
cmentarzu ludzie chodzą, tak i moje nogi będą chodzić. Amen”. Kiedy
będziecie czytać zaklęcie, niech was nic nie rozprasza, nie patrzcie na boki.
Wymawiając słowa „kłaniam się” nie zapomnijcie się pokłonić. Obrzęd należy
przeprowadzać trzy razy z rzędu, człowiek po tym zwykle całkowicie zdrowieje
i staje na nogi33; Zaklęcie od alergii: Zaklęcie czyta się nad ręcznikiem, na
którym opuszczana była trumna do grobu; trzeba się nim wycierać przez
dwanaście dni. Zaklęcie jest następujące: „Mówił Bóg uczniom: «Idźcie,
i pomagajcie, i uzdrawiajcie». Mówię i ja, Służebnica Boża (imię): przyjdźcie,
pomóżcie, i uzdrówcie. Jak nieboszczyk nie czuje ani bólu, ani kłucia, ani świądu
w ciele, tak niech i ja, za sprawą Bożego słowa i działania, będę zdrowa. Amen”34.
Uzależnienie od alkoholu natomiast leczy się – według Stepanowej – poprzez poddanie trunku specjalnemu cmentarnemu czarowi, opartemu na zasadzie magii sympatycznej, i spowodowaniu, by chory człowiek go wypił:
Jak raz na zawsze wyleczyć alkoholizm: Weźcie butelkę alkoholu i idźcie na
cmentarz. Stójcie w bramie dopóki nie przewiozą obok was nieboszczyka. Jak
tylko to nastąpi, powiedzcie: „Jak nieboszczyk pośród nas nie żyje, tak i sługa
Boży (imię) alkoholu nie pije. Amen”. Następnie wracajcie do domu i postawcie
butelkę, z którą byliście na cmentarzu w widocznym miejscu, ale nie proponujcie tego alkoholu choremu. Jeśli sam wypije słowem zaklęty alkohol, to
szybko uwolni się od tego zgubnego nałogu. Zaklęcie jest takie: „Słoneczko,
uspokój (uwolnij) sługę Bożego (imię) od wina. Słowo moje mocne. Amen” 35.
Analizowane publikacje pokazują, że magia cmentarna znajduje także zastosowanie
w leczeniu poważnej przypadłości, jaką jest kobieca bezpłodność. W jednym z poradników znajduje się ciekawy (magiczno-religijny) dość rozbudowany rytuał mający za
zadanie pozbycie się niepłodności (jej symboliczne pochowanie na cmentarzu) oraz
pomoc w szybkim zajściu w ciążę. W aspekcie werbalnym procedury magicznej
obecna jest jedna z dwóch ważnych cech umysłu ludzkiego – przekonanie, że podobne
wywołuje podobne:
Od bezpłodności: Kobieta cierpiąca na bezpłodność powinna zdążyć jednego
dnia pójść do trzech cerkwi i na trzy cmentarze. Po czym musi się wysikać na
zaorane pole. W każdej cerkwi trzeba zapalić świeczkę w intencji zdrowia
często wykorzystywali ręcznik w obrzędowości pogrzebowej, w której głównie symbolizował on drogę zmarłego w zaświaty. Np. powszechne było wywieszanie w oknie ręcznika (kawałka płótna lub chustki), kiedy
w domu był martwy człowiek. Taki fragment materiału był później używany w obrzędach rodzinnych oraz
w magii. Podobnie postępowano z ręcznikiem, na którym niesiono i opuszczano trumnę do grobu: Славянские
древности..., t. 4, s. 147-150.
33 Тайная книга…, s. 88.
34 Tamże.
35 Tamże, s. 286.
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swojego i męża, a przy bramie cmentarza należy powiedzieć: „Na tym cmentarzu pochowane są kości, a ja tutaj stoję swoją bezpłodność grzebię. Klucz,
zamek, język. Amen. Amen. Amen”. Kiedy już odwiedzicie trzy cerkwie i trzy
cmentarze, jedźcie tam, gdzie jest zaorane pole. Zanim będziecie sikać na
bronę, należy powiedzieć: „Jak Bożym zamysłem to pole kwitnie, rozkwita, jak
to pole rodzi i przynosi owoce, tak by i moje wnętrze kwitło, rosło, a za
dziewięć miesięcy owoc wydało. W imię Ojca (...). Teraz, zawsze i na wieki
wieków. Amen”36.
Uzdrowicielka z Syberii zaleca także, aby poprzez wykorzystanie powyższego
mechanizmu polegającego na odesłaniu (na mocy magii sympatycznej) choroby w zaświaty leczyć bliżej nieokreślone długotrwałe schorzenia:
Jak na pogrzebie uwolnić się od choroby: Jeśli człowiek długo choruje, można
wypróbować sposób, który zwykle wszystkim pomaga. Na pogrzebie stańcie
w nogach nieboszczyka i patrząc na jego nogi powiedzcie w myślach: „Jak ten
trup w swojej trumnie leży, tak niech do tej trumny moja choroba bieży” 37; Jak
zanieść chorobę na pogost: Niedojedzony przez chorego człowieka kawałek
chleba zanieście na cmentarz i połóżcie na grobie, czytając takie zaklęcie: „Ja
chleb jadłem, nie dojadłem. Martwy doje mój chleb i zje moje nieszczęście.
Klucz. Zamek. Język. Amen. Amen. Amen”. Opuszczając cmentarz nie oglądajcie
się za siebie, inaczej choroba znów się do was przyczepi38.

4. Zakończenie
Analizowane poradniki pokazują, że śmierć człowieka, obrzędy pogrzebu i cmentarz
warto potraktować jako czas i przestrzeń dla działań magicznych o charakterze uzdrawiającym. Takie podejście do ludzkiego zgonu i wszystkiego, co z nim związane,
wynika z (mającej swoje korzenie w kulturze tradycyjnej) wiary, że zmarli, przekraczając granicę pomiędzy tym a tamtym światem, otwierają na moment dostęp do
krainy śmierci – swoistego „antyświata”. W opisanych wyżej źródłach ów pozbawiony
życia obszar przedstawiany jest jako najbardziej odpowiednie miejsce dla wszystkiego,
co groźne dla człowieka, w tym również dla chorób, klątw i porczy.
Przywołane rytuały zasadzają się na przekonaniu, że dzięki ich odprawieniu
możliwa jest skuteczna relokacja szkodliwych sił w przestrzeni odległej od doczesnego
świata. Magiczne działanie polega przy tam bądź to na pogrzebaniu szkodliwej siły, po
wcześniejszym przeniesieniu na wybrany przedmiot, bądź na odesłaniu jej do źródła
bezpośrednio, czy też za pośrednictwem zmarłego. Czynnościom tym towarzyszą formuły słowne, w których z kolei odzwierciedlają się typowe dla magii zasady podobieństwa i styczności.
Poradniki Natalii Stepanowej zawierają również obszerne komentarze na temat
okoliczności, w jakich należy odprawiać konkretny rytuał uzdrawiający, dotyczące głównie czasu i przestrzeni. Niezwykła waga, jaką autorka przypisuje wyborowi właściwych
miejsc i określonych pór miesiąca, czy doby, doskonale odbija specyfikę myślenia
o charakterze magicznym. Jak zauważył bowiem Piotr Kowalski, główną jego cechą
Древний оберег…, s. 24-25.
Новая защитная…, s. 120.
38 Заговоры 42…, s. 65.
36
37
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jest synkretyczność i współobecność związków metaforycznych i metonimicznych oraz
przekonanie, że dzięki nim można (należy) oddziaływać na świat i społeczeństwo
w celu uzyskania pożądanych efektów39.
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Śmierć jako lekarstwo, cmentarz jako lecznica. Rzecz o współczesnej magii
cmentarnej w Rosji
Streszczenie
Celem wystąpienia była prezentacja współczesnych praktyk magicznych, w jakich ludzka śmierć oraz
obrzędy pogrzebowe traktowane są jako środek leczniczy. W charakterze materiału egzemplifikacyjnego
wykorzystano prace Natalii Stepanowej, która jest jedną z najbardziej popularnych rosyjskich autorek
poradników o charakterze magicznym. Ich analiza pokazała, że Stepanowa poleca kolejne etapy obrzędowości pogrzebowej: kontakt ze zwłokami, nabożeństwo żałobne, złożenie ciała w grobie oraz odwiedzanie
cmentarzy, jako skuteczny sposób na pozbycie się rozmaitych chorób i dolegliwości (m.in. nowotworu czy
bezpłodności), a także neutralizację szkodliwej dla człowieka klątwy (ros. порча). W wystąpieniu zwrócono
uwagę na kluczowe dla zabiegu uzdrawiającego elementy, takie jak: magiczne formuły werbalne (zaklęcia), czynności rytualne (np. dotknięcie zmarłego) oraz przedmioty (np. butelka z alkoholem w obrzędzie
leczącym uzależnienie).
Poradniki Stepanowej potwierdzają, iż współczesne praktyki magiczne wykorzystujące śmierć w charakterze środka uzdrawiającego, odwołują się zazwyczaj do magii sympatycznej. Odnotowano obie podstawowe
zasady tego rodzaju magii, tj. homeopatyczną (prawo podobieństwa) i przenośną (prawo przenośności). Te
dwie ważne koncepcje (przekonanie, że podobne wywołuje podobne oraz że rzeczy, które kiedyś pozostawały w styczności, działają na siebie mimo ustania bezpośredniego kontaktu) ujawniają się zarówno w
czynnościach oraz przedmiotach, wykorzystywanych podczas rytuału, jak i w jego warstwie werbalnej
(formuły porównawcze).
Słowa kluczowe: neomagia, zaklęcia lecznicze, ezoteryzm w Rosji
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Koniec miłości, jaki znamy? – wokół „The end of love:
a sociology of negative relations” E. Illouz
1. Wprowadzenie
Opublikowana po raz pierwszy w 2019 roku książka „The end of love: a sociology
of negative relations” jest uzupełnieniem i rozwinięciem wątków pojawiających się do
tej pory w twórczości Evy Illouz. Niniejszy artykuł jest pomyślany jako próba prześledzenia kluczowych wątków pojawiających się w owej książce i zestawienie ich
z przemyśleniami innych badaczy i badaczek. Poniższy tekst nie jest więc streszczeniem
czy recenzją książki Illouz, a jedynie próbą odniesienia jej treści do prac innych badaczy
zajmujących się podobną problematyką. Z konieczności więc zaproponowana perspektywa i omówienie pracy Illouz jest subiektywne ograniczone, a wybór poruszonych
tematów z pewnością nie jest wyczerpujący. Konieczne wydaje się również postawienie
zastrzeżenia, co do możliwości ekstrapolacji wniosków płynących z prac przytaczanych tutaj badaczy. Czerpiąc z wniosków płynących z „Niezwykłej historii szczęśliwej
miłości” Jean Claude’a Kauffmana2, należy mieć na uwadze, że miłość na gruncie
niniejszej pracy nie jest traktowana jako uniwersalna, niezmienna w czasie wartość,
lecz jako koncept ulokowany geograficznie i czasowo. To z kolei stwarza potrzebę
zaznaczenie, że poniższe rozważania dotyczą miłości w kulturze zachodniej w wieku
XX i XXI, a poniższa analiza ma swoje ograniczenia.
Eva Illouz to badaczka współczesnej intymności i miłości, której publikacje orbitują
wokół tematu kapitalizmu, konsumeryzmu, kultury terapeutycznej, a także postępu
technologicznego. Jej wcześniejsze prace cieszyły się do tej pory dużym zainteresowaniem i komercyjnym sukcesem również na rodzimym rynku wydawniczym, o czym
świadczy chociażby ilość jej książek przełożonych na język polski. Illouz konsekwentnie
w swoich diagnozach wskazuje, że nowoczesna miłość opiera się na założeniach rynkowych, gdzie nasze wybory mniej lub bardziej świadomie kierują nas w stronę myślenia o miłości jako o poszukiwaniach na rynkach matrymonialnych3. Uściślenia wymaga
jednak sposób, w jaki Illouz rozumie samo pojęcie miłości. W jej pracach jest ono
rozumiane jako swego rodzaju przekaźnik treści, co znaczy, że miłość romantyczna
stanowi płaszczyznę komunikowania się ludzi między sobą. Uczucia są natomiast w tej
koncepcji przekaźnikiem owych treści. Jej koncepcja daje się ująć w sformułowaniu
Niklasa Luhmanna, gdzie miłość rozumiana jest właśnie jako medium, które z natury
nie jest uczuciem, lecz kodem komunikacyjnym, zgodnie z którym ludzie uczucia wyrażają, kształtują, stymulują, zakładają u innych, wypierają się ich i liczą ze wszystkimi
konsekwencjami, jakie będzie mieć urzeczywistnienie określonego komunikatu4.
kasiabieleckaa@gmail.com, Międzyobszarowy Instytut Studiów Humanistycznych, Wydział Socjologii,
Uniwersytet Warszawski.
2 Kaufmann J.C., Niezwykła historia szczęśliwej miłości, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.
3 Zob. Illouz E., Uczucia w dobie kapitalizmu, przeł. Z. Simbierowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
Illouz E., Dlaczego miłość rani?, przeł. M. Filipczuk, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2016.
4 Luhmann N., Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, tłum. J. Łoziński, Scholar, Warszawa 2003, s. 21.
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W celu zrealizowania założenia niniejszej pracy, jakim jest omówienie i ukontekstualnienie wątków poruszanych w najnowszej książce Illouz, struktura niniejszego
tekstu odpowiada następującemu porządkowi: (1) Pierwsza część tekstu ma za zadanie
przybliżyć socjologiczne rozważania na temat przyszłości miłości autorska Anthonego
Giddensa i Jeffreya Weeksa. Wybór tych autorów nie jest rzecz jasna przypadkowy.
Przemiany intymności opisane przez Giddensa stanowią jeden z podstawowych wzorców myślenia o tym, jak będą wyglądały związki i relacje romantyczne w przyszłości.
Jeffrey Weeks jest natomiast prominentnym badaczem zajmującym się teorią queer,
który również część swojej naukowej działalności poświęcił relacjom romantycznym
i seksualnym. Wybór badaczy, którzy pisali w czasie innym niż opisuje Illouz, ma na
celu zestawić wizje miłości jakie niegdyś prognozowano z ich kształtem dzisiejszym,
na czym skupia się autorka „The end of love”. (2) Po opisie tego, jak wyobrażano
sobie miłość w nieco odległych już pismach Giddensa i Weeksa, omówiona zostanie
koncepcja Illouz na temat końca miłości rozumianego zarówno jako koniec pewnej
ery, jak i jako moment, w którym następuje zakończenie danego związku. Autorka,
aby opisać koniec miłości w drugim znaczeniu, podaje przykłady, takie jak rozwód czy
ghosting, któremu poświęcony zostanie osobny fragment tekstu. Omówione zostanie
również pojęcie ,,negatywnych relacji”, którego używa Illouz, aby opisać stan zarówno
dzisiejszych relacji, jak i ich reprezentacje w kulturze. (3) Trzecią część pracy
organizować będzie pytanie o wpływ technologii, a konkretnie portali randkowych na
to, w jaki sposób kochamy. Przypomniane zostaną tezy obawy Zygmunta Baumana
oraz Arlie Russell Hochschild na temat utowarowienia relacji, o których pisze Illouz.
Kontrapunktem dla powyższych, głównie negatywnych opisów technologii, będą tezy
stawiane przez psycholożkę ewolucyjną Helen Fisher.

2. Koniec czy początek ery miłości? – optymistyczne wizje miłości
Anthony'ego Giddensa i Jeffrey’a Weeksa
Książka Illouz „The end of love: a sociology of negative relations” stanowi dopełnienie jej naukowego dorobku poświęconego idei miłości oraz przemianom intymności
w kontekście kapitalizmu, który tworzyła ona na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.
Dlatego też, w celu lepszego zrozumienia problematyki końca miłości i kwestii więzi
negatywnych, które opisuje Illouz, warto jest przyjrzeć się badaczom, którzy nieco
wcześniej bądź równolegle z autorką tworzyli swoje koncepcje, do który Illouz również
nawiązuje. Jednym z nich jest Anthony Giddens, który jako jeden z najbardziej
prominentnych socjologów XX wieku poświęcił część swojej pracy naukowej właśnie
współczesnym przemianom intymności. Koncepcje Giddensa są o tyle ważne, że można
je rozpatrywać z kilku punktów widzenia. Mogą być czytane jako analizy przemian
w obszarze stosunków między płciami, ale mogą również być widziane jako szerszy
projekt polityczny. Polityczny potencjał analiz Giddensa polega na włączeniu w jego
prace postulatów feministek drugiej fali dotyczących uznania polityczności prywatnego, włącza również sferę prywatną w badania nad demokracją. Proponowany przez
badacza model miłości współbieżnej, miałaby być budowany na podstawie intymności,
która gwarantuje jego zdaniem „demokratyczny porządek osobisty” zarówno w związkach seksualnych, jak i w innych relacjach osobistych5. Składają się na niego zasada
Giddens, A. Przemiany intymności: seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, przeł.
A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 222.
5
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osobistej autonomii oraz zakaz przemocy fizycznej i emocjonalnej, a także współudział
zaangażowanych jednostek w ustalaniu warunków pozwalającej więzi trwać6.
Przemiany intymności opisane przez Anthony’ego Giddensa to jedna z klasycznych
pozycji na temat zmian w sferze romantycznej. Rozmach Giddensowskiego projektu
niewątpliwie przyczynił się do uznania, którym cieszy się pozycja i status autora. Praca
Giddensa oferuje optymistyczne spojrzenie na przyszłość relacji, badacz przewiduje
bowiem zwiększanie demokratyzacji w ramach relacji partnerskich i zmniejszanie
homofobii oraz rasizmu. Jego zdaniem nastąpi to dzięki zwiększaniu świadomości feministycznej, wzrostowi aktywności zawodowej kobiet (i wynikającej z niej ekonomicznej niezależności), ruchowi LGBT i globalizacji. Dzięki tym zmianom rodzina
patriarchalna ma tracić na znaczeniu, a finalnie przenieść się do przeszłości. Zastąpić ją
mają tzw. związki z wyboru, w których to czynnikiem spajającym jest sama chęć
tworzenia relacji z drugą osobą.
Optymizm w odniesieniu do tego jak będzie wyglądała miłość w przyszłości, można
dostrzec również w pracach amerykańskiego badacza Jeffreya Weeksa. Twierdzi on,
że wskutek przemian nowoczesności i aktywnemu działaniu na rzecz tolerancji i równości, możemy obserwować doniosłe zmiany w sferze postrzegania różnorodnych form
miłości. Dla Weeksa, będącego przedstawicielem queer studies perspektywa włączenia
do debaty publicznej dyskusji na temat różnorodności tożsamości seksualnych jest
niezwykle istotna. W książce pod znamiennym tytułem „The world we have won”
twierdzi on, że żyjemy w świecie głębokich przemian, w czasie zawiłej, chaotycznej
lecz niedokończonej rewolucji, która zmieniła możliwości przeżywania naszej różnorodności seksualnej i tworzenia życia intymnego7.
Z historycznego punktu widzenia przemiany, których doświadczamy mają ogromny
potencjał w umożliwieniu osobom nieheteronormatywnym prowadzenie szczęśliwego,
pozbawionego obawy o homofobię życia. Weeks zauważa jednak, że rewolucja pozostaje
niedokończona, ze względu na wiele czynników, które różnicują dostęp do pewnych
obywatelskim swobód8. Badacz twierdzi, że głównymi problemami dotykającymi
życie miłosne w dalszym ciągu przejawy dyskryminacji i nierówności, konserwatywny
backlash i choroby przenoszone drogą płciową9. Mimo wszystko jednak Jeffrey Weeks,
tak jak Giddens, a przeciwnie do Illouz postrzega przyszłość optymistycznie, a w miłości
i związkach romantycznych widzi szansę na szczęście i spełnienie.
Omówione wyżej przewidywania co do przyszłości miłości i tego jak będą wyglądały więzi na niej oparte, zostały przywołane w celu ukontekstualnienia diagnoz Illouz
i częściowego rozwinięcie wątków, które porusza ona w swoich pracach. Następna
część pracy będzie skupiać się na bardziej pesymistycznych diagnozach stanu miłości,
kondycji aktualnych relacji międzyludzkich i przyszłości związków romantycznych.
Warto wobec tego pamiętać o perspektywie Giddensa czy Weeksa, aby nie tracić z pola
widzenia również optymistycznych wizji przyszłości. Przyszłość miłości diagnozowana przez Illouz jest bowiem diametralnie różna od tej, która wyłania się z prac powyższych badaczy. Trudno przesądzić, która perspektywa okaże się bardziej odpowiadająca czekającej nas rzeczywistości, warto jednak pamiętać o tej optymistycznej,
bowiem to właśnie w opozycji do niej stoją diagnozy Illouz.
Tamże, s. 233-234.
Zob. Weeks J., The World We Have Won, tłumaczenie własne, Routledge, London 2007.
8 Weeks J., Making Sexual History, Polity Press, Cambridge 2000, s. 180.
9 Weeks J., The World We Have Won, tłumaczenie własne, Routledge, London 2007, s. 13-14.
6
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3. Koniec miłości? – o socjologii więzi negatywnych.
Kluczowym wątkiem „The end of love…” jest rozpoznanie, że skoro mamy niejako
wolność w wyborze kogo i jak chcemy kochać, mamy również wolność w unikaniu
miłości i „odkochaniu się”. Możliwość wyboru ma przez to zarówno aspekt pozytywny,
tj. wolność w zakochiwaniu się i w pragnieniu miłości, ale również aspekt negatywny –
jakim jest wolność w unikaniu i odrzucaniu pragnienia miłości. Istotna jest tutaj,
szeroko omawiana przez Illouz kwestia wyboru. Nowa forma związku zakłada, że
możemy swobodnie wybrać z kim i jak długo chcemy być, zasadniczo nie kierując się
przy tym żadnymi formalnymi ograniczeniami. Rozważania Illouz korespondują przez
to z pracami Giddensa, który pisał o ,,miłości współbieżnej”, w której partnerzy
pozostają tak długo, jak jest to dla nich relacja satysfakcjonująca. Illouz kładzie jednak
nacisk bardziej na negatywną stronę tego zjawiska, które powoduje niepewność
i dezorientację, niż robi to na przykład Giddens.
Illouz zdaje się pytać: Jeśli nie ma formalnych ograniczeń, a w relacji mamy być
tak długo, jak długo nam on szczęście, to jak możemy być pewni, że ktoś zostanie
z nami w trudnych chwilach? Oczywiście odpowiedzią na diagnozowaną niepewność
i niestabilność nie jest dla Illouz powrót do małżeństw aranżowanych czy utrudnienie
rozstań i rozwodów. Jej analiza ma jedynie pokazywać, skąd bierze się poczucie
nieszczęśliwości doświadczane dzisiaj przez wiele partnerek i partnerów. Odwołując
się do jednej z tytułów jej książek, autorka chce pokazać „dlaczego miłość rani?”10.
Socjolożka bezpośrednio odnosi się również do analiz Giddensa, zwracając uwagę, że
jego definicja wolności modyfikuje tradycyjne założenia liberalizmu, gdzie postać
Innego widziana jest jako przeszkoda dla jednostkowej wolności i autonomii. Zdaniem
Illouz u Giddensa wolność może się zrealizować właśnie dzięki drugiej osobie poprzez
miłość i intymne relacje11 .
W tym momencie odwołać się można do drugiego członu książki Illouz, czyli do
socjologii więzi negatywnych. Miłość i intymność nieodłącznie towarzyszą bowiem
naukom społecznym przy analizie więzi łączących i spajających ludzi. Tematyka więzi
społecznych stanowi jedno z podstawowych kategorii, za pomocą których socjologia
opisuje społeczeństwa i jego struktury. Termin ten jest obecny w naukach socjologicznych niemalże od powstania tej dyscypliny, a nawet – jak pisze Stanisław Ossowski –
pojęcie więzi społecznej i zagadnienia z nim związane wyprzedziły na wiele stuleci
powstanie nowoczesnej socjologii12. Marian Malikowski zwraca uwagę na wagę więzi,
jako podstawowej struktury spajającej ludzi, która (…) przesądza o integracji lub
dezintegracji wspólnot od rodziny poczynając13. Problematyka więzi znajduje z kolei
zastosowanie w subdyscyplinie socjologii, czyli socjologii miłości. Illouz w swojej
książce proponuje na tę kwestię nieco inną perspektywę, niż robiła to do tej pory
tradycyjna socjologia. Twierdzi, że podczas gdy ta dyscyplina skupiała się dotychczas
właśnie na anomalii, jaką były samotność i izolacja, które powodowały brak więzi,
niewiele poświęcono więziom „negatywnym”.
Illouz E., Dlaczego miłość rani?, przeł. M. Filipczuk, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2016.
Zob. IIlouz E., The end of love: a sociology of negative relations, Oxford University Press, Nowy Jork
2019, s. 8.
12 Cyt. za: Ossowski S., Dzieła, tom IV, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, s. 153.
13 Malikowski M., Pojęciowo-teoretyczne aspekty kontrowersji wokół istoty więzi społecznej, Studia
Socjologiczne, 4, 1979, s. 41.
10
11
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Negatywne więzi, jak sugeruje Illouz, charakteryzują relacje, które są krótkotrwałe,
z niewielkim zaangażowaniem jaźni i [są] pozbawione emocji14. Wydaje się, że
najlepszym przykładem tego jest zjawisko hook up culture, gdzie jednorazowe relacje
seksualne stają się ważnym elementem współczesnego doświadczenia. Tradycyjne
związki heteroseksualne charakteryzują się natomiast „liniowością narracyjną”15 osadzoną
na społecznie dorozumianych i usankcjonowanych „krokach milowych”, takich jak
randkowanie, małżeństwo czy posiadanie potomstwa. Warto tutaj sproblematyzować
jednak diagnozy Illouz poprzez odniesienie do teorii queer. Problematyzuje ona bowiem
podejście do czasu rozumianego liniowo, biorąc pod uwagę, że doświadczenie osób
nieheteronormatywnych często nie pokrywa się ze scenariuszem napisanych dla par
hetero16, czego Illouz zdaje się nie dostrzegać.
Jednym z pojęć, które służy Illouz do słownego uchwycenia napięcia we współczesnych relacjach pomiędzy zaangażowaniem a możliwością szybkiego wycofania
jest unloving17. Trudno jest znaleźć dobry odpowiednik tego słowa w języku polskim,
bowiem dosłowna translacja, tj. „niekochanie” nie w pełni oddaje znaczenia angielskiego słowa, gdzie nie jest to tylko stan, w którym się „nie kocha”, lecz proces odnoszący się do negatywnego wyboru unikania miłości bądź wychodzenia z niej, na który
decyduje się jednostka18. Przedrostek „nie-” odnosi się bowiem do rozpadu związku
i niemożności nawiązania związku. Mówiąc słowami autorki: jedna forma niekochania
poprzedza kochanie (np. przygoda na jedną noc), a inna następuje po niej (rozwód)19.
Kluczowy dla badaczki jest właśnie namysł nad samą złożonością „niekochania”
i „negatywnych więzi”. Analizuje ona, w jaki sposób opisywana przez nią postawa
koresponduje z logiką konsumencko-kapitalistyczną i uczynienie swoich preferencji
priorytetami.
Zdaniem Illouz w usieciowionym społeczeństwie, gdzie relacje są płynne i ulotne
trzeba przemyśleć również to, jak więzi są zrywane czy kończone. Diagnozuje wobec
tego ważną szczelinę zarówno w socjologii, jak i kulturze. Illouz twierdzi, że współczesna kultura prezentuje przegląd różnych sposobów i reprezentacji kochania, podczas
gdy „niekochanie/odkochanie” (unloving) nie ma już ani tak silnych, ani tak licznych
kulturowych reprezentacji. Dzieje się tak jej zdaniem między innymi dlatego, że
kochanie jest łatwiejsze do przedstawienia w filmie czy literaturze, polega bowiem na
odczuwaniu silnych emocji, ma zwykle określony początek (np. spotkanie dwojga
ludzi), czy polega na romantycznych, spektakularnych gestach 20. Unloving jest przez to
trudniejszy do zobrazowania, ponieważ zakłada właśnie brak emocji, wygaszenie
uczuć czy zaprzestanie działań.
„The end of love: a sociology of negative relations” proponuje analizę różnych
obecnych w kulturze sposobów ,,niekochania”, które dokonują się właśnie poprzez
tworzenie negatywnych więzi. Negatywną strukturę współczesnego modelu więzi
Illouz definiuje w sposób następujący:
14

IIlouz E., The end of love: a sociology of negative relations, Oxford University Press, Nowy Jork 2019, s. 21.
Tamże, s. 69.
16
Zob. Aronson P., The Markers and Meanings of Growing Up: Contemporary Young Women's Transition
from Adolescence to Adulthood, Gender and Society, 22, 2008, s. 56-82.
17 Illouz E., The end of love: a sociology of negative relations, Oxford University Press, Nowy Jork 2019, s. 4.
18 Tamże, s. 17.
19 Tamże, s. 25.
20 Tamże, s. 3.
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Negatywną strukturą współczesnych relacji nazywam fakt, że ich podmioty
(,,actors”) nie wiedzą jak zdefiniować, ocenić czy kierować relacjami, w które
wchodzą zgodnie z przewidywanymi i stabilnymi skryptami (…). Powszechna,
chroniczna i strukturalna niepewność przewodzi teraz tworzeniu relacji
seksualnych i romantycznych21.
Autorka przytacza tutaj popularne na portalach randkowych zjawisko ghostingu
i zestawia je z tradycyjnym rozwodem. Ghosting, czyli praktyka polegająca na nagłym
ucinaniu wszelkiej komunikacji z drugą osobą i ignorowaniu wszelkich prób kontaktu
bez wcześniejszego ostrzeżenia lub uzasadnienia jest dla Illouz egzemplifikacją obaw
o trwałość współczesnych relacji i konsekwencją założeń miłości współbieżnej. Mimo
że zakończenie związku przez zerwanie kontaktu prawdopodobnie istnieje od bardzo
dawna, trzeba mieć na uwadze, że to obecne formy technologii sprawiają, że ghosting
staje się bardziej widoczną strategią rozwiązywania związku 22. Badacze zauważyli
w tym kontekście, że jest to praktyka zjawiskiem łącząca się z projektowaną przez nas
wizją miłości. Badania w tym obszarze dzieliły ludzi na dwie kategorie osób reprezentujących różne podejścia do miłości i relacji romantycznych.
Pierwsza grupa badanych prezentowała postawę, którą można by określić „wiarą
w przeznaczenie”, podczas gdy druga grupa zakładała możliwość polepszenia i wzrostu
satysfakcji z niego w miarę wspólnej pracy nad związkiem. Omawiane badanie wykazało, że postrzeganie, intencje i praktykowaniem ghostingu są istotnie skorelowane
z przynależnością do jednej z opisanych wyżej grup. Grupy utworzone przez badaczy
pokazują oddziaływanie z jednej strony tradycyjnych koncepcji miłości (takich jak
komedie romantyczne, romanse itp.), a z drugiej dyskurs terapeutyczny. Wydawać by
się mogło, że to właśnie dyskurs terapeutyczny, które priorytetyzuje jednostkę i jej
zadowolenie będzie sprawiał, że ghosting będzie lepiej postrzegany i częściej praktykowany. Choć nie zostało to przebadane, być może warto byłoby zwrócić uwagę na
społeczne uwarunkowania (takie jak klasa społeczna) i płeć osób, które skłaniają się ku
każdej z wizji miłości.
Dla Illouz kulminacją procesów związanych z ,,negatywnymi więzami”, jest wspomniany już ghosting, jak i rozwody. Radykalne zerwanie więzów, tak jak to ma miejsce
właśnie przy rozwodach, nie tylko wskazuje na brak wzajemności we współczesnej
miłości. Illouz twierdzi także, że znamionuje niechęć do pracy nad relacją. Badaczka
szuka przyczyny w specyfice późnego kapitalizmu, który stwarza możliwość szybkiego
pozbycia się i wymiany zepsutych towarów, odrzucając możliwość naprawy i pojednania. Niechęć do pracy nad relacją jest pokłosiem kultury indywidualizmu i kultury
terapeutycznej, które dają swobodę wyjścia z niezadowalającego związku i legitymizują dążenie do nadania priorytetu sobie i swojej satysfakcji.
Illouz problematyzuje jednak tę kwestię, zwracając uwagę na jej aspekt genderowy.
Jej zdaniem pomimo niewątpliwie negatywnych aspektów, jakie ma zarówno narracja
indywidualistyczna, jak i terapeutyczna mogą one okazać się szczególnie istotne dla
kobiet, ponieważ pozwala na przyznanie sobie wagi priorytetowej i wyjście z niesatysTamże, s 9.
LeFebvre L., Phantom lovers. Ghosting as a relationship dissolution strategy in the technological age,
s. 219-235, [w:] Punyanunt-Carter N.M., Wrench J.S. (red.), The impact of social media in modern romantic
relationships, Lexington Books, Nowy Jork 2017.
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fakcjonującej relacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów psychicznych. Wyjście,
niekontynuowanie czy szybkie zakończenie związku może być więc symbolem upodmiotowienia, w zgodzie z myślą feministyczną, natomiast warto zastanowić się nad jej
implikacjami dla intymności i relacji międzyludzkich.
Prognoza Illouz mówiąca o coraz większym znaczeniu więzi negatywnych może
zostać skonfrontowana z ustaleniami pochodzącymi z innych analiz. Badaczka psychologii ewolucyjnej Helen Fisher stawia tezę, że zjawisko tzw. hookup culture odchodzi
do przeszłości23. Na podstawie wyników badań, które przeprowadziła, twierdzi ona, że
pandemia pogłębiła potrzebę bliskości i emocjonalnego zaangażowania w związkach,
podczas gdy waga atrakcyjności fizycznej staje się mniej znacząca niż była kiedyś. Jak
możemy przeczytać na stronie badań Singles in America: (…) Jest możliwe, że pragnienie większego zaangażowania będzie prowadzić przyszłe pokolenia do dorastania
w bardziej stabilnych rodzinach24. Fisher twierdzi ponadto, że miłość faktycznie będzie
się demokratyzować w sensie zmniejszenia barier związanych z rasą, etnicznością czy
religią25.

4. Technologia a koniec miłości. Czy portale randkowe zmienią to, jak
kochamy?
Illouz w swoich wcześniejszych książkach rozwijała tezę, że współczesna miłość
i uczuciowość zostały zracjonalizowane i schłodzone26. Jej zdaniem, jeśli uświęcenie,
idealizację i poczucie wyjątkowości drugiej osoby potraktujemy jako wyznaczniki
miłości romantycznej to są to zjawiska obce dzisiejszemu modelowi miłości27. Dziś
miłość poddana zostaje próbie przeanalizowania i racjonalizacji, która ma służyć dokonaniu najlepszego spośród możliwych wyborów na rynku matrymonialnym. Za pewnego
rodzaju „odczarowanie” miłości odpowiedzialne są zdaniem Illouz między innymi
właśnie nowe formy technologiczne, takie jak portale randkowe. Socjolożka dowodzi,
że funkcjonowanie tego typu serwisów z jednej strony czerpie z założeń kultury terapeutycznej, ponieważ wypełnianie wymaga introspekcji, autoanalizy, zakłada zdystansowanie się wobec siebie i dokonania opisu swoich cech i przeżyć28.
Eva Illouz zauważa, że portale randkowe (pozornie oferujące możliwość zaprezentowania swojej ciekawej i wyjątkowej osoby) w praktyce wyrażają jednak tendencje
unifikujące29. Znamienny wydaje się wobec tego fakt, że część użytkowników przygotowuje szablony wiadomości, które wysyła potencjalnym zainteresowanym, a równocześnie ma przy tym gotowy, zestandaryzowany wzór odpowiedzi, w którym zmienia
tylko szczegóły dotyczące adresata30. W efekcie oddziaływania portali randkowych
użytkownicy mają poczucie, że nikt nie jest wyjątkowy, każdego można wymienić
i porzucić znajomość w dowolnym momencie.
Ostatecznie Illouz stwierdza, że wybory internetowe mają charakter stricte rynkowy:
naszym zadaniem jest podjęcie jak najlepszej, jak najkorzystniejszej dla nas oferty:
Fisher H., Garcia J., https://www.singlesinamerica.com [dostęp: 18.05.2022].
Tamże, tłumaczenie własne.
25
Tamże.
26 Illouz E., Dlaczego miłość rani?, przeł. M. Filipczuk, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2016.
27 Tamże, s. 159-161.
28 Illouz E., Uczucia w dobie kapitalizmu, przeł. Z. Simbierowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 115.
29 Tamże, s. 120.
30 Tamże, s. 123.
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Internet konstruuje poszukiwanie partnera dosłownie jak na rynku, czyli
mówiąc dokładniej, formalizuje poszukiwanie partnera w sensie ekonomicznej
transakcji – przekształca własne Ja w wykreowany publicznie produkt, konkurujący z innymi na otwartym rynku, którym rządzi prawo podaży i popytu.
Sprawia, że spotkanie jest rezultatem bardziej lub mniej stabilnego zbioru
preferencji, że proces poszukiwania jest obarczony przez problem skuteczności,
że spotkania stają się niszami rynkowymi, że do profili (tj. osób) przywiązuje
się (bardziej lub mniej) stałe ekonomiczne wartości, tak iż ludzie martwią się
o swoją wartość na tym rynku i pragną poprawy swojej na nim pozycji31.
Utowarowienie polega więc na przemianie potencjalnych osób partnerskich w towar,
który można handlować i wystawiać na aukcjach 32, co szczególnie widoczne jest
zdaniem Illouz na portalach randkowych. Jej refleksje pokrywają się w tym obszarze
z ustaleniami, skądinąd wcześniejszymi, innym socjologów, co może świadczyć
o utrzymywaniu, a nawet pogłębianiu się zarysowanych już wcześniej problemów. Jak
pisał Zygmunt Bauman:
Źródła atrakcyjności serwisów internetowych tkwią przede wszystkim w przerabianiu potencjalnych ludzkich partnerów w tego typu towary, do jakiego
dobrze wyszkoleni konsumenci przywykli i którym potrafią się posługiwać. Im
bardziej są doświadczeni i ‘dojrzalsi’ jako klienci, tym bardziej są zaskoczeni,
zmieszani i skrępowani, gdy spotykają się z ‘towarami’ ‘twarzą w twarz’ i odkrywają, że spojrzenia trzeba odwzajemniać i że w takich ‘transakcjach’ oni,
podmioty, są również przedmiotami33.
Refleksje Baumana zbieżne są tutaj z obserwacjami zarówno Illouz, jak i Arlie
Russell Hochschild, jakoby utowarowienie relacji międzyludzkich prowadziło do
zmiany strategii obowiązującej na rynku matrymonialnym34. Zdaniem tych badaczy,
obowiązującą strategią w doborze osoby partnerskiej ma cechować chłód i konsumencka racjonalność, tak aby potencjalna „inwestycja” była jak najbardziej opłacalna.
Rozpoznania Illouz, Baumana oraz Hochschild na temat rynkowego wymiaru
miłości uzupełnić można powołując się na książkę „Love, Inc.: Dating Apps, the Big
White Wedding and Chasing Happily Neverafter” Laurie Essig. Autorka proponuje
spojrzeć na miłość jak na ideologię, za pomocą której napędzana jest konsumpcja.
Wizja miłości i romansu nie tylko „sprzedaje” nam pewien sposób doboru osoby partnerskiej czy wizję „udanego” związku. Essing przypomina, że dzisiejsze rozumienie
miłości i schematy, które ta wizja zapośredniczą, a najbardziej rynkowym sensie sprzedają przedmioty materialne, takie jak pierścionki zaręczynowe, suknie ślubne czy kojarzone z średnioklasowym amerykańskim ideałem rodziny – domki na przedmieściach35.
To spostrzeżenie, mimo iż oczywiste, warte jest przypomnienia, bowiem komercjalizacja i komodyfikacja miłości potrafi generować ogromne przychody ludziom
Tamże, s. 128.
IIlouz E., The end of love: a sociology of negative relations, Oxford University Press, Nowy Jork 2019, s. 107.
33
Bauman Z.. Konsumowanie życia, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 22.
34 Zob. Hochschild A.R., Zarządzanie emocjami: komercjalizacja ludzkich uczuć, przeł. J. Konieczny,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
35 Essing L., Love, Inc.: Dating Apps, the Big White Wedding and Chasing Happily Neverafter, University of
California Press, California 2019, s. 5.
31
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odpowiedzialnym za jego tworzenie. Dla przykładu można podać portale randkowe,
które ciągu dekady od swojego powstania stały się drugą najpopularniejszą branżą
płatnych treści online z rocznymi przychodami w wysokości 1,9 miliarda dolarów 36.
Inne podejście do technologii i aplikacji randkowych ma przedstawicielka psychologii ewolucyjnej Helen Fisher. Badaczka stawia tezę, że przyszłość miłości de facto
pozostanie bez zmian. Fisher, jak wiele innych badaczek miłości, stara się sproblematyzować kwestię zmian wywoływanych przez portale randkowe. Antropolożka stoi
jednak na stanowisku, że mimo iż technologia, portale randkowe i media społecznościowe znacząco wpływają na życie społeczne, to w kontekście relacji miłosnych
determinanta biologiczna jest dominująca. Patrzy ona bowiem na serwisy randkowe
jako na miejsce, gdzie faktycznie coraz więcej znajomości jest zawiązywanych, co nie
zmienia jednak pewnych biologicznych procesów. Fisher twierdzi, że w naszym przesyconym technologią świecie, rozwinęliśmy co prawda nowe metody zalotów, ale ostały
się podstawowe prawa miłości zdeterminowane przez biologiczną naturę człowieka.
Fisher, jak sama twierdzi, jest optymistką37, jeśli chodzi o przyszłość miłości. Również i ona widzi wpływ zwiększonej niezależności finansowej kobiet jako jeden
z kluczowych czynników przy prognozowaniu miłosnych scenariuszy przyszłości. Interpretują ją jako czynnik, który sprawia, że kobiety nie muszą już wchodzić w niesatysfakcjonujące związki ze względów finansowych, a posiadanie własnych pieniędzy
sprawia, że mogą one wyjść z nieszczęśliwego związku. Jej zdaniem napięciem, które
będzie organizowało przyszłość miłości, jest reprodukcyjna strategia przyjęta przez
naszych przodków, czyli z jednej strony seryjna łączenie się w pary, a z drugiej
powszechność potajemnych zdrad. To właśnie ta ambiwalencja ludzkiej natury, zdaniem
Fisher będzie największym do rozwiązania problemem związków w XXI wieku.
Jak pisze Fisher: Ścieżki neuronowe żyją głęboko w ludzkim mózgu. Nie zmienią się –
nawet za milion lat. Wszelkie przewidywania dotyczące przyszłości powinny uwzględniać
ten nieugaszony, adaptowalny i pierwotny ludzki pęd do miłości38. Warto jednak wziąć
pod uwagę, że analizy autorki pozostają na gruncie analizy jednostek, nie jest to
perspektywa socjologiczna, która badałaby przeobrażenia struktury społecznej, skupiając się chociażby na rosnących nierównościach ekonomicznych czy zmianie relacji
płciowych. Jej perspektywa jest więc siłą rzeczy ograniczona, pozostaje ona bowiem
na stanowisku, że pewne zachowania człowieka i jego odruchy pozostają niezmienne
na przestrzeni wieków, miejsca czy zmieniających się warunków społecznych. Nie
należy również zapominać, że sama Fisher od wielu lat współpracuje z portalem
randkowym Match.com, jako główna doradczyni naukowa.
Systematyczne przeglądy literatury dotyczące wpływu aplikacji randkowych na
indywidualne jednostki, jak i na strukturę społeczną nie są na razie konkluzywne.
W przeciwieństwie bowiem do badań nad problemami związanymi z korzystaniem
z internetu czy mediów społecznościowych, badania dotyczące randek internetowych
są wciąż na początkowym etapie39. Zdaniem autorów badania „Online Dating and
36 Matthews H., 27 online dating statistics & what they mean for the future of dating, 2018, https://www.datingnews.

com/industry-trends/online-dating-statistics-what-they-mean-for-future/ [data dostępu: 03.06.2022].
37 Cyt. za: Fisher H., Helen Fisher Says the Future of Love Will Play Out by Prehistoric Rules – WSJ [data
dostępu: 18.05.2022].
38 Tamże.
39 Bonilla-Zorita G., Griffiths M.D., Kuss D.J., Online Dating and Problematic Use: A Systematic Review,
International Journal of Mental Health and Addiction, (19), 2021.
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Problematic Use: A Systematic Review”40 istnieją natomiast cechy osobowości (takie
jak niskie poczucie własnej wartości) korelujące z częstszym korzystaniem z randek
online, które może okazać się problematyczne. Wyniki raportu wskazują, że użytkownicy serwisów randkowych uważają spotkania z osobami tam poznanymi za bardziej
niebezpieczne, a także wskazują na ich uprzedmiotawiający charakter 41. Na poziomie
społecznym autorzy badania wskazują również, że randki nawiązywane na portalach
randkowych sprzyjają nadużywaniu substancji, takich jak alkohol czy narkotyki.

5. Podsumowanie
„The end of love: a sociology of negative relations” dostarcza wglądu w stosunkowo mało rozpoznany obszar badań nad rozpadem miłości. Illouz zarysowuje nowe
obszary tematyczne warte badań i eksploracji, przez co przyczynia się do stworzenia
szerszego, bardziej kompleksowego spojrzenia na miłość. Warto jednak wziąć pod
uwagę heteronormatywny, a przez co ograniczony, zamysł autorki, która skupia się
wyłącznie na relacjach kobiet i mężczyzn. Wydaje się również, że poruszony przez
Illouz temat więzi negatywnych nie został jeszcze wyczerpująco rozwinięty, co
stwarza nowe obszary do badań i naukowych dociekań. Należy również zauważyć, że
praca Illouz stanowi w dużej mierze rozwinięcie i częściowe podsumowanie wątków
podejmowanych przez nią wcześniej, co może stanowić o zarzut w stronę pracy.
Illouz pokazuje, że współczesna kultura jest przesiąknięta praktykami „odkochiwania”, szybkiego tworzenia i nagłego zrywania intymnych więzi, w sposób który
odpowiadać ma założeniu radykalnej autonomii podmiotu i jego prawo do korzystanie
z wolnego wyboru. Illouz zwraca uwagę, że współczesny kapitalizm, który żywi się
dyslokacją, przypadkowością, niepewnością i prekarnością, oddziaływuje na sferę
relacji intymnych, a przemiany w samym kapitalizmie wpływają na dezorganizację
życia emocjonalnego. Przejawia się ona na przykład poprzez brak powszechnie obowiązujących schematów zachowań (przejawiający się np. w praktyce ghostingu), nie
pozwalając na odnalezienie się w nowej rzeczywistości.
Wiele z wątków opisywanych przez autorkę zostało już przebadanych i opisanych
przez innych badaczy i badaczki, co może wpływać na poczucie braku oryginalności
książki publikacji. Niemniej jednak, popularność Illouz i konsekwentne budowanie
przez nią mapy odniesień do innych autorów może okazać się cenne z punktu widzenia
mniej zapoznanego z tematem czytelnika. Warto jednak pracę Illouz potraktować
właśnie jako punkt wyjścia do poszukiwania innych spojrzeń na temat miłości, szczególnie jeśli chodzi o tematykę końca miłości, która nie uzyskała do tej pory tak
szerokiego rozpoznania w literaturze naukowej.
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Koniec miłości, jaki znamy? – wokół „The end of love: a sociology of negative
relations” E. Illouz
Streszczenie
Artykuł stanowi próbę prześledzenia kluczowych wątków pojawiających się książce E. Illouz ,,The end of
love: a sociology of negative relations” i zestawienie ich z przemyśleniami innych badaczy i badaczek
zajmujących się podobną problematyką. Praca odnosi się do rozpoznań Anthonego Giddensa i Jeffreya
Weeksa i przybliża ich przewidywania dotyczące przyszłości miłości, aby ukontekstualnić analizy Illouz.
Optymizm przywołanych badaczy zostaje zestawiony ze stanowiskiem Illouz, Hochschild oraz Beck
i Beck-Gernsheim. Następnie przedstawiona zostaje diagnoza Illouz dotycząca zaniedbania socjologicznych
refleksji nad końcem miłości, rozumianym zarówno jako koniec pewnej ery, jak i jako sam moment rozpadu
związku. Illouz proponuje wobec tego koncepcję „więzi negatywnych”, którą opiera na zjawiskach, takich
jak ghosting i rozwody. Z racji tego, że duża część problematyki poruszanej przez Illouz dotyczy zmieniającej się rzeczywistości społecznej, w tym również rozwojowi technologii i jej wpływowi na miłość,
ostatnia część tekstu zostanie poświęcona temu zagadnieniu. Pytanie o to, jak portale randkowe zmieniają
sposób, w jaki kochamy, uzupełnione zostanie analizami Zygmunta Baumana, który pisał o komercjalizacji i utowarowieniu relacji międzyludzkich.
Słowa kluczowe: miłość, więzi, intymność, portale randkowe
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Makiaweliczna miłość ojczyzny w wallenrodyzmie
1. Prolog
Dovateadunguesapere, come sono duegenerazoni da combattere... bisognaesserevolpe
e leone – macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia… trzeba być lisem
i lwem2. Prolog Mickiewiczowskiej powieści historycznej pt. „Konrad Wallenrod”
zaczyna się właśnie tym motto, zaczerpniętym z renesansowego arcydzieła „Książę”
N. Machiavellego. Jest to zaledwie początek obszernych wpływów makiawelicznych
we wspomnianej powieści, z której wyłoni się makiawelizm polski – zwany wallenrodyzmem.
Sam „Konrad Wallenrod”, jako dzieło autorstwa jednego z najpopularniejszych
z polskich wieszczy narodowych, tematem różnych prac naukowych był już bardzo
wiele razy – sam wallenrodyzm omawiano z różnych perspektyw. Również kontekst
makiaweliczny był wspomniany w naukowych opracowaniach (nie mogło być inaczej,
biorąc pod uwagę, iż cytat z „Księcia” jest motywem omawianego utworu), chociażby
u Ławskiego3 czy Szymanisa4, trudno natomiast doszukać się pracy w całości poświęconej komparatystycznej analizie dwóch pojęć: makiawelizmu i wallenrodyzmu. I właśnie
taki jest cel poniższego artykułu – wypełnić tę niszę powstałą przez brak pełnej analizy
komparatystycznej utworów Mickiewicza i Machiavellego. Aby to osiągnąć, należy
najpierw przybliżyć czytelnikowi zarówno „Konrada Wallenroda”, jak i „Księcia”,
a następnie porównać przyświecające obu tym dziełom idee.

2. Makiawelizm polityczny
Pod pojęciem makiawelizmu kryją się współcześnie dwa pojęcia z odległych od
siebie płaszczyzn. Pierwsza z nich dotyczy psychopatii oraz cechy osobowości, z kolei
druga doktryny politycznej. Makiawelizm w wydaniu psychologicznym charakteryzuje
osobę niezdolną do odczuwania uczuć wyższych i empatii, instrumentalnie traktującą
ludzi i potrafiącą nimi doskonale manipulować. Drugie z pojęć jest definicją bliższą
tytułowi artykułu. Polityka makiaweliczna przejawia podobne cechy do tych określonych w wyjaśnieniu kwestii psychologicznej. Maksyma zawierająca myśl doktryny to
zdanie – „cel uświęca środki”. Aby osiągnąć cel, można korzystać z wszelkich możliwych sposobów, w tym okrucieństwa i podstępu5. Zwerbalizowanym odzwierciedleniem
makiawelizmu jest również przytoczone na początku artykułu motto Mickiewiczowskiego „Konrada Wallenroda”. Sam Machiavelli wysunął szereg tez odnośnie skutecznego zarządzania państwem, popierając je licznymi przykładami z historii. W myśl tej
filip.rybiak@interia.pl, Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański.
Machiavelli N., Książę, Florencja 1532.
3
Ławski J., Rosyjska Apokalipsa. O „Konradzie Wallenrodzie” Adama Mickiewicza, [w:] Apokalipsa.
Symbolika – Tradycja – Egzegeza, Białystok 2007.
4 Szymanis E., Czym zawinił Konrad Wallenrod? Wallenrodyzm wobec absolutyzmu, Rocznik Towarzystwa
Literackiego im. Adama Mickiewicza, nr 37, s. 61-80.
5 Leksykon politologii: wraz z Aneksem o: reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz
gabinetach rządowych: praca zbiorowa, Atla 2, Wrocław 2002, s. 222.
1
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idei etyka i moralność nie są cechami niezbędnymi władcy – mogą być jedynie potrzebne
w kreowaniu własnej renomy i podporządkowane prowadzonej polityce (w której
rządzić powinna zimna kalkulacja). Samo okrucieństwo również może być skutecznym
sposobem na zdobycie i utrzymanie władzy, tudzież autorskim prawzorem zostaje
Agatokles Sycylijski, który władzę w Syrakuzach zdobył mimo pochodzenia z najniższego i podłego stanu6 – poprzez mord około 10 tysięcy przeciwników. Wyraźnie
renesansowym aspektem jest zaprzeczenie chrześcijańskiej teorii o wrodzonej dobroci
człowieka. Według Machiavellego człowiek jest z natury istotą złą i egoistyczną7,
a dobry władca powinien ujarzmiać jedynie destrukcyjne dla państwa cechy ludzkie.
Ludźmi i ich słabościami powinno się manipulować w celu osiągnięcia celów zgodnych
z racją stanu. Innym antychrześcijańskim wątkiem „Księcia” jest rozdział jedenasty pt.
„O księstwach kościelnych”. Skondensowanym poglądem twórcy jest to, iż księstwa
owe zdobywa się dzięki cnocie i szczęściu, a zachowuje się bez ani jednego, ani drugiego8. Podstawą silnej władzy w makiawelizmie jest szacunek, a wręcz strach poddanych. Tutaj jako wyraźny przykład na potwierdzenie swojej tezy autor porównuje
dwie postaci z dziejów rzymskich – Hannibala oraz Scypiona9. Pierwszy z nich
wzbudzał respekt wśród żołnierzy, którzy do końca dzielnie trwali przy kartagińskim
generale. Drugi z nich, z kolei wskutek pobłażliwości stracił władzę nad swoją armią.
Makiawelizm porusza także kwestię kary i okrucieństwa, która według twórcy
„Księcia” powinna być na tyle dotkliwa, aby represjonowana osoba nie była w stanie
się zemścić w myśl zdania – gdy się krzywdzi człowieka, należy czynić to w ten sposób,
aby nie trzeba było się obawiać zemsty10. Machiavelli wyróżniał również dwa typy
zarządzania państwem, które określił na podstawie ówczesnych znanych mu krajów –
Francji oraz Imperium Osmańskiego11. Najznaczniejszą różnicą w tym przypadku
pozostaje kwestia centralizacji oraz decentralizacji władzy. Król francuski, bowiem
stoi w środku znacznej liczby panów ziemskich12 (m.in. książąt), którzy sami w formie
feudalnej zarządzają swoimi włościami. Przez to prowincjonalni poddani jako główną
postać polityczną dostrzegają obdarzonego przywilejami arystokratę. W kraju Turków
z kolei władzę absolutną dzierży sułtan, który na prowincję wysyła swoich zaufanych
ludzi całkowicie od niego zależnych. Nie mają oni możliwości prowadzenia autonomicznej polityki, są jedynie narzędziami w rękach sułtana i w każdej chwili mogą utracić
nadane stanowisko. Przez lud są postrzegani jedynie jako urzędnicy sułtańskiego
dworu, przez co narody zamieszkujące rozległe Imperium Osmańskie były świadome,
iż głównym władcą kraju jest sułtan. Mówiąc o Rzeczpospolitej w okresie renesansu,
możemy zdecydowanie przyporządkować jej ustrój do typu francuskiego. Początek
tego procesu wyznaczyć możemy na 1505 rok, a więc konstytucję nihil novi – kiedy to
polska arystokracja otrzymała potwierdzenie dotychczasowych przywilejów zdecydowanie decentralizujących władzę w kraju. Machiavelli wykazuje różnice w funkcjonowaniu obu modeli zarządzania poprzez wizję ich potencjalnego podboju. Z wyciągniętych
6

Machiavelli N., dz. cyt., s. 13.
Tamże, s. 24.
8 Tamże, s. 17-18.
9 Tamże, s. 26-27.
10 Tamże, s. 3.
11 Tamże, s. 6.
12 Tamże.
7
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przez autora wniosków wynika, iż państwo typu francuskiego dużo łatwiej podbić, ale
o wiele trudniej je utrzymać, z kolei państwo typu tureckiego odwrotnie – jest trudniejsze do podbicia i łatwiejsze do utrzymania. Teza ta zostaje przez Machiavellego
odzwierciedlona w historii podboju Azji przez Macedonię, która zdobywała państwo
perskie przez długie lata, ale w późniejszym okresie zarówno Aleksander Wielki, jak
i jego diadochowie utrzymali wielkie połacie ziemi bez większych problemów 13.
Rozsądnym postępowaniem władcy jest też naśladowanie „wielkich mężów” z historii,
czego doskonałym przykładem według autora było naśladowanie postępowania Aleksandra Wielkiego przez Juliusza Cezara. Część z najważniejszych wniosków wyciągniętych przez Machiavellego swoje odzwierciedlenie znajdzie trzy wieki później, kiedy
to na terenach polski narodzi się wallenrodyzm.

3. Wallenrodyzm
Romantyzm – do którego zaliczyć należy twórczość Mickiewiczowską – uchodzi
za jeden z najbardziej zagadkowych momentów w historii, literatury, sztuki i życia
umysłowego14. Nowy nurt kładł nacisk na sferę duchową człowieka, a więc jego
uczucia oraz emocje. Wallenrodyzm, jak sama nazwa wskazuje, wziął swoją nazwę od
jednego z dzieł Adama Mickiewicza. „Konrad Wallenrod” przypada na czas okresu
zsyłki Mickiewicza w głąb Rosji15. Warto dodać, iż oprócz samego makiawelizmu na
powieść wpływ miały inne nurty polityczne oraz literackie tamtego okresu. Najważniejszymi spośród kierunków filozoficzno-politycznych było działanie dekabrystów
rosyjskich, z którymi w okresie zsyłki przyjaźnił się Adam Mickiewicz16, a także tzw.
klasyka weimarska wykorzystana z twórczości F. Schillera17 poprzez drugie motto
przedmowy powieści: co ma ożyć w pieśni, zaginąć powinno w rzeczywistości.
Z ruchów literackich wskazać należy bajronizm18 czy też wpływy twórczości Waltera
Scotta19. Wyczuwalnym aspektem może być również regionalizm, a więc lokalny
patriotyzm autora. Odzwierciedlony zostaje on już w tytule jako (…) powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich. Wątek tzw. litewskości jest popularną stylizacją
historyczną zawartą również w innych dziełach tego autora, tj. „Grażyna” czy też „Pan
Tadeusz”.
Mickiewiczowski „Konrad Wallenrod” przenosi czytelnika do XIV wieku i zmagań
wojennych pomiędzy Państwem Zakonu Krzyżackiego w Prusach, a częściowo
pogańską jeszcze Litwą. We wstępie autor przytacza historię walk prusko-krzyżackich
podczas I oraz II powstania pruskiego. Ostatecznie jednak Prusak szyję uchylił
w okowy, a Niemiec (…) więził mordował, aż do granic Litwy20. Krwawy podbój
Prusów i wspólna granica krzyżacko-litewska na rzece Niemen otworzyły zakonnikom
Tamże, s. 7.
Romantyzm, [w:] Historia Literatury Polskiej, red. A. Skoczek, SMS, cz. 1.
15 Tamże, s. 312.
16
Tamże, s. 313
17 Friedrich Schiller (1759-1805) – niemiecki poeta, filozof i historyk. Autor „Ody do radości” i przedstawiciel klasyki weimarskiej.
18 Postawa bajroniczna – bohater charakteryzujący się indywidualizmem oraz buntowniczym nastawieniem
do obowiązujących praw i norm – bardzo często ulegający porywom uczuć i namiętności.
19 Walter Scott (1771-1832) – szkocki prawnik i powieściopisarz. W powieści „Konrad Wallenrod” pojawia
się kilka nawiązań do stylu pisania Scotta, m.in. sześcioczęściowy plan treści czy stylizacja mediewistyczna.
20 Mickiewicz A., Konrad Wallenrod, Petersburg 1828
13
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możliwości nowych podbojów. Krzyżackie rejzy21 z czasem zaczęły trapić terytoria
litewskie. Tytułowy bohater przybywa do Malborka – stolicy Państwa Krzyżackiego,
jako owiany sławą rycerską cudzoziemiec. W mieście odbywa się zjazd komturów,
którzy obradują nad wybraniem nowego Wielkiego Mistrza Zakonu. Mimo niepewności
niesieni „znakiem z niebios” zakonnicy obierają na przywódcę Konrada22. W powieści
pojawia się również wątek miłosny Wallenroda do pustelnicy, która w późniejszej
części powieści okazuje się jego żoną. Uczucie pomiędzy dwójką ludzi zdecydowanie
można nazwać jako sytuację tragiczną, bowiem Konrad poświęcił działanie ku dobru
ojczyzny ponad własne szczęście i miłość. Nowy Wielki Mistrz cały czas odwleka
decyzję o rozpoczęciu wojny, a podczas uczty rycerzom zakonnym przedstawiona
zostaje przez wajdelotę historia Waltera Alfa – Litwina porwanego przez Krzyżaków,
który pozostawił swoją żonę Aldonę i wyruszył, by zemścić się na Krzyżakach.
Wallenrod dokańcza historię, piastując klęskę krzyżacką poprzez opowieść o zwycięstwie Almanzora23 nad Hiszpanami. Wkrótce po zjeździe wybucha wojna z Litwą.
Konrad celowo podchodzi do niej opieszale, oddając się polowaniom. W ostatecznej
bitwie ucieka z pola walki, pozostawiając Krzyżaków w przegranej pozycji – Litwa
wygrywa wojnę. Zakonnicy zorientowali się, iż Wallenrod jest zdrajcą. Bohater, zdając
sobie sprawę z nieuchronnej zemsty Krzyżaków udaje się do swojej żony pustelnicy,
która odmawia mu ucieczki na Litwę z powodu przysięgi przed Bogiem. Wskutek
rozmowy na jaw wychodzi, iż główny bohater to tak naprawdę wcześniej wspomniany
Walter Alf – porwany przez Krzyżaków Litwin, będący giermkiem Wallenroda – który
po jego śmierci przyjął jego tożsamość i postanowił zniszczyć zakon od środka. Przy
tej okazji warto wspomnieć, że podwójna tożsamość Waltera Alfa vel Konrada
Wallenroda jest najbardziej dosłowną z „masek”, jakie stosuje Mickiewicz w swoim
utworze, w sposób idealny oddaje charakterystyczne dla makiawelizmu podstęp i zdradę24.
Wallenrod żegna się z żoną, a następnie po obietnicy Halbana, iż będzie w pieśniach
głosić jego bohaterskie czyny – popełnia samobójstwo, wypijając truciznę25, aby nie
zginąć z rąk Krzyżaków. Na wieść o śmierci męża Aldona (pustelnica) umiera – z żalu
pękło jej serce.
Wymowa dzieła zdecydowanie określona może zostać jako tragiczna. Utwór
zawiera wszystkie wspomniane wcześniej cechy: makiawelizm (cel uświęca środki),
bajronizm (indywidualizm) czy też litewsko-pruski regionalizm (miejsce akcji). Warto
zwrócić uwagę, iż Mickiewicz w całości przesłania „Konrada Wallenroda” użył tzw.
historyzmu maski. Jest to zabieg polegający na umieszczeniu akcji i fabuły utworu
w przeszłości historycznej z kontekstem odwołującym się do czasów współczesnych
autorowi. W Mickiewiczowskim wydaniu jest to zobrazowanie sytuacji Królestwa
Polskiego w XIX wieku poprzez przeniesienie jej w okres późnośredniowiecznych
wojen krzyżacko-litewskich. Litwa oraz Prusy w XIV wieku były w bardzo zbliżonej
sytuacji politycznej co Kongresówka w XIX wieku. Oba czternastowieczne ludy były
cały czas narażone na krzyżackie „chrześcijańskie misje” będące w rzeczywistości
Rejzy – wyprawy zbrojne na tereny innego kraju w celu grabieży i zniszczenia infrastruktury.
Mickiewicz A., dz. cyt., s. 8.
23 Almanzor – jeden z najwybitniejszych władców muzułmańskiej Hiszpanii (Al-Andalus). Podjął 57
zbrojnych wypraw przeciw chrześcijańskim królestwom Półwyspu Iberyjskiego – każdą z nich wygrał.
24 Ławski J., dz. cyt., s. 186.
25 Mickiewicz A., dz. cyt., s. 41.
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podbojem mającym na celu szybką kolonizację terenu oraz wyniszczenie narodowościowe ludów bałtyckich. Zapędy mocarstwowe Krzyżaków oraz uciemiężenie ludów
bałtyckich stały się dla Mickiewicza doskonałym odniesieniem do imperialistycznej
i panslawistycznej polityki Caratu oraz sytuacji i losów narodu polskiego. Historyzm
maski w wydaniu wallenrodycznym jest zatem odniesieniem historycznym do współczesnych autorowi realiów. Warto wspomnieć, iż nie przypadkowy jest również dobór
nacji przez Mickiewicza. Krzyżacy byli naturalnymi wrogami Królestwo Polskiego,
z kolei Litwa traktowana była przez Polaków zdecydowanie paternalistyczne26, z racji
na wielowiekowy sojusz, a po Unii Lubelskiej (1569) – wspólną państwowość. Poprzez
świadomość historyczną Mickiewicz zarysowuje granicę między dobrem a złem
i pozwala identyfikować się polskiemu czytelnikowi z uciśnionym Walterem Alfem.
Ważny jest również kontekst pruski, z racji na upadek narodowościowy tego ludu
wskutek działań krzyżackich, takich jak eksterminacja, kolonizacja czy też wysiedlanie.
Poeta pokazuje w tym zabiegu jak może skończyć się dominacja jednego narodu nad
drugim. W tym przypadku jest to sytuacja klarownie oddająca sytuację narodu polskiego
siłą podbitego przez Carstwo Rosyjskie – podobnie jak sześć wieków prędzej Prusów
podbitych przez Krzyżaków. Pisząc o Konradzie Wallenrodzie, warto również
wspomnieć o jego pruskim rodowodzie – Herkusie Monte27. Obie postacie są ze sobą
połączone na zasadzie alter ego. Mimo iż Konrad Wallenrod był postacią historyczną –
realnym Wielkim Mistrzem Zakonu w latach 1391-1393 – to bohater literacki powieści
został oparty na życiorysie wspomnianego wcześniej Herkusa Monte. W młodości
odebrany rodzicom został przez Zakon wyedukowany i ochrzczony w Magdeburgu
imieniem Henryk. Mimo wszystko wobec wybuchu II powstania pruskiego wyruszył
on, by stanąć po stronie swoich rodaków w walce o wolność. Zadał Krzyżakom
wielkie straty m.in. w bitwach pod Pokarwis (1261) oraz pod Lubawą (1263). Wskutek
dobrej znajomości języka niemieckiego i krzyżackiej taktyki – był w stanie prowadzić
skuteczną walkę przeciw wrogowi. W 1263 roku najechał ziemię chełmińską, a Państwo Zakonne było bardzo bliskie upadku. Dopiero interwencja papieża Urbana IV
i ogłoszenie nowej krucjaty do Prus poprawiło sytuację militarną Zakonu i przechyliło
szalę zwycięstwa na ich stronę. Herkus zmuszony został do działań partyzanckich,
jednakże został zdradzony. Rycerze zakonni powiesili go, a następnie z obawy
dodatkowo przebili jego ciało mieczem28. Życiorys stał się idealną alternatywą dla
bohatera Mickiewiczowskiego w „Konradzie Wallenrodzie” – głównie poprzez motyw
zwycięstwa poprzez zdradę.
Wydana w 1828 roku powieść była idealnym odzwierciedleniem sytuacji etycznej
Polaków. Postępowanie Wallenroda pchnęło wielu młodych ludzi pokolenia romantyzmu w wir działania konspiracyjnego. Nowy model patriotyzmu szybko zyskał popularność. Wiadomo z pamiętnikarskich przekazów, że „Konrad Wallenrod” wprawiał
w powstańczą egzaltację podchorążackich konspiratorów – wystarczały im zdania
wyrwane z kontekstu29. Na czasy oddziaływania wallenrodyzmu na Polaków przypadła
Paternalizm – inaczej podejście ojcowskie. Ingerencja w działanie i ograniczenie wolności innej grupy
uzasadnione jej dobrem i bezpieczeństwem.
27 Ławski J., Staropruskie pierwowzory Konrada Wallenroda i Halbana, [w:] Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym cz. 1, M. Kuziak, B. Maciejewski (red.), Warszawa 2016, s. 400.
28 Piotr z Duisburga, Kronika Ziemi Pruskiej, S. Wyszomirski (tłum.), s. 122.
29Romantyzm, [w:] Historia Literatury Polskiej, dz. cyt., s. 313.
26
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intensyfikacja przygotowań do powstania listopadowego (1830-1831). Można zdecydowanie potwierdzić fakt, iż wallenrodyzm miał bardzo duże znaczenie w rozbudzaniu
narodowego ducha, chęci konspiracji i walki. Postawa wallenrodyczna spotkała się
jednakże także z licznymi przeciwnikami, spośród których najpopularniejszym był
J. Słowacki, który w „Beniowskim” ujął swoją opinię: Wallenrodyczność, czyli Wallenrodyzm – Ten wiele zrobił dobrego – najwięcej! Wprowadził pewny do zdrady metodyzm,
Z jednego zrobił zdrajców sto tysięcy…30 Kolejnym przeciwnikiem doktryny był
Maurycy Mochnacki – uznawany za najlepszego krytyka wczesnoromantycznego –
według którego wallenrodyzm jest gnuśnym kunktatorstwem31. Na pro konspiracyjną
wymowę powieści zareagował również Nikołaj Nowosilcow, który zaalarmował Cara
o niebezpiecznym działaniu utworu na społeczeństwo polskie32. Wallenrodyzm odcisnął
również w końcówce XIX wieku swoje piętno na relacjach polsko-ukraińskich poprzez
twórczość Iwana Franko. Po odmówieniu ukraińskiemu poecie docentury na Uniwersytecie Lwowskim przelał swoją frustrację i odczucia wobec Polaków w artykule na
łamach austriackiego czasopisma „DieZeit”. Utwór „Poeta zdrady”33 zarzucał Polakom
kult zdrady, którego dowodem miała być twórczość Mickiewiczowska, a zwłaszcza
„Konrad Wallenrod” oraz „Świtezianka”. Artykuł zarzucał również postawę wallenrodyczną Kazimierzowi Badeni – polskiemu premierowi rządu Austrii – który wedle
zarzutów miał działać na szkodę Cesarstwa w interesie Polski. Wspomniany artykuł
szybko trafił do gazet rosyjskich i galicyjskich, wywołując oburzenie narodu polskiego
nie tylko wobec Franko, ale również osób narodowości ukraińskiej. Mimo głosów
sprzeciwu lwia część społeczeństwa niesiona na fali romantyzmu uznała wallenrodyzm
za nowy sposób walki z zaborcami – do grupy tej zaliczali się nie tylko konspiratorzy,
ale również literaturoznawcy i historycy, tacy jak: Adam Bełcikowski, Józef Tretiak,
Włodzimierz Spasowicz, czy też zwolennik wyrwania narodu z marazmu i walki
z zaborcą Joachim Lelewel.

4. Makiaweliczne wątki w wallenrodyzmie
Mimo znaczącej różnicy nurtów renesansu i romantyzmu oraz czasu między wydaniem „Księcia” w 1532 roku i „Konrada Wallenroda” w 1828 roku – oba utwory
posiadają bardzo wiele cech wspólnych. Z racji na chronologię, należy zaznaczyć, iż to
wallenrodyzm czerpał z makiawelizmu politycznego. Bezpośrednie wpływy makiaweliczne w wallenrodyzmie mogą być dostrzegalne na podstawie m.in. korespondencji
Mickiewicza czy też licznych odwołań do ideologii Machiavellego. W pisanym szyfrem
liście do przyjaciół o nazwiskach Czeczot i Zan – Mickiewicz wtrącił nagle informację, iż czyta Machiawela34. List datowany jest na okres poprzedzający rozpoczęcia
pracy nad „Konradem Wallenrodem”. Nazwisko Machiavellego dla adresatów listu
było sygnałem aprobaty dla zasad bezwzględnej polityki, polityki słabych, którzy nie
mogą odrzucić żadnych środków w drodze wiodącej do celu 35. Odbiorcy listu poznali
ukryte myśli Mickiewicza przez spisaniem wspomnianej powieści. Kolejnym bezpoSłowacki J., Beniowski, 1841, s. 25.
Romantyzm, [w:] Historia Literatury Polskiej, dz. cyt., s. 313.
32 Lasecka-Zielak J., Wallenrodyzm, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, J. Bachórz, A.
Kowalczykowa (red.), Ossolineum, Wrocław 2002, s. 995.
33 Franko I., Poeta zdrady, [w:] DieZeit, Wiedeń 1897.
34 Dernałowicz M., Adam Mickiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985, s. 145.
35 Tamże.
30
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średnim dowodem na czerpanie z makiawelizmu przez Mickiewicza jest użycie wspomnianego w prologu motto: macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia…
trzeba być lisem i lwem – będącego zdaniem zawartym w „Księciu”. Oprócz wzmianek
bezpośrednich, w powieści będącej źródłem wallenrodyzmu znajduje się bardzo liczna
nawiązań fabularnych. Zacząć należy od postawy wallenrodycznej, którą poniekąd
wykazał się również Mickiewicz, stosując zabieg historyzmu maski, aby obejść carską
cenzurę, ale zgodnie z zamierzeniem trafić z przesłaniem do polskiego narodu. Oprócz
samego autora postawą wallenrodyczną wykazał się Konrad, który odrzucił wartości
rycerskie oraz etykę, aby skutecznie osiągnąć cel – podobnie jak radzi makiawelizm.
Główną bronią Waltera Alfa stał się podstęp, kiedy to najpierw podał się za swojego
zmarłego w ziemi świętej Pana, a następnie pod zmienionym imieniem rozpoczął działania na szkodę Zakonu Krzyżackiego. Nasuwającym się w tym kontekście przesłaniem mogą być dzieje wspomnianego prędzej przez Machiavellego Agatoklesa, który,
wywodząc się z najniższego stanu, został władcą Syrakuz – podobnie jak Walter Alf
z litewskiego brańca stał się Wielkim Mistrzem. Droga do władzy w obu przytoczonych
przez autorów przypadkach była pełna podstępów, okrucieństw oraz manipulacji.
W „powieści historycznej z dziejów pruskich i litewskich” miejsce odnalazł również
makiaweliczny sceptycyzm odnośnie instytucji kościoła oraz samej religii. W moralności Konrada występują, bowiem sprzeczne aspekty tożsamości rozdartego bohatera:
archaiczno-pogański oraz rycersko-chrześcijański36. Ostatecznie w obliczu samobójstwa
i dokonanej misji Walter Alf heroiczno-pogańskim37 dramatycznym gestem zdeptania
szaty zakonnej zrywa z chrześcijaństwem, które w osobie Zakonu wyrządziło jego
prawdziwej ojczyźnie tyle cierpień. Los tytułowego Konrada dopełnił się również
poprzez makiaweliczne podejście do pokonanych wrogów i pokrzywdzonych braci
zakonnych. W myśl Machiavellego wspomnianą we wcześniejszej części artykułu
człowieka, należy zranić tak, by nie był w stanie dokonać zemsty – w tym przypadku
Konrad popełnił błąd. Zakon Krzyżacki przegrał wojnę z Litwą, jednakże nie został
całkowicie rozbity. Spowodowało to chęć odwetu na Konradzie, który mimo
spełnienia misji – na ołtarzu wallenrodycznej miłości ojczyzny oddał swoje życie.

5. Podsumowanie
Reasumując temat makiawelicznego patriotyzmu w wallenrodyzmie, należy zdecydowanie przyjąć, iż pierwszy z nurtów bardzo mocno oddziaływał na twórcę postawy
wallenrodycznej. Mimo znacznej różnicy pomiędzy renesansem i romantyzmem –
Mickiewicz uchwycił w swoim dziele najważniejsze wątki makiaweliczne. Nurt zapoczątkowany „powieścią z dziejów litewskich i pruskich” ukazywał poprzez historyzm
maski realne problemy narodu polskiego, a także motywował społeczeństwo do walki
konspiracyjnej. Z czasem postawa wallenrodyczna stała się nowym wzorcem patriotycznym, pomimo głosów o destrukcyjnym działaniu doktryny na etykę i moralność
(jako pochwałę zdrady). Ze źródeł historycznych ewidentnie wywnioskować można, iż
makiaweliczna miłość ojczyzny w wallenrodyzmie była jednym z najważniejszych
punktów rozwoju polskiej myśli niepodległościowej. Nurt ten rozpalał kolejne pokolenia
konspiratorów, czego najklarowniejszym przykładem może być powstanie listopadowe. Śmiałą tezą – aczkolwiek podkreślającą wagę opisywanego prądu – może być
36
37

Romantyzm, [w:] Historia Literatury Polskiej, dz. cyt., s. 316.
Tamże, s. 315.
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stwierdzenie, iż makiaweliczny wallenrodyzm był jednym z wielu czynników pozwalającym odzyskać państwowość polską po 123 latach zaborów. Jako konkluzję odnośnie
przełomowości makiawelizmu i wallenrodyzmu chciałbym wykorzystać cytat Francisa
Bacona, który zauważył, że powinniśmy być wdzięczni Machiavellemu (…), który
otwarcie i bez niedomówień pisze o tym, jak ludzie postępują, a nie jak postępować
powinni38.
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Makiaweliczna miłość ojczyzny w wallenrodyzmie
Streszczenie
Niccolo Machiavelli, kończąc w 1513 roku arcydzieło renesansu pt. „Książę”, spowodował prawdziwą rewolucję w filozoficznym postrzeganiu kierowania państwem. Z uwagi na czas wydania dzieła, a więc XVI
wiek, szybko trafiło ono (1559) do kościelnego indeksu ksiąg zakazanych uznane za amoralne. W kolejnych
epokach dostrzeżono jednak nowatorstwo podejścia Machiavellego i dzieło uzyskało status sztandarowego
dla nowego prądu filozoficznego – makiawelizmu (od nazwiska autora). Prąd ten docierał również do
Polski, a jednym z jego największych pomników w Polsce jest dzieło Adama Mickiewicza pt. „Konrad
Wallenrod”. Zawiera ono działania nawiązujące do makiawelizmu, w kontekście walki o niepodległość
Polski, będącej wówczas pod zaborami. Całość jest ukryta pod tzw. symboliką maski, z racji cenzury
praktykowanej przez zaborców. Wallenrodyzm szybko, bowiem jeszcze za życia Mickiewicza, stał się
polską odmianą makiawelizmu. Sama treść „Konrada Wallenroda” zawiera ścisłe określenie miłości do
ojczyzny, uwiecznione na dwóch płaszczyznach: pruskiego dowódcy Herkusa Monte oraz (pod symboliką
Toeplitz K.T., Wielki Manipulator, [w:] Książę. Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii
Rzymu Liwiusza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984, s. 5-6.
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maski) ludności polskiej walczącej o niepodległość. Polskie środowisko naukowe było podzielone co do
makiawelicznego podejścia do walki z zaborcami. Dał temu wyraz szereg publikacji. Za nieetyczny uznał
wallenrodyzm między innymi prof. Wojciech Cybulski. Zwolennikami prądu wallenrodycznego byli
z kolei m.in. polscy historycy literatury (Bełcikowski czy Tretiak). Ambiwalentną postawą wobec prądu
wykazała się Maria Konopnicka, skupiając się na romantycznym tragizmie zawartym w dziele Mickiewicza. Praca zawierać będzie korzenie, rozwój oraz problemy w pojmowaniu wallenrodycznej miłości
ojczyzny.
Słowa kluczowe: makiawelizm, wallenrodyzm, patriotyzm, Mickiewicz, powstanie listopadowe

Machiavellian love for one’s own country in wallenrodism
Abstract
Niccolo Machiavelli sparked a real revolution in philosophic views on ruling a country when he finished
his masterpiece "The Prince" in 1513. Considering the times, in which the book was published, it made it
really fast to (1559) Catholic Church’s "Index LibrorumProhibitorum" (lat. "List of Prohibited Books")
because it was deemed immoral at that time. In the following ages, however, innovative approach of
Machiavelli gained proper recognition and became canon for the new philosophical movement –
Machiavellianism (named after the author of the book). That movement reached Poland, one of its greatest
works is "Konrad Wallenrod" by Adam Mickiewicz. Certain events in that novel, symbolising the fight for
Polish independence, are clearly reminiscent of Machiavellianism main theses. Entirety of those events is
hidden under so called "mask symbolism", caused by the censorship at the time. Wallenrodism very
quickly, while Mickiewicz was still alive, became Polish form of Machiavellianism. "Konrad Wallenrod"
contains specific allusions to love for the country: Prussian commander Herkus Monte and (via symbolism)
Polish fight for independence. Polish scientists could not reach an agreement about Machiavellian
approach to fighting the invader. Many publications appeared on that topic. Wallenrodism was considered
unethical by, among others, professor Wojciech Cybulski. In turn, Wallenrodism was supported by Polish
literature historians (Bełcikowski and Tretiak). Maria Konopnicka maintained an ambiguous stance on the
topic, focusing on romantic tragism instead. This article will describe the roots, development and problems
in understanding Wallenrodic love for the country.
Keywords: machiavellianism, wallenrodism, patriotism, Mickiewicz, November Uprising
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Eros wątpienia. Ambiwalencja, niepewność i zaufanie
w miłosnych objęciach
1. Wprowadzenie
Celem mojej pracy jest objęcie humanistycznym namysłem znaczenia obecności
w ludzkim doświadczeniu tytułowych stanów ambiwalencji i niepewności, których nie
sposób wyeliminować z egzystencji. Powszechnie rozpoznawane są one jako przynoszące dyskomfort, a nawet klasyfikowane jako patologia paraliżująca codzienne funkcjonowanie, poprzez zachwianie postaw i zahamowanie aktywności. W świecie nastawionym na szybkie działanie i wiązaną z nim efektywność, oczekuje się jednostki
zdecydowanej, a niepewność utożsamiana jest ze słabością, wprowadzającą mętlik
decyzyjny.
W swojej pracy poczyniłam starania, by wskazać na potencjalnie „karmiące” aspekty
bycia blisko siebie w kondycji ambiwalentnej i niepewnej, a co najmniej neutralne,
jednakże nieuchronne. Stany te dotyczą zarówno indywidualnej egzystencji, jak i są
częścią naszych relacji z innymi. Zaufanie w przedstawionej przeze mnie optyce nie
wypływa z wiedzy i domniemanej pewności, ale jest swego rodzaju skokiem wiary,
aktem ryzykownej odwagi. Podejmuję temat w perspektywie humanistycznej, która
sama nastręcza pewnych wątpliwości co do swojej naukowej specyfiki. Wychodzę
z założenia, że przedmiot badania, którym jest ludzkie doświadczenie, jest nie do zbadania w pełni, jedynie metodami nauk ścisłych.
Humanistyka zatem (...) bynajmniej nie jest nauką, lecz raczej permanentnym
samokształceniem, zdającym sprawę z ludzkiej, arcyludzkiej kondycji niepewności, błądzenia, tymczasowości, uwrażliwiającym na pluralizm światopoglądów (resp. słowników, czyli po prostu: sposobów nadawania światu sensu),
a przeto chroniącym przed ekstremizmami, wykluczającymi niektóre języki na
rzecz innych2.
Tak postawione zadanie ma uchronić przed totalizującymi i jednostronnymi zapędami,
miast tego pielęgnując wrażliwość szerokiego spoglądania i umiejętność dialogowania.
Głównym motorem (i przedmiotem) badań, zarówno przewodnikiem, jak i mediatorem tych poszukiwań, jest eros, wielopostaciowy – filozoficzny, miłosny, witalny.
Dajmy się mu ponieść… A że jest pełen wątpliwości, umożliwi to spotkanie namiętne,
ale niepozbawione krytycznego myślenia i kluczowej dla humanistyki kategorii
(samo)rozumienia.

2. Eros i Diotyma
Namysł nad fenomenem miłości może prowadzić do konstruowania różnych jej
typologii, czego przykładem jest wyodrębnienie jej stylów, dokonane przez Johna Lee.
W swojej klasyfikacji wyróżnił on następujące jej postaci: ludus, storge, agape, netia,
golecka.aleksandra@gmail.com, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski, Polskie Towarzystwo
Doradztwa Filozoficznego, https://doradztwofilozoficzneptdf.wordpress.com/.
2 Szaj P., Pochwała niepewności, Literaturoznawstwo: historia, teoria, metodologia, krytyka 1(6)-2(7), 20122013, s. 68.
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mania, pragma, a także interesujący nas tutaj eros. Został on zdefiniowany jako miłość
namiętna, seksualna, erotyczna, radosna, o wysokim poziomie energii, skierowana na
(po)szczególnego partnera, nastawiona na wzajemne poznanie, zrozumienie i zaufanie3.
Tego typu klasyfikacje stanowią kulturowe warianty, ukazujące różne aspekty miłości.
Według M. Piechowiaka takie ujęcia atomizują pojęcie miłości4. Filozofowie zwykli
aspirować do ujęć uniwersalizujących, oddających samą jej istotę. Eros rozumiany
szeroko traktowany jest jako energia życiowa – élan vital5. Jest ona motorem rozwoju
i twórczym (na)pędem wszelkiego życia6. Eros symbolizuje potężną siłę, przekraczającą
nawet doczesność7. W klasycznej platońskiej wizji, utożsamia on zarówno popęd ku prokreacji, pożądanie oraz pragnienie zbliżenia, jak i aspirację ku przekroczeniu pożądliwości zmysłowej w kierunku umiłowania duszy, aż w końcu samej idei piękna.
W swojej pracy, nawiązując do mitologicznej postaci Erosa, używam wielkiej litery
w zapisie jego imienia, w pozostałych – małej, do określenia erosa niespersonifikowanego.
W „Uczcie” Platon przedstawia rozmyślania nad naturą Erosa. Zgromadzeni goście
wygłaszają mowy pochwalne na cześć wielkiego boga miłości. Dyskusja w końcu
prowadzi do zdemaskowania Erosa jako wcale niepięknego ani dobrego lub mądrego.
Zostaje przywołany mit o jego pochodzeniu, według którego został on poczęty w dniu
celebracji urodzin Afrodyty, a jego rodzicami są Dostatek i Bieda. To rzuca nowe
światło na jego dwoistą (a nawet jak się okaże trojaką) naturę. Po matce brak mu urody
i nie opływa w dostatek, a po ojcu goni za tym, co piękne i dobre, do rozumu dąży oraz
filozofuje całe życie8. Umiłowanie w tym, co piękne zawdzięcza powołaniu do życia na
uroczystości urodzinowej bogini miłości. Na sympozjonie, pełnym mężczyzn, demaskacji dokonuje, przywołana, ale nieobecna, Diotyma z Mantinei. Sokrates przywołuje
jej wykładnie w formie dialogu z nim. Nie bez znaczenia jest miejsce jej pochodzenia.
Mantineia to starożytna, grecka kraina, umiejscowiona niegdyś pomiędzy Atenami
i Spartą. Takie usytuowanie pomiędzy dwoma silnymi i walczącymi o hegemonię ośrodkami umożliwiło doświadczenie pozycji „pomiędzy” (gr. metaxu), pojęcia, które stanowi
oś dialektyki Diotymy9. Zbulwersowany Sokrates zapytuje swoją rozmówczynię, czy
w takim razie chce powiedzieć, że Eros jest brzydki i zły. Diotyma krytykuje taką ograniczoną, binarną logikę, wskazując na istnienie owego „pomiędzy”. Podobnie, przyłapuje
go na słabości powoływania się w swojej argumentacji na domniemanych wszystkich
(duży kwantyfikator) twierdzących, że Eros jest wielkim bogiem 10. Następuje odwrócenie roli, do której przywykł Sokrates, ujawniający zwykle cudzą niewiedzę, poprzez
Piechowiak M., Między erosem i agape, Oficyna Wydawnicza Epigram & Mirosław Piechowiak,
Bydgoszcz 2016, s. 52.
4 Tamże, s. 53.
5 Perel E., Inteligencja erotyczna. Seks kłamstwa i domowe pielesze, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,
Kraków 2013, s. 21.
6 Błoch B.G., Koncepcja ewolucji życia u H. Bergsona i P. Teilharda de Chardin, Studia Philosophiae
Christianae 5/1, 1969, s. 220.
7 Benisz H., Filozofia Miłości w „Uczcie” Platona: miłość mądrości jako mądrość miłości, czyli filozofia na
nowo odkrywająca samą siebie, s. 100.
8 Platon, Obrona Sokratesa, Kriton, Uczta, tłum. Witwicki W., Wyd. Hachette Livre Polska, Warszawa 2008
s. 180-181.
9 Ruprecht L.A., A FUNNY THING HAPPENS ON THE WAY TO MANTINEIA: Diotima and Martha
Nussbaum On Love's Knowledge, Soundings: An Interdisciplinary Journal, Vol. 75, No. 1, 1992, s. 100.
10 Platon, dz. cyt., s. 178-179.
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zbijanie nieuprawomocnionych przekonań. Tym razem to Diotyma wybija go ze złudnego poczucia pewności. Nie robi tego z pozycji mistrza, podającego gotową prawdę,
ale poprzez podważanie tego, co zostało za nią uznane11. Poza stosowaniem sokratejskiej metody, wprowadza również swój wariant dialektyki, niepolegający na zniesieniu
przeciwieństw poprzez ich syntezę, ale na ustanawianiu sfery pomiędzy. Odsłania
w ten sposób istnienie trzeciego, które umożliwia progresję z: biedy do bogactwa,
ignorancji do mądrości, śmiertelności do nieśmiertelności12. W rozmowie z Sokratesem
eksplorują pośredniczącą kondycję Erosa, który nie jest ani bogiem, który wszystko już
wie, a więc nie potrzebuje stawać się mądrzejszym ani głupszym, który nawet nie wie,
że nie wie i zadowala się swoją ignorancją, przyjmowaną jako wystarczająca. Luce
Irigaray nazywa go demonem, pośrednikiem i mediatorem pomiędzy ludźmi i bogami,
a także parami opozycji: bieda-dostatek, ignorancja-wiedza, brzydota-piękno,
(nie)czystość, śmierć-życie, itd.13 W dialogu między Sokratesem i Diotymą dochodzi
do pożenienia Erosa z filozofią:
– Moja Diotymo – powiadam – a któż się w takim razie zajmuje filozofią, jeżeli
mądry nie, a głupi, także nie?
– To – powiada – nawet i dziecko zrozumie, że ci, którzy są czymś pomiędzy
jednymi i drugimi. Do tych i Eros należy. Bo mądrość to rzecz niezaprzeczenie
piękna, a Eros to miłość tego, co piękne; przeto musi Eros być miłośnikiem
mądrości, filozofem, a filozofem będąc, pośrodku jest pomiędzy mądrością
i głupotą14.
Fragment ten ujawnia zawartą już w etymologii istotę filozofii, jednocześnie ustanawia symboliczną kondycję filozofa. Gdyby Eros/filozof posiadał już wiedzę, nie
pragnąłby jej. Eros jest więc dążeniem, stawaniem się, pozostaje w ciągłym ruchu. Naznaczony jest brakiem, który podtrzymuje jego pragnienie, jednocześnie umożliwiając
doskonalenie się. Irigaray ostrzega, że brak podejmowania wysiłku stawania się
mądrzejszym, może owocować stawaniem się głupszym. Miłość jest pośrednikiem
pomiędzy wiedzą a rzeczywistością, umożliwia transformację lub przewartościowanie.
Nie jest nigdy kompletna, ale właśnie dzięki temu może ewoluować. Jako pośredniczka
nigdy nie zostaje zniesiona przez niepodważalną wiedzę. Wbrew potocznym wyobrażeniom o filozofii, miłość nie zostaje usunięta na rzecz stawania się mądrym (uczonym).
Sam filozof jawi się nieco inaczej (niż jego figura, do której przywykliśmy) w ponownym czytaniu mowy Diotymy przez Irigaray:
Miłość jest filozofem, miłość jest filozofią. Filozofia nie jest formalną wiedzą,
sztywną, oderwaną od wszelkiego uczucia. To poszukiwanie miłości, miłość
piękna, miłość mądrości, która jest jedną z najpiękniejszych rzeczy. Podobnie
jak miłość, filozof byłby kimś biednym, brudnym, trochę jak włóczęga, zawsze
outsider, śpiący pod gwiazdami, ale bardzo ciekawy, adept w przebiegłości
i różnego rodzaju sztuczkach, nieustannie snujący refleksję, czarnoksiężnik,
Irigaray L., Sorcerer Love: A Reading of Plato’s Sympozium, Diotima’s Speech, Hypatia, Vol. 3, No. 3,
1989, s. 33-34.
12 Tamże, s. 32.
13 Tamże, s. 36.
14 Platon, dz. cyt., s. 181.
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sofista, czasem rozkwitający, czasem konający. Nic podobnego do reprezentacji
filozofa ogólnie przyjętej: uczony, odpowiednio ubrany, z dobrymi manierami,
rozumiejący wszystko, pedantycznie instruujący nas w ramach korpusu skodyfikowanej doktryny. Filozof to nikt taki. Chodzi boso pod gwiazdami, w poszukiwaniu spotkania z rzeczywistością, pragnąc objęcia, znajomości (współnarodzin) wszelkich subtelności duszy, piękna, mądrości, które można tam
znaleźć15.
W swoim odczytaniu „Uczty” francuska filozofka podkreśla proces nieustannej
utraty i odnowy, przemiany zachodzącej zarówno na poziomie fizycznym (zmiany
cielesne), jak i psychicznym (poglądy, charakter, pragnienia, radości i niepokoje). Te
procesy odnosi również do wiedzy, traconej i ponownie odświeżanej16. Można
stwierdzić, że miłość jest aktem kreacji. Platon pisze o zapładnianiu ciał i dusz.
W pierwszym przypadku mowa o prokreacji, w której na poziomie cielesnym odbywa
się pewna forma przekraczania jednostkowej śmiertelności. Przeniesienie tego popędu
na wymiar duchowy (dostrzeganie piękna duszy, nie tylko ciała) jest kolejnym
szczeblem drogi Erosa ku samej idei piękna, zarysowanej w wizji drabiny miłości
(prowadzącej od cielesnej fascynacji, przez pokrewieństwo dusz, aż po kontemplację
idei piękna samego w sobie)17. Irigaray zachęca jednak, by niekoniecznie wyglądać
metafizycznego świata idei, ale skierować się w swojej drodze umiłowania ku temu
innemu obok18.
Diotyma z Mantinei jest nauczycielką metody stawania się mądrym, doskonalenia
w miłości i sztuce. Henryk Benisz twierdzi, że filozofia stanowi zarówno miłość mądrości (zgodnie z jej definicją), jak i odkrywa siebie jako mądrość płynącą z miłości19.
Droga do prawdy jest napędzana twórczym pragnieniem, ukierunkowanym na to, co
piękne, a piękno łączone jest tu z dobrem20.
Tak jak miłość mądrości nie jest w stanie ogarnąć całej Mądrości (będącej
mądrością samą w sobie), tak i mądrość miłości nie jest w stanie wchłonąć
w siebie całej Miłości. Miłość mądrości i mądrość miłości są jednak dwoma
biegunami tego samego. Filozof poszukujący autentycznej mądrości (Mądrości) jest jednocześnie – czy tego chce, czy nie – poszukiwaczem autentycznej
miłości (Miłości)21.
W ten sposób od-bóstwiony Eros staje się pełnym niedoskonałości dążeniem, które
stanowi napęd zarówno miłosno-relacyjny, jak i poznawczo-eksploracyjny. Przeżywany jako niespełnienie, jest przedmiotem tęsknoty za ożywczą siłą i samą tęsknotą.

3. Ambiwalencja
Ambiwalencja zachodzi, gdy osoba utrzymuje opozycyjne nastawienia i utrzymuje
je jako opozycyjne. Jest to doświadczenie posiadania zarówno pozytywnych, jak
i negatywnych myśli i uczuć, w tym samym czasie, wobec tego samego obiektu, osoby
Irigaray L., dz. cyt., tłum. własne, s. 36.
Tamże, s. 38-39.
17 Benisz H., dz. cyt., s. 97-98.
18 Irigaray L., dz. cyt., s. 41.
19 Benisz H., dz. cyt., s. 86.
20 Tamże, s. 95-96.
21 Benisz H., dz. cyt., s. 101.
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lub sprawy. Ludzie chcą rzeczy, które są dla nich przerażające i odpychające lub
utrzymują poglądy, w które jednocześnie wątpią, są i nie są szczęśliwi z powodu tego
samego wydarzenia22. W języku potocznym taki stan wyraża posiadanie „mieszanych
uczuć”. W codziennym życiu poruszającymi obecnie tematami, mogącymi go wywołać, są m.in.: romantyczny partner, rodzice, wegetarianizm, aborcja, ćwiczenia
i wybory żywieniowe, małżeństwo, donacja organów23. Ambiwalencję można rozumieć
jako dwie opozycyjne postawy albo jedną pełną napięcia postawę24. Pomimo powszechności tego zjawiska, nastręcza ono pewnych teoretycznych (i nie tylko) trudności,
związanych z grą wielości i jedności. Zwykle osoba jest postrzegana jako albo jednolita (ang. unitary), albo wieloraka (ang. plural). W ten sposób niektórzy próbują
usuwać ambiwalencję (taktyki zaprzeczenia), dowodząc jedności (harmonizowanie)
albo wielości (rozdzielanie) podmiotu, a nawet negując go 25. Nie da się jednak wyeliminować zupełnie z ludzkiego, pierwszoosobowego doświadczenia samo-skonfliktowanej jedności. Świadoma ambiwalencja to taka, która jest świadoma siebie samej
jako skierowanej postawy na dany obiekt. Jest świadomością istnienia nastawień (charakteru każdej z opozycyjnych postaw) i ich opozycji (fakt stania postaw w napięciu)26.
Do tej pory, badania nad ambiwalencją dotyczyły głównie jej negatywnych
konsekwencji (niezdecydowanie, negatywny afekt, prokrastynacja). Ostatnio badacze
zaczęli też zwracać uwagę na jej potencjalnie korzystne skutki w procesie wydawania
sądów i podejmowania decyzji – bardziej zbalansowanych i akuratnych. Autorzy
badania „Benefits of being ambivalent: The relationship between trait ambivalence and
attribution biases”, opublikowanego w 2021 roku w „British Journal of Social Psychology” twierdzą, że w poziomie ambiwalencji, rozumianym jako stała predyspozycja,
można odnotować znaczące różnice indywidualne. W swoim badaniu sprawdzali
hipotetyczną korelację pomiędzy cechą ambiwalencji a dwoma błędami poznawczymi:
podstawowym błędem i egotyzmem atrybucji. Pierwszy z nich (correspondence bias)
oznacza tendencję do tłumaczenia czyjegoś zachowania przez pryzmat jego osobistych
właściwości i skłonności, z niedoszacowaniem czynników zewnętrznych (sytuacyjnych,
społecznych, historycznych itp.). Drugi zaś (self-serving bias) określa starania, by
korzystnie dla własnej samooceny naginać, wyobrażone, przyczyny własnego sukcesu
i porażki, przypisując sukces własnej sprawczości i zasługom, podczas gdy powodu
porażki upatrywać w okolicznościach zewnętrznych i niezależnych od nas27. Wnioski
z badań wskazują na to, że im wyższy poziom ambiwalencji, tym mniej tendencyjna
atrybucja. Szczególnie widoczne okazało się to w przypadku podstawowego błędu atrybucji. Osoby o wysokiej ambiwalencji uwzględniały bardziej zróżnicowane czynniki
determinujące (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) w osądzaniu zachowania innych
osób. W stanie ambiwalencji ludzie są mniej stronniczy (biased) w poszukiwaniu
i ważeniu informacji, uwzględniają wiele, zamiast tylko jednej ze stron rozpatrywanej
kwestii. Jest to zgodne z innymi, podobnymi badaniami, wskazującymi na to, że ambiwalencja prowadzi do szerszego procesowania i włączania różnych perspektyw oraz
22

Razinsky H., Conscious Ambivalence, Hum Stud, 39, 2016, s. 336.
Schneider I.K., Novin S., Harreveld F., Genschow O., Benefits of being ambivalent: The relationship
between trait ambivalence and attribution biases, British Journal of Social Psychology, 60, 2021, s. 570.
24 Razinsky H., dz. cyt., s. 367.
25 Tamże, s. 373.
26 Tamże, s. 371.
27 Benefits of being…, s. 571-572.
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bardziej zbalansowanych sądów. Jednakże chęć przezwyciężenia ambiwalencji w celu
podjęcia decyzji czy rozwiązania konfliktu, związana z efektywnością działania, może
prowadzić w pewnych przypadkach również do zawężenia perspektywy (generowanego
przez negatywny afekt) i skłonić do rozwiązania ambiwalencji poprzez jednostronne
odniesienie (powodując w ten sposób poznawczą nieelastyczność). Ocena wpływu ambiwalencji na nasze funkcjonowanie nie jest więc jednoznaczna. Incydentalna ambiwalencja zdaje się mieć łagodniejsze skutki. Badania nad emocjonalną ambiwalencją wskazują z kolei, że odczuwanie zarówno smutku, jak i szczęścia, w tym samym czasie, nie
musi bezpośrednio zagrozić działaniu i procesowi podejmowania decyzji. Obecność
opozycyjnych emocji może, przeciwnie, otworzyć na szerszy zakres dostępnych
perspektyw (poznawcza elastyczność)28. Dotychczasowe badania otwierają pole do
nowej konceptualizacji ambiwalencji i dalszych poszukiwań badawczych.
Ambiwalencja może dotyczyć również naszych związków. Relacyjna ambiwalencja to doświadczenie sprzecznych myśli i uczuć – miłości i nienawiści, przyciągania
i odpychania, ekscytacji i strachu, pogardy i zazdrości – względem osoby, z którą
jesteśmy związani29. Istnieje ona w każdej relacji, a pomimo tego odczuwamy dużą
presję, by ją wyeliminować, szczególnie w romantycznej miłości. Napięcie to związane
jest z przekazami skłaniającymi do oczekiwania: bezwarunkowej miłości, absolutnej
pasji i znalezienia „tego jedynego/tej jedynej”, co pozbawić nas ma wszelkich wątpliwości: Uczymy się, że romantyczna miłość powinna nas zalać pewnością, dlatego nie
ma miejsca dla ambiwalencji. Jednak ambiwalencja jest nieodłączną częścią relacji,
tak jak sama miłość30. Ambiwalencja bywa niekomfortowym stanem, pełnym sprzeczności, który sprawia, że wątpimy w nasze uczucia i wybory. Dyskomfort może powodować pragnienie ostatecznej odpowiedzi po to, aby jak najszybciej pozbyć się
napięcia i przejść do rozwiązania. Esther Perel, badaczka intymności i psychoterapeutka, zwraca uwagę na trzy możliwe odpowiedzi na takie doświadczenia. Pierwszym
z nich jest ucieczka, odcięcie się lub opuszczenie partnera. Drugim, usprawiedliwienie
pozostania w związku, nawet jeżeli nie czujemy się z tym dobrze. Trzecią, alternatywną drogą jest nauka wytrzymania (objęcia) ambiwalencji, którą Esther nazywa
formą radykalnej akceptacji (relacji i siebie)31.
Miłosną ambiwalencję można zobrazować symbolicznie staniem w rozkroku
pomiędzy potrzebą połączenia a autonomią. Ludzie posiadają zarówno potrzebę bycia
blisko, powiązaną z lękiem przed samotnością i odrzuceniem, jak i potrzebę wolności,
przeżywaną czasem jako lęk przed byciem pochłoniętym. Ten sam związek może być
doświadczany jako azyl i cela. Zwykle na początku związku partnerzy koncentrują się
na przekraczaniu, niejako wbudowanego naturalnie dystansu, jaki zastają pomiędzy
sobą (psychologiczny stan wyjściowy). Inność jest faktem, a dystans, który jest do
pokonania, umożliwia pełny namiętności splot miłości i pożądania („szał ciał”). Miłość
sprawia, że chcemy być blisko ukochanej osoby, pożądanie potrzebuje przestrzeni.
Tamże, s. 580-581.
Perel E., Miller M.A., tłum. własne, The Myth of Unconditional Love in Romantic Relationships,
https://www.estherperel.com/blog/the-myth-of-unconditional-love-in-romanticrelationships?utm_source=Facebook&utm_medium=Post&fbclid=IwAR045wjkBDBmEiv8HPD1MuBdEg
M46xrmUVEAMb1f-n8nhgCcMsNy98-juC8.
30 Tamże.
31 Tamże.
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Wraz z trwaniem relacji, namiętność zwykle wycisza się32. Pojawia się potrzeba pielęgnowania własnego ogrodu, odbudowania odrębności („powrót do własnej skóry”),
zakreślenia na nowo granic między Ja i Ty33. W ten sposób strony miłosnej relacji
uczestniczą w tańcu stapiania się, poddawania i ponownego wytyczania granic. Perel
przestrzega przed traktowaniem paradoksu miłości (i pożądania) jako problemu do
rozwiązania. Stanowi on nieusuwalny dylemat egzystencjalny, wpisany w pełną sprzeczności ludzką naturę. To, co możemy zrobić, to nauczyć się zarządzać biegunowością,
obecną zarówno w jednostce, relacjach romantycznych, jak i systemach (organizacjach) różnego typu. Zestawy współzależnych przeciwieństw należących do tej samej
całości, jak definiuje biegunowość Barry Johnson, potrzebują siebie nawzajem do
przetrwania34. Perel ową biegunową grę w związku przedstawia jako dynamikę kotwicy
i fali, w której każdy z członów potrzebuje zarówno zakorzenienia (przynależności,
przewidywalności), jak i możliwości wypływania (zmiany, wrażeń)35. Miłość i pożądanie zatem stanowią rytmicznie zderzające się siły, pozostające w ciągłym ruchu,
w poszukiwaniu dynamicznej równowagi.

4. Niepewność i zaufanie
Pokrewnym ambiwalencji stanem jest niepewność. Niepewność zakłada istnienie
wątpliwości, niedostępność wiedzy „pełnej”. Z perspektywy podmiotu egzystującego
w czasie i myśli Sørena Kierkegaarda nie jest możliwa perspektywa absolutna, pozostaje
nam więc wiedza subiektywna. Możemy angażować się w nieskończony proces samopoznania i przemiany, który nie daje nam jednak pewności. Rozczarowanie i rezygnacja są koniecznym elementem poszukiwań, w których zachodzi transformacja, poprzez
niszczenie i zradzanie się człowieka. Pozostawanie w niepewności może być formą
radzenia sobie z paradoksami, nie tylko wiary, ale i tych ujawniających się w naszym
codziennym myśleniu o rzeczywistości. Dominika Boroń twierdzi, że roszczenie ostatecznego oglądu jest nieusprawiedliwione, a więc pozostaje zgodzić się na prowizoryczność filozofii orientacji życiowych, wielość poglądów, a także nasze ograniczone
możliwości oraz jedynie częściowe sensy36. Dla Kierkegaarda prawda jest dokładnie
śmiałym aktem wyboru obiektywnej niepewności z nieskończoną namiętnością37. Jest to
postawa zgody na rozumienie egzystencjalne, a nie przedmiotowe, a więc autentyczne
i w granicach naszych możliwości, które pozostają w horyzoncie śmiertelności. Humanistyczne rozumienie akceptuje model wiedzy, który jest dynamiczny, subiektywny
i pluralistyczny. Boroń pokazuje, że niepewność nie jest tylko początkiem, ale najtrudniejszą zdobyczą, która wymaga wysiłku od rozumu, pragnącego konkretnego rezultatu.
Kierkegaard przestrzega przed obiektywnością rozumianą jako „prawidłowe” rozumienie i postępowanie. W swoim wystąpieniu „On Finding The Sweet Spot Beetween
Love And Desire” Perel przyznaje się do własnej niepewności, pomimo bycia uznaną
specjalistką w dziedzinie relacji miłosnych, ma świadomość nieistnienia absolutnej
prawdy w tej materii i jedynej słusznej drogi postępowania:
Inteligencja erotyczna…, s. 43-45.
Tamże, s. 47, 55.
34 Tamże, s. 102-103.
35 Tamże, s. 21-22.
36 Boroń D., Wybór obiektywnej niepewności jako postawa filozofii egzystencji. Søren Kierkegaard i Odo
Marquard, s. 85.
37 Tamże, s. 82.
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We wszystkim co mówię, to są lata myślenia i pisania. (…) I nawet jeżeli czasem
brzmię pewnie, jestem pewna absolutnie niczego. Żyję tymi samymi dylematami, którymi wszyscy żyjemy. Nie istnieje ktoś taki jak ekspert od związków.
Są po prostu ludzie, którzy myśleli o tym więcej i potrafią opowiedzieć
o paradoksach, powiązaniach, rozczarowaniach, aspiracjach, które dotyczą
nas wszystkich38.
Życie ze świadomością niepewności odnosi się zarówno do naszych relacji intymnych, jak i filozofowania. Dążenie do absolutyzacji w filozofii prowadzi do usunięcia
z niej samych filozofów i uczynienia życia, pozbawionego ostatecznego uprawomocnienia, niegodnym. Zdaniem Odo Marquarda naszą ludzką przygodność należy ratować,
dla filozofowania za życia, zamiast oczekiwania (niedoczekania) wyników absolutnej
analizy naszych wyborów po śmierci39.
Boroń kieruje naszą uwagę na kierkegaardowską sztukę utrzymywania sprzecznych
elementów w dynamicznym napięciu. Powołując się na Marquarda, wolność upatruje
w paradoksalnej wielodeterminacji, która uwalnia od dogmatycznej determinacji i
wprowadza możliwość manewru. Obie perspektywy łączy w dialektykę, którą nazywa
konstruktywną izostenicznością40. Odnosi się do sceptycznej hermeneutyki, powracając
tym samym do tradycji, wywodzącej się od Sekstusa Empiryka, w której zestawienie
równie silnych sądów sprzecznych (izostenicznych) sprawia, że neutralizują wzajemnie
swoją moc determinującą, w ten sposób umożliwiając pewnego rodzaju wolność. To,
co wydawałoby się wyzwalać niepokój w nas, jest jednocześnie konieczne dla pokoju
podziału władz (tych zewnętrznych i wewnętrznych). Problemu nie stanowi według
Marquarda sama determinacja, ale jej ewentualna niepodzielność: ludzie są wolni dzięki
wolnościom w liczbie mnogiej, które im przypadają, kiedy determinanty, determinująco
szturmując na nich, wskutek natłoku determinant utrudniają sobie wzajemnie determinowanie41. W tej optyce krzyżujące i konkurujące ze sobą przekonania nie są wyłącznie
źródłem cierpienia i marazmu, ale również wyzwolenia.
Psychoanalityk, Wilfred Bion, spopularyzował kategorię zdolności negatywnej jako
zdolności wytrzymywania (tolerancji) niepewności bez konieczności szybkiego zapełnienia luki poznawczej. Ułatwia ona pogodzenie się ze złożonością świata. Stanowi
umiejętność czekania, aż dopiero coś się wyłoni z tego, co nieznane. Jest twórczą
postawą i elementem dojrzałości. Pozbawia nas przymusu nieomylności i daje opór
gotowym schematom i porządkom42. Kompetencję tę oddaje też dobrze określenie Olgi
Tokarczuk – strategia świadomej niewiedzy. Magdalena Szpunar podkreśla jednak, że
droga obejmująca niepewności nie jest porzuceniem pragnienia wiedzy:
Nie chodzi przy tym o afirmację niewiedzy, niechęć do wiedzy czy poznawczego
rozwoju. Wręcz przeciwnie – strategia świadomej niewiedzy łaknie wiedzy,
choć zostawia przy tym znaczny margines dla niepewności, refleksyjności i luk
38

Perel E., On Finding The Sweet Spot Beetween Love And Desire, https://podcast.mindvalley.com/estherperel-love-and-desire/.
39 Boroń D., dz. cyt., s. 84-85.
40 Tamże, s. 86.
41 Tamże, s. 87.
42 Szpunar M., O doniosłości niepewności i myśli słabej, Zeszyty prasoznawcze, Kraków 2021, t. 64, nr 3
(247), 2021, s. 88.
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poznawczych, z których rodzić się może to, co wartościowe. Nie wiem, ale chcę
się dowiedzieć, chcę poznać i doświadczyć, dając sobie prawo do nieznajomości jakiegoś zagadnienia43.
Z kolei Gianni Vattimo wprowadził pojęcie myśli słabej, rehabilitując jej znaczenie.
W jego filozofii następuje dowartościowanie tego, co kruche, słabe, ułomne, względem
tego, co mocne (pewne), trwałe i niezmienne. Zamiast nacisku na przekazywanie rzekomej prawdy obiektywnej, kluczowy staje się sam proces poszukiwania. Takie
nastawienie polega na akceptacji niekonkluzywności, braku uniwersalnych rozstrzygnięć i niepodważalnej pewności. Ontologia słaba według Zawadzkiego chroni nas
przed przemocą tradycyjnego, metafizycznego myślenia (dogmatyzmu), ufundowanego
na „mocnych” kategoriach. Twierdzi, że uprzywilejowują to, co ogólne, unifikujące,
wsparte na niewzruszonych i pewnych fundamentach44.
Antoni Kępiński zwraca uwagę na pewien ambiwalentny stosunek człowieka do
niepewności. Z jednej strony, pożądana jest pewność i związane z nią spokój i stabilizacja45. Z drugiej, poczucie, że nic nie da się zmienić (przewidywalność), prowadzi do
obawy przed stagnacją. Pewność według Perel bywa przeżywana jako odrętwienie,
zastój, które są przeciwieństwem rozwoju i zmiany. Może zamykać rozmowę, zamiast
ją otwierać. Badaczka relacji miłosnych świadoma jest związku pomiędzy podnieceniem a niepewnością: Erotyzm rozwija się w szczelinie między mną a innym. By być
z ukochaną osobą, musimy umieć akceptować istnienie tej luki oraz całą niepewność,
jaka się z nią wiąże46. Inteligencja erotyczna zasadza się między innymi na gotowości
do ogarnięcia tego, co nieznane, i niebronienia się przed tym, a tym samym namiętność
w związku pozostaje zależna od niepewności, jaką jesteśmy w stanie tolerować47. Ogień
potrzebuje powietrza, a relacja erotyczna dystansu i tajemnicy, ze względu na buntowniczą naturę miłości cielesnej, poszukującej transgresji48. W badaniu „››He Loves Me,
He Loves Me Not…‹‹: Uncertainty Can Increase Romantic Attraction”49 naukowcy
pokazali studentkom profile studentów na Facebooku z prośbą o określenie atrakcyjności wskazanych osób. Wśród nich wyodrębniono mężczyzn, którym: a) bardzo się
podobały, b) umiarkowanie się podobały, c) nie wiadomo, czy podobały się bardzo czy
umiarkowanie. Okazało się, że mężczyźni „a” podobali się bardziej niż „b”, co
związane jest z regułą wzajemności (ang. reciprocity principle), ale największym zainteresowaniem cieszyli się mężczyźni „c”, co do których zainteresowania nie było
pewności (ang. uncertainty condition). Badacze twierdzą, że niepewność, co do natury
pozytywnego zdarzenia, o ile wynik może być neutralny albo pozytywny zwiększa
pozytywne uczucia, jednak w przypadku spodziewania się negatywnych skutków może
wzmocnić negatywny efekt. W przypadku niepewności, co do zainteresowania innej
osoby, nasze zainteresowanie nią się zwiększa (trudno nam myśleć o czymś innym)50.
Tamże, s. 89.
Tamże, s. 91.
45
Tamże, s. 96.
46 Tamże, s. 11.
47
Inteligencja erotyczna…, s. 16, 28.
48 Tamże, s. 56.
49 Whitchurch E.R., Wilson T.D., Gilbert D.T., “He Loves Me, He Loves Me Not…”: Uncertainty Can
Increase Romantic Attraction, Psychological Science, 22(2), 2011, https://journals.sagepub.com/doi/abs/
10.1177/0956797610393745.
50 Tamże, s. 172-173.
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Perel w swojej sztuce erotycznej próbuje pogodzić paradoks miłości i erotyzmu,
zasadzający się na pytaniu, czy możemy pragnąć, tego co już mamy? W swojej książce
przytacza dwie skrajne próby rozwiązania tego konfliktu. Romantycy priorytetyzują
pasję, ciągle poszukując prawdziwej miłości, tkwią w iluzji możliwości nieustannej namiętności. Pragmatycy zaś przedstawiają się jako ci dojrzali, którzy opuścili nastoletnie wyobrażenia i ponad pasję cenią stabilność51. Perel podważa również i ich niewzruszoną pewność, określając ją iluzją trwałości. By poczuć dreszczyk namiętności,
nie jest konieczna zmiana partnera, ale uświadomienie sobie fundamentalnej niepewności, która wyłania się z horyzontu lęku i utraty. Ceną za kontakt z erosem jest podatność
na zranienie, nagrodą za to witalność. Kochanie naraża nas na krytykę, odrzucenie,
a nawet śmierć partnera. Perel mówi wprost – erotyzm jest ryzykowny. Uświadomienie
sobie suwerenności partnera i kruchości naszej więzi wprowadza destabilizację. Możemy skorzystać z dostępnych obron, uciec w rutynę oraz dostosować partnera do
naszych wyobrażeń, pozostać w rozdanych sztywnych rolach, ale możemy też otworzyć
się na to, co nieznane i zobaczyć siebie nawzajem jako nigdy do końca niezbadanych.
By wprowadzić w związek niepewność, wystarczy zmiana perspektywy, porzucenie
złudzenia pewności. Zaciekawienie się tajemnicą ożywia erosa52.
Utraciwszy pewność, możemy wciąż jeszcze sięgnąć po wspierającą kategorię
zaufania. Zaufanie uznawane jest za wartość społeczną, cechę osobowości lub przekonanie i oparte na nim działanie. Amerykański badacz przemian intymności, Anthony
Giddens, postrzega zaufanie jako oparte na zawierzeniu, które równoważy niewiedzę
lub brak informacji, poleganie na osobach lub systemach abstrakcyjnych 53. Według
polskiego socjologa Piotra Sztompki zaufanie i nieufność to swoiste zakłady na temat
przyszłych, niepewnych działań innych ludzi54. Zaufaniem można darzyć różnego typu
podmioty: systemy i organizacje, instytucje, stanowiska i role, produkty, marki i firmy,
a także konkretnych ludzi. Zaufanie może więc stanowić osobistą postawę, jak i być
elementem kultury. Może być traktowane jako kapitał społeczny, a przenosząc go na
pole relacji miłosnych i związkowych, A. Matysiak rozróżnia statyczne rozumienie
zaufania jako struktury, od dynamicznego ujęcia, uwzględniającego proces działań,
który u podstaw ma wiarygodność. Na zaufanie mogą wpływać: zebrane doświadczenia,
uwarunkowania polityczno-społeczne, postawy jednostkowe, w tym stosunek do dobra
wspólnego55. Sztompka rozumie zaufanie jako podejmowanie ryzyka: Zaufanie to
panaceum na niepewność i ryzyko, gdy mimo wszystko musimy lub chcemy działać.
Mówiąc metaforycznie, to most nad przepaścią niepewności56. Wraz z rosnącymi
oczekiwaniami rośnie też skala ryzyka. Psycholożka Virginia Goldner odróżnia zwiotczałe bezpieczeństwo dynamicznej błogości od dynamicznego bezpieczeństwa, jakie
zachodzi w parach, które doświadczają konfliktów i się nimi zajmują, mają okresy
pogorszenia i polepszenia stosunków57. Bezpieczeństwo w pierwszym przypadku polega
na wypieraniu różnicy, konfliktu i zagrożenia. Drugie zaś daje racje bytu temu, co nie51
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54 Sztompka P., Zaufanie i ryzyko w czasach zarazy, NAUKA, 4/2021, s. 10.
55 Tamże, s. 85.
56 Sztompka P., dz. cyt., s. 16.
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wygodne. Nie gwarantuje spokoju i pewności, ale zakłada, że gdy pojawią się problemy,
zostaną zaopiekowane. Perel nazywa zaufanie zaangażowaniem w nieznane. Wymaga
ono podejmowania miliona mikro-ryzyk. Kontrola nie buduje zaufania. Zaufanie nie
oznacza braku ryzyka ranienia siebie nawzajem, ale wzajemnego wsparcia w takim
wypadku58. Zaufanie jest skokiem wiary, a nie pewnością.

5. Podsumowanie, czyli miłosne objęcie wątpliwości
Heidi Salaverría wskazuje na ograniczoność binarnej logiki, stanowiącej podstawy
myślenia charakterystycznego dla kultury Zachodu. Przykładem owego dualistycznego
uproszczenia są następujące pary rzekomych przeciwieństw: natura-kultura, człowiekzwierzę itp. Współczesna seksuologia zaczyna uwzględniać wykraczającą poza binarność płciowość. Dostrzegamy kobiecość w mężczyźnie, męskość w kobiecie, a także
umowność tych pojęć. Idea męskości, tradycyjnie utożsamiana jest z niedostępnym,
autonomicznym i nieprzepuszczalnym ego. Jest równie fikcyjna, jak komplementarna
do niej idea kobiecości (od której jest zależna) jako niepewnej siebie, heteronomicznej
i przepuszczalnej59. Płeć, tak jak i ludzka egzystencja, przestaje być postrzegana esencjalistycznie. Jesteśmy świadomi historyczności pewnych kategorii i nomadyczności
podmiotu. Doświadczamy nowej dręczącej niepewności, związanej z przemianami społecznymi i towarzyszącemu temu poczuciu wykorzeniania, dostarczającego nowych
wyzwań tożsamościowych60. To naraża nas na nowo odkrywaną kruchość. Nie jest
jednak tak, że wyobrażony, niewzruszony porządek jest słuszniejszy lub właściwszy.
Pragnienie ostatecznej podstawy, dającej poczucie stabilności może być iluzoryczną
fantazją, a kategorie „mocne”, jak starałam się pokazać w mojej pracy, prowadzić
mogą do przemocy dogmatyzmu. Współczesne formy ucieczki od wątpliwości prowadzą do powstawania postawy pro-con-whatever, którą Salaverría określa jako tendencję
do przyjmowania z góry nastawienia: „za”, „przeciw” albo „obojętności wobec danej
kwestii”, bez uprzedniej jej analizy61. Fasadowa pewność prowadzi do powierzchownego procesu formowania opinii, a tym samym stanowi zagrożenie społeczne (teorie
spiskowe i fake news, okopywanie się we własnych bańkach i obozach, uprzedzenia
itp.). Wypieranie niepewności, której nie da się zupełnie usunąć, może prowadzić do
agresji. Presja, aby prezentować postawę zdeterminowaną i działać zgodnie z nią,
prowadzi do posiadania opinii, w wersji instant, na każdy temat i podtrzymywania
fantazmatu pewności, motywowanego oczekiwaniem zajmowania pewnej pozycji
w świecie, względem siebie i innych. Wątpliwość staje się przeszkodą do ominięcia.
Jest jednak nieodłączną częścią naszej egzystencji.
Salaverría w swojej estetyce wątpienia (Aesthetics of Doubts) przedstawia ją nie
tylko jako pełną cierpienia, ale potencjalnie radosną praktykę, mogącą również owocować przyjemnościami eksploracji, która czyni nasze życie ciekawszym i bogatszym.
Jest ona szansą na przerwanie bezrefleksyjnej akcji, zatrzymanie się i czasem w ciszy,
słuchanie. Taki nasłuchujący zwrot ku temu, co może się dopiero wyłonić jako pytanie,
58

Perel E., Miller M.A., Want to Build Trust in Your Relationship? Take Risks,
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59 Salaverría H., The Eros of Doubting, [w:] Paula L., Raabe P., Women in Philosophical Counseling. The
Anima in Action, Lexington Books, Lanham Maryland 2015, s. 65.
60 Inteligencja erotyczna…, s. 26.
61 Salaverría H, The Beauty of Doubting, [w:] Øvstebo S., Lund K. (red.), Between the Ticks of the Watch, The
Renaissance Society University of Chicago, 2017, s. 156.
143

Aleksandra Golecka

jest jej zdaniem początkiem odpowiedzialności, krytyki, empatii i odwagi. Koniecznym
warunkiem rozumienia jest paradoksalnie wytrzymanie niepewności. Filozofka proponuje, by na obecność wątpliwości w naszym życiu spojrzeć nie tylko jak na doświadczenie deficytu czy braku, ale też jak na obfitość. W wątpieniu dostrzega buntownicze
piękno62.
Eros wątpienia dostarcza nam energii witalnej, napędza ciągły proces stawania się
i transgresję, rozwija poznanie i relacje. Jego natura jest mieszana, przez co jest źródłem
trosk i uciech. Ambiwalencja umożliwia widzenie i przeżywanie świata, siebie i innych,
nie jako czarno-białych, dobrych albo złych. Czyni nas niejednorodnymi, a doświadczaną rzeczywistość ukazuje jako złożoną. Wątpliwości uprzytamniają naszą fundamentalną niepewność, chroniąc nas przed zacietrzewieniem we własnych przekonaniach
i umożliwiając ewolucję światopoglądu. Respektowanie niepewności powstrzymuje
nas również przed zaborczym zawłaszczeniem bliskich i otwiera na wolność relacji.
Akceptacja ambiwalencji i wątpliwości uczy paradoksalne budowania zaufania, nieopartego na pewności i kontroli, ale zawierzeniu i ryzyku. Inteligencja erotyczna balansuje
na biegunach naszych potrzeb: bliskości i autonomii. Jeżeli przyjmiemy niedoskonałą
naturę Erosa, wciąż jednak dążącego ku temu, co piękne, dobre i prawdziwe, umożliwi
nam on czułe obejmowanie wątpliwości i wciąż na nowo, rozpalanie ognia naszej
własnej żywotności.
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Streszczenie
Nasze wyobrażenie o świecie konstytuuje binarna logika, która opiera się na przeciwstawianiu sobie
fikcyjnej męskości i żeńskości. Współczesna wiedza komplikuje ten zero-jedynkowy obraz, wprowadzając
bardziej złożony obraz płciowości, wykraczający poza prostą binarność. Trudno jest myśleć i działać poza
tą ramą, która przeniknęła filozofię zachodnią. Dualistyczny paradygmat obejmuje sobą również inne
rozróżnienia, jak chociażby: natura-kultura, zwierzę-człowiek. Tego typu, porządkujące do prostych kategorii, poznanie może być powiązane z poszukiwaniem pewności. Postawa, która wiąże wątpliwość ze słabością, której należy unikać, stanowi niebezpieczeństwo. Panuje społeczna presja, by być pewnym, czego się
chce, by odnaleźć swoje miejsce, mieć opinie i rozwiązanie na każdy problem. Wyparcie wątpliwości
motywowane jest obawą o zahamowanie zdecydowanego działania, które może grozić widmem cierpienia
zagubionej jednostki. Wpływa to na nasz sposób formowania opinii i codziennego funkcjonowania. Heidi
Salaverría przywraca do łask erosa wątpienia, krytykując tym samym aspiracje do bycia jednostką zdolną
do ostatecznego i pewnego oglądu. Nasza tożsamość zdaje się być pewnego rodzaju rozciąganiem, łączącym to, co przeszłe z teraźniejszym i tym, ku czemu się kierujemy. Fikcją jest sztywne i nienaruszone self.
Poznając siebie, innych i świat warto zrobić miejsce na wątpiącą podróż, która obok niepewności, dostarczyć może również radości eksploracji. Badaczka relacji intymnych, Esther Perel, opisała paradoks miłości,
który opiera się na potrzebie bezpiecznej bliskości, przy jednoczesnym zachowania dystansu, przestrzeni
dla autonomii partnerów. Zaufanie jest tu skokiem w nieznane, a nie kontrolującym zawłaszczaniem.
Miłość w takim rozumieniu nie jest doskonałą pewnością, ale czułym i zaciekawionym obejmowaniem
ambiwalencji oraz swego rodzaju tańcem pomiędzy potrzebą stabilnych fundamentów i wolności, a także
dialogiem, uwzględniającym tajemnicę, stających się, Ja i Ty.
Słowa kluczowe: eros, wątpienie, niepewność, ambiwalencja, zaufanie
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Sztuka i Braterstwo, czyli Abramowski czyta Tołstoja
1. Wprowadzenie
Wśród komentatorów twórczości Edwarda Abramowskiego powszechna jest opinia,
że jego esej „Co to jest sztuka?” stanowi przede wszystkim krytykę książki Lwa
Tołstoja, opublikowaną pod takim samym tytułem. Na przykład Maria Dąbrowska
w jednym ze swoich tekstów publicystycznych zauważa, że:
w pracy „Co to jest sztuka?” Tołstoj doszedł do przekonania, że dziełami
sztuki są tylko te utwory, w których wyraża się „sumienie epoki”. Na mocy
tego twierdzenia odsądził od wartości artystycznej wiele potężnych i niewątpliwych dzieł sztuki. Jak wiadomo, teorii tej przeciwstawił Edward Abramowski
swoje poglądy na sztukę, w których dowodzi, że dzieło artystyczne na innej
drodze, niż przez temat i świadomą ideowość, budzi najszczytniejsze uczucia
w duszy ludzkiej2.
Jak widać, Dąbrowska zwraca uwagę na kilka ważnych aspektów estetyki Tołstoja
i Abramowskiego. Po pierwsze, wskazuje na kryterium, jakim posługuje się Tołstoj
w ocenie utworów sztuki i literatury („sumienie epoki”), twierdząc, że takie właśnie
postawienie sprawy jest niezgodne z rzeczywistością; historia bowiem pokazuje nam,
że istnieje wiele arcydzieł, które owego kryterium nie spełniają, a które przecież
niewątpliwie trzeba uznać za arcydzieła. Po drugie, wedle Dąbrowskiej, koncepcji tej
zasadniczo przeciwstawia się myśl estetyczna Abramowskiego, który, analizując
działanie sztuki i piękna, odwołuje się już nie do pojęć (tematu lub treści dzieła), lecz
raczej do uczuć. Należy jednak zauważyć, że tutaj Dąbrowska rozważa sądy Tołstoja,
kierując się osobistymi upodobaniami. Wszak Tołstoj, jak wiadomo, również zwraca
uwagę, że środkami, za pośrednictwem których działa sztuka, są znaki i symbole, a nie
abstrakcyjne pojęcia, i że właściwą dziedzinę tego działania stanowią uczucia, a nie
myśli. Ale wydaje się, że dla Dąbrowskiej ważniejsze od kwestii treści utworu jest
samo zagadnienie teoretyczne. Tołstojowska teoria tym bowiem różni się od propozycji Abramowskiego, że podporządkowuje ona sztukę zewnętrznym względem niej
funkcjom. Abramowski natomiast, którego perspektywę przyjmuje Dąbrowska, zajmuje
stanowisko przeciwne – jego zdaniem sztuki nie można traktować jako środka do
jakiegokolwiek celu. Zamiast pojmować ją utylitarnie, stosuje więc w swoim eseju
modernistyczną ideę „sztuka dla sztuki”.
Podobne poglądy w tej sprawie przedstawia Andrzej Walicki w tekście zatytułowanym „Filozofia Edwarda Abramowskiego”. Jak pisze, jednym ze sposobów objawienia
ludzkiego braterstwa jest w teorii Abramowskiego obcowanie ze sztuką.
Jej celem (w kwestii tej Abramowski polemizował z Tołstojem) jest nie pożytek,
lecz piękno, warunkiem zaś piękna jest zawieszenie intelektu, kontemplacyjny
1
2
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stan duszy, umożliwiający „widzenie przedmyślowe”. Piękno zjawia się więc
wyłącznie w sferze indywidualnej, w „niedostępnym dla nikogo uczuciu przedmyślowym człowieka” 3.
Jak widać, Walicki podkreśla głównie różnice w obydwu koncepcjach. Podobnie
jak Dąbrowska, wykazuje, że rozbieżność między tymi dwoma koncepcjami sprowadza
się do oceny funkcji utworów artystycznych. Tołstoj uzależnia je od wartości moralnych, Abramowski uważa zaś, że tym, co wyróżnia ich doświadczenie, jest bezinteresowność.
Śladami Dąbrowskiej i Walickiego podąża między innymi Jan Kaczyński w książce
poświęconej myśli estetycznej Abramowskiego. Twierdzi on, że mimo iż polski filozof
podejmuje z Tołstojem dialog4, to nie zgadza się z nim, gdy idzie o kwestie fundamentalne. Jak się okazuje, esej Abramowskiego stanowi śmiałe wyzwanie polemiczne
wobec książki Lwa Tołstoja5, natomiast z dyskusji nad tematem „Co to jest sztuka?” –
zwycięsko wyszedł Abramowski; późniejszy bowiem rozwój myśli estetycznej krytycznie
zweryfikował główne tezy Tołstoja6.
Odrębne stanowisko w tej sprawie zajmuje z kolei Wojciech Giełżyński, biograf
Abramowskiego. W odróżnieniu od wszystkich wymienionych wyżej autorów, podkreśla on nie tylko to, co Tołstoja i Abramowskiego dzieli, ale także to, co łączy ich
koncepcje. Oprócz skłonności do moralizatorstwa chodzi mianowicie o problem
demokratyzacji sztuki.
W eseju „Co to jest sztuka” będącym repliką na rozprawę Tołstoja [...],
Abramowski poparł jego myśl o przyciągnięciu mas do twórczości, odrzucił
zaś pogląd, że należy w tym celu zmienić treść dzieła; nie, demokratyzacja
sztuki zależy od uzyskania przez masy wolnego czasu na jej kontemplację.
(Zdaje się, że pomylili się obaj)7.
Jeszcze inaczej poglądy Tołstoja i Abramowskiego interpretuje Jarosław Iwaszkiewicz w przedmowie do wydania ich tekstów z 1980 roku. Abramowski bowiem –
przekonuje poeta – opacznie zrozumiał Tołstojowską filozofię i nie dostrzegł, że
u Tołstoja wielka wartość sztuki wynika z religijnego niemalże doświadczenia braterstwa.
Nie można jednak, jak uczynił to Edward Abramowski wkrótce po ogłoszeniu
eseju Tołstoja, stawiać znaków równania pomiędzy pojęciem sztuki a pojęciem
piękna, piękna określać jako momentu zawieszenia, próżnowania. Abramowski
zbyt dosłownie pojmuje równania Tołstoja i już zupełnie nie chwyta momentu
przeniesienia zagadnienia sztuki jako łącznika międzyludzkiego na platformie
mistycznego tworzywa, jako esencji braterstwa i porozumienia8.
Walicki A., Filozofia Edwarda Abramowskiego, [w:] tenże, Polska, Rosja, marksizm, UNIVERSITAS,
Kraków 2011, s. 332.
4
Podrozdział, w którym Kaczyński omawia związek filozofii sztuki Tołstoja i Abramowskiego, nosi bowiem
tytuł „Interlokutor Lwa Tołstoja”. Zob. Kaczyński J., Myśl estetyczna Edwarda Abramowskiego, Wydawnictwo WSP, Olsztyn 1988, s. 9-14.
5 Tamże, s. 9.
6 Tamże.
7 Giełżyński W., Edward Abramowski: „Zwiastun Solidarności”, Polonia, London 1986, s. 116.
8 Iwaszkiewicz J., Wielkie pytanie Tołstoja, [w:] Tołstoj L., Co to jest sztuka?, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1980, s. 6-7.
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Wydaje się jednak, że istnieją podstawy, by sądzić, że Abramowski – wbrew
wykładni Iwaszkiewicza – nie tylko zrozumiał Tołstoja, ale również psychologicznie
zreinterpretował jego myśl. Przedmiotem niniejszego tekstu jest analiza właśnie tego
problemu i próba pokazania, w jaki sposób niektóre z koncepcji Tołstoja zostają
przyswojone, a następnie przetworzone na gruncie filozofii Abramowskiego.
Tekst podzielony został na dwie główne części. W pierwszej z nich przedstawiona
jest rekonstrukcja poglądów Tołstoja na sztukę i piękno. Natomiast zaprezentowanej
przez Abramowskiego interpretacji myśli Tołstoja poświęcona jest część druga niniejszego artykułu.

2. Filozofia sztuki Tołstoja
Opublikowany po raz pierwszy w 1898 roku w języku angielskim (z powodu rosyjskiej cenzury) traktat „Co to jest sztuka?” stanowi wykład Tołstojowskich poglądów na
zagadnienie sztuki. Już na samym początku tego traktatu jasne staje się jednak, że
zawiera on nie tylko pozytywny program filozoficzny Tołstoja, lecz także, w znacznej
mierze, wymierzony jest on zarówno w sztukę współczesną, jak i w popularne wówczas
teorie estetyczne. Bezwzględnej krytyce poddane zostają zatem dzieła klasyków:
Dantego, Szekspira i Moliera, a także rozmaite stanowiska w kwestii sztuki, jej istoty
i funkcji – począwszy od estetyki Baumgartena, a na pozytywistycznych próbach jej
problematyzacji kończąc.
Ale sprzeciw Tołstoja bynajmniej nie jest wyłącznie wyrazem buntu wobec ustalonego kanonu dzieł sztuki i literatury, mimo iż z pewnością kryje się za nim charakterystyczne dla anarchistów odrzucenie autonomii instytucji. W swojej książce Tołstoj
pisze między innymi o powszechnie popełnianym przez estetyków błędzie.
Zamiast podać określenie prawdziwej sztuki, a potem (…) wnioskować co jest
sztuką, a co nią nie jest – za sztukę uznaje się pewną grupę utworów, z jakichś
względów podobających się ludziom pewnej sfery, po czym wymyśla się takie
określenie sztuki, żeby objęło wszystkie te utwory9.
Na negację kanonu jako instytucji wskazuje też wstęp do wydania angielskiego.
W nim z kolei Tołstoj zwraca uwagę, że wszelki kompromis z instytucją niezgodną
z naszym sumieniem (…) popycha nas nieuchronnie (…) nie tylko do uznania prawowitości odrzucanej przez nas instytucji, lecz i do udziału w szkodliwych czynnościach,
jakie ta instytucja wykonuje10.
Jak widać, Tołstoj daleki jest od uznania wartości sztuki i literatury tylko na
podstawie ich miejsca w dziejach. Podejrzewa bowiem, że wiele utworów, które uważa
się za kanoniczne, w rzeczywistości podoba się jedynie ludziom pewnej sfery, że więc
utwory te wyrażają uczucia ekskluzywne, właściwe określonym klasom lub grupom.
Podkreśla to także Walicki: Wszystkie one nie są uczuciami prawdziwie ludzkimi, nie
jednoczą ludzi, lecz pogłębiają podziały między nimi11. Dlatego też punktem wyjścia
jest dla Tołstoja nie kanon, ale taka definicja sztuki, która odpowiada jej ogólnoludzkiej, uniwersalnej wartości. Należy zatem przestać widzieć w niej [sztuce – M.G.]
środek wywoływania przyjemności, lecz rozpatrywać ją jako jeden z warunków życia
Tołstoj L., Co to jest sztuka?, przeł. Leśniewska M., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980, s. 80.
Tamże, s. 15-16.
11 Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005, s. 517.
9

10
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ludzkiego. Rozpatrując zaś sztukę w ten sposób nie możemy nie dojrzeć, że jest ona
jednym ze sposobów wzajemnego obcowania ludzi12.
Oprócz tego, że w powyższym fragmencie krytyce poddana zostaje sztuka rozumiana jako środek do osiągnięcia przyjemności, sztuka jako odrębna dziedzina ludzkiej
działalności, Tołstoj przekonuje, że jej miejsce w życiu człowieka jest bardziej fundamentalne. Podobnie jak miało to miejsce w średniowieczu, jak ma to miejsce dzisiaj na
przykład wśród ludu, sztuka współczesna musi odzyskać łączność z całością naszego
życia. Zdaniem Tołstoja:
Utarło się, że uważamy za sztukę tylko to, co czytamy, słyszymy i widzimy
w teatrach, na koncertach i na wystawach, budowle, rzeźby, poematy, powieści.
Ale wszystko to jest jeno drobną cząstką tej sztuki, za pomocą której obcujemy
w życiu ze sobą. Całe życie ludzkie wypełnione jest utworami artystycznymi
wszelkiego rodzaju, od kołysanki, żartu, przekomarzania się, ozdobnych sprzętów, strojów, przedmiotów codziennego użytku, aż do nabożeństw czy procesji
kościelnych13.
Przyznając sztuce wyróżnione miejsce w życiu codziennym, w zwyczajach, zabawie,
religii i pracy, Tołstoj podkreśla zarazem, że tym, co czyni ją wartościową dla człowieka, jest jej funkcja komunikacyjna (przecież to właśnie za pomocą sztuki obcujemy
w życiu ze sobą). Według Tołstoja, dzieje się tak dlatego, że:
Każde dzieło sztuki sprawia, że odbiorca nawiązuje swoistą łączność z tymi lub
tymi, co sztukę tworzą, i ze wszystkimi ludźmi, którzy jednocześnie z nim, przed
albo po nim doświadczali albo będą doświadczać tego samego wrażenia artystycznego14.
Jak widać, takie postawienie sprawy zakłada istnienie utworów uniwersalnych,
o nieprzemijającej wartości, o ile tylko umożliwiają nam one nieograniczoną komunikację na płaszczyźnie uczuć. Komunikacja ta – jeżeli ma mieć charakter ogólnoludzki
– nie może być wobec tego przywilejem wybranej klasy ani nie może być też udziałem
pojedynczych osób, profesjonalistów; musi być tak powszechna, jak powszechna jest
wśród ludzi umiejętność posługiwania się mową.
W tym miejscu należy wspomnieć, że Tołstoj wprost porównuje sztukę z językiem.
Jeśli jednak mowa pozwala ludziom przekazywać ich myśli oraz doświadczenia, to
sztuka umożliwia nam wymianę uczuć. Co więcej, u Tołstoja porównanie to wypada
na korzyść sztuki. Jak twierdzi, bez języka ludzie wróciliby do stanu zwierzęcego,
natomiast bez sztuki byliby chyba jeszcze dziksi, a przede wszystkim jeszcze bardziej
rozdzieleni i bardziej wrogo usposobieni nawzajem15. Być może jego poglądy w tej
sprawie tłumaczyłby wpływ filozofii Jana Jakub Rousseau, którego wizerunek widniał
na medalionie, noszonym w młodości przez Tołstoja16. Rousseau bowiem w „Szkicu
o pochodzeniu języków” odróżnia pierwotną mowę uczuć, sztukę wyrażaną tropami
retorycznymi i tworzoną za każdym razem „od nowa”, od współczesnego języka, którym rządzi konwencja i który potrafi wyłącznie przekazywać myśli. Temu rozróżnieTołstoj L., Co to jest sztuka?, s. 87.
Tamże, s. 93-94.
14 Tamże, s. 87.
15 Tamże, s. 93.
16 Walicki A., Zarys…, s. 501.
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niu odpowiadałby zatem podział Tołstoja na język i sztukę, która ostatecznie – podobnie
jak mowa u Rousseau17 – okazuje się czymś, co sprawia, że człowiek jest istotą wyjątkową. Ponadto dla obu tych filozofów język i sztuka stają się wyznacznikami kondycji
społeczeństwa. U Tołstoja brak sztuki jest równoznaczny z wrogością i podziałami
między ludźmi, natomiast w koncepcji Rousseau nieskuteczność i bezużyteczność mowy
odpowiada takiemu społeczeństwu, w którym jednostki żyją osobno i nie są w stanie
stworzyć prawdziwej wspólnoty18. W obydwu przypadkach tendencja jest jednak taka
sama – brak porozumienia prowadzi do zła: nierówności i podziałów, które z kolei
odzwierciedlone zostają w instytucjach społecznych.
Ostatecznie w swoim traktacie Tołstoj wykłada następującą definicję sztuki. Ma
być ona mianowicie:
Działalnością ludzką, polegającą na tym, że jeden człowiek świadomie za
pomocą pewnych znaków zewnętrznych przekazuje innym przeżywane przez
siebie uczucia, a inni ludzie zarażają się tymi uczuciami i sami je przeżywają19.
Oczywiście rozważania autora „Wojny i pokoju” nie ograniczają się do samej tej
definicji. Ponieważ istota sztuki ściśle wiąże się z jej funkcją, najlepszym kryterium
oceny twórczości artystycznej jest rozpatrzenie jej zdolności do przekazywania uczuć
uniwersalnych. Słusznie więc w tym kontekście Iwaszkiewicz zwraca uwagę na społeczne i religijne znaczenie twórczości artystycznej. Jak pisze w przywołanej już
wcześniej przedmowie, będącej jednocześnie apologią Tołstojowskiej koncepcji:
Sztuka mimo wszystko zostaje dla Tołstoja elementem konstruktywnym, ponadludzkim łącznikiem, pobudzicielem mistycznego braterstwa. Wyłącza to część
sztuki Tołstojowi współczesnej, ale zakłada teoretyczne istnienie dzieł nieprzemijającej wartości20.
Jeśli więc mielibyśmy określić, na czym polega sztuka w Tołstojowskim rozumieniu, to należałoby wskazać na trzy kwestie. Po pierwsze, jest ona działalnością ludzką,
która dzięki znakom zewnętrznym pozwala wyrażać uczucia i zarażać nimi innych. Po
drugie, uczucia te nie mogą być dowolne – a nade wszystko ekskluzywne. By mówić
o sztuce, określona działalność człowieka musi być uniwersalna, co oznacza, że przekazywane przez nią uczucia są zrozumiałe dla wszystkich. Po trzecie, miarą sztuki jest jej
funkcja moralna21. Oczywiście sam Tołstoj pisze o religijnym wymiarze obcowania ze
sztuką, ale religia chrześcijańska stanowi tu wyraz przede wszystkim ideałów
etycznych. Braterstwo, o którym wielokrotnie wspomina Tołstoj22 i na które wskazuje
Iwaszkiewicz, można bez przesady uznać za kryterium, według którego należy sztukę
oceniać. Im bardziej dzieło sztuki bądź literatury jest uniwersalne, im bardziej przyczynia się do szerzenia wśród ludzi ideału braterstwa, tym większa jest jego wartość
artystyczna.
Rousseau J.J., Szkic o pochodzeniu języków, Officyna, przeł. Banasiak B., Łódź 2019, s. 47.
Tamże, s. 133-135.
19 Tołstoj L., Co to jest sztuka?, s. 91.
20
Iwaszkiewicz J., Wielkie…, s. 7.
21 Szerzej omawia to zagadnienie Antoni Semczuk, autor monografii Tołstoja. Zob. Semczuk A., Lew Tołstoj,
Wiedza Powszechna, Warszawa 1963, s. 289-294.
22 Do ideału braterstwa odwołuje się Tołstoj głównie w rozdziale poświęconym dobrej i złej sztuce. Pisze on
chociażby, że dany utwór należy oceniać w zależności od jego zdolności do łączenia ludzi w jedną braterską
wspólnotę. Tołstoj L., Co to jest sztuka?, s. 260.
17
18

150

Sztuka i Braterstwo, czyli Abramowski czyta Tołstoja

3. Sztuka i Braterstwo u Abramowskiego
Na traktat Tołstoja w 1898 roku odpowiedział Edward Abramowski na łamach
„Przeglądu filozoficznego”. Błędem byłoby jednak myśleć, że wyłożone przez niego
idee są całkowicie sprzeczne ze stanowiskiem rosyjskiego pisarza; przeciwnie, punkt
wyjścia tego tekstu odnosi się do jednego z zasadniczych problemów, podejmowanych
przez Tołstoja w jego refleksji nad sztuką. Problemem tym jest demokratyzacja sztuki,
która ostatecznie powinna zostać przywrócona ludowi (w tej kwestii bez wątpienia
Abramowski zgadza się z Tołstojem). Zgadza się z nim Abramowski także wtedy, gdy
twierdzi, że sztuka ma się stać nowym środowiskiem życiowym człowieka (Tołstoj, jak
wiemy, uważa ją za warunek życia ludzkiego), tyle że przyczyny tego zjawiska doszukuje się nie w zmianie treści utworów, lecz raczej w ewolucji stosunków społecznych
i ich oddziaływaniu na jednostkę. Dla Abramowskiego bowiem już sama możliwość
doświadczenia sztuki i piękna zależy od czasu wolnego od przymusowej i utylitarnej
pracy, która sprowadza się do nieustannej walki o byt:
Ażeby w duszy człowieka mogły rozwinąć się potrzeby estetyczne, musi on
przede wszystkim uwolnić się od spod hipnotyzującego wpływu troski życiowej,
przyzwyczaić się do próżniaczego stanu swych mięśni, do głębokiego oddechu
ludzi kontemplujących, do radowania się bezcelowego, do przyjemności
bezużytecznych dla życia23.
Ale w odróżnieniu od Tołstoja Abramowski nie stara się wyznaczyć sztuce żadnego
kierunku; nie próbuje tym bardziej narzucać jej jakiejś problematyki24 (pisze o tym
Giełżyński w cytowanym wcześniej fragmencie jego książki25). Jest wręcz odwrotnie –
wszystkie jego usiłowania zmierzają po pierwsze do tego, by uwolnić sztukę od
zobowiązań ekonomicznych (w tym punkcie rozważania Tołstoja są w zasadzie podobne), po drugie zaś do uzyskania dla sztuki i piękna autonomii dzięki przeniesieniu
rozważań na ich temat na płaszczyznę psychologiczną. Kwestia ta stanowić będzie
zresztą najpoważniejszą różnicę między obiema teoriami. Dla Tołstoja sztuka jest nade
wszystko przekazywaniem uczuć, które, zależnie od ich sensu społecznego i moralnego,
mogą być dobre lub złe, uniwersalne lub partykularne. Abramowskiemu natomiast daleko
do wartościowania sztuki ze względu na jej treść bądź funkcję. Interpretując sztukę
i piękno w kategoriach psychologicznych26, uznaje on zarazem oba te zjawiska za
skrajnie indywidualne oraz subiektywne – czyli że nie można mówić o doświadczeniu
piękna w kontekście społecznym, gdyż wszystko to, co społeczne, jest poza obrębem
tego doświadczenia. Wobec tego możemy na przykład przeczytać, że sztuka jako
wyłącznie działająca na intuicję człowieka, może stanowić to niewyczerpane źródło
Abramowski A., Filozofia społeczna. Wybór pism, PWN, Warszawa 1965, s. 33.
Na obecne u Tołstoja podporządkowanie sztuki zewnętrznym wobec niej funkcjom zwrócił także uwagę
(rok po ogłoszeniu eseju Abramowskiego) Stanisław Przybyszewski w „Confiteorze”. Zob. Przybyszewski S.,
Confiteor, [w:] Podraza-Kwiatkowska M. (red.), Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski,
Ossolineum, Wrocław 2000, s. 218-219.
25
Co więcej, zdaniem tego autora, Abramowski jest najbliższy Tołstojowi nie jako filozof sztuki, lecz anarchista. Świadczyć o tym ma fakt, że zaczerpnął on od Tołstoja ideę przeobrażenia moralnego ludzi i bojkotu
państwa. Giełżyński W., Edward Abramowski…, s. 149.
26 Abramowski bowiem pisze wprost, że: Psychologiczna natura piękna, jako zawieszenie czynności intelektu,
tłumaczy nam zarazem, dlaczego nie może ono posiadać swoich kanonów ani sprawdzianów społecznych.
Abramowski E., Filozofia społeczna, s. 51.
23
24
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bodźców, które zapewnia swobodę indywidualną27; natomiast w kontekście piękna
Abramowski pisze o fakcie jego indywidualnego odczuwania28.
Z indywidualizmem w sztuce i z utożsamieniem piękna z przyjemnością, związany
jest równocześnie, zdaniem Abramowskiego, podstawowy błąd Tołstoja:
W wyrwaniu (…) sztuki z dziedziny indywidualnej, przez usunięcie piękna jako
jej sprawdzianu i przedmiotu, Tołstoj widzi jedyny punkt wyjścia dla znalezienia prawdziwego sprawdzianu sztuki, do którego stosowałyby się dzieła
artystów, a nie odwrotnie, i który stałby się przedmiotowo-społecznym, ogólnoludzkim, a nie indywidualnym, wartościowym tylko dla pewnej grupy, usuwając
zarazem sprzeczności, od jakich roi się estetyka dzisiejsza29.
Próbując oswobodzić sztukę z jej uwikłania w nierówności społeczne i zależności
od wybranych osób, Tołstoj czyni z niej działalność ogólnoludzką, uniwersalną i społeczną. Tym samym zmuszony jest wyrzec się kategorii piękna, gdyż piękno oznacza
subiektywizm i indywidualizm – wszystko to, co stanowi przedmiot jego krytyki. Mimo
iż Abramowski nie akceptuje takiego rozwiązania, stojąc na stanowisku, że przeżycie
estetyczne jest najbardziej indywidualnym z ludzkich doświadczeń, to jednak nie
unieważnia on pytania o „sprzeczność” między indywidualnym a społecznym wymiarem
sztuki i piękna. To, co społeczne, Abramowski odnosi wszakże do współczesnego społeczeństwa kapitalistycznego, którym rządzą państwo, praca najemna i własność prywatna, podczas gdy Tołstoj, opisując istotę i zadania sztuki, odwołuje się do społeczeństwa jako idealnej wspólnoty, której wzór moglibyśmy odnaleźć wśród ludu.
Zaprezentowane przez Abramowskiego rozwiązanie nie jest więc zbieżne z propozycją Tołstoja i nie zmierza także do negacji indywidualnej wartości sztuki. Opozycja między jednostką a społeczeństwem zostaje przez niego rozstrzygnięta w inny
sposób. W rezultacie doświadczenia estetycznego – twierdzi Abramowskiego – mamy
do czynienia z następującym stanem:
Zanik mego przeciwstawiania się osobniczego innym ludziom, który pochodzi
z odwrócenia się zjawisk swym obliczem bezimiennym, z czysto indywidualnej
natury piękna, równoznaczny dla duszy mojej z poczuciem siebie jako
człowieka w ogóle, z poczuciem swej jaźni społecznej. (…) Przeżyty moment
piękna pozostawia w duszy ludzkiej głęboki, intuicyjny ślad – ślad wyzwolenia
się od kłopotliwych potrzeb życia, od tego zatem, co najsilniej przeciwstawia
człowieka innym ludziom; i tym sposobem czyni nas bardziej uzdolnionymi do
tego, abyśmy przejrzeli siebie nawzajem w uczuciu braterstwa30.
W powyższym fragmencie eseju „Co to jest sztuka?” na uwagę zasługuje między
innymi paradoksalne przekonanie, że w doświadczeniu skrajnie zindywidualizowanym
dochodzi do odkrycia prawdziwej, społecznej natury człowieka. Dzieje się tak dlatego,
że Abramowski, podobnie jak Durkheim i Simmel, utożsamia ludzką racjonalność ze
społecznym aspektem ludzkiego życia31. Jeżeli przeżycie piękna jest poznaniem
Tamże, s. 35.
Tamże, s. 54.
29 Tamże, s. 37.
30 Tamże, s. 57.
31 Walicki A., Filozofia…, s. 331.
27
28
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agnostycznym, intuicyjnym, pozaintelektualnym, w którym nie biorą udziału słowa
i pojęcia, a działanie uwagi jest zawieszone, to owa racjonalność społeczna, bezpośrednio związana z utylitarnym nastawieniem do życia, musi być w tym doświadczeniu
nieobecna. Abramowski, jako filozof wywodzący się z marksizmu, nie chce jednak
rezygnować z aspektu społecznego32. Stąd też wniosek, jaki przedkłada w swoim eseju,
zbliża go do stanowiska Tołstoja. Jak odnotowuje Dąbrowska w broszurze poświęconej jego życiu i twórczości:
sztuka potęguje w nas i wciąż podnieca poczucie Braterstwa ludzi. Podziwiając dzieło sztuki „zapadamy w taką głąb naszej indywidualności, w której
przestajemy już czuć się sobą, a czujemy się wszystkimi”. Budząc w nas
uczucia bezinteresowne, sztuka usuwa to, co ludzi dzieli, więc choć nie mówi
pozytywnie o braterstwie, czyni nas bardziej zdolnymi do odczucia naszej
tożsamości z innymi ludźmi. I czyni to bez względu na to, jaki temat porusza33.
Trzeba jednak dodać, że w przypadku ideału braterstwa nie sposób mówić o bezpośrednim wpływie Tołstoja na Abramowskiego. Wszak już we wczesnych pismach,
w których Abramowski zajmuje stanowisko marksistowskie, widoczna jest jego
tendencja do rozpatrywania różnych zjawisk społecznych i ekonomicznych za pomocą
pojęć moralnych. Na przykład w tekście „Społeczeństwa rodowe” idealizuje on pierwotną wspólnotę, sugerując, że może ona stanowić wzór dla współczesnego człowieka.
Komunizm pierwotny nie ograniczył się do wytworzenia u ludzi solidarności i braterstwa plemiennego; wytworzył on także uczucia ogólnoludzkiej dobroci i litości
nawet dla obcych przybyszów34. Można zatem powiedzieć, że choć Abramowski nie
przejął bezpośrednio od Tołstoja ideału braterstwa, to rozważając pojęcia sztuki i piękna,
podzielił jego przekonanie, że w życiu każdego człowieka sztuka powinna odgrywać
wielką rolę.

4. Zakończenie
Okazuje się więc, że analizując pojęcie piękna i sztuki, Abramowski, tak jak i Tołstoj,
dochodzi do tego samego ideału Braterstwa. Oczywiście u każdego z tych myślicieli
różne ścieżki prowadzą do tego wniosku. Jeżeli Tołstoj uznaje za wartościowe jedynie
te dzieła, których treść zależna jest od etyki, to Abramowski reinterpretuje tę ideę, wykorzystując kategorie psychologiczne. Jego zdaniem, sztuka, jako najbardziej indywidualna sfera ludzkiego życia, daje nam dostęp do rzeczywistości samej w sobie –
doświadczając jej pozaintelektualnie, odkrywamy naszą jedność ze światem i z innymi
ludźmi, a przez to także zaczynamy rozumieć naszą społeczną naturę. I chociaż
Abramowski usiłuje uwolnić twórczość artystyczną od wszelkich zobowiązań, skoro
jej istotą ma być poznanie agnostyczne, intuicyjne, to jednak poznanie to w jego
filozofii łączy się stale z ideałem braterstwa. Ostatecznie zatem można powiedzieć, że
pomimo różnic w samym pojmowaniu sztuki, jej istoty i zadań, Abramowski, podobnie
jak Tołstoj, nadaje jej doniosłe, bo moralne znaczenie w życiu człowieka.
Wątek ten porusza Stanisław Borzym we wstępie do „Metafizyki doświadczalnej Abramowskiego”. Zob.
Borzym S., Abramowski, filozof epoki modernizmu, [w:] Abramowski E., Metafizyka doświadczalna i inne
pisma, PWN, Warszawa 1980, s. XXXVII.
33 Dąbrowska M., Życie i dzieło Edwarda Abramowskiego, Nowy Obywatel, Łódź 2014, s. 44.
34 Abramowski E., Pisma popularnonaukowe i propagandowe: 1890-1895, Książka i Wiedza, Warszawa
1979, s. 34.
32
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Sztuka i Braterstwo, czyli Abramowski czyta Tołstoja
Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza eseju „Co to jest sztuka?” Edwarda Abramowskiego w kontekście książki
Lwa Tołstoja pod takim samym tytułem. Porównując poglądy tych twórców, badacze podkreślają zazwyczaj zachodzące pomiędzy nimi różnice, jednak wydaje się, że istnieją podstawy, by sądzić, że teoria sztuki
Tołstoja nie jest dla Abramowskiego jedynie punktem wyjścia do dalszych rozważań i że podobieństwo
ich myśli nie ogranicza się do postulatu bojkotu instytucji państwa. Mamy tutaj bowiem do czynienia ze
ścisłą korelacją, jaka zachodzi między sztuką a ogólnoludzkim ideałem braterstwa, który ma się na jej
gruncie realizować. Takie postawienie problemu twórczości artystycznej wiedzie – tak Abramowskiego,
jak Tołstoja – do uznania, że sztuka nie może być przywilejem wybranej klasy społecznej; konieczna jest
zatem jej demokratyzacja, przez co ostatecznie staje się ona, wedle słów Iwaszkiewicza, ponadludzkim
łącznikiem, pobudzicielem mistycznego braterstwa. Różne drogi prowadzą jednak do tego ideału. W przeciwieństwie do Tołstoja Abramowski uważa, że, jako najbardziej indywidualna sfera ludzkiego życia,
sztuka daje nam dostęp do rzeczywistości samej w sobie – doświadczając jej, odkrywamy naszą społeczną
naturę. I mimo iż usiłuje on uwolnić twórczość artystyczną od wszelkich zobowiązań, skoro jej istotą ma
być poznanie agnostyczne, to jednak poznanie to w jego filozofii łączy się stale z ideałem braterstwa.
Ostatecznie mimo różnic w samym rozumieniu sztuki Abramowski i Tołstoj są zgodni, że zasługuje ona na
wyróżnione miejsce w naszym życiu.
Słowa kluczowe: Edward Abramowski, Lew Tołstoj, filozofia sztuki, estetyka
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Moralność i bigoteria – kobiece postawy
w literaturze niderlandzkiej końca XVIII stulecia
1. Wstęp
W jednym z fragmentów „Pieśni gospodarskich” („Economische liedjes”, 1784) –
niderlandzkiego zbioru poezji dydaktycznej duetu pisarskiego Elisabeth (Betje) Wolff –
Agatha (Aagje) Deken znajdujemy fragment, z którego pobrzmiewa sceptycyzm autorek odnośnie do wpływu kobiet na ówczesne społeczeństwo. Podczas gdy pod koniec
XVIII wieku bez mała wszyscy zaangażowani byli w reformę państwa holenderskiego,
które po okresie Złotego Wieku doświadczało stagnacji na wielu polach, kobiety
zdawały się być w tym procesie zbędne. Wolff i Deken w gorzkich słowach pytały:
(…) a cóż my możemy zrobić? My, kobiety bez posagu i autorytetu. Otóż nie
możemy zrobić nic! Zupełnie nic! Nie oczekuje się od nas, abyśmy poprzez
inteligentne rozwiązania pomagały ulepszać fabryki, abyśmy poszukiwały
nowych rynków handlowych, dokonywały korzystnych dla gospodarki odkryć
na żeglownych szlakach, rozwijały rolnictwo, z piaszczystych wydm i leżących
odłogiem zarośli tworząc urodzajne łąki2.
Tym samym autorki podkreślały XVIII-wieczny podział ról społecznych: handel
i polityka były domeną mężczyzn; do kobiet należały jedynie domowe obowiązki.
Świat, w którym kobiety odgrywały coraz istotniejszą rolę z niewielkimi (aczkolwiek
przełomowymi) wyjątkami był jedynie fantasmagorią, a literacka fikcja tylko od czasu
do czasu nabierała realnych kształtów. Na gruncie holenderskim zdarzało się to jednak
coraz częściej.
Niecenionym źródłem wiedzy o stosunkach społecznych, które literatura starała się
gruntownie opisywać, podkreślając coraz wyraźniejsze zmiany w łonie holenderskiego
społeczeństwa, jest powieść epistolarna „Historia panny Sary Burgerhart” („De historie
van mejjufrouw Sara Burgerhart”, 1782) autorstwa wspomnianych powyżej Wolff
i Deken. W artykule poddałem analizie niewielki wycinek wspomnianej powyżej
„literackiej fantasmagorii”. Przedstawiony w powieści świat, w którym kobiety pełniły
dominującą rolę, ukazałem przez pryzmat systemu wartości moralnych. Do opisu
wybrałem dwie skrajne postawy, którym Wolff i Deken nadały w „Historii” decydujące znaczenie: pierwsza (wdowa Maria Spilgoed/mądry przewodnik życiowy) świadczyła o kobiecej niezależności i niecenionej wartości społecznej; druga (Zuzanna
Hofland/fanatyczna bigotka) była jej zaprzeczeniem. Dzięki takiemu kontrastowi
starałem się zrekonstruować XVIII-wieczną moralność widzianą nie tylko przez pryzmat
tego, co wzorcowe, ale także tego, co naganne. Artykuł stanowi świadectwo coraz
ważniejszej roli kobiet i ich wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa, pokazując
także ewolucję kobiecych postaw w oświeceniowej Holandii3.
jan.urbaniak@uwr.edu.pl, Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu, Wydział
Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski, www.kfn.uni.wroc.pl.
2 Cyt. za: Deken A., Wolff E., Economische liedjes, s. XI (przeł. Autor).
3 Stan badań dotyczących niderlandzkiej literatury kobiecej w czasach dawnych (1100-1830) w języku
polskim jest skromny i ogranicza się do zaledwie kilku pozycji. „Holenderski Werter i Sara o chłodnym sercu,
1
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„Historia” idealnie nadaje się do tego typu analizy. Po pierwsze zarówno autorkami, jak i odbiorcami powieści były kobiety. Utwór stanowił zatem szczerą manifestację kobiecych aspiracji i pragnień, zaznaczając przy tym przełomowy moment
w historii literatury, jakim było kształtowanie się kobiecego czytelnika o odmiennych
od czytających mężczyzn potrzebach i gustach. Po drugie „Historia” przedstawiała różnorodną gamę kobiecych postaci, którym autorki z zaufaniem oddawały w ręce tworzenie
świata przedstawionego. Dzięki temu czytelnik był w stanie przekonać się, jak wyglądałaby rzeczywistość, w której kobiety otrzymywały swobodę w wyrażaniu własnego
zdania, pole dla edukacji siebie i innych oraz możliwość określania norm społecznych.

2. Emancypacja poprzez kolektywne działanie – początki publicznej
działalności kobiet w oświeceniowej Holandii
Wspomniane we wstępie „przełomowe wyjątki” od reguły nakazującej kobietom
trzymanie się z dala od przestrzeni publicznej, realizowały się w różnego rodzaju stowarzyszeniach. Był to mocno wpisany w ideologię epoki system kolektywnych form
działania, który szczególnie pod koniec XVIII stulecia ugruntowywał rozwój mieszczaństwa. Mieszczanie tworzyli w ramach stowarzyszeń własny, niezależny model
kultury oparty o nieznany dotąd system autorytetów4. Podstawę tego systemu stanowili
charyzmatyczni członkowie towarzystw: byli oni zaangażowani politycznie, nierzadko
kontestowali ortodoksyjną wiarę ewangelicką oraz komunikowali się ze sobą przy
pomocy prasy. To na ich barkach spoczywała odpowiedzialność za losy Holandii, która,
jak wspomniałem, w wieku XVIII przeżywała wyraźny regres5. Należy podkreślić, że
stowarzyszeniowi aktywiści w zdecydowanej większości byli mężczyznami. Jeśli
weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie najbardziej interesujące nas stowarzyszenia
poetyckie (nider. dichtgenootschappen), to zauważymy wyraźny rozdźwięk pomiędzy
liczebnością kobiet i mężczyzn. Pod koniec XVIII stulecia proporcje te wynosiły 47 do
1700, a niektóre towarzystwa kategorycznie zabraniały kobietom wstępu w swoje
progi6. Z drugiej strony, jeśli już dopuszczano kobiety do uczestnictwa w zebraniach,
otrzymywały one doskonałą okazję do zaistnienia w przestrzeni publicznej – przestrzeń tę mogły na równych prawach dzielić z mężczyznami. Co prawda trudno było
wyobrazić sobie kobiety przemawiające przed zdominowanym przez mężczyzn audyczyli żar uczuć kontra dogmatyczny racjonalizm” (2018) oraz „Uczucie w służbie moralności. Kilka refleksji
na temat bohaterów powieści niderlandzkiej końca XVIII wieku” (2021) autora niniejszego artykułu dotyczą
literatury oświeceniowej; w eseju „››W sztukach ułomność swoją znam…‹‹ Dawna literatura kobieca” (2018)
M. Dowlaszewicz opisuje zjawisko przez pryzmat średniowiecza i Złotego Wieku (wiek XVII), natomiast M.
Sakowska („Portret, postać, autorka: Kobieta a literatura europejskiego średniowiecza”, 2009) skupia się
wyłącznie na kobiecym pisarstwie w wiekach średnich w szerszym kontekście europejskim. W Holandii na
uwagę zasługują przede wszystkim trzy pozycje: A. Sneller, „Met man en macht. Analyse en interpretatie van
teksten van en over vrouwen in de vroegmoderne tijd” (1996), A. Swinnen, „Het slot ontvlucht: de
‘vrouwelijke’ Bildungsroman in de Nederlandse literatur” (2006) oraz L. van Gemert et al. (red.), „Women’s
Writing in the Low Countries 1200-1875” (2010). Ważny wkład w analizę literatury kobiecej w czasach
„przedwspółczesnych” (z uwzględnieniem oświecenia) mają także R. Honings, L. Jensen, „Romantici en
revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in Nederland in de 18e en 19e eeuw” (2019).
4
Baar-de Weerd C., Uw sekse en de onze. Vrouwen en genootschappen in Nederland en in ons omringende
landen (1750-ca. 1810), Verloren, Hilversum 2009.
5 Berg W. van den, Sociabiliteit, genootschappelijkheid en de orale cultus, s. 151-170, [w:] Spies M. (red.),
Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefening, Wolters-Noordhoff, Groningen 1984.
6 Honings R., Jensen L., Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in Nederland in de 18e en
19e eeuw, Prometheus, Amsterdam 2019, s. 64.
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torium, inaczej sprawy się miały w przypadku możliwości nadsyłania prób literackich
na organizowane przez stowarzyszenia konkursy. Odbywały się one regularnie, a wiersze
pisano na zadany temat; utwory oceniano głównie pod kątem realizacji formalnych
założeń: wartościowa poezja miała edukować, budzić ducha narodowego i pozostawać
w ścisłym związku z francuskim klasycyzmem, którym literatura niderlandzka przesiąknięta była przez całą epokę7.
Tak upubliczniony został talent Juliany Cornelii de Lannoy (1738-1782). To
przykład osobliwy – De Lannoy pochodziła z arystokracji (była baronową), lecz jej
stosunek do arystokratycznych elit był dość krytyczny. Dała temu wyraz w utworze
„Uczta” („Het gastmaal”, 1777), w wymowny sposób oddając dekadentyzm środowiska
żyjącego przeszłością, wręcz odrażającego w swoim marnotrawieniu pieniędzy i budzącego szczere współczucie wobec braku refleksji nad teraźniejszością8. Poetce bliżej
było do mieszczańskiego modelu kultury. W 1774 roku wzięła ona udział w konkursie
organizowanym przez stowarzyszenie „Kunst wordt door arbeid verkreegen” (Sztuka
osiągana jest przez pracę), którego tematem były postacie z narodowego panteonu
historycznych bohaterów. De Lannoy wygrała ów konkurs, zachwycając komisję
żarliwą i szczerą miłością do ojczyzny. Zresztą nie był to jej jedyny sukces. Kolejne
nagrody w konkursach poetyckich skutkowały wydarzeniem, które w ówczesnych
czasach było bezprecedensowe – poetka uzyskała tytuł honorowego członka jednego
ze stowarzyszeń („Kunstliefde spaart geen vlijt” – Miłość do sztuki nie szczędzi
pilności)9. Tym samym jest status został zrównany ze statusem męskich przedstawicieli
elit kulturalnych.
De Lannoy przetarła szlak, otwierając przed XVIII-wiecznymi Holenderkami
nieznane dotąd perspektywy uczestniczenia w życiu kulturalnym i wpływania na jego
charakter. Można zaryzykować tezę, iż bez odwagi De Lannoy pisarki pokroju Wolff
i Deken nigdy nie zdecydowałyby się na literacki debiut. Z jak wielkim trudem taka
odważna postawa zdobywała społeczną akceptację, niech świadczy wypowiedź
autorek „Historii”, które obowiązki domowe nadal stawiały ponad kulturotwórczą rolę
kobiet w stowarzyszeniach:
Mówię to z pełnym przekonaniem, iż smutno wyglądałoby domowe ognisko,
jeśli wszystkim niepozbawionym bystrości umysłu dziewczętom przyszedłby
nagle do głowy kaprys, aby miast zakasać rękawy, oddając się pożytecznym
pracom domowym, oddawałyby się poetyckim rymowankom; gdyby wątpliwy
zaszczyt bycia członkiem poetyckich stowarzyszeń przedkładały ponad bycie
gospodynią domową10.

Urbaniak J., Batalia o człowieka Oświecenia. XVIII-wieczne czasopiśmiennictwo holenderskie jako
zwierciadło epoki, Atut, Wrocław 2016, s. 54-59.
8 Leemans I., Johannes G.-J., Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800,
Bert Bakker, Amsterdam 2013.
9 Honings R., Jensen L., dz. cyt., s. 65-66.
10 Wolff E., Deken A., Geschrift eener bejaarde vrouw, (ed. Hanou A.), Amsterdam University Press,
Amsterdam 2007, s. 60.
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3. Kobieca moralność – przypadek wdowy Spilgoed z powieści „Historia
panny Sary Burgerhart”
Postawa Wolff i Deken w świetle powyższego sformułowania wydaje się co najmniej dwulicowa. Pisarki, które przeszły do historii literatury niderlandzkiej jako żarliwe
i skuteczne orędowniczki kobiecej emancypacji, zdawały się powielać stereotypy, nakazujące kurczowe trzymanie się społecznych ról i sumienne wypełnianie obowiązków.
Być może wynikało to z typowo holenderskiej cechy, jaką od wieków było poczucie
konieczności wypracowania konsensusu. Nakazywało to unikanie zbyt kontrowersyjnych opinii, co sprawiało, że chęć przeprowadzania społecznej rewolucji musiała być
manifestowana niekiedy w dość przewrotny sposób, ukrywający prawdziwe intencje.
Z taką przewrotną strategią mamy do czynienia na kartach „Historii”. Z jednej strony
powieść była manifestem kobiecej kreacji literackiej, z drugiej przykładem pokazującym, jak autorki wtłaczały tytułową bohaterkę w pewien schemat zachowań, nakazujący
jej wybór uczucia przez rozsądek, dbanie o domowe ognisko oraz skupianie się tylko
i wyłącznie na życiu rodzinnym11. Z jednej strony mamy do czynienia z odważną
prezentacją poglądów obu pisarek (szczególnie Wolff, która w bezpardonowy sposób
krytykowała ortodoksyjny Kościół reformowany12), z drugiej z pokorą wynikającą ze
świadomości własnej pozycji w społeczeństwie. W przedmowie do drugiego wydania
„Historii” (1783) czytamy: Niektórzy mniemają, ba, są o tym nawet przekonani, iż my,
kobiety, nie byłybyśmy w stanie napisać książki tego rodzaju13.
Wolff i Deken zmuszone były do tego, aby emancypacyjną rewolucję zamknąć
w ramach literackiej kreacji. W świecie „Historii” to kobiety pełniły ważne społeczne
role – to od nich zależało powodzenie tytułowej bohaterki na jej drodze do wielowymiarowego szczęścia. Mimo że instytucja stowarzyszeń, w których brylowała wspomniana powyżej De Lannoy, w powieści się nie pojawiała, to autorki zwracały uwagę
na wartość kolektywnego działania. Wychowanie, pomoc finansowa, wyznawanie
wiary, patriotyczne manifestacje, a nawet niewinne niedzielne rozrywki – wszystko to
zależało od jakości relacji społecznych i umiejętności życia w społeczeństwie.
Nad moralnością Sary czuwała niejaka wdowa Maria Spilgoed – właścicielka
pensji dla sierot. Sara trafiła pod jej opiekę po śmierci obojga rodziców i ucieczce
z domu ciotki Zuzanny Hofland, postaci skrajnie odmiennej od wdowy, której poświęcony
zostanie kolejny rozdział.
Wdowa Spilgoed to ideał osobowy. Reprezentowała cechy mocno osadzone nie
tylko w filozofii epoki, lecz także w projekcie społecznej odnowy, który przeszedł do
Urbaniak J., Holenderski Werter i Sara o chłodnym sercu, czyli żar uczuć kontra dogmatyczny racjonalizm,
s. 601, [w:] Koch J., Oczko P. (red.), Widzę rzeki szerokie… Z dziejów dawnej literatury niderlandzkiej, (t. I),
Biblioteka Werkwinkel, Poznań 2018.
12 Holenderski Kościół Reformowany (nider. Nederduitse Gereformeerde Kerk) – kościół protestancki
pozostający wierny naukom Jana Kalwina. Podczas wojny o niepodległość Holandii (wojna osiemdziesięcioletnia) w XVI wieku uznany został za Kościół publiczny: jego pozycja stała się wyraźnie uprzywilejowana
kosztem innych wyznań protestanckich. Kościół reformowany był wspierany (także finansowo) przez elity
państwowe, które w zamian za to miały wpływ na wybór urzędników kościelnych. Z drugiej strony wszystkie
funkcje państwowe mogły być pełnione jedynie przez osoby wyznania reformowanego. Taki stan
obowiązywał od końca XVI wieku aż do końca XVIII wieku. O krytyce Kościoła reformowanego przez E.
Wolff zob. Buijnsters P.J., Wolff en Deken, Martinus Nijhoff, Leiden 1984, s. 120-122.
13 Wolff B., Deken A., De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart, (ed. Postma-Stamperius H.), Elsevier,
Amsterdam-Brussel 1979, s. 1.
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historii XVIII-wiecznej Holandii jako „moralna reorientacja”14. Reorientacja ta
zakładała znalezienie narzędzi do poprawienia moralności Holendrów także poprzez
literaturę. Piętnowała życie ponad stan, lenistwo, egoizm, a nawet używanie galicyzmów
w języku niderlandzkim; wynosiła na piedestał opanowanie, racjonalizm, edukację
i praktyczną wiarę. Wdowa Spilgoed stanowiła kompilację pozytywnych wartości, co
z miejsca predestynowało ją do pełnienia odpowiedzialnej roli w wychowaniu pozbawionej moralnej busoli Sary Burgerhart. Zarówno moralna odnowa, jak i instytucja
pensji dla sierot przypominały o społecznym (a więc nie jednostkowym) wymiarze
powieści. Dom wdowy Spilgoed był „układem społecznym w mikroskali”, w którym
młodzi ludzie poprzez codzienne relacje uczyli się nawiązywać przyjaźnie, wzajemnie
sobie pomagać czy też rozwiązywać konflikty; ich wychowanie natomiast przyczyniało się do powodzenia społecznej misji, której celem miał być moralny rozwój.
Zgodnie z łacińską zasadą nomen est omen, która w XVIII-wiecznej powieści była
ważnym narzędziem retorycznym niezbędnym do konstruowania bohaterów (tzw.
nazwisko znaczące), „Spilgoed”15 odnosić się może zarówno do drobnego złota wykorzystywanego do wytwarzania nici do haftu (nider. spilgoud) – materiału subtelnego,
wartościowego i pięknego zarazem, jak i do osoby emanującej wokoło dobrem (sam
termin „spil” oznacza rdzeń, jądro, serce). I właśnie wokół tej postaci koncentrowały
się obszerne fragmenty powieści, a opisy jej relacji z poszczególnymi bohaterami
stanowiły swoisty moralitet – cenną lekcję właściwego podejścia do wiary, uczuć czy
wartości moralnych. Wdowa Spilgoed to alter ego autorek – dzięki niej powieść
wypełniała swój parenetyczny przekaz.
Najważniejszą funkcją, którą Wolff i Deken przydzielały wdowie Spilgoed w powieści była więc funkcja edukacyjna. Doświadczenie życiowe, wiek i pozycja społeczna
predestynowały ją do pełnienia funkcji życiowej przewodniczki16. Z miejsca zyskiwała
sympatię podopiecznych (i czytelników powieści), co zawdzięczała cieszącymi się
społecznym uznaniem cechom, które stanowiły podstawę oświeceniowej filozofii,
zawartej w popularnych wówczas dziełach Jeana Jacquesa Rousseau („Émile, ou de
l’éducation”, 1762), Johna Locke’a („Some Thoughts Concerning Education”, 1693)
czy niderlandzkiego poety i pedagoga Hieronymusa van Alphena („Proeve van kleine
gedichten voor kinderen” – „Wybór wierszy dla dzieci”, 1778).
Cechą wdowy, na którą często powoływali się pozostali bohaterowie powieści,
była szlachetność. O cesze tej świadczyła nie tylko chęć pomocy innym, lecz w równym stopniu zasady moralne, którymi wdowa Spilgoed się kierowała. Tak widziała ją
Aletta Brunier, przyjaciółka Sary, która w jednym z listów do swojego narzeczonego
(List 155) wręcz rozpływała się nad przymiotami wdowy: (…) dla opisu wdowy
Spilgoed wręcz brakuje mi słów! Szlachetna postawa, subtelna uroda, serdeczny
charakter niczym u anioła, który Boskiej łasce nas poleca!17 W podobnym tonie wypowiadał się także mąż Sary, Hendrik Edeling. W poemacie jego pióra zatytułowanym
14

Buijnsters P., Traditie en vernieuwing. Nederlandse ABC-boeken uit de achttiende eeuw, s. 161, [w:] Ter
Linden J., De Welsink D. (red.), A is een Aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden,
Querido, Amsterdam 1995; Urbaniak J., dz. cyt., s. 95.
15 Panieńskie nazwisko bohaterki, Buigzaam, to również nazwisko o znaczeniu alegorycznym, które odnosiło
się do uległości (buigzaam oznacza giętki, elastyczny, a także uległy).
16 Cheek P.L., Heroines and Local Girls: The Transnational Emergence of Women’s Writing in the Long
Eighteenth Century, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2019, s. 169.
17 Wolff B., Deken A., dz. cyt., s. 333.
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„Do Opatrzności”, który Sara przekazała wdowie (List 167), Hendrik nawiązywał do
bolesnej przeszłości Marii Spilgoed. Naznaczone piętnem cierpienia życie wdowy
wywoływało u niego szacunek i współczucie, dając podstawę do patetycznego podziękowania za lekcje, jakie jego małżonka miała szczęście od Spilgoed odebrać: (…)
Szlachetna wdowa ma szacunek za swe cnoty/Zgryzota, boleść, płacz przydały duszy
mrok./Raz siedem tłustych lat, raz biedy czuła dotyk/W przyjaźni z Burgerhart kolejny
płynie rok18.
W powyższych cytatach zwracały uwagę dwie rzeczy: „religijna osnowa” opisu
wdowy oraz zawoalowany komentarz do tragicznych wydarzeń z przeszłości. Wydarzenia te Maria Spilgoed opisała dokładnie w Liście 44, który stanowił próbę rozliczenia się z bolesną traumą oraz swego rodzaju moralny testament, niezbędny dla
zrozumienia motywacji wdowy do szlachetnego działania. Spilgoed stała się ofiarą
nieszczęśliwej, upokarzającej miłości do zamożnego kupca, aby następnie w krótkim
odstępie czasu przeżyć stratę jedynego, ukochanego dziecka19. Mimo niewyobrażalnej
tragedii była ona w stanie zapanować nad niszczącymi ją emocjami i z chłodną głową
podjąć przemyślaną, racjonalną decyzję, która ukształtowała jej późniejsze życie:
Obmyśliłam w swojej głowie plan, który idealnie pasował do mnie: nie wymagał życia
w centrum (…) świata, a z drugiej strony oferował zajęcie i zapomnienie. Zdecydowałam się na żywot, który prowadzę do tej pory20. Strata dziecka spowodowała
u wdowy pragnienie przelania matczynych uczuć na potrzebujące życiowego przewodnika sieroty; strata męża nauczyły ją pokory wobec uczucia. Najważniejszym
przesłaniem Listu 44 była jednak manifestacja niezależnej postawy Marii Spilgoed.
Była ona widoczna zarówno w odważnej decyzji samotnego wychowywania dziecka,
nietuzinkowej jak na tamte czasy ucieczce od męża, jak i we wcielonym w życie planie
prowadzenia pensji dla sierot, co spotkało się z drwinami i niechęcią jej najbliższej
rodziny (Poinformowałam o mojej decyzji rodzinę – sprzeciwili się temu, a widząc, że
postawiłam na swoim, oskarżyli mnie o nikczemność. Musiałam znosić okrutne traktowanie. Jednak nie byli w stanie mnie obrazić. Wiedziałam, że robię dobrze i że nie ma
dla mnie lepszego ratunku, aby wyrwać się z przygnębiającej apatii)21. Wątek nieszczęśliwej miłości Marii Spilgoed stanowił ostrzeżenie przed ignorowaniem prawdziwego uczucia. W „spowiedzi” wdowy zawarty był czytelny przekaz: ślub, którego
jedyną motywacją było wyrachowanie (Maria wyszła za zamożnego kupca wbrew
woli, po namowach rodziców i znajomych) zamiast szczęścia przynosił jedynie gorycz
i tragedię.
Ważną rolę w konstrukcji postaci wdowy Spilgoed odgrywała życiowa mądrość.
Nie wynikała ona jedynie z bagażu bolesnych doświadczeń, ale w równym stopniu
z przemyślanej edukacji. Wdowę często można było spotkać z książką w ręku, co
stanowiło podkreślenie wagi słowa pisanego dla kształtowania ludzkiego wnętrza. Czytanie nabierało w powieści charakteru obowiązkowej czynności człowieka oświecenia –
stanowiło papierek lakmusowy jego wiedzy. Często na kartach „Historii” dyskutowano
o literaturze, czerpiąc z niej naukę o otaczającym świecie. Sara w jednym z pierwszych
Tamże, s. 381.
Urbaniak J., Uczucie w służbie moralności. Kilka refleksji na temat bohaterów powieści niderlandzkiej
końca XVIII wieku, s. 155, [w:] Kozłowska J., Chodźko E., Motywy miłości, kobiety i rodziny w wybranych
dziedzinach nauki, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2021.
20 Wolff B., Deken A., dz. cyt., s. 96.
21 Tamże.
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opisów wdowy (List 14) poza innymi przymiotami zwracała uwagę między innymi na
miłość Marii Spilgoed do czytania:
To kobieta o dobrych manierach, porządna i wykształcona – od razu daje się
to poznać. Mówi niewiele, ale jak już coś powie, to z sensem. Dużo czyta i to
w różnych językach; jest obyta w świecie i pięknie gra na pianinie. W prowadzeniu domu jest schludna i pracowita22.
Równie ważną rolę w kreacji postaci wdowy pełniła jej pobożność. W „Historii”
istotnym wątkiem była konfrontacja dwóch postaw religijnych. Wdowa reprezentowała
oświeceniowy wariant wyznania ewangelickiego – praktyczny, oparty na prawych
zasadach moralnych, w którym było miejsce na kontestację wyznaniowego fanatyzmu.
W jednym z listów (List 37) Sara donosiła swojej przyjaciółce Annie Willis o lekturach pobożnej wdowy:
Jeszcze słówko o czytaniu. Nasza droga gospodyni ma piękną kolekcję pouczających kazań: najbardziej podobają mi się te autorstwa Zollikoffera23
i Doddridge’a24. Czytamy też Pismo Święte, dzidziu moja kochana. To znaczy
czyta je szanowna wdowa Spilgoed, Aletta i ja25.
Wiele mówił wybór autorów, których dzieła można było znaleźć w domu wdowy.
Zollikofer przeszedł do historii jako teolog na wskroś nowoczesny, próbujący stworzyć
syntezę religii i filozofii oświecenia. Fakt, iż deista Diderot cenił jego poglądy
świadczy o postępowej, nietuzinkowej postawie Zollikofera26. Z kolei Doddridge przez
ortodoksyjnych ewangelików traktowany był jako wywrotowiec, a jego nonkonformistyczna postawa wobec ingerencji instytucji Kościoła w życie społeczne zapewniła mu
tylu zwolenników co przeciwników27. Można zatem uznać, że pobożność wdowy
Spilgoed (nowoczesna i daleka od ortodoksyjnej bigoterii) czerpała inspirację z dzieł
przytoczonych teologów. Prędzej czy później tak rozumiana religijność musiała doprowadzić do konfrontacji ze skrajnie odmienną postawą. I choć nie ma tu mowy
o bezpośredniej wymianie poglądów, to konfrontacja ta stanowiła ważny wątek „Historii”.

4. „Ciotka-bigotka” – przypadek Zuzanny Hofland i krytyka
ortodoksyjnej religijności
Mianem „ciotki-bigotki” opiekun Sary Burgerhart, Abraham Blankaart określał
siostrę zmarłej matki tytułowej bohaterki – Suzannę Hofland. Przypomnijmy, że Sara
zamieszkała u niej po śmierci rodziców, jednak długo tam nie wytrzymała. Postać
Tamże, s. 35.
Georg-Joachim Zollikofer (1730-1788) – szwajcarski teolog ewangelicko-reformowany, twórca wielu
pieśni kościelnych i przekładów dzieł teologicznych; studiował w Utrechcie. Był zwolennikiem religii
w zgodzie z ideałami oświecenia. Przyjaźnił się ze szwajcarskim filozofem Johannem Casparem Lavaterem,
był ceniony przez myśliciela Denisa Diderota.
24
Philip Doddridge (1702-1751) – brytyjski duchowny protestancki należący do ugrupowania „nonkonformistów”, które nie zgadzało się z władzą i dekretami Kościoła anglikańskiego. W XVIII-wiecznej
Holandii, w środowisku konserwatywnych kalwinistów, Doddridge uznawany był za heretyka. Mimo tego
jego dzieła tłumaczone były na język niderlandzki.
25 Wolff B., Deken A., dz. cyt., s. 75.
26 Schmelzer Ch., Schaar S. (red.), „Gedanke ohne Empfindung ist selten wirksam”: Georg Joachim
Zollikofer – Prediger der Spätaufklärung, Meine Verlag, Leipzig 2009.
27 Berg J. van den, Nuttall G.F., Philip Doddridge and the Netherlands: 1702-1751, Brill, Leiden 1987.
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ciotki od samego początku budziła odrazę28. Jej pycha, skąpstwo i fałszywa pobożność
stanowiły kontrast, dzięki któremu wdowa Spilgoed otrzymywała okazję do zaprezentowania własnych cnót. Hofland uosabiała wyznaniowy zaściankowy konserwatyzm,
który na kartach powieści ujęty został w terminie „złotowierni” (nider. fijnen). Oddawał on charakter środowiska świętoszkowatych bigotów, w którym ciotka Sary wiodła
prym. „Złotowierni” budzili skojarzenia z pietystami29, choć można przypuszczać, że
Wolff i Deken bardziej niż o napiętnowanie konkretnej gminy wyznaniowej chodziło
o krytykę ogólnej postawy, w której bigoteria, brak moralności i zawiść wysuwały się
na pierwszy plan. W „Historii” „złotowierni” odznaczali się świętoszkowatością, pijaństwem, bezpardonową krytyką wszystkiego i wszystkich, plotkarstwem, ignorowaniem
oficjalnej instytucji Kościoła reformowanego (wzorem angielskich purytanów spotykali się oni w domach na „pobożnych spotkaniach”), językiem naszpikowanym zdrobnieniami, który niekiedy bywał niecenzuralny (sic!). I choć etymologia terminu „złotowierni” nawiązywała do biblijnej Księgi Lamentacji, w której to gorliwi w wierze
chrześcijanie porównani zostali do szlachetnych synów Syjonu, cenionych jak czyste
złoto30 (Lm, 4,2), to w powieści termin ten nabierał charakteru prześmiewczego, uwypuklając typową dla sekciarskiego środowiska „wiarę w pieniądze”.
Z tego właśnie względu Suzanna Hofland stanowiła przykład osoby nad wyraz
skąpej, której skąpstwo wymykało się wszelkim definicjom i to nawet w kraju słynącym
przecież z ostrożnego podejścia do wydawania pieniędzy. Pieniądze, które ciotka
otrzymywała na wychowanie Sary, znikały jak kamfora. W jednym z listów tytułowa
bohaterka żaliła się swojej przyjaciółce, że nosi zniszczone łachmany – jej opiekunka
uważała za zbędne kupować nowe stroje:
Od czasu, jak skończyła się żałoba, muszę chodzić w ohydnej sukni z grubo
tkanego materiału. Moja pelisa31 zrobiona jest ze starego jedwabnego płaszcza
mojej babki – wytartego i wymiętego. Nie ma kaptura ani wstążki i jest niezdarnie zapinana na blaszany haczyk i oko. Mój lniany czepiec jest tak wielgachny, że widać spod niego jedynie czubek nosa. Poza tym noszę niezgrabne
buty i paskudne zielone pończochy32.
Wykwintne ubrania, biżuteria czy eleganckie kosztowności były przez ciotkę odrzucane, gdyż stały na przekór ascezie i prowadziły do zepsucia. „Złotowierni” mówili
w tym kontekście o „cielesnej naturze” człowieka grzesznego, skorego do zabawy,
przywiązującego wagę do „cielesnych” rozrywek i wyglądu. Zaprzeczeniem takiej
postawy był „człowiek duchowy”, skupiony na umartwianiu się, żarliwej modlitwie
i dzięki dobrym uczynkom otrzymujący życie wieczne33. „Historia” pokazała, że ludzi
duchowych na próżno było szukać wśród „złotowiernych”.
28

Wolff B., Deken A., dz. cyt., s. 292.
Pietyzm – nurt religijny, który narodził się w luterańskich Niemczech pod koniec XVII wieku za sprawą
Philippa Jacoba Spenera (1635-1705). Znalazł on podatny grunt do rozwoju wśród holenderskich protestantów. Ideologia pietystyczna przesiąknięta była ascezą, gruntownymi studiami nad Biblią i zindywidualizowaną, praktyczną pobożnością.
30 Uwspółcześniona Biblia Gdańska (UBG), Lm 4,2, Fundacja Wrota Nadziei, Toruń 2017.
31 pelisa (fr. pelisse) – ciepły płaszcz podbity futrem, którego wierzchnia warstwa była zazwyczaj z jedwabiu;
obramowany był futerkiem. Najczęściej szeroki, zaopatrzony w kaptur i wycięcia na ręce.
32 Wolff B., Deken A., dz. cyt., s. 20.
33 Zob. UBG, 1 Kor 2, 14-15.
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Parenetyczny wydźwięk powieści nakazywał, żeby ciotka Hofland za swoje
skąpstwo została ukarana. Na jednym z „pobożnych spotkań” została ona upita do nieprzytomności, a następnie ograbiona z całego majątku. Dla ofiary kradzieży najbardziej bolesny był fakt, iż rabusiami okazała się dwójka przyjaciół ze „złotowiernej”
sekty – brat Benjamin i Cornelia Slimpslamp.
Smutny przypadek Suzanny Hofland w „Historii” uznany został za karę Boską; nie
tylko pomógł jej się oczyścić, lecz także właściwie ocenić własne pozbawione moralności zachowanie oraz zakłamanie świętoszkowatych „złotowiernych”. Hofland mogła
przy tym liczyć na wybaczenie Sary oraz duchowe wsparcie niejakiej Stijntje
Doorzicht – postaci reprezentującej podobne wartości moralne jak wspomniana wdowa
Spilgoed. Wiara nakazująca zrozumienie grzesznika i chęć pomocy będącym w potrzebie uczyniła ze Stijntje idealnego przewodnika i powiernika dla skruszonej Hofland.
Podczas jednej z rozmów w prostych słowach wyperswadowała ona ciotce jej niegodziwe zachowanie wobec Sary:
Byłaś skąpa, niesprawiedliwa, podła, gniewna – oszczędzałaś na córce rodzonej
siostry. To Twoje skąpstwo musiało zepsuć Cię do szpiku kości, gdyż wciąż
byłaś usprawiedliwiana za własne nieprawości; wmawiano Ci, że owszem był
to Twój największy grzech, potrzebny jednak do tego, aby żyć w ascezie –
to była taka rózga, która spadała na Ciebie z rąk samego Lucyfera34.
Suzanna Hofland i jej środowisko dużą wagę przywiązywali do Biblii, widząc
w niej drogowskaz właściwego postępowania. Jednak ich interpretacja Słowa Bożego
była bardzo subiektywna, nierzadko podporządkowana fałszywej ideologii. W królu
Izraela Dawidzie czy św. Pawle z Tarsu35 nie widzieli nic poza inkarnacją grzechu:
pierwszemu zarzucali cudzołóstwo, drugiemu wrogość wobec chrześcijan – kategorycznie ich piętnowali, nie zważając na zasługi obu postaci dla historii chrześcijaństwa
(skuteczną politykę Dawida w państwie izraelskim czy szczere nawrócenie Szawła,
który z czasem stał się jednym z ważniejszych apologetów nauki Jezusa). Taka interpretacja Biblii często leżała u podstaw konfliktów na kartach powieści. W emocjonalnym liście do Suzanny Hofland (List 19) krewki i darzący szczerą nienawiścią sekciarskie
towarzystwo „złotowiernych” Abraham Blankaart wściekał się na niezrozumienie
przez nich treści Pisma Świętego, podkreślając pospolitą głupotę członków sekty: (…)
Słowo honoru, spaliłbym się ze wstydu, gdybym w taki sposób interpretował słowo
Boże, posługując się do tego szatańską głupotą, tak jak przyjęło się to robić u Was,
„złotowiernych”36.
Szatan w różnych ujęciach i metaforach stanowił swego rodzaju „retoryczny oręż”
używany zresztą przez obie strony wyraźnie zarysowanego w powieści konfliktu.
„Złotowierni” konfrontowani byli w nim z apologetami chrześcijańskiej moralności,
którzy bez zbędnej ornamentyki, języka naszpikowanego cytatami z Biblii i ciągłego
34

Wolff B., Deken A., dz. cyt., s. 270.
król Dawid (ok. 1040 – ok. 970 r. p.n.e.) – władca Izraela, skuteczny polityk, który uczynił z Jerozolimy
centrum religijne państwa izraelskiego i zjednoczył zwaśnione plemiona żyjące na jego terenie. Jego przeciwnicy zarzucali mu despotyzm oraz cudzołóstwo. Św. Paweł z Tarsu – misjonarz i jeden z głównych architektów Kościoła chrześcijańskiego jako wspólnoty; pierwotnie jako Szaweł (Saul) należał do bractwa religijnego
faryzeuszy i prześladował chrześcijan. Po nadprzyrodzonym widzeniu Chrystusa stał się przykładnym głosicielem nauk chrześcijańskich.
36 Wolff B., Deken A., dz. cyt., s. 45.
35
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obnoszenia się z własną pobożnością zwyczajnie, powtarzając za holenderskim
myślicielem Baruchem Spinozą (1632-1677), „kochali bliźniego”37. Przynależność do
gminy wyznaniowej przestawał mieć znaczenie w obliczu postępowania zgodnego
z wewnętrznymi nakazami moralnymi. Dla „złotowiernych” szatan widoczny był
nawet w popularnych koafiurach – efektownych perukach noszonych przez modne
XVIII-wieczne Holenderki. Suzanna Hofland widziała w nich „znamię Bestii”, co
miało nawiązywać do Księgi Objawienia, w której mowa o wychodzącej z morza bestii
(metaforze władzy świeckiej) oraz kreaturze wychodzącej z ziemi (metaforze Antychrysta)38. Dzieło szatana można było odnaleźć także w grze w lombra (popularnej rozgrywce karcianej, która do Holandii przybyła z Hiszpanii) czy nawet w zwykłym tańcu.
Sztywny gorset moralnych przykazań Suzanny Hofland nie przekonywał czytelników. Wolff i Deken zauważały w nim po pierwsze zbyt bezpośrednie nawiązania do
dogmatyzmu ewangelickiego Kościoła reformowanego, któremu, jak pamiętamy,
Wolff wypowiedziała otwartą wojnę39, po drugie zaś taka moralność przestawała mieć
jakiekolwiek znaczenie w obliczu zakłamania i obłudy jej orędowników.
Wolff i Deken ostatecznie odbierały jakiekolwiek prawo moralne sekcie „złotowiernych” w Liście 133. Znajdujemy w nim opis „nabożnego spotkania” w domu
jednej z wiernych. Na spotkaniu tym winy odkupuje się za pieniądze, do Boga zwraca
się bez należnej czci, a biesiada kończy się libacją, podczas której odmawiana jest
modlitwa: (…) wybełkotana przez na wpół pijane gęby: „Paaanie! Słuuuga twój
skrzeszył! Paaanie! Przebaszzzz za grzechy karygodne słudze sweeemu!”40. Obecna na
spotkaniu Stijntje Doorzicht w popłochu ucieka.

5. Podsumowanie
Ucieczkę Stijntje Doorzicht ze spotkania „złotowiernych” można odczytywać jako
przenośnię podkreślającą odrazę autorek „Historii” względem fałszywej pobożności.
W powieści wyraźnie został określony kodeks moralnego postępowania oraz rola kobiet
w wypełnianiu jego założeń. Wolff i Deken wykreowały świat kierowany kobiecą
ręką, co w zamyśle miało być głosem w dyskusji nad większym wpływem kobiet na
charakter epoki oświecenia.
Wdowa Spilgoed stanowiła ideał osobowy, reprezentowała najważniejsze wyznaczniki epoki: racjonalizm, wiedzę, dydaktyzm i przede wszystkim moralność. Ze swoim
szczytnym działaniem, jakim było prowadzenie pensji dla sierot, wpisywała się w
kolektywny charakter holenderskiego oświecenia, który obecny był w różnego rodzaju
stowarzyszeniach, klubach i mniej lub bardziej formalnych zgromadzeniach stawiających sobie za cel wychowanie w moralności. Wdowa Spilgoed przekazywała ową
moralność w subtelny i skuteczny zarazem sposób – wychowując, uznawała suwerenność swoich podopiecznych, podkreślała zaufanie do ich wyborów, pozbawiona była
aroganckiej stanowczości. W tych cechach wdowy wyraźnie pobrzmiewały założenia
oświeceniowej filozofii (i pedagogiki), która poprzez dzieła Jeana Jacquesa Rousseau,
Johna Locke’a czy niderlandzkiego poety i pedagoga Hieronymusa van Alphena
zdobywała coraz większe uznanie. W konstrukcji postaci wdowy ważną rolę odgrywała
Spinoza B., Traktat teologiczno-polityczny, (tłum. I. Halpern-Myślicki), Kęty 2003, s. 251.
Zob. UBG, Obj 13,1-11.
39 Por. przyp. 11.
40 Wolff B., Deken A., dz. cyt., s. 280.
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także pobożność. Była ona mocno osadzona w filozofii epoki, a więc daleka od sztywnego dogmatyzmu, otwarta na krytykę, a przede wszystkim nastawiona na praktyczne
działanie.
Taki model religijności Wolff i Deken przeciwstawiały bigoterii środowiska „złotowiernych”, których najjaskrawszym eksponentem była Suzanna Hofland. Kontrast obu
postaci posiadał dwie funkcje: po pierwsze uwypuklał prawe zasady moralne wdowy
Spilgoed, po drugie doprowadzał do ewolucji skąpej bigotki, która ostatecznie sprowadzona została na właściwą drogę. Zanim jednak do tego doszło postępowanie Suzanny
nacechowane zakłamaniem, niepoważnym podejściem do wiary, głupotą i pijaństwem
zostało w „Historii” bezpardonowo napiętnowane. Tak sformułowana lekcja moralności
nie pozostawiała zbyt wielu wątpliwości, jak należało właściwie postępować. W tym
znaczeniu parenetyczna funkcja powieści została w pełni zrealizowana.
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Moralność i bigoteria – kobiece postawy w literaturze niderlandzkiej końca
XVIII stulecia
Streszczenie
W niniejszym rozdziale przedstawiłem dwie postawy kobiece pozostające do siebie w skrajnej opozycji.
Pierwsza z nich (wdowa Maria Spilgoed) była uosobieniem ważnej społecznej roli kobiet, które wyznaczały
standardy moralne; druga (Suzanna Hofland) stanowiła zaprzeczenie moralności, choć koniec końców wskazywała na ewolucję postawy negatywnej: fałszywa bigotka Hofland doświadczała moralnej metamorfozy.
Tak zarysowane postawy po pierwsze pokazywały coraz ważniejszy wpływ kobiet na kształt społeczeństwa holenderskiego końca XVIII stulecia, po drugie świadczyły o coraz donioślejszej roli powieści
jako narzędzia w modelowaniu oświeceniowej moralności. Do zarysowania postaw kobiecych posłużyła
mi analiza powieści duetu pisarskiego Elisabeth Wolff – Agatha Deken „Historia panny Sary Burgerhart”
(1782). Powieść ta pokazywała, jak wyglądałby świat kierowany kobiecą ręką, dając do zrozumienia, że
rola kobiet w XVIII-wiecznym społeczeństwie holenderskim powinna być znacznie większa. Powieść stała
się wkrótce manifestem kobiecej niezależności i początkiem drogi prowadzącej do stopniowej emancypacji
kobiet.
Słowa kluczowe: oświecenie, emancypacja, moralność, literatura niderlandzka, powieść
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Która czyta, śpiewa, gędzie, z tej rzadko cnotliwa będzie –
kobieta w kulturze polskiego Oświecenia
Pogląd dotyczący odmienności mężczyzny i kobiety cieszył się w osiemnastowiecznej Polsce dużą popularnością2. Wychodzono z założenia, że kobieta przynależy
do natury, kultura jest z kolei bliższa mężczyznom. Biologiczna klasyfikacja jednostek
ludzkich była pierwszym i decydującym kryterium determinującym przypisanie człowiekowi określonych ról społecznych i zdolności do ich pełnienia. Jedynie kobiety
mogą odgrywać role związane m.in. z macierzyństwem, przez co ich możliwości
w zakresie pełnienia innych, nieuwarunkowanych naturalnie ról zostały znacznie
ograniczone. W konsekwencji na przestrzeni wieków większość ról uwarunkowanych
kulturowo stopniowo stała się zarezerwowana dla mężczyzn3. Popularne w XVIII wieku
rozważania na temat naturalności przynosiły jednoznaczne wnioski: naturalność konstytuuje cnotliwość. Wynika z tego przekonanie o większej niewinności i bezbronności
niewiast, które powinny być oderwane od sztuczności panującej w społeczeństwie
funkcjonującym w sprzeczności z prawdziwą konstrukcją ludzkiej natury. Młode
dziewczęta były szczególnie izolowane od złych wpływów świata zewnętrznego, ich
aktywność ograniczano do sfery domowej, ponieważ honor całej rodziny uzależniano
często od opinii, jaką społeczeństwo darzyło kobietę, od zachowanego przez nią
dziewictwa4. Prócz tego, że białogłowa była bliższa naturze niż mężczyzna, była też od
niej zależna w znaczeniu fizjologicznym i psychologicznym: Często utrzymywano
(…), że kobiety, z powodu ich bliskości z naturą, są uczuciowe, naiwne i niezdolne do
obiektywnego rozumowania5. Z opinii tej wywnioskować można, że kobiety uważane
były nie tylko za cnotliwsze, ale i za głupsze. Przypisanie płci żeńskiej naturze determinowało postrzeganie kobiety, niezależnie od pochodzenia, statusu społecznego, majątku
czy wieku, jako osoby potencjalnie niewinnej, choć kierującej się jedynie naturalnymi
1

hannazwara@wp.pl, Instytut Filologii, Akademia Pomorska, https://www.apsl.edu.pl/.
Temat kobiet i kobiecości w oświeceniu, a co za tym idzie także różnic płciowych, genderowych podjęty
został wielokrotnie. Szczególną uwagę warto zwrócić na publikacje Boguckiej M., Białogłowa w dawnej
polsce; Gorsza Płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI; Outram D., Panorama oświecenia;
Maciejewskiej I., Stasiewicz K., Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie, które stanowią podstawę dyskursu; Kobrzyckiej M., Na tropie głupoty. Charakterystyka zjawiska w literaturze polskiego
oświecenia; Kowalewskiej D., Negatywny stereotyp niewiasty w literaturze polskiego oświecenia: wybrane
przykłady; Wypełnianie szczeliny? O perspektywie feministycznej refleksji literaturoznawczej nad polskim
oświeceniem, które rzucają nowe światło na kwestie oświeceniowej kobiecości i statusu kobiety wieku rozumu.
Pawlik-Kwaśniewskiej W., Bohaterki kobiecych i męskich tekstów polskiego oświecenia; Historie nieobojętne.
Kądziel – Kołyska – Łoże. Atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów, red. Anetta Głowacka-Penczyńska,
Katarzyna Grysińska-Jarmuła, Monika Opioła-Cegiełka jako jedne z najnowszych analiz przyjmujące
perspektywę krytyki feministycznej.
3 Helios J., Jedlecka W., Wpływ feminizmu na sytuację społeczno-prawną kobiet, Wrocław 2016, s. 39.
4 Korczak-Siedlecka J., Model wychowania dziewcząt w szesnastowiecznej Polsce, „Odrodzenie i Reformacja
w Polsce” LVIII, 2014, s. 49-71; https://rcin.org. pl/Content/55358/WA303_75400_A512-58-2014_OiRKorczak.pdf [dostęp: 23.04.2022].
5 Outram D., Panorama oświecenia, Warszawa 2008, s. 100.
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instynktami, wykluczając postępowanie zgodne z rozsądkiem lub jakimkolwiek zamysłem charakterystycznym dla sfery kultury. Pogląd ten utrwalił stereotyp dotyczący
ograniczonej inteligencji wynikającej z samego faktu bycia kobietą. Celem artykułu
jest przedstawienie problemu stereotypowego postrzegania kobiet jako istot głupich
oraz społeczno-kulturowego funkcjonowania tego poglądu w epoce nazywanej wiekiem
rozumu6. Neutralne słowo określające osoby płci żeńskiej pojawiło się w języku polskim
pod koniec wieku XVIII7, co, sugerując się prawem relatywizmu językowego 8, jest
najlepszym obrazem statusu społecznego kobiet. Kiedy wyraz żona utrwalił się
w znaczeniu rodzinnym, nie biologicznym, niewiasta pozostała w znaczeniu synowej,
białogłowa dotyczyło kobiet zamężnych, ogólna nazwa płci żeńskiej pozostawała
nieokreślona. Lukę tę zaczął wypełniać wyraz kobieta. Aleksander Brückner wskazuje
na szczególnie pejoratywny i obraźliwy wydźwięk tego rzeczownika od połowy XVI
do końca XVIII wieku9. Pochodził najprawdopodobniej od koby, czyli kobyły lub kobu,
czyli chlewu10, wskazując na to, że kobiety najczęściej pracowały przy trzodzie chlewnej.
Językoznawca wiąże też słowo z nierządem, brakiem moralności w słowach i czynach.
Na inne pochodzenie słowa wskazują Franciszek Sławski i Krystyna Długosz-Kurczabowa postulują, że jest to kontaminacja „wróżby z lotu ptaków”11 i „wróżki”12. Sławski
podobnie jak Brückner zauważa, że słowo kobieta jest wartościowane negatywnie, łączone z takimi przymiotnikami, jak: plugawa, nikczemna, szpetna lub w szerszym
kontekście: Przystąp się do kobity, będzieć ciepło na trzy zbyty13. Używanie słowa
kobieta było nawet równoznaczne z obelgą14 – Męże nas ku większemu zelżeniu –
kobietami zową15, Mogąć oni przezywać żony kobietami, aleć też nie do końca mają
rozum sami16. Warto przywołać najpewniej pierwsze w historii literatury nienacechowane pejoratywnie słowa o kobietach autorstwa Plutarcha, cytowane w Myszeidzie
przez Ignacego Krasickiego: Mimo tak wielkie płci naszej zalety my rządzim światem,
a nami kobiety17. Warunkiem takiego odczytania jest jednak rozumienie cytatu poza
kontekstem, który bynajmniej nie przeczy funkcjonującym stereotypom.
Znaczny wpływ na sposób postrzegania kobiet jako istot głupszych, przynależnych
do natury mogła mieć kultura – edukacja. System edukacji kobiet i dziewcząt stał
Określenie „wiek rozumu” może być interpretowane nie tylko jako czas wzmożonej aktywności intelektualnej, kantowskie odrzucenie niedojrzałości i odwaga w samodzielnym myśleniu, ale także jako czas tych,
którym rozum na podstawie stereotypów i powierzchowności został przypisany – mężczyzn. W wieku XVIII
kobiety pozostawały na marginesie życia społecznego, kulturalnego, naukowego.
7 Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/ciekawostki/haslo/kobieta;5757019.html, [dostęp: 03.04.2022].
8 Whorf B.L., Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 2002.
9 Brückner A., https://pl.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_polskiego/kobieta,
[dostęp: 03.04.2022].
10 Tamże.
11 kob – ptak żywiący się padliną, zob. Kott F.S., Česko-německýslovník, zvláštěgramaticko-frazeologický,
Praga 1878-1893, t. I, s. 713.
12 https://sjp.pwn.pl/ciekawostki/haslo/kobieta;5757019.html, [dostęp: 03.04.2022].
13
Siatkowska E., Koncepcje etymologiczne polskich nazw kobiety zamężnej, [w:] „Prace Filologiczne”,
red. Karaś H., Warszawa 2019, t. LXXIV, s. 285.
14
Tamże, s. 286.
15 Belski M., Sejm niewieści, [w:] tenże, Satyry, Kraków 1889, s. 60.
16 Cyt. za Kowalik J.A., Aemulatoreserasmi? „Sejmy niewieście” w polskiej kulturze literackiej XVI wieku,
[w:] „Terminus”, 2015, t. 17, s. 257.
17 Cyt. za Krzyżanowski J., My rządzim światem, a nami kobiety, [w:] „Pamiętnik Literacki”, 1959, 50/3-4,
s. 514.
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jednak w opozycji do systemu edukacji gwarantowanego chłopcom i mężczyznom.
Podstawowym celem kształcenia płci pięknej było stworzenie jednostki podległej
i posłusznej mężczyźnie, odpowiadającej na jego potrzeby, wyzbytej samodzielności
funkcjonowania i myślenia. O wychowaniu wyrokował Rousseau, iż:
winno mieć na względzie mężczyznę i jego potrzeby. Podobać się mężczyźnie,
być dla niego pożyteczną, zyskiwać jego miłość i szacunek, wychowywać, póki
jest młody, opiekować się nim (…), pocieszać w smutku, słowem, uczynić mu
życie słodkim i przyjemnym – oto obowiązki kobiety po wszystkie czasy. Do
nich powinna się zaprawiać od kolebki18.
Fakt przypisywania głupoty kobietom mógł wynikać z panujących w XVII i XVIII
wieku procesów edukacyjnych. Na rozwój intelektualny niewiast wpływała wielopłaszczyznowa nauka dotycząca prowadzenia domu, wychowywania dzieci, zajmowania się
mężem. Powszechnie uważano, że edukacja w tych dziedzinach jest dla białogłów
wystarczająca. Tą tezą usprawiedliwiano zaniedbywanie kształcenia w dyscyplinach
stricte naukowych, przeznaczonych wówczas jedynie dla mężczyzn. Choć Karpiński
udowadnia w swojej książce19, że większość kilku-, kilkunastoletnich panien już
w XVI i XVII wieku miało dostęp do szkolnych placówek, wnioskować można, że
kierunki, w których zmierzała nauka nie wpływały pozytywnie na ich rozwój intelektualny. W szkołach przyklasztornych, stanowiących największy odsetek szkół dla dziewcząt,
uczono przede wszystkim wychowania religijno-moralnego oraz umiejętności praktycznych20. Nauczycielki, odpowiednio przeszkolone i często niezachwianej wiary, dążyły
do uzyskania przez uczennice odpowiedniego stopnia wiedzy i pobożności. Autor
„Kobiety w mieście polskim” wspomina również, że to nie na naukę kładziono największy nacisk:
W znanych nam szkołach klasztornych wiele czasu poświęcano tzw. zabawom
tj. praktycznej nauce szycia, przędzenia, tkania i haftowania. (…) podopieczne
winny obok szycia i haftu przykładać się – też do kuchni, pralni, piekarni,
westiarni, ogrodów, do gospodarstwa niewieściego, aby każda nad tym wszystkim dobrze się znała i około tego chodzić umiała (…)21.
Nauka wyżej wymienionych czynności miała na celu ułatwienie kobietom prowadzenia własnego gospodarstwa domowego w przyszłości. Uważano, że nie potrzebowały one nabywać żadnych dodatkowych umiejętności. Ich wiedza miała się ograniczać
do pożytecznych prac i domowych czynności, których czasochłonność i pracochłonność bagatelizowano Pomimo tego, że szkoły w mieście nie były dla dziewcząt wyjątkowo trudno dostępne – możliwość uczęszczania do nich miały nawet sieroty i dziewczęta ubogie – nie zapewniały one wystarczających możliwości rozwoju intelektualnego22. Poziom nauki i program nauczania nie odbiegał znacząco od tego, jaki oferowany był w szkołach protestanckich. W nich również kładziono nacisk na praktyczne

18

Rousseau J.J., Emil, czyli o wychowaniu, Warszawa 1955, t. II, s. 220.
Karpiński A., Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 1995.
20 Tamże, s. 290.
21 Tamże.
22 Tamże, s. 296.
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umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, moralność i religijność23. Placówki
prywatne były najmniej liczne i rzadko mogły poszczycić się odpowiednio wykwalifikowaną kadrą. Najczęściej nauczały w nich same właścicielki, które bardziej niż
wiedzą mogły poszczycić się majątkiem. Liczba przedmiotów również była ograniczona.
Panny z rodzin możniejszych pobierały nauczanie od zatrudnionych specjalnie guwernantek, które dodatkowo kształciły kulturalnie i poświęcały swój czas zazwyczaj jednej
uczennicy, zamiast kilkunastu24. Najczęstszym jednak zjawiskiem było uczenie się
dziewcząt od własnych matek25. Od matczynej wiedzy, umiejętności i obycia zależało,
co zostanie przekazane kolejnym pokoleniom. Bez względu na miejsce i sposób pobierania nauk, przekazywana dziewczętom wiedza najczęściej dotyczyła prowadzenia
gospodarstwa domowego, czyli losu, na jaki skazana była każda kobieta, zarówno ta
trafiająca do zakonu, jak i przyszła żona. O innych perspektywach na przyszłość
(oprócz upokarzającego pozostania panną) nie było mowy. Na naukę przedmiotów
humanistycznych bądź ścisłych kobiety w Polsce miały bardzo nikłe szanse. Sytuacja
mogła zmienić się w efekcie zamążpójścia, ale to raczej marginalne przypadki26. Choć
rola wykształcenia niewątpliwie rosła, tryb kształcenia utrudniał rzeczywisty rozwój
intelektualny. Wysoki procent alfabetyzacji wśród mieszczanek nie świadczył o tym,
że osiągnęły one wysoki stopień rozumowego rozkwitu, ale stały się bardziej pożądanymi pracownicami27. Praca kobiet nie była wolnym wyborem, lecz finansową
koniecznością, stała się normą w środowiskach ludowych i zajęła zasadnicze miejsce
w życiu gospodarczym28.
Te z dam, które odznaczały się lotnością umysłu, często nie chciały się do tego
przyznać. Powodem mogły być dwie skrajności – wstyd i spryt:
Zarządzanie domem daje powody do tworzenia różnych form prywatności.
Oczywiście kobieta – chyba że należy do klas wyższych lub jest wdową – nie
załatwia spraw domowych na zewnątrz. Nie ujrzy się jej przeprowadzającej
transakcje na targu. Zarządzanie majątkiem, rozporządzanie pieniędzmi oraz
kredytem nie należą do jej jawnych kompetencji. (…) Jednakże w tym
kobiecym światku uruchomiony jest cały podziemny obieg pieniędzy, jedzenia,
ubrania, czy przysług działający często bez wiedzy mężczyzn. Odzwierciedla
on pojedyncze inicjatywy, drobne, ale o dużym znaczeniu29.
Warto w tym miejscu przywołać historię wieśniaczek wybierających się ukradkiem
na targ nad ranem w celu sprzedaży produktów ze swoich ogródków. Dzięki takiej
przedsiębiorczości były w stanie zapełnić osobiste skarbonki i spożytkować pieniądze
według własnego uznania30. Kobiety w Europie już od czasów starożytnych traktowano jako istoty fizycznie, ekonomicznie i obyczajowo podporządkowane mężczyznom31.
Tamże.
Tamże.
25
Tamże.
26 Por. Marie Anne Lavoisier.
27
Rudzki E., Damy polskie XVIII wieku, Wydawnictwo Veni, Warszawa 1997, s. 75.
28Godineau D., Kobieta, [w:] Vovelle’a M. (red.), Człowiek oświecenia, Oficyna Wydawnicza Volumen,
Warszawa 2001, s. 414.
29 Historia życia prywatnego, pod. red. Chartiera R., przeł. Maroń J., Wrocław 2005, s. 481-483.
30 Ibidem, s. 483.
31 Zachorowska-Mazurkiewicz A., Kobiety i instytucje, Śląsk sp. z o.o., Katowice 2006, s. 58.
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Prawnie stanowiły własność ojca lub męża, życie niezamężnych kobiet zależało od
decyzji ojca lub brata. Kobiety nie miały prawa decydować nie tylko o własnym losie,
ale przede wszystkim o majątku32. Kolejno rozporządzał nim ojciec, bracia lub inni
męscy krewni, mąż i syn. W świecie kobiet pieniądze niekrążące kanałami rodzinnymi
mogły być jedyną przyczyną i warunkiem wolności. Spryt pozwalał na efektywniejsze,
bo pośrednie, załatwienie własnych spraw i zrealizowanie założeń. W kobiecym środowisku funkcjonowały różne przejawy manipulacji, ukrywania intelektualnych możliwości, wykorzystywania mężczyzn dla osiągnięcia potrzeb i celów. Próby samodzielnych przedsięwzięć traciły sens, ponieważ kobiece sukcesy, często przypisywane były
mężczyznom. Udawanie naiwnej, bezbronnej i niesamodzielnej mogło stanowić skuteczniejsze rozwiązanie wielu problemów i trudnych sytuacji. Za oficjalny powód
ukrywania własnych możliwości intelektualnych można uznać poczucie wstydu wśród
kobiet. Zdominowane przez tradycje, wychowanie, kulturę i obyczaje, nie ujawniały
swoich umiejętności, będąc tym samym przekonane o zachowywanej w ten sposób
cnotliwości. Brakowało im odwagi, by przyznać się do własnej inteligencji, wiedzy
czy obycia. Kobieta cechująca się bystrością umysłu narażała się na śmieszność,
a wykazanie się wiedzą było dla niej równoznaczne z kompromitacją. Ponadto poniżano
i bagatelizowano ich dokonania, przypisując je mężczyznom.
Wszystkie te panie o wielkim talencie imponują tylko głupcom. Zawsze jest
wiadomy ów artysta lub przyjaciel, który trzyma ich pióro i pędzel, gdy „one”
pracują! Znamy się na tych dyskretnych literatach, co im podpowiadają aforyzmy! Całe to błazeństwo nie jest godne uczciwej kobiety! Gdyby i ona miała
talent prawdziwy, to swymi pretensjami poniżałaby go tylko! Jej godność – być
nieznaną (...)33.
Równie częstym powodem ukrywania rozumności przez kobiety mógł być strach
przed staropanieństwem. Roztropny i godny uwagi potencjalny mąż zachowawczo
spoglądał na kobiety wyróżniające się z tłumu: Każda uczona panna całe życie będzie
panną, jeśli na świecie znajdą się sami rozumni mężczyźni34. Ten, kto respektował rady
żony i zgodnie z nimi postępował, mógł zostać uznany za nierozsądnego ze względu
na powszechność poglądu o irracjonalności kobiecego rozumu. Z wyjątkiem nielicznych przedstawicielek elit umysłowych tj. między innymi Elżbiety Koppman, Marii
Schuman, Heleny Unglerowej, Weroniki Wrecht, białogłowy silnie tkwiły w świecie
zabobonów35. Wielką wagę przywiązywały do świętych miejsc, obrazów, relikwii
i nadprzyrodzonych interwencji. Nieopieranie się wyłącznie na rozumowych możliwościach poznania potęgowało postrzeganie kobiet jako istot nieroztropnych i nierozsądnych. W związku z tym uważano, że nie można im wierzyć i nie ma podstaw do tego,
by traktować je poważnie. Niewiasty nie bez przyczyny postrzegane były jako osoby
Polki mające potencjalną możliwość i dążące do finansowej niezależności w czasach Oświecenia to m.in.
Regina Salomea Pilsztynowa, Anna Jabłonowska, Maria Wirtemberska, Anna Radziwiłłowa, Aleksandra
Ogińska, Anna z Radziwiłów Mostowska.
33 Rousseau J.J., dz. cyt., s. 298.
34 Tamże.
35 Bogucka M., Życie codzienne w Gdańsku: wiek XVI-XVII, Warszawa 1967, s. 207-208. Wymienione przez
autorkę kobiety to osobowości nieprzeciętne, zdolne pisarki, mecenaski kultury i sztuki, damy wyróżniające
się na tle ówczesnego społeczeństwa.
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kierujące się emocjami, zamiast rozsądkiem, co w panującym wieku rozumu było niedopuszczalne.
Prócz zabobonów, intuicji i ulotnych uczuć, białogłowami rządzi ich natura. Według
Diderota, życie kobiety determinowane było przez pasmo zaburzeń w jej organizmie
powodowanych dojrzewaniem, miesiączkowaniem, ciążą, karmieniem i przekwitaniem36.
Kobieta nie należy do sfery kultury, ponieważ (…) mężczyzna jest samcem w pewnych
tylko momentach, kobieta pozostaje samicą przez całe życie (…) Płeć narzuca się jej
we wszystkim37 – twierdził Rousseau, dodając, że równouprawnienie obu płci jest
bezzasadne. Podobny pogląd reprezentował Rabelais, przypisując białogłowom więcej
cech zwierzęcych niż ludzkich:
Natura bowiem pomieściła im w ciele, w tajemnym i wewnętrznym miejscu,
pewne zwierzątko, członek, którego nie mają mężczyźni, w którym od czasu do
czasu wzbierają niejakie humory (…) członek ten bowiem silnie jest unerwiony
i żywy w odczuwaniu (…) spokój całego ciała jest zakłócony, wszystkie zmysły
odurzone, uczucia zmącone, myśli poplątane. Tak iż gdyby natura nie była im
czoła nieco namaściła wstydem, widzielibyście je niby opętane, uganiające po
błoniach i ulicach (…) Bowiem to straszliwe zwierzę ma porozumienie ze
wszystkimi głównymi częściami ciała, (…) skoro to zwierzę jest nasycone (jeśli
w ogóle może być nasycone) pożywieniem, które natura przygotowała mu
w mężczyźnie, wówczas wszystkie jego osobliwe drgawki ustają, wszystkie jego
apetyty cichną, wszystkie furie uśmierzają się. Dlatego nie dziw się, że
jesteśmy w nieustannym niebezpieczeństwie rogalstwa38.
Rozpowszechnienie opinii, że kobieta jest ofiarą nieustannych żądz swej macicy,
które musi zaspokajać, wpłynęło negatywnie na jej wizerunek kształtujący się w mentalności ówczesnego społeczeństwa, kolejnych pokoleń i dziełach oświeceniowych twórców.
Odwołanie do kobiecej anatomii i fizjologii było powszechnie stosowanym uzasadnieniem opresyjnych przesądów dotyczących kobiet, bardzo często posiadało sankcję
naukową i głoszone było przez największe autorytety intelektualne epoki39. Wiek
XVIII odkrył dla antropologii kobietę w sposób powierzchowny i uproszczony. Tendencje
feministyczne i emancypacyjne tamtych lat są wyraźne, ale teksty literackie i naukowe
umniejszają roli kobiety40. Nie zyskała ona miana równego mężczyźnie, nie awansowała w społecznej hierarchii, pozostała przedmiotem zainteresowania w kontekście
opisu podmiotu. W monistycznej i materialistycznej antropologii oświecenia również
kobieca dusza badana była przez pryzmat fizjologii jej organizmu. Przypisywano jej
afektywność, skłonność do waporów i entuzjazmu41. Zdaniem wielu męskich autorytetów słabość kobiecego intelektu przejawiała się tym, iż dawał on się łatwo zagłuszyć

Banasiak B., De Sade. Integralna potworność, Etiuda, Wrocław 2020, s. 246.
Rousseau J.J., dz. cyt., s. 224.
38 Rabelais F., Gargantua i Pantagruel, Warszawa 1988, t. I, s. 442-443.
39
Bobako M., Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania,
Poznań 2010, s. 258-260.
40 Połowa wieku XVIII jest uważana za początek historii feminizmu jako ruchu intelektualnego o zdefiniowanych zasadach i celach. Zob. Bator J., Pożegnanie oświeceniowej metanarracji?, [w:] taż, Feminizm,
postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek „drugiej fali”, Gdańsk 2001, s. 29.
41 Skrzypek M., Oświecenie francuskie a początki religioznawstwa, Wrocław 1989, s. 57.
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przez emocje, ciągle biorące górę42. W XVIII wieku – zauważa Bogdan Banasiak –
samą kobiecość uznawano za stan niemal patologiczny43. Wszystko w kobiecie bowiem,
jest zdeterminowane jedynie przez naturę. Z czasem zaczęto uznawać, że osoby płci
żeńskiej mają umysł bardziej lotny niż zwierzęta i żywą wyobraźnię, ale ze względu na
fizjologię nie są zdolne do logicznego myślenia ani głębszej refleksji44. Uważano, że
bezmyślność kobiet może wynikać z budowy ich ciała. Rodząc się, niemowlę mające
damskie narządy płciowe, plasuje się na przegranej pozycji. Mózg kobiety uważany
był za naturalnie słabszy od męskiego. Fenelon tłumaczył to następująco: Ciało ich
równie jak umysł, mniej silnem i czerstwem jest, niżeli mężczyzn 45. Naturalnie przypisywano też damom próżność i lekkomyślność. Panowało powszechne przekonanie, że
nawet gdyby znalazła się roztropna przedstawicielka płci pięknej, nie byłaby ona na
tyle kompetentna, by dorównać mężczyźnie. Ten pogląd podzielały również niektóre
kobiety:
(…) do nauk mam ochotę i może bym jakkolwiek w poezji, muzyce, krasomówstwie, językach i wszystkich, które dowcipnie bawią naukach, wyrównać
mu [mężczyźnie] mogła, lecz w głębszych scjencjach, gdzie trzeba dochodzić,
ważyć, kombinować, kalkulować i dobrze konkludować, zapewne nie potrafiłabym iść daleko niezmylnym krokiem46.
Samoświadomość wśród kobiet niemalże nie istniała, warunkowana była postawą
otaczających kobietę mężczyzn. Naukowe dokonania kobiet nie miały większego znaczenia, ponieważ albo były przypisywane mężczyznom, albo potępiano za nie kobietę.
Niewiasta mogła zdobyć szacunek w społeczeństwie przede wszystkim dzięki religijności, miłosierdziu, oddaniu rodzinie oraz pochodzeniu i majątkowi pozwalającemu
na szerszą działalność charytatywną. Wykształcenie oraz inteligencja nie miały
większego wpływu na jej poważanie.
Kobieta odgrywa swoją rolę przede wszystkim w domu. Jej powołaniem jest
wcielanie w życie zakorzenionego przez Kościół i społeczeństwo obrazu żony
i matki. Swoim zachowaniem, wiernością wobec bliskich i własnej reputacji
spełnia wymagania stawiane przez honor. Wyraża siebie zatem w bezustannym
poświęcaniu się tym wszystkim, którzy żyją pod jej dachem. Ma służyć, to
znaczy opiekować się: karmić, wychowywać, pielęgnować w chorobie, towarzyszyć przy umieraniu. Oto zawód kobiety, któremu oddaje się cała i bezinteresownie47.
Rola matki, żony i gospodyni domowej była dla znacznej części kobiet wystarczająca. Anna Mostowska promowała taką postawę w swojej literaturze. W usta jednej
z wykreowanych przez siebie postaci włożyła słowa:
Kobrzycka A.M., Na tropie głupoty. Charakterystyka zjawiska w literaturze polskiego oświecenia,
Warszawa 2013, s. 158.
43
Tamże, s. 157.
44 Im Hof U., Europa oświecenia. Tworzenie Europy, Warszawa 1995, s. 189.
45 Fenelon F., O wychowaniu płci żeńskiej, Warszawa-Suwałki 1823, s. 82.
46 „Monitor” 1777, nr: LXI, LXII, [w:] Czerwińska A., Droga do Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa
1973, s. 233.
47 Historia życia prywatnego, dz. cyt., s. 478.
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Mężczyźni, nie mogą być innymi, tylko takimi, jakimi ich nieba stworzyły,
trzeba ich kochać takimi, jakimi oni są, albo się ich na zawsze wyrzec; to na
zawsze przyostre, znośmy więc ich wady, a nie wyciągajmy po nich rzeczy
niepodobnych48.
Pomimo tego, że życie prywatne niewiast nie miało racji bytu, szukały one przestrzeni dla osobistego rozwoju w miejscach innych niż dom, piekarnia, pralnia, młyn
czy sklep. Próg domu, ulica, ogród, a nawet plac stały się miejscami, do których
przenikały kobiece obowiązki49. W miejskich dzielnicach mieszczanki utrzymywały
bliskie więzi z sąsiadkami i krewnymi mieszkającymi niedaleko, a ciasnota mieszkań
zwiększała zażyłość wśród mieszkańców50. Ograniczona przestrzeń kamienic zmuszała
kobiety do wyjścia, a tym samym spotkań z sąsiadkami, które z czasem stawały się
bliższe niż rodzina. Przykładem może być sytuacja przywołana przez Nicole Castan
w „Historii życia prywatnego”: matka, która dowiedziała się o nagłej śmierci syna,
zamiast schronić się na łono rodziny, wybiegła na ulicę i z płaczem rzuciła się w ramiona
sąsiadki51. Takie dowody zaufania i oddania były wśród mieszczanek częste. Z kolei
w bogatym dworku i wiejskiej zagrodzie znaczącą rolę odgrywały zamknięte drzwi.
Pełniły one rolę znaku wykluczającego odwiedziny 52. Pozwalało to niewiastom na poczucie swobody w domu, odnalezienie czasu i przestrzeni dla osobistego rozwoju oraz
dawało możliwość nawiązania bardziej niezależnych relacji. Dzięki przyjaciółce,
znajomej, towarzyszce kobieta mogła nawiązać kontakt nienaznaczony konturowością,
poczuciem niższości wobec płci przeciwnej, wyjść poza sferę obowiązków gospodyni,
żony i matki oraz poszukać swojej niezależnej tożsamości. Przeciętna kobieta z rodziny
mieszczańskiej pełniąca rolę żony, matki, gospodyni, pozbawiona dostępu do życia
kulturalnego, politycznego i naukowego była tym samym ograniczona lub wręcz pozbawiona samodzielności, samorealizacji i możliwości rozwoju intelektualnego. Wykluczenie z tak wielu dziedzin życia w efekcie czyniło kobiety ułomniejszymi od mężczyzn. Wiodły one prym na gruncie organizacji życia domowego, wychowywania
dzieci i nieoficjalnego uczestnictwa w tym wszystkim, czego im oficjalnie odmawiano
i zabraniano. Jedyną ucieczką od służalczej roli żony był klasztor. Była to ucieczka,
która dawała możliwość życia i sprawdzenia się poza światem rodziny 53. Nieco inna
sytuacja panowała na dworach polskich, gdzie na wzór arystokracji francuskiej, różne
przestrzenie życia przeplatały się ze sobą, bez względu na wiek i płeć szlachciców.
Kobiety nadal wykluczone z większości życiowych obowiązków i możliwości, zyskały
dodatkową funkcję na znudzonych dworach – kochanek i organizatorek szlacheckich
rozrywek. Z czasem arystokratki rozpoczęły próby organizowania w salonach dyskusji
na tematy związane z literaturą, kulturą i sztuką54. Biorące w nich udział niewiasty
Mostowska A., Nie zawsze się czyni tak, jak się mówi. Powieść białoruska, [w:] Moje rozrywki, t. 3, Wilno
1806, s. 29. W innych powieściach autorka promowała feminizm, co dowodzi o jej rozdarciu i powolnym
kształtowaniu się nowego porządku.
49
Historia życia prywatnego, dz. cyt., s. 484.
50 Tamże.
51 Tamże, s. 485.
52 Tamże, s. 484.
53 Tamże, s. 488.
54 Tamże.
48

174

Która czyta, śpiewa, gędzie, z tej rzadko cnotliwa będzie – kobieta w kulturze polskiego Oświecenia

nierzadko spotykały się z szyderstwem i niechęcią. Obszary te były zmonopolizowane
przez mężczyzn, którzy w zdecydowanej większości nie aprobowali kobiecego pisarstwa.
Arystokracja ceniła przede wszystkim wizerunek wspaniałej damy, mieszczaństwo
preferowało obraz doskonałej gospodyni55.
Literatura oświecenia, choć traktowała o zaletach kobiet, okrutnie potępiała ich
intelektualne aspiracje. Żartobliwie zapewniała, że znikome możliwości intelektualne
rekompensuje niewiastom uroda. Mało jest kobiet, których wartość trwałaby dłużej niż
uroda – postuluje Francois de La Rochefoucauld 56. W kreśleniu kobiecego wzorca
znaczenie urody było kwestią sporną – z pozoru nieistotna i pomijana, przy wyborze
żony nabierała dla mężczyzn wielkiego znaczenia, ponieważ większość chciała mieć
piękną towarzyszkę życia. Bez wątpienia najistotniejszymi były jednak przymioty,
takie jak: pobożność, oddanie, posłuszeństwo, uległość, łagodność, skromność, gospodarność, domatorstwo, umiejętność dobrego wychowywania i nauczania dzieci oraz
możliwość zrodzenia licznego męskiego potomstwa (im więcej dzieci płci męskiej
rodziła kobieta, tym większym szacunkiem była darzona). Zalety umysłu wcale nie
występowały w katalogu zalet niewieścich, raczej były oceniane negatywnie57.
W szesnastowiecznej Polsce krążyło powiedzenie:
Która czyta, śpiewa, gędzie
Z tej rzadko cnotliwa będzie58.
Uważano, że mądrość jest kobiecie nie tylko niezbyt potrzebna, ale też szkodliwa.
Maria Bogucka tłumaczy ten pogląd utożsamianiem mądrości kobiety z wysuwaniem
postulatów władzy59. Do rządzenia kobieta nie ma najmniejszego prawa między
innymi z powodu nikłej, w porównaniu z mężczyzną, roli, jaką spełnia dla ojczyzny.
Mąż przysługuje się narodowi odwagą, dzielnością, mądrością, sercem, krwią i kosztem.
Żona rodzi i wychowuje potomków męża.
Lista wad kobiecych jest długa. Część z nich przeszło do rozmaitych dzieł i świadomości społecznej tamtych czasów. Spośród nich wyróżnia się głupota, jako jedna
z cech, która jest kobietom naturalna i wynika z ich przyrodzenia. Literatura wykorzystuje ten aspekt opisu kobiety, powiela przykłady i argumenty, nie unikając paradoksów. Białogłowa często przedstawiana jest jako istota niebędąca w stanie przezwyciężyć swoich naturalnych uwarunkowań, czyli bycia mało inteligentną, zdeterminowaną
przez popędy. Funkcjonujący w Oświeceniu stereotyp utrwalił się w literaturze i sztuce
kolejnych epok, migrował ze świata artystycznej iluzji do społecznych przekonań
i niekiedy trwa mizoginistycznie do dziś.

Wpływ feminizmu..., s. 53.
La Rochefoucauld F., Maksymy i rozważania moralne, Kraków 2003, s. 89.
57 Bogucka M., Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle
porównawczym, Warszawa 1998, s. 163.
58 Wójcicki K.W., Niewiasty polskie. Zarys historyczny, Warszawa 1845, s. XI.
59 Bogucka M., Białogłowa…, s. 163.
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Która czyta, śpiewa, gędzie, z tej rzadko cnotliwa będzie – kobieta w kulturze
Oświecenia
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie problemu stereotypowego postrzegania kobiet oraz społeczno-kulturowego funkcjonowania tego poglądu w Oświeceniu, gdy popularnością cieszyło się przekonanie o przynależności niewiast do natury oraz fizjologicznej i psychologicznej zależności od niej. Przypisywana kobietom
głupota, według wielu wybitnych myślicieli epoki, konstytuuje niewieście istnienie. W artykule przeanalizowany został sposób postrzegania i przedstawiania kobiet w kontekście rozumności „naturalnie uwarunkowanej”. Przedstawienie to sytuuje się zazwyczaj w opozycji do pierwiastka męskiego należącego do
sfery kultury, któremu natura powinna być nie tylko podległa, ale przede wszystkim dostosowana do jego
potrzeb. Etymologicznej analizie poddany został wyraz kobieta, co potwierdziło ówczesne społeczne
i kulturowe usytuowanie niewiast. Poruszony został także problem wychowania i edukacji kobiet w epokach
dawnych, jej specyfiki, jakości i dostępności oraz kobiecej roli w rodzinie i społeczeństwie. Proponowane
jest zwrócenie uwagi na kwestie oczekiwań wobec płci pięknej, wykluczenia z wielu dziedzin życia, społecznego podejścia do kobiecych marzeń i osiągnięć. Uwzględniona została także kwestia podejmowanych
przez kobiety prób realizacji intelektualnych aspiracji, współtworzenia życia publicznego i kulturalnego,
przynależności do spraw innych niż organizacja życia domowego czy uroda. Analizie poddane zostały
historyczne opracowania epoki oraz flagowe teksty myślicieli oświeceniowych. Przyniosły one jednoznaczne wnioski dotyczące utrwalenia w wiekach późniejszych stereotypu kształtującego się w polskiej
kulturze już od XVI wieku.
Słowa kluczowe: Oświecenie, kobieta, głupota, stereotyp
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„Lenora”, „Swietłana”, „Ucieczka” –
droga do bohaterki romantycznej
Wątek lenorowy już za czasów powstania utworu, od którego wziął swoją nazwę,
nie był w historii literatury zjawiskiem nowym. Tematyka związana z martwym
kochankiem-żołnierzem, który powraca po swoją ukochaną (najczęściej na jej wezwanie)
nie była obca literaturom ludowym i artystycznym wielu krajów europejskich. Zarówno
Maria Janion2, jak i Wacław Borowy3 w swoich pracach poświęconych „Ucieczce”
Adama Mickiewicza przywołują wywodzący się z folkloru utwór „Sweet Wiliam’s
Ghost”, który miał być inspiracją do napisania „Lenory”. Badacz przytacza dodatkowo
książkę Sozonowicza „«Lenora» Bürgera i pokrewne jej wątki w poezji ludowej
europejskiej i ruskiej”4, która poświadcza żywą obecność tego motywu.
Jak zauważa jednak Leszek Libera, „Lenora” Bürgera nie jest po prostu zwykłym
powieleniem zastanego już motywu:
Sprowadzenie aktu twórczego „Lenory” do wypolerowania podsłuchanej przy
świetle księżyca piosenki i wydobytych od prostej dziewczyny treści jest z całą
pewnością efektowną, ale jednak legendą. I dużym, naiwnym uproszczeniem.
Pół roku zmagał się Bürger z „Lenorą”; nie była to chwilowa iluminacja, lecz
mozolna praca nad adaptacją przeróżnych tekstów, w materii ballady dostrzec
można bogaty splot literackich tradycji, wątków i reminiscencji5.
Najprawdopodobniej to właśnie ta wytężona praca nad utworem zaowocowała
sukcesem, jaki osiągnęła ballada. Dowodem niebywałego uznania, jakim cieszyła się
ona w Europie, była liczba tłumaczeń i trawestacji, których doczekała się w przeciągu
następnego półwiecza (tu warto nadmienić chociażby „Ludmiłę” Żukowskiego, która
wywoła żywe dyskusje w gronie filomatów i filaretów6, a którą Tomasz Zan przetłumaczył,
zmieniając tytuł na „Nerynę”7). Na ziemiach polskich pojawiły się przekłady z oryginału
„Lenory”:
Inny filareta, Antoni E. Odyniec, przełoży „Lenorę” z oryginału niemieckiego,
jednak wzorem Żukowskiego i Zana zmieni imię bohaterki, wedle własnego
uznania, na Adelę. Niezależnie od środowiska wileńskiego ukazują się inne utwory
oparte na wzorcu „Lenory” – „Krystyna Lacha Szyrmy Kamilla i Leon. Naśla-

1

katsta15@st.amu.edu.pl, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
https://amu.edu.pl/.
2
Janion M., Panna i miłość szalona, „Teksty Drugie” nr 4/5/6, 1993, s. 24.
3 Borowy W., O „Ucieczce” Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki”, nr 47, 1956, s. 53.
4 Tamże, s. 62.
5 Libera L., Zagadka Ucieczki, „Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”, 2016 (2), s. 220.
6 Tamże, s. 214.
7 Tamże.
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dowanie ››Lenory‹‹ Bürgera” (1819) oraz Juliana Ursyna Niemcewicza „Malwina.
Ballada z angielskiego” (1820)8.

Wyjątkiem tutaj jest nieznający niemieckiego Niemcewicz, który, jak podaje
Libera, przekładu dokonał, korzystając z angielskiego tłumaczenia ballady9.
Pośród wielu utworów powstałych na gruncie „Lenory” mocno wyróżnia się
„Swietłana” wspomnianego już wcześniej Wasilija Żukowskiego. Cztery lata po przetłumaczeniu dzieła Bürgera w 1808 roku („Ludmiła”) Rosjanin ponownie powrócił do
intrygującego go motywu, dodając do niego sporo elementów rodzimych. „Swietłana”
cieszyła się ogromną popularnością nie tylko w Rosji, ale i w środowisku filomatów 10.
Również Mickiewicz podjął temat „Lenory”. Spośród wszystkich ballad wieszcza
„Ucieczka” wydaje się być jedną z najciekawszych. Wrażenie takie można odnieść
z różnych względów – zaczynając od niepewności dotyczących momentu i okoliczności
powstania utworu, przez kreację głównej bohaterki (wielość sposobów interpretacji
przez badaczy), kończąc na ogromnej liczbie utworów pokrewnych, które autor „Pana
Tadeusza” musiał znać chociażby w ograniczonym zakresie. Temu też poświęcę uwagę
w dalszej części eseju.
W trzech utworach zawartych w tytule niniejszej pracy można znaleźć wiele elementów analogicznych, które w oczywisty sposób wynikają z ich genezy – powstania
na tym samym gruncie. Jednak mimo wspólnych korzeni, podobnej sytuacji lirycznej
czy stosowania zbliżonych zabiegów stylistycznych, dzieła te są od siebie diametralnie
różne. Pośród tych mniej lub bardziej subtelnych niezgodności warto wyróżnić
zwłaszcza dwie: pierwszą z nich jest odmienność morału, który płynie z ballady, drugą
zaś sposób przedstawienia bohaterki. W tym eseju postaram się ukazać rozwój motywu
lenorowego i zmiany w charakterystyce postaci kobiecej w utworach „Lenora”,
„Swietłana” i „Ucieczka”.

1. Biada mi nieszczęśliwej!
Nie sposób analizować „Swietłanę” czy „Ucieczkę” bez chociażby częściowego
zarysowania problematyki zawartej w „Lenorze” Bürgera. Utwór ten miał na tyle duży
wpływ na literaturę europejską, że nie można założyć, że Mickiewicz i Żukowski go
nie znali. Drugi z autorów zresztą przyznaje się do tego otwarcie, podczas gdy wieszcz
powołuje się, podobnie jak pisarz niemiecki, na zasłyszaną dawno piosenkę ludową11.
Utwór nie jest najpewniej w pełni oryginalny, o czym pisałam już wcześniej, jednak
nie umniejsza to jego wysokiej wartości historycznoliterackiej i artystycznej.
Lenorę poznajemy w momencie kluczowym dla dziewczyny – podczas przemarszu
wojsk traci ona wszelką nadzieję na ponowne spotkanie z ukochanym, co wywołuje
w niej sprzeciw i popycha ją do bluźnierstwa przeciw Bogu. Na tym kończy się otwierająca część utworu. Warto jednak przyjrzeć się jej dokładniej, nim przejdziemy dalej.
Pierwszą istotną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest dość dokładny czas
akcji utworu:

Tamże.
Tamże.
10 Jakóbiec M. (red.), Historia literatury rosyjskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1796, t. 1, s.
409.
11 Libera L., dz. cyt., s. 229.
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Śmiałym pociągnięciem Bürgera było umieszczenie akcji utworu w czasie
niemal współczesnym. Jeszcze nie przestano opłakiwać strat ludzkich poniesionych w czasie wojny siedmioletniej, jeszcze nie pokonano jej katastrofalnych
skutków gospodarczych, kiedy ukazuje się w druku „Lenora” przywołująca
wydarzenia sprzed kilku zaledwie lat12.
Jest to o tyle ważne, że w wypadku dwóch pozostałych utworów tło historyczne nie
jest wyraźnie określone, przemieszcza się zatem w sferę niemalże baśniowego czasunie-czasu, alienując bohaterki od realnego świata. Warto też zwrócić uwagę na jeszcze
jedną rzecz – Odyniec w swoim mniej lub bardziej trafnym tłumaczeniu (co prawda
bliższym oryginałowi niż „Adela”) dokonuje istotnej zmiany, odsuwając wydarzenia
w czasie i dopasowując je do polskiego czytelnika. Bohater (w tej wersji Zbigniew)
walczy w szeregach wojska Jana III Sobieskiego13.
Niemniej jednak, w obu przekładach przekonana o ostatecznej utracie ukochanego,
pogrążona w rozpaczy Lenora odpiera wszelką argumentację matki chcącej pocieszyć
udręczoną córkę. Następuje w tym miejscu również odrzucenie wszelkich prawd wiary –
bohaterka zaprzecza sensowi życia, modlitwy, litości Boga, sile sakramentów i możliwości uzyskania zbawienia:
Matko! Na piekło w mojej krwi
Sakrament ulgi nie da mi
Sakrament nie ma siły
Podnosić nas z mogiły14.
I dalej:
Śmierć tylko dla mnie, jeden zgon…
Na cóżeś mnie rodziła?
Niech zgaśnie słońce, zgaśnie dzień,
Niech je pochłonie noc i cień!
Bóg nie jest litościwy…
Biada mi nieszczęśliwej!15
Odwrócenie się Lenory od Boga nabiera mocy niemalże magicznej, staje się pewnego rodzaju rytuałem, który inicjuje późniejsze zdarzenia. Inaczej postępują bohaterki
pozostałych dwóch utworów, z premedytacją posuwając się do rzucenia czarów, które
stają się przyczyną pojawienia się zjawy. Lenora w tym momencie, jak i w dalszej
części utworu, jest raczej nieświadoma konsekwencji swoich działań16.
Co zatem dalej dzieje się z bohaterką? Porzuciwszy Boga, zgadza się udać w podróż
ze swoim ukochanym, który przybywa po nią w nocy. Lenora zdaje się nie zauważać,
Tamże, s. 224.
Bürger A., Lenora, tłum. A. Odyniec, [w:] Tłómaczenia, t. 2, Gebethner i Wolff, Warszawa 1874, s. 189-200.
14 Bürger A., Lenora, tłum. J. Gamska-Łempicka, [w:] Bojarska M. (red.), Niemiecka ballada romantyczna,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1963, s. 45.
15 Tamże, s. 46.
16 Janion M., dz. cyt., s. 22.
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że jej wybranek zachowuje się dziwnie. Trudno określić, czy ignoruje wszelkie ostrzegawcze sygnały, czy naprawdę ich nie dostrzega. Biorąc pod uwagę prostoduszną
naturę dziewczyny, bardziej prawdopodobna zdaje się zupełnie szczera ufność.
Warto w tym momencie bliżej przyjrzeć się samej postaci Wilhelma. Czytelnikowi
już od pierwszego momentu, w którym kochanek Lenory wkracza na scenę, wydaje się
on dość osobliwy. Odmawia wejścia do domu choćby na chwilę, naciska na kobietę,
by wraz z nim ruszyła w podróż, w jego słowach można dostrzec wiele aluzji i nawiązań do odmiennego stanu bytu, w którym się znalazł. Swój dom określa jako sześć
desek, dwie deszczułki17, wydaje się być dość ordynarny, nie ma poszanowania dla stanu
kapłańskiego. Dodatkowo mężczyzna często pyta dziewczynę o jej stosunek do umarłych, o lęk, który powinna odczuwać (i odczuwa!). Lenora raz po raz oponuje przed
rozmową o zmarłych, chcąc zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa. Czyni to, prosząc
o porzucenie tego tematu (Ach, nie, lecz zostaw zmarłych...18), pytając o to, czemu jej
kochanek interesuje się nim (Ach, nie!... Lecz co ci do nich?19) i ostatecznie wyrażając
swoje obawy słowami: Ach! nie chciej zmarłych budzić!20. Po przeczytaniu tych wypowiedzi można by zastanawiać się, czy młoda kobieta przypadkiem nie zaczyna zdawać
sobie sprawy z tego, jaki los ją czeka. Dodajmy, że jest to los, na który dziewczyna nie
jest gotowa, bowiem tuż przed śmiercią Lenora drży, dygota…21, bojąc się tego, co ma
nadejść. Należy zatem zapytać, czy bohaterka Bürgera jest zdecydowana na ostateczne
poświęcenie samej siebie w imię miłości silniejszej niż śmierć?
Należałoby również zastanowić się nad tym, co takiego chce przekazać nam autor
ballady. Trafnie konkluduje to Libera:
Lakoniczne zakończenie „Lenory” przepojone jest przecież ironią; morał jest
pozorny, to raczej ostrzeżenie i antymorał, konfrontujący czytelnika z obrazem
przerażającej, kosmicznej samotności człowieka. Najpierw pada on ofiarą
nieliczącej się z człowiekiem polityki gabinetów, potem opuszcza go Bóg22.
I dalej:
Bóg w balladzie Bürgera gotów jest sprzymierzyć się z pogańskimi upiorami,
by tym okrutniej dokonać zemsty na człowieku, który ośmielił się utracić wiarę
w niego. Miast oczekiwanego weselnego korowodu, Lenorę pochłania korowód
trupów. Przekład Odyńca zawiera wskazówkę sformułowaną dosadnie –
„Straszna Boga zemsty ręka!”. Wątpliwe jednak, by tłumacz dostrzegał szyderstwo w obrazie paktu Boga z upiorami; przekład ten w zasadzie w ogóle nie
uwzględnia całej ironii tekstu, wyrażającej się chociażby tym, że naszpikowany
jest on kryptocytatami z modlitewników i śpiewników kościelnych; niektóre
fragmenty zawierają wręcz dosłowne cytaty z Biblii luterańskiej. (…) Nie
dostrzega się w Polsce groteskowej potworności tej ballady, zbliżającej ją do
karykaturalnych wizji Francisca Goi23.

Bürger A., dz. cyt., [w:] Niemiecka ballada romantyczna, s. 48.
Tamże, s. 40.
19 Tamże, s. 50.
20 Tamże, s. 51.
21 Tamże, s. 52.
22 Libera L., dz. cyt., s. 226.
23 Tamże, s. 226-227.
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Patrząc na bohaterkę w tym świetle, nie sposób nie odczuwać w stosunku do niej
głębokiego współczucia, gdyż wypowiedziane w chwilach ciężkiej żałoby słowa sprowadziły na nią zagładę. Lenora jest postacią osamotnioną w strasznym, okrutnym
świecie; nie ma dla niej nadziei, a wina niewspółmierna jest do kary, którą przyszło jej
zapłacić.

2. Po cóż ci, Swietłano, sny nieszczęścia wróżące?
Żukowski, po czterech latach od dokonania przekładu Lenory na język rosyjski,
postanowił powrócić do opowieści o martwym żołnierzu przybywającym po swoją
ukochaną. Jego ballada „Swietłana”, która zdobyła ogromną popularność w Rosji
i poza jej granicami, zdecydowanie różni się jednak od swojego pierwowzoru. Utwór
ten to, jak pisze Jakóbiec, najpogodniejsza, a przy tym najbardziej „rosyjska” ballada
w dorobku Żukowskiego24, z czym trudno się nie zgodzić (zwłaszcza gdy porównuje
się ją z „Ucieczką” i „Lenorą”, w których niełatwo w ogóle doszukiwać się jakiejkolwiek pogodności).
Autor dobrze wywiązał się z postawionego sobie celu napisania utworu zawierającego elementy folkloru. Zamierzenie to było bardzo istotne dla kształtującej się wtedy
nowej literatury rosyjskiej (opóźnionej w stosunku do Europy i starającej się nadrobić
zaległości wywołane późnym wyjściem z epoki średniowiecza). Podejmowano wtedy
próby nadania piśmiennictwu wyrazistego charakteru narodowego25, który odnajdywano w szeroko rozumianej ludowości:
Zmiana estetyki nastąpiła w latach 1808-1820, uznanych za pierwszą fazę
romantyzmu. Wzrasta rola ludowości, jej znaczenie w procesie kształtowania
się oryginalnego, narodowego oblicza literatury rosyjskiej. Twórczość balladowa Wasilija Żukowskiego (zwłaszcza Ludmiła, Świetlana) oraz ballada
gminna Pawieła Katienina wskazują na zmiany w obrębie struktury gatunku,
wpisują się w ówczesną dyskusję na temat ludowości i narodowości26.
Tendencję tę widać wyraźnie w takich elementach, jak nadanie bohaterce rodzimego
imienia czy wprowadzający w historię opis czarów odprawianych przez dziewczęta:
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили;
Jakóbiec M., dz. cyt., s. 409.
Tamże, s. 409.
26 Liburska L., Literatura rosyjska 1800-1861, [w:] Suchanek L. (red.), Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do
studiów nad Rosją. Prace Katedry Rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2004, s. 239.
24
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В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны27.
W tłumaczeniu Andrzeja Lewandowskiego z 1813 roku (znów, warto podkreślić,
przekład ten jest o wiele trafniejszy, choć również nie całkiem wierny, od o wiele
bardziej rozpowszechnionej wersji Odyńca28) fragment ten brzmi tak:
W zimowego zmierzchu czas
Dziewczęta wróżyły;
To trzewiczki zdjąwszy, wraz
Za drzwi je rzuciły.
To za oknem każdy szmer
Łowiły; sypały
Licząc ziarnka, kurom żer,
To wosk roztapiały.
Lały wodę w czary szkło
Pierścień kładły na jej dno
I swe zausznice;
Płótnem nakrywały ją,
Potem, utworzywszy krąg,
Śpiewały dziewice29.
Przytaczając elementy związane z obrzędowością ludową, Żukowski wprowadza
czytelników w świat magii, która w „Swietłanie” odgrywa bardzo istotną rolę. To
właśnie rzucone przez dziewczęta czary są przyczyną zdarzeń, które rozegrają się za
chwilę. Nim jednak to nastąpi, kochanka ponawia motyw obecny w „Lenorze” (choć czyni
to o wiele mniej dramatycznie). W dość spokojnym (może nawet zrezygnowanym?)
monologu przedstawiona zostaje sytuacja analogiczna do rozmowy bohaterki Bürgera
z matką:

Жуковский B., Светлана, [w:] tegoż, Сочинения, Государственное издательство художественной
литературы, Moskwa 1954, s. 122.
28 Żukowski W., Swietłana, tłum. A. Odyniec, https://tinyurl.com/5f9tcvh4 [dostęp: 12.01.2022].
29 Żukowski W., Swietłana, A. Lewandowski, https://tinyurl.com/2p8kzwvz [dostęp: 12.01.2022].
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Jakże mi tu śpiewać pieśń
O pierścieniu złotym,
Gdy mój miły przepadł gdzieś
I ginę z tęsknoty.
Niby kamień w wodę wpadł,
Nie pisał od roku,
A bez niego dla mnie świat
Nie ma już uroku.
Czyżby mnie zapomniał on?
Pośród jakich obcych stron
Wiedzie swoje życie?
Modlę się i ronię łzę,
Czy ukoi smutki me
Anioł – pocieszyciel?30
Warto jednak zaznaczyć, że Swietłana (w przeciwieństwie do swojego literackiego
pierwowzoru) nie wypiera się Boga, jej miłość nie prowadzi do szaleństwa. Dziewczyna, chociaż się martwi, zdaje się być pogodzona z losem, a nadzieję na wybawienie
pokłada w wierze: podkreślmy – prosi o ukojenie smutków anioła (Ангел-утешитель31),
zatem wysłannika sił niebiańskich.
Bohaterka Żukowskiego, choć zawierza swoje smutki Bogu, decyduje się jednak na
skorzystanie z magii traktowanej przez dziewczęta jako niewinna zabawa. Zasiada przed
lustrem i czeka na to, co ma się wydarzyć dalej. Zgodnie z zapowiedzią, o północy pojawia się ukochany i wchodzi (!) do izby. Swietłana, inaczej niż Lenora, w pierwszym
momencie jest przestraszona pojawieniem się mężczyzny, jednak po chwili lęku rzuca
się ukochanemu na szyję. Nie opiera się propozycji pójścia z narzeczonym, by zawrzeć
związek małżeński (kolejna różnica).
Narzeczeni wyruszają zatem w podróż, która znów jest diametralnie odmienna od
szaleńczej jazdy z „Lenory”. Nawet sam środek transportu jest inny – bohaterowie jadą
saniami, nie jest to dziki galop na koniu. Podróż zatem musi być o wiele łagodniejsza,
powolniejsza, nawet jeśli zaprzęg chyżo mknie32. Warto też zauważyć jeszcze jedną
ciekawą różnicę: w niemieckim pierwowzorze mężczyzna mówił bardzo dużo, był
bardzo energiczny, zaś w wersji Żukowskiego Milczy miły, niby cień,/Blady i bez siły33.
Warto uwidocznić, że określenie to nieco niedokładnie oddaje w tłumaczeniu znaczenie ustawicznie powtarzającego się w utworze zwrotu Бледен и унылый34. Bohater
Tamże.
Жуковский B., dz. cyt., s. 122.
32 Żukowski W., Swietłana, tłum. A. Lewandowski.
33 Tamże.
34 Жуковский B., dz. cyt., s 123.
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jest nie tyle pozbawiony energii, co nachmurzony i smutny, co dodatkowo uwypukla
różnicę między nim a gawędziarskim Wilhelmem.
Bieg wydarzeń w Swietłanie również jest odmienny, podporządkowany logice snu –
w pewnym momencie bohaterka pozostaje sama pod małą chatką, a kochanek i powóz
magicznie znikają. W tym miejscu Żukowski nawiązuje do wątku znanego z ludowych
podań przedstawiających tę historię, o czym wspomina Borowy 35. Podobnie jak w tych
przekazach, zagubiona dziewczyna wchodzi do izdebki, odkrywając, że znajduje się
w niej trumna. Na ten widok bohaterka pada przed ikoną i pogrąża się w modlitwie
(znów pojawia się wątek pobożności, którego brak w „Lenorze”). Zesłany zostaje jej
biały gołąbek (ważny symbol chrześcijański), który broni Swietłanę przed umarłym
kochankiem powstałym z trumny. Wiara, której brakło jej literackiej antenatce,
okazuje się być tym, co chroni bohaterkę.
Żukowski jednak decyduje się na zaskakujące zakończenie swojej ballady, bowiem
Swietłana wybudza się ze snu, w który zapadła podczas nocnego czuwania. Wszystko
okazało się być jedynie sennym koszmarem, zaś u drzwi staje prawdziwy ukochany.
Ten element utworu silnie odróżnia go od innych dzieł opartych na motywach lenorowych, jest nietypowy i zaskakuje czytelnika. Dodatkowo służy on do przekazania
pewnego morału, wyrażonego w końcowych strofach:
Morał się narzuca sam:
Lepiej w życiu wierzyć nam
Stwórcy zamierzeniu
I zasadzie, która brzmi:
Nieszczęście się tylko śni,
Szczęście – w przebudzeniu36.
Żukowski w żartobliwy, ale jednak czytelny sposób potępia zabobon. Zaleca on też
odbiorcy to, czego zabrakło Lenorze – zawierzenie Bogu. „Swietłana” jest utworem
diametralnie innym od swojego niemieckiego pierwowzoru – ma inne przesłanie, nie
stara się epatować grozą, a gotyckie sposoby obrazowania traktuje z pewnym pobłażaniem. Główna bohaterka utworu jest postacią niewinną, nieco naiwną, o wiele bardziej
pasującą do wizji dziewczyny z „Ucieczki”, którą przedstawił Klaczko 37 niż sama
Panna.

3. Panna grzeszy – jeździec śpieszy
Mickiewicz, pisząc jedną z jego najpóźniej opublikowanych ballad, musiał znać
przytoczone przeze mnie wcześniej utwory. Nie jest to poświadczone jedynie ich
ogromną popularnością (w tym w kręgu filomatów), ale też bezpośrednimi wspomnieniami Odyńca, któremu bardzo zależało na zainteresowaniu tymi utworami wieszcza.
Libera tak pisze o tym w swoim tekście „Zagadka Ucieczki”:

35

Borowy W., dz. cyt., s. 62-63.
Żukowski W., Swietłana, tłum. A. Lewandowski.
37 Borowy W., dz. cyt., s. 67.
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„Adelę” drukował Odyniec w roku 1822 w „Dzienniku Wileńskim” i opatrzył
ją uwagami, odnoszącymi się pośrednio i bezpośrednio do Mickiewicza. Autor
wyraził w nich życzenie, by materiałem ludowym – podobnym do Lenory –
zajął się także poeta o „znakomitszym” talencie. Kogo mógł mieć na myśli,
nietrudno odgadnąć, skoro w tym samym miejscu odwołuje się do wzorowych
ballad „pana Mickiewicza”. Odyniec próbował i w inny sposób wciągnąć
Mickiewicza w orbitę zainteresowania Bürgerem, prosząc go o napisanie
wstępu do tłumaczenia innej ballady („Der wilde Jäger”). Mickiewicz Odyńcowi nie odmówił, ale jego uwagi poprzedzające balladę, zatytułowaną
„Myśliwiec”, drukowane były anonimowo („Dziennik Wileński” 1822, t. 1)38.
Tu warto przypomnieć, że „Adela” jest bezpośrednim tłumaczeniem z Bürgera,
więc nie da się wykluczyć znajomości przez Mickiewicza tekstu niemieckiej ballady
(choćby i w przekładzie). Inny badacz, Neuger
stawia hipotezę, że relacja Karusi i Jasieńka „to w pewnym sensie łagodna
parafraza «Lenory» Bürgera. Jak wiemy, Mickiewicz w późniejszym okresie do
«Lenory» wrócił w balladzie «Ucieczka»”. Nie sposób odmówić badaczowi
racji. Ballada niemieckiego poety pochodzi z 1773 roku, Mickiewicz ją bardzo
dobrze znał39.
Jest to dodatkowe poświadczenie o wiele wcześniejszej znajomości niemieckiej
ballady przez Mickiewicza. Jak zauważa Libera:
Mickiewicz miał pełną świadomość, że podejmując w „Ucieczce” wątek znany
z „Lenory”, wstępuje w szranki pojedynku wagi najcięższej. Próbował wprawdzie
osłabić ten aspekt swojego wystąpienia, zasłaniając się zasłyszaną na Litwie
piosenką, ale i tak musiał się liczyć z tym, że jego ballada porównywana będzie
do „królowej ballad”40.
Dodatkowo konieczne jest zaznaczenie, że taką samą legendę wokół powstania
swej ballady budował Bürger41, więc mało prawdopodobne jest, by wieszcz faktycznie
stworzył swój utwór jedynie na podstawie zasłyszanej gdzieś piosenki.
Niemniej jednak, „Ucieczka” jest utworem niezwykle ciekawym i oryginalnym
z wielu powodów. Dzieło Mickiewicza jest o wiele krótsze niż niemiecka wersja
ballady, a tempo akcji szybsze, już chociażby ze względu na objętość dzieła, jednak
dynamiczny sposób pisania jedynie pogłębia wrażenie pośpiechu i tytułowej ucieczki
przed jakimś nieznanym zagrożeniem.
Sytuacja, w jakiej znajduje się bohaterka, znacznie różni się od tej, w jakiej postawione są Lenora i Swietłana. O rękę dziewczyny stara się książę (jaki? – tego nie
wiemy). Matka nie próbuje ukoić jej bólu, jedynie troszczy się i biedzi42. Czary, które
Panna decyduje się odprawić, nie są podobne niewinnym zabawom ze „Swietłany” –
38

Libera L., dz. cyt., s. 214.
Rawski J., O kreacjach bohaterek Ballad i Romansów Mickiewicza. Próba lektury feministycznej,
„Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”, 2016 (2), s. 237.
40 Libera L., dz. cyt., s. 215.
41 Tamże, s. 219.
42 Mickiewicz A., Ucieczka, [w:] tegoż, Poezyje Adama Mickiewicza, Księgarnia G. Gebethnera, Kraków
1899, s. 147.
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to nie inne dziewczęta proponują magiczne rozwiązanie problemu, a stara widma.
Urok nie jest swojski, lecz groźny, brzmi bardzo poważnie:
Włosy jego w węża splącz,
Dwie obrączki razem złącz,
Z lewej ręki krwi usącz;
A na węża będziem kląć,
W dwie obrączki będziem dąć;
Musi przyjść i ciebie wziąć43.
Na uwagę zasługuje zwłaszcza jego końcówka – Panna musi być świadoma ryzyka,
które podejmuje: ukochany musi przyjść i zabrać ją ze sobą niezależnie od stanu bytu,
w jakim się znajduje. Jej czyn zostaje zresztą nazwany przez narratora wprost: Panna
grzeszy – jeździec śpieszy44.
Po odprawieniu czaru akcja utworu toczy się już szybko: ukochany zjawia się w nocy
i nie prosi od razu dziewczyny o udanie się z nim w podróż. Zamiast tego bohaterowie
spędzają razem miło czas i dopiero po tym upiór daje jej wybór (nie naciska na nią jak
Wilhelm na Lenorę!), który dziewczyna podejmuje bez chwili wahania. Jak zauważa
Maria Janion w swoim tekście „Panna i miłość szalona”: Panna należy właśnie do
najbardziej zdecydowanych i poświęconych swemu zuchwałemu zamiarowi kobiet
w naszej literaturze45. Takiemu stwierdzeniu nie sposób odmówić prawdziwości, bowiem
bohaterka Mickiewicza również podczas samej podróży wykazuje się niezwykłym
zdeterminowaniem w dążeniu do obranego celu, jakim jest pozostanie z ukochanym.
By ten cel osiągnąć, gotowa jest pozbyć się zabranych z domu pamiątek:
Jak się okazuje, bohaterka „Ucieczki” wybrała się w niepewną jazdę z książeczką do nabożeństwa, ze szkaplerzami, różańcem i krzyżykiem srebrnym na
szyi. Bardzo ją to różni od Lenory i Ludmiły. Ale te wszystkie przybory nabożeństwa służą jej w balladzie na to tylko, aby mogła za ich pomocą wyrazić
swoją decyzję pójścia do piekła, byle się nie rozstać z kochankiem46.
Borowy słusznie zauważa tutaj różnicę, pomiędzy bohaterkami – w przeciwieństwie
do Lenory Panna zabiera z domu dewocjonalia. Podobna jest w tym do Swietłany,
która również ma przy sobie krzyżyk. Jednak inaczej niż łagodna bohaterka Żukowskiego gotowa jest wyrzec się swojej wiary w mgnieniu oka. Maria Janion pisze o tym
w ten sposób:
Dwuznacznym rozmowom (jeździec mówi, że dom jego znajduje się na górze
Mendoga, gdzie był cmentarz) towarzyszą życzenia ukochanego, by Panna
pozbyła się kolejno świętych przedmiotów, które ze sobą w podróż wzięła:
książeczki do nabożeństwa, szkaplerza i krzyżyka. Ona czyni to wszystko
w zupełnej determinacji i wreszcie, gdy się pozbywa krzyżyka, następują
Tamże.
Tamże.
45 Janion M., dz. cyt., s. 34.
46 Borowy W., dz. cyt., s. 60.
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wydarzenia infernalne: jeździec „Pannę wpoły ścisnął, Z oczu i z ust ogniem
błysnął”, koń zaś „ludzkim śmiechem ryknął”. Zapadają się (u Mickiewicza
często pojawia się takie totalne zapadanie) jeździec, koń i panna pod ziemię
cmentarną47.
Ważne przy tworzeniu pełnego obrazu Panny jest to, co w powyższym fragmencie
sygnalizuje Janion: moment śmierci bohaterki również jest tym, co różni Pannę i Lenorę.
Druga z bohaterek swój żywot kończy przepełniona lękiem, padając na ziemię, a nie
zapadając się pod nią. Koniec życia Mickiewiczowskiej bohaterki jest o wiele bardziej
dramatyczny, ale też stanowi wyraźnie o sile postanowienia, jakie powzięła. Pozbawiona jest wahania, które cechuje jej niemiecką wersję. Nie boi się śmierci czy ogni
piekielnych, gotowa jest umrzeć za swoją miłość. Należy także nadmienić, że po scenie
śmierci bohaterki Mickiewiczowski narrator nie przedstawia nam żadnego morału. Jak
zauważa Borowy:
Żadnego potem nie ma morału jak u Bürgera i Żukowskiego. Ani się duchy
żadne nie pojawiają, żeby go wygłosić, ani narrator z nim nie występuje, ba,
żadnym nawet napomknieniem swojego sądu nam nie zdradza. (…) Jesteśmy
pozostawieni własnej zgrozie i własnemu współczuciu. Jest szerokie, zaiste,
pole i dla jednej, i dla drugiego. Trudno o straszniejszą formę miłości. Trudno
o jaskrawszy przykład jej siły. Powściągliwy artyzm poety, który przez cały
ciąg opowiadania przejawiał się w obiektywizmie relacji, przejawia się raz
jeszcze w zakończeniu – w rezygnacji z wszelkiego komentarza48.
Warto na sam koniec nadmienić jeszcze o najbardziej widocznej różnicy pomiędzy
Panną a bohaterkami dwóch pozostałych utworów – jedynie postać wykreowana przez
Mickiewicza nie posiada imienia. W pewien sposób czyni to tę silną, odważną kobietę
postacią bardziej uniwersalną, staje się ona everymanem.
Oddanie wyższym wartościom duchowym, tak cenionym przez romantyków, a niekoniecznie utożsamianych z religijnością, tragizm losu Panny i siła jej uczucia czynią
z niej na wskroś romantyczną bohaterkę. Jest ona postacią pełniejszą niż jej dwie
„siostry”, których sylwetki zostały przedstawione w niniejszym eseju.

4. Siostry z sąsiednich krajów
Motyw lenorowy, choć obecny w całej Europie, przeżył rozkwit dopiero po rozsławieniu go dzięki niemieckiej balladzie. Tak szeroki zasięg historii powracającego po
ukochaną żołnierza osiągnął niebywały sukces, pojawił się w wielu mniej czy bardziej
udanych wersjach i tłumaczeniach. Wywarł on niebywały wpływ na kształtowanie się
ballady romantycznej w wielu krajach i pomógł ożywić ten gatunek. Pozwolił też na
wykreowanie niesamowitych i intrygujących postaci kobiecych, których często brak
w literaturze.
Wszystkie przedstawione przeze mnie bohaterki są ze sobą ściśle powiązane zarówno
genezą, jak i podobną historią, którą przeżywają. Cechą charakteru, która najsilniej je
ze sobą łączy, jest zdolność do gorącej, nieokiełznanej miłości popychającej je do
czynienia rzeczy sprzecznych z powszechnie uznawanym systemem wartości. Różni je
47
48

Janion M., dz. cyt., s. 32.
Borowy W., dz. cyt., s. 62.
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temperament, pobożność (a właściwie jej brak, w wypadku Lenory i Panny), stopień
lękliwości i decyzyjności. Dwie z kobiet gotowe są bez większego wahania podążyć za
ukochanym, jedynie bohaterka Bürgera waha się, czy powinna zawierzyć przybyłemu
mężczyźnie. W niektórych kwestiach bohaterki są od siebie diametralnie odmienne.
Mimo tego są podobne niczym siostry.

Literatura
Bürger A., Lenora, tłum. J. Gamska-Łempicka, [w:] Bojarska M. (red.), Niemiecka ballada
romantyczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1963, s. 43-52.
Bürger A., Lenora, tłum. A. Odyniec, [w:] Tłómaczenia, t. 2, Gebethner i Wolff, Warszawa 1874,
s. 189-200.
Borowy W., O „Ucieczce” Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki”, nr 47, 1956, s. 150-168.
Jakóbiec M. (red.), Historia literatury rosyjskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1796,
t. 1, s. 397-415.
Janion M., Panna i miłość szalona, „Teksty Drugie”, nr 4/5/6, 1993, s. 15-35.
Libera L., Zagadka „Ucieczki”, „Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”, 2016 (2),
s. 211-231.
Liburska L., Literatura rosyjska 1800-1861, [w:] Suchanek L. (red.), Rosjoznawstwo.
Wprowadzenie do studiów nad Rosją. Prace Katedry Rosjoznawstwa Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 237-256.
Mickiewicz A., Ucieczka, [w:] tegoż, Poezyje Adama Mickiewicza, Księgarnia G. Gebethnera,
Kraków 1899, s. 146-151.
Rawski J., O kreacjach bohaterek „Ballad i Romansów” Mickiewicza. Próba lektury
feministycznej, „Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”, 2016 (2), s. 233-247.
Żukowski W., Swietłana, tłum. A. Odyniec, https://tinyurl.com/5f9tcvh4 [dostęp: 12.01.2022].
Żukowski W., Swietłana, tłum. A. Lewandowski, https://tinyurl.com/2p8kzwvz [dostęp:
12.01.2022].
Жуковский B., Светлана, [w:] tegoż, Сочинения, Государственное издательство
художественной литературы, Moskwa 1954, s. 122-124.

„Lenora”, „Swietłana”, „Ucieczka” – droga do bohaterki romantycznej
Streszczenie
W niniejszej pracy autorka podejmuje rozważania na temat roli kobiety w utworach z nurtu lenorowego.
Dokonuje analizy przedstawień tytułowych bohaterek dzieł „Lenora”, „Swietłana” i „Ucieczka”, obserwując
kolejne etapy kształtowania się obrazu bohaterki romantycznej. Obserwując różnice pomiędzy literackim
pierwowzorem i jego antenatkami dostrzec można, jak zmienia się rola postaci kobiecych (od bierności po
aktywne kreowanie świata), ale też i ich stosunku do świata, religii i wartości kulturowych, które w coraz
większym stopniu są przez nie odrzucane. Autorka dostrzega też, że mimo dzielących je różnic wszystkie
trzy bohaterki są do siebie podobne niczym siostry.
Słowa kluczowe: Mickiewicz, kobieta, romantyzm, Lenora
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Maria Magdalena w ujęciu Gartha Davisa –
próba wyzwolenia „Apostołki Apostołów”
spod władzy ojca i historii
1. Wprowadzenie
Obecność i rola kobiet w historii chrześcijaństwa, choć wcale nie marginalna, jest
w najlepszym razie wypchnięta z centrum uwagi i była w pewnym sensie zaniedbywana
przez wieki. Na gruncie Kościoła katolickiego tak naprawdę dopiero w XX wieku
zaczęto poświęcać uwagę zagadnieniom dotyczącym problematyki kobiecej, zaś do
studiowania i nauczania teologii kobiety dopuszczono dopiero w 1963 roku, po II
Soborze Watykańskim. Był to ogromny krok w stronę oddania głosu nie tylko ojcom,
ale i matkom Kościoła, ukierunkowany na pogłębienie refleksji teologicznej o nowe,
niebadane dotąd wątki. Kobiety dostały szansę wypowiedzenia się na temat instytucji,
w której miały dotychczas stosunkowo niewielkie znaczenie, choć stanowiły ogromną
jej część.
Jedną z postaci, która być może odegrała w historii chrześcijaństwa znacznie większą
rolę, niż można by to było wywnioskować z lektury biblijnej, jest Maria Magdalena.
Zagadka owej świętej katolickiej przez wieki inspirowała teologów, historyków i artystów, badających tę postać pod najróżniejszymi kątami2. Bardzo silny wpływ Marii
Magdaleny na kulturę – i to pomimo raczej szczątkowego przedstawienia w Piśmie –
sprawił, że dla wielu stała się ona symbolem nadejścia czegoś nowego, szansą na korzystne przemiany w Kościele. Apostołka stała się więc jednym z istotnych „obiektów”
eksploracji nowej dziedziny badawczej, teologii feministycznej. O wielkim znaczeniu
tego nurtu pisze Elżbieta Adamiak:
Przedstawicielki [teologii feministycznej – J.Z.] widzą w niej szansę na
odnowienie Kościoła. Twierdzą one, że istotne przesłanie feminizmu jako
krytyki istniejącej jednostronnie męskiej (…) kultury i społeczeństwa wywodzi
się z korzeni chrześcijańskich i ze względu na zaniedbania Kościoła przychodzi
do niego niejako z zewnątrz jako Dobra Nowina, którą on sam powinien
głosić. Także Kościół nie jest wolny od grzechów w tej dziedzinie. On też
potrzebuje oczyszczenia z grzechu seksizmu3.
Uczona podkreśla, że:
Teologia feministyczna nie chce stanowić dopełnienia teologii tradycyjnej, uznanej przez nią za androcentryczną. Pragnie rozwinąć nową koncepcję teologii,
w której doświadczenia kobiet mają stanowić centralny locus theologicus4.
1

zlotkowska.joanna95@gmail.com, Katedra Filologii Polskiej, Instytut Filologii, Akademia Pomorska
w Słupsku, https://www.apsl.edu.pl/.
2 Zob. Marecki J., Rotter L., Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych,
Universitas, Kraków 2009, s. 435-436.
3 Adamiak E., O co chodzi w teologii feministycznej?, [w:] „Więź”, nr 1, 1993, s. 69.
4 Adamiak E., Macierzyństwo Boga i Maryi w teologii feministycznej, [w:] „Salvatoris Mater”, 1 (1999), nr 1,
s. 256. Androcentryzm, o którym wspomina badaczka, to cecha kultury patriarchalnej polegająca na stawianiu
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Mimo zaistnienia nowych tendencji w postrzeganiu roli kobiet w Kościele, nurt
feministyczny na gruncie polskim dopiero się rozwija; nie są to dyskursy powszechnie
obecne i dyskutowane. Powstanie i rozwój feministycznej – a w efekcie także antyfeministycznej – refleksji nad religią chrześcijańską doprowadziły do swego rodzaju
społecznego zawieszenia. W tym kontekście tym bardziej cieszy, że do naszego kraju
wciąż docierają (i tu powstają) niebywałe dzieła sztuki, odważnie reinterpretujące
z punktu widzenia kobiecej wrażliwości postaci biblijne, Chrystusa i Kościół.
Celem niniejszego artykułu jest włączenie się w dyskurs dotyczący postaci Marii
Magdaleny, który wydaje się szczególnie ważny w kontekście czytania tekstów
w ujęciu feministycznym i genderologicznym. Poszerzanie pola analizy i interpretacji
tej postaci o nowe, bagatelizowane i przemilczane dotychczas wątki, autorka niniejszej
pracy traktuje jako punkt wyjścia do merytorycznego, twórczego dialogu. Zagadnienia
poddane tu refleksji oscylują wokół biblijnego wizerunku Marii Magdaleny oraz jej
relacji z Chrystusem ukazanej w Ewangeliach, apokryfach i przykładowych dziełach
sztuki. W artykule jest również ukazany obraz Marii Magdaleny w wizji Gartha Davisa
oraz przybliżona została patriarchalna kultura Palestyny; osobny passus poświęcono
Jezusowi w kreacji Phoenixa i roli Marii Magdaleny w zrozumieniu „kobiecego” wizerunku Zbawiciela. Badawcza eksploracja umożliwiła sformułowanie wniosków o Chrystusowym feminizmie i Golgocie Apostołki Apostołów.

2. Biblijne ukazanie Marii Magdaleny
Wśród żywotów świętych chrześcijańskich niewiele owianych jest taką tajemnicą
jak dzieje Marii Magdaleny. Owszem, pojawia się ona w Nowym Testamencie w gronie
uczniów Jezusa, wspomina o niej każdy z czterech ewangelistów. Jej rola w życiu
Chrystusa została jednak przez wieki znacząco zmarginalizowana, a postać – owiana
złą sławą. Najwcześniejsza chronologicznie wzmianka na temat Marii Magdaleny
pojawia się w Ewangelii według św. Łukasza, który opisuje ją jako jedną z kobiet
uzdrowionych od grzechów przez Jezusa:
Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię
o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od
złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem
złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele
innych, które im usługiwały ze swego mienia (Łk 8, 1-3)5.
Poza powyższą wzmianką Pismo Święte przez długi czas nie dostarcza żadnych
odpowiedzi na temat życia Marii Magdaleny i jej roli w życiu i dziele Jezusa. Jej
obecność zostaje ponownie zauważona przez ewangelistów dopiero u schyłku życia
Chrystusa, gdy towarzyszy Mu pod krzyżem.
Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi
Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome. Kiedy
przebywał w Galilei, one towarzyszyły Mu i usługiwały. I było wiele innych,
które razem z Nim przyszły do Jerozolimy (Mk 15, 40).
mężczyzn w centrum. Według tej koncepcji mężczyźni i ich zachowania stanowią źródło wszelkich norm.
Zob. Adamiak E., Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes,
Wydawnictwo KUL, Lublin 1997, passim.
5 Cytaty z Biblii według edycji: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Wydawnictwo
Pallottinum, Poznań-Warszawa 1980.
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3. Maria Magdalena a Pasja Jezusa
Wobec niewielu wiadomości na temat Marii Magdaleny we wcześniejszych epizodach Ewangelii zastanawia jej zaskakująco istotna rola w Chrystusowej Pasji – jest
obecna w trakcie ukrzyżowania i pogrzebu, a także, według relacji każdego z czwórki
ewangelistów, jest pierwszą osobą, która przybywa do pustego grobu Jezusa.
W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane
wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty (…). A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom
(Łk, 24, 1-11).
Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia,
Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem
złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym
w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali
[temu] wiary (Mk, 16, 9-11).
Treść rozmowy Zmartwychwstałego z uczennicą przywołana jest jedynie w Ewangelii św. Jana, w której kobieta początkowo nie rozpoznaje Jezusa i myli go z ogrodnikiem; po chwili jednak rozpoznaje w mężczyźnie swojego Rabbuni (Nauczyciela)
i zaczyna głosić pozostałym apostołom wieść o zmartwychwstaniu. Scena ta stała się
jednym z najpopularniejszych chrześcijańskich motywów malarskich, zwłaszcza na
Zachodzie. Sformułowanie noli me tangere, przetłumaczone w Biblii Tysiąclecia jako
„nie zatrzymuj mnie” oznacza także „nie dotykaj mnie” i stało się inspiracją wielu
artystów malarzy, między innymi Tycjana (rys. 1), Fra Angelico (rys. 2), Wita Stwosza
czy Albrechta Dürera. Na obrazach tych mistrzów Maria Magdalena klęczy i wyciąga
rękę w stronę Jezusa, próbując go dotknąć, on jednak na to nie pozwala; jego powrót
jest jedynie chwilowy i w innym celu. Ta scena, podobnie jak scena konfrontacji
Jezusa z apostołem Tomaszem zwanym „niewiernym”, stanowi fundament chrześcijańskiego przekonania o wyższości wiary nad wiedzą i poznaniem zmysłowym,
w myśl twierdzenia: błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, nie dotknęli, nie byli
świadkami, a uwierzyli.

Rysunek 1. Noli me tangere w ujęciu Tycjana. Obraz powstały w 1512 roku. Przedstawia Marię Magdalenę
próbującą dotknąć Zmartwychwstałego Jezusa. Dzieło znajduje się obecnie w National Gallery w Londynie.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tycjan [dostęp: 2.04.2022]
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Rysunek 2. Noli me tangere w ujęciu Fra Angelica. Fresk z ok. 1450 roku. Przedstawia Marię Magdalenę
próbującą dotknąć Zmartwychwstałego Jezusa. Dzieło znajduje się w Museo di San Mario we Florencji.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Fra_Angelico [dostęp: 2.04.2022]

O wyjątkowej pozycji Marii Magdaleny wśród wyznawców Jezusa pisała między
innymi Elżbieta Adamiak:
Wśród grupy kobiet, które szły za Jezusem, wymieniana jest zawsze na pierwszym miejscu, co świadczy o szczególnej roli, o przewodniczeniu tej grupie czy
o specjalnym autorytecie. Jej rolę da się porównać tylko z Piotrem, który
wymieniany jest zawsze jako pierwszy z Apostołów. (…) Ona pierwsza spotyka
Zmartwychwstałego, który przywołuje ją po imieniu, co w teologii Janowej
oznacza zaliczenie do „swoich”, do grona tych, którzy słuchają Jego głosu i
postępują za Nim (por. J 20, 16 z J 10, 3-5; 13, 1). Jest więc Maria Magdalena
świadkiem wiary w Zmartwychwstałego. Jest nosicielką Tradycji, tzn. przekazywania wiary6.
Ze względu na fakt, że Biblia nie oddaje w pełni znaczenia Marii Magdaleny
w misji Jezusa, stała się ona także obiektem zainteresowania twórców tekstów gnostyckich i apokryfów7. Utożsamiano ją z mądrością, stawiano ją na równi z duchownymi,
mimo że była kobietą. Wiązano ją często także z Jezusem, opisywano ich relację jako
związek intymny, co miało budzić oburzenie Jego uczniów, zwłaszcza Piotra; w gnostyckiej Ewangelii Tomasza Piotr mówi:

Adamiak E., Maria z Magdali, [w:] „Więź”, nr 1, 1993, s. 84.
Słowo „apokryf” pochodzi od starogreckiego słowa apókryfos oznaczającego coś ukrytego, schowanego,
tajemniczego czy niezrozumiałego; termin ten został zaadaptowany przez starożytnych judaistycznych pisarzy,
którzy zmienili jego pierwotny sens i odnieśli go do pism religijnych nieznanego pochodzenia. W najszerszym rozumieniu słowo „apokryf” odnosi się także do wszelkich utworów, które inspirowane są Pismem
Świętym – najróżniejszych reinterpretacji i przeróbek treści zawartych w Biblii. Należy do nich na przykład
„Rozmyślanie przemyskie” napisane w XV wieku (które stało się inspiracją Ołtarza Mariackiego Wita
Stwosza), czy też „Żywot Pana Jezu Krysta” Baltazara Opeca z 1522 roku. Zob. Słownik literatury staropolskiej, red. Michałowska T., przy udziale Otwinowskiej B., Sarnowskiej-Temeriusz E., Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wrocław 1990, s. 47; Michałowska T., Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Kraków 1996, s. 597-598.
6
7
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„Czy on naprawdę rozmawiał z kobietą bez naszej wiedzy, w dodatku
w sekrecie? Naprawdę mamy jej słuchać? Bardziej kochał ją niż nas?” (...) Lewi
rzekł: „Zawsze byłeś porywczy, Piotrze, ale w tej chwili potępiasz kobietę,
zupełnie jak nasi wrogowie. Jeśli Zbawiciel uznał ją za godną, to kim ty jesteś,
że ją odpychasz? Zbawiciel na pewno zna ją bardzo dobrze. Dlatego kochał ją
bardziej niż nas”8.
Podobny wątek pojawia się także w innych apokryfach, w tym Ewangelii Marii,
w której Piotr zarzuca jej, że jest umiłowana przez Jezusa „inaczej niż inne kobiety”.
Nie tylko on ma zresztą problem z zaakceptowaniem niewiasty jako ucznia najbliższego
Chrystusowi – dotyczy to bowiem również pozostałych apostołów, niemniej w jego
przypadku jest to wyraźnie artykułowane; Piotr jest wręcz zazdrosny o tajemnice
Zbawiciela, które ujawnił Marii i o Jego z nią relację:
Jak to możliwe, żeby Nauczyciel rozmawiał w ten sposób z kobietą o tajemnicach, które nawet nam są nieznane? Czy mamy zmienić nasze zwyczaje
i słuchać tej kobiety? Czy rzeczywiście ją wybrał i wolał ją od nas? 9
Maria Magdalena ukazana w tych apokryfach to ukochana Chrystusa, przez innych
odbierana jako obdarzona ogromną mądrością mącicielka odciągająca Nauczyciela od
reszty uczniów. W tym kontekście wyraźnie klaruje się wątek zazdrości apostołów
o Marię Magdalenę, czy może raczej – o jej pozycję wśród grona podążających za
Jezusem. Źródłem sugerowanej przez autorów niechęci, a w skrajnych przypadkach
nawet wrogości apostołów do kobiety była przede wszystkim płeć, która z założenia
powinna „dyskwalifikować” Marię Magdalenę jako dzierżącą ważniejszą rolę w grupie
wyznawców Chrystusa. Istnieją nawet koncepcje mówiące o potomstwie Jezusa
i Marii Magdaleny, nie sposób jednak zweryfikować prawdziwości takich stwierdzeń
i należy je uznać bardziej za plotki, niż możliwą do udowodnienia tezę.

4. Trzy Marie
Po ponownym odejściu Jezusa Maria Magdalena znika, a Pismo Święte nie dostarcza
odpowiedzi na pytanie, kim tak naprawdę była. Pewne luki informacyjne wypływające
z Biblii były jedynie początkiem fałszowania pamięci o tej postaci w świadomości
kolejnych pokoleń. Choć jeszcze w III wieku została określona przez św. Hipolita
„Apostołką apostołów”10, w VI wieku za czasów papieża Grzegorza Wielkiego jej
osoba została utożsamiona z dwoma innymi kobietami pojawiającymi się w Nowym
Testamencie – jedną z nich była Maria z Betanii, siostra Łazarza (J 11, 2), drugą zaś –
jawnogrzesznica odczuwająca żal za swoje grzechy, która przybyła do Chrystusa po
wybaczenie (Łk 7, 38). Święta stała się wzorem pokuty i nawrócenia, porzucenia
ścieżki nierządu na rzecz nowego życia w wierze11. Symbolizowała nową Ewę, która
Fragment z Ewangelii Tomasza, [w:] Baldock J., Kobiety w Biblii, przeł. K. Lossman, Wydawnictwo
Bellona, Warszawa 2008, s. 227.
9
Fragment z Ewangelii Marii, przekł. Prokopiuk J., s. 17, źródło: http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/aurea_
catena_gnosis/ewangelia_marii_magdaleny.htm [data dostępu: 26.06.2022].
10 Zob. Ehrman B.D., Naśladowcy Jezusa, przekł. Hejmej P., Wydawnictwo Demart, Warszawa 2010, s. 321.
11 Należy zaznaczyć, że splamienie reputacji Marii Magdaleny dotyczyło głównie kościoła zachodniego.
W wyznaniu prawosławnym nie została ona połączona z żadną inną postacią biblijną i określana była jako
„równa apostołom”.
8
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potrafiła przezwyciężyć „brudne” cielesne żądze, przestała grzeszyć i doznała oczyszczenia dzięki pokucie12. Dopiero po upływie kilkunastu wieków papież Paweł VI ogłosił
Marię Magdalenę zwiastunką wielkanocnej radości, uczestniczką dzieła zbawienia
Jezusa. Ostateczne oczyszczenie imienia Marii Magdaleny nastąpiło w 2016 roku,
kiedy papież Franciszek ponownie ogłosił świętą „Apostołką apostołów” i zwrócił
uwagę na rolę kobiet w budowaniu Kościoła katolickiego. Dzień 22 lipca, w którym
jest wspominana przez Kościół, stał się świętem liturgicznym.

5. Maria Magdalena w wizji Gartha Davisa
Jednym z czynników, które mogły stanowić potencjalną inspirację reżysera Gartha
Davisa do stworzenia filmu opowiadającego o losach najbliższej uczennicy Chrystusa,
mogła być decyzja papieża Franciszka o ostatecznym przywróceniu dobrego imienia
tej postaci. Film nakręcony został w 2018 roku jako wspólne dzieło Davisa oraz
dwójki scenarzystów – Helen Edmundson i Philippy Goslett. Do współpracy w filmie
zaproszono wielu cenionych i znanych aktorów, między innymi odtwórczynię głównej
roli Rooney Marę i Joaquina Phoenixa – prywatnie jej męża – wcielającego się w Jezusa.
Soundtrack skomponował uznany kompozytor Jóhann Jóhannsson, autor muzyki do
takich filmów, jak „Teoria wszystkiego”, „Nowy początek” czy „Sicario”, we współpracy z Hildur Guðnadóttir13. Zdjęcia do filmu realizowane były we Włoszech.

Rysunek 3. Kadr z plakatu promującego film „Maria Magdalena”. Przedstawia odtwórców głównych ról –
Joaquin Phoenix w roli Jezusa oraz Rooney Mara w roli Marii Magdaleny.
Źródło: https://www.thetimes.co.uk/article/theres-something-about-mary-hm8mgmct2 [dostęp: 1.04.2022]

„Maria Magdalena” jest niewątpliwie filmem trudnym w ocenie, zarówno z perspektywy chrześcijan, jak i osób niewierzących. Ci pierwsi mogą mieć problem z wolną,
bardzo luźną interpretacją Pisma Świętego, ze zmienionym, odbiegającym od pierwowzoru obrazem wydarzeń i postaci istotnych dla religii chrześcijańskiej – zwłaszcza
Kościoła katolickiego (jak chociażby Jezusa, świętego Piotra czy Judasza). Z kolei
osoby niewierzące nie odnajdą w tym filmie, wbrew pozorom, żadnych przewrotowych
i kontrowersyjnych, obalających doktryny idei ani nowych faktów na temat postaci
historycznych, jakimi była Maria Magdalena i Jezus Chrystus. To wciąż dzieło oparte
na Biblii, opowiadające o początkach chrześcijaństwa, stawiające nowotestamentowe
nauki w centrum zainteresowania, jedynie z nieco innym „rozmieszczeniem akcentów”.
I jest to z pewnością najbardziej charakterystyczna jego cecha: w przeciwieństwie do
12
13

Ehrman B.D., dz. cyt., s. 243.
Informacje pochodzące ze strony www.imdb.com.
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zdecydowanej większości innych dzieł kultury traktujących o dorosłym życiu Chrystusa, to nie Mesjasz jest w dziele Davisa postacią pierwszoplanową, a Maria Magdalena. To ona pojawia się w tytule filmu i z jej perspektywy prowadzona jest fabuła.
Film Davisa sprawia pewną trudność także w doprecyzowaniu, jaki w zasadzie
gatunek filmowy reprezentuje. Nie sposób uznać go za typowy film katechetyczny ze
względu na jednak dość istotne zmiany wobec historii przedstawionej w Biblii. Określić go można jako specyficzny rodzaj filmu drogi, noszący także znamiona dramatu
obyczajowego. Postaci w czasie swojej wędrówki ewoluują i rozwijają się, budują
relacje i pozwalają poznać się widzowi. Jest to kino intymne i kameralne, o wolno
płynącej narracji. Cały szkielet fabularny wypełniony jest dialogami i rozmyślaniami,
brak tu patosu, rozmachu i pompatyczności charakterystycznych dla większości filmów
opowiadających o ostatnich dniach życia Jezusa. W filmie zachowana jest chronologia
zdarzeń znana ze źródła, niemniej są one dość luźno oparte na tekście kanonicznym.
Nie jest to klasyczna próba ekranizacji dziejów Jezusa i jego uczniów, inscenizacji
Ewangelii; wiele dialogów i sytuacji występujących w filmie nie ma proweniencji
biblijnej. Dzieło Davisa można więc określić jako współczesny apokryf ukazujący
problem kobiecości wobec chrześcijaństwa14.
Film opowiada historię Marii od chwili, gdy jest ona młodą kobietą zamieszkującą
rodzinny dom w Magdali. Poznajemy ją w momencie, gdy postawiona jest na życiowym
zakręcie – cała rodzina, a szczególnie jeden z braci, zaczyna nakłaniać ją do małżeństwa. Maria Magdalena pozostaje niezamężna mimo nacisków ze strony otoczenia,
marzy o innym życiu i cieszy się swoją wolnością, dzięki której może pomagać innym,
oddawać się kontemplacji i modlitwie. Brat Marii, obsesyjnie dążący do wydania jej za
mąż, podejrzewa, że kobieta jest opętana i wraz z towarzyszami poddaje ją egzorcyzmom, które niemalże doprowadzają ją do śmierci. Do pogrążonej w smutku kobiety
przyprowadzony zostaje tajemniczy uzdrowiciel, Jezus z Nazaretu. Wędrowny mędrzec
inspiruje Marię, która, zafascynowana prorokiem, postanawia podążyć za nim, wbrew
woli swojej rodziny i przyjaciół. Kobieta towarzyszy Jezusowi w wędrówce i jest
świadkiem dokonywanych przez niego wspaniałych cudów – uzdrowienia niewidomej,
leczenia obłożnie chorych, wskrzeszenia Łazarza; przy okazji rodzi się między nimi
silna przyjaźń. Gdy docierają do Jerozolimy, ich wspólna droga zostaje brutalnie
zakończona – Jezus zostaje skazany na śmierć i umiera. Maria jako jedna z nielicznych
pozostaje przy nim do samego końca. Utrata osoby, która odmieniła jej życie, napełnia
ją ogromnym bólem, jednak żyje w niej pamięć o Jezusie i nadzieja, którą ją natchnął.

5.1. Palestyna Marii Magdaleny
W toku fabuły poprzez kolejne interakcje stopniowo budowany jest obraz świata,
Marii Magdaleny, Jezusa, apostołów i napotykanych w drodze ludzi. Akcja filmu
rozgrywa się w Palestynie na początku naszej ery.
Kraj ten stanowi ojczyznę trzech wielkich religii światowych, czyli judaizmu,
chrześcijaństwa oraz islamu. W świecie starożytnym, u progu pierwszego tysiąclecia
Każdy obraz, utwór muzyczny, spektakl czy film przedstawiający Jezusa i wydarzenia z Jego życia jest
w jakimś sensie apokryfem, ponieważ nie oddaje biblijnej rzeczywistości, tworzy zaś nową, opartą o wyobrażenia autora. Filmy nie są audiowizualną wersją Pisma Świętego, a jedynie utworami do niego nawiązującymi
przez podobieństwo postaci i wydarzeń. Zob. Lis M., To nie jest Jezus. Filmowe apokryfy XXI wieku,
Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019, s. 114-115.
14
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teren ten był znakomitym punktem strategicznym, otoczonym wielkimi cywilizacjami
i stanowił lądowy pomost dla maszerujących z różnych stron wojsk; w związku z tym
był to obszar wysoce niespokojny nie tylko wówczas, ale także znacznie wcześniej, na
wieki przed narodzinami Chrystusa. Choć owa krzyżówka kulturowa z jednej strony
stanowiła nieustanne zagrożenie dla mieszkańców tych ziem, to z drugiej pozwoliła im
się bogacić; wraz z importem zagranicznej sztuki, literatury, architektury i technologii
Palestyna przechodziła bowiem głębokie przemiany kulturowe15.
W czasach Jezusa, a konkretnie od 63 roku p.n.e., władzę nad Palestyną sprawowało
Cesarstwo Rzymskie16. Lokalna społeczność żydowska pragnęła odzyskania niezależności politycznej i żyła w oczekiwaniu na rewolucję, stąd też sytuacja była bardzo
napięta. Istniało wiele ugrupowań izraelitów, różniących się między sobą poglądami;
wszyscy mieli jednak jedno wspólne założenie – oczekiwanie na przyjście Mesjasza,
Posłańca Bożego, który wyzwoli „naród wybrany” spod panowania oprawcy i ustanowi
nowe Królestwo na wzór dawnego panowania Dawida i Salomona17. W filmie owo
widmo rewolucji wyraźnie sygnalizuje Judasz, który widzi w Jezusie potencjalnego
przywódcę powstania i przyszłego króla Izraela.
Warstwa wizualna filmu oddaje realia tamtego regionu w owym okresie – to ziemie
pustynne, słabo zaludnione, a przez to raczej ubogie. Większość ludzi pracuje przy
uprawach zbóż, hodowli zwierząt lub trudni się rybołówstwem. W tym świecie Jezus
jest outsiderem – wędrownym kaznodzieją niewpasowującym się w typowy dla Żydów
schemat życia.
Zarówno mieszkańcy Magdali, których poznajemy w filmie, jak i inni mieszkańcy
Palestyny, spotykani przez Mesjasza w Jego drodze, stanowią społeczeństwo o silnie
patriarchalnych zasadach. Jedną z najważniejszych życiowych wartości jest dla nich
tradycja, a najważniejszą instytucją – rodzina, której przewodzi mężczyzna. Bardzo
wyraźnie ukazana jest dysproporcja płci i związane z nią konsekwencje. Podczas gdy
na kobiety spada nie tylko obowiązek rodzenia i wychowywania dzieci, ale i ciężkiej
pracy fizycznej, męska część społeczności po pracy poświęca czas na spotkania
w świątyni i modlitwę. Ów porządek jest powszechnie przyjęty, nienegowany, podtrzymywany zarówno przez mężczyzn, jak i ich partnerki – wszyscy zdają sobie sprawę
z panujących w społeczeństwie podwójnych standardów. Mimo świadomości opresji,
w jakiej się znajdują, kobiety nie mają wystarczająco śmiałości i determinacji, by
przeciwstawić się nierównemu traktowaniu. Obraz przedstawiony w filmie zgodny jest
z realiami panującymi w ówczesnej Palestynie.
To prawda, że w biblijnym Izraelu uważano mężczyzn za ważniejszych od
kobiet. Ojciec lub najstarszy mężczyzna w rodzinie podejmował decyzje dotyczące wszystkich jej członków, kobiety miały zaś w tej sprawie niewiele do
powiedzenia. (…) Dziewczynę uczono okazywania posłuszeństwa ojcu bez
zadawania pytań. Później, gdy dorosła, identycznie miała odnosić się do
własnego męża18.
„Święty naród” Jahwe otoczony był od południowego zachodu przez Egipt, od północy – przez Fenicję
i Aram, zaś od wschodu – przez Asyrię i Babilon. Zob. Słownik tła Biblii, red. Packer J.I., Tenney M.C.,
konsultacja wyd. polskiego Chrostowski W., Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2007, s. 133.
16 Zob. tamże, s. 254.
17 Zob. Rosik M., Palestyna w czasach Jezusa, źródło: https://mariuszrosik.pl/palestyna-w-czasach-jezusa/
[data dostępu: 26.06.2022].
18 Słownik wiedzy biblijnej, red. Metzger B.M., Coogan M.D., konsultacja wyd. polskiego Chrostowski W.,
Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2004, s. 339.
15
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Autorzy podkreślają także inny, bardzo mroczny aspekt kontroli męskiej nad kobietami w Palestynie. Kobieta mogła zostać nawet sprzedana w niewolę przez własnego
ojca w celu spłaty długu i nie odzyskać wolności nawet po kilku latach – w przeciwieństwie do mężczyzny. Dowodów na tego typu praktyki dostarcza sama Biblia:
Przynajmniej w jednym przypadku opisanym w Piśmie świętym ojciec wydał córkę
tłumowi, pozwalając na popełnienie zbiorowego gwałtu19.
O samostanowieniu kobiet nie mogło być więc mowy – były one przez całe życie
własnością mężczyzny, najpierw ojca, a następnie wybranego przezeń męża. Próby
wyłamania się z ogólnie przyjętych norm spotykały się z ostracyzmem, niezrozumieniem i buntem ortodoksyjnej społeczności.
Najważniejszym elementem filmu „Maria Magdalena” i tym, co popycha w nim
fabułę do przodu, są jego bohaterowie, ich postępowanie i decyzje w odniesieniu do
pełnego okrucieństw świata, w którym żyją. Wydarzenia biblijne będące bezpośrednią
inspiracją filmu pozostają przez większość czasu na drugim planie, tworząc tło dla rodzących się międzyludzkich interakcji. Kreacje aktorów, zwłaszcza odgrywających role
pierwszo- i drugoplanowe, dookreślają postaci, które w Piśmie Świętym nie zostały
dokładnie opisane. Ewangeliści nie wypowiadają się na temat wyglądu ani osobowości
ludzi, których opisują; największą siłą filmu jako medium jest możliwość ukazania
ucieleśnionych postaci, z którymi widzowie mogą się identyfikować, którym mogą
współczuć. Bohaterowie rodem z Biblii zostają w „Marii Magdalenie” pokazani
w nowym świetle, nadaje się im charakterystyczne, ludzkie cechy, pozwalające lepiej
zrozumieć ich motywacje i działania. Nie chodzi tu o herezję – film ustawia znane
postaci w pewnej konwencji i wikła je w swoistą psychologiczną „grę”. Nie znajdziemy tu żadnych większych przekłamań, wiele faktów i zachowań zostało jednak
dopowiedzianych i dointerpretowanych. Dzięki tym oryginalnym, nieszablonowym
kreacjom aktorskim jest to inne od dotychczasowych spojrzenie na życie Marii
Magdaleny i Jezusa, a także na relacje w grupie, której Jezus przewodził.

5.2. Maria Magdalena a patriarchat
Maria z Magdali jest główną postacią w filmie Davisa, na co wskazuje już sam tytuł
filmu. To z jej perspektywy obserwujemy wydarzenia z życia Mesjasza. Fakt, że to jej
oczami (i oczami kobiet w ogóle) widzimy Jezusa, ma ogromny wpływ na ogólną
wymowę filmu. Bohaterka nie jest nieustannie w centrum zainteresowania reżysera,
często przybiera rolę cichego obserwatora, jednak to właśnie jej obserwacje, spostrzeżenia i wsparcie ukierunkowują często działania Nauczyciela. Przedstawiona jest jako
dobra, pozytywnie nastawiona do życia i uduchowiona dziewczyna. Cechuje ją duża
empatia, nie skarży się na nadmiar pracy. W pierwszej scenie filmu widz obserwuje ją
asystującą przy porodzie – scena ta świadczy o tym, że jeszcze zanim dołączyła do
Jezusa, była osobą, do której zwracano się o pomoc w chwilach trudności i choroby.
W dalszym biegu historii niezmiennie jest przedstawiana jako ktoś na kształt
uzdrowicielki i pocieszycielki w cierpieniu – nie boi się podejść do ciężko chorych,
uspokaja ich, podnosi na duchu i stoi u ich boku w chwili śmierci. Bohaterka towarzyszy granicznym, najważniejszym momentom ludzkiego życia i podchodzi do ludzi
z ogromną wrażliwością. Jest przy tym bardzo inteligentna, co sprawia, że zaczyna
zadawać niewygodne pytania i wyrażać oczekiwania, których nie ma prawa mieć. Już
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w jednej z pierwszych scen filmu słyszy: Chcesz stać się mężczyzną? Wtedy będziesz
mogła modlić się do woli. Proponowana Magdalenie wolność jest, rzecz jasna, niemożliwa do osiągnięcia. Jej dążenie do suwerenności i samostanowienia odbierane jest
jako odstępstwo, dziwactwo, a w skrajnym momencie – jako działanie demonów. Mimo
że jej pragnienia w żaden sposób nie wiążą się z małżeństwem, jej zdanie nie ma
znaczenia – rodzina respektująca tradycję wbrew jej woli próbowała ją nakłonić do
zamążpójścia.
Z początku delikatne sugestie przeradzają się w silne naciski, które skutkują załamaniem nerwowym kobiety. Mężczyźni w jej otoczeniu są nieprzejednani, jednak nawet
kobiety budują wokół niej atmosferę patriarchatu – mają świadomość, że perspektywa
wyjścia za mąż unieszczęśliwia Marię, jednak nieustannie próbują ugasić tlący się
w niej bunt. Doprowadza to ostatecznie do okrutnej przemocy i traumy – rodzeni
bracia i ojciec dokonują na Marii egzorcyzmu w wodzie, podtapiając przerażoną,
opierającą się dziewczynę. Z poczucia beznadziei i bezsilności wyrywa ją Jezus, nowo
poznany człowiek sprowadzony przez rodzinę do chorej Magdaleny, który jako pierwsza
osoba nie oczekuje od niej niczego, niczego jej też nie nakazuje, a samą swoją obecnością i dobrym słowem daje jej siłę. Wpędzona w depresję, wątpliwości i poczucie
winy Maria, straszona przez bliskich swoim rzekomym opętaniem, słyszy od przybyłego
słowa: nie ma tutaj demonów wypowiedziane z uśmiechem. Zrozumienie i empatia
Jezusa sprawiają, że znajduje ona siłę na porzucenie dawnego życia i pozostawienie
przeszłości za sobą. Nie jest to dla niej łatwa decyzja, ale determinacja, a także pragnienie wolności zwyciężają jej lęk. Nie zostaje, w przeciwieństwie do reszty apostołów,
„wybrana” przez Mesjasza, a postanawia wyruszyć z nim w wędrówkę z własnej
inicjatywy.
Apostołka prawdopodobnie tak dobrze rozumie swojego Nauczyciela, ponieważ
widzi w Nim odbicie siebie samej. Jest On, podobnie jak ona, członkiem społeczności,
do której nie pasuje, swego rodzaju wyrzutkiem, niezrozumianym zarówno przez
wrogich, jak i przyjaznych mu ludzi.

5.3. Jezus w kreacji Phoenixa
Aktor obsadzony w roli Jezusa ukazał zupełnie nowe oblicze tej biblijnej postaci,
bardzo dalekie od jego standardowych wyobrażeń jako nieco hermafrodytycznego,
o długich włosach, smukłej sylwetce i androgynicznych rysach twarzy. Jezus Phoenixa
jest konkretnym i mocnym mężczyzną o długich zmierzwionych włosach, niedbałej
brodzie i twarzy pokrytej zmarszczkami. Wbrew aparycji, okazuje się być człowiekiem
niepewnym, przestraszonym, potrzebującym wsparcia, bliskości i zrozumienia, nawet
skłonnym do depresji. Następuje tu ukazanie Jezusa „ludzkiego”, bardzo bliskiego
istoty człowieczeństwa – ma on zapał i charyzmę, dysponuje mocą uzdrawiania i nawracania bliźnich. Ale to wszystko bardzo dużo Go kosztuje, budzi w nim lęk, a nawet
poczucie zagrożenia. Nawet w chwilach niesamowitych cudów Jezus jest przytłoczony. Czuje się wyrzutkiem, bo choć każdy podziwia Go za czyny i nauki, nikt tak
naprawdę nie rozumie Jego toku myślenia.
Najbliższą poznania prawdziwego oblicza Jezusa okazuje się być właśnie Maria
Magdalena, odważna kobieta, która odnalazła wolność w możliwości wędrówki
z Jezusem. Odnajduje on w Marii Magdalenie wzór tego, jakim człowiekiem powinien
być chrześcijanin. Bohaterka staje się dla Mesjasza mentalnym wsparciem, ale także
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doradcą, swoistym „głosem kobiet” w dziele ewangelizacji. Jezus ukazany w filmie ma
spore doświadczenie i łatwość w przemawianiu do mężczyzn, jest świetnym krasomówcą, ma jednak większy problem z formułowaniem myśli wobec kobiet. Nie jest to
kwestia niezrozumienia ich problemów i opresji, w jakiej się znajdują – potrafi on ich
wysłuchać i okazać im współczucie, nie jest jednak w stanie zmienić w pełni ich nastawienia i zażegnać lęku. To powtórzone przez Jezusa słowa usłyszane od Marii Magdaleny poruszają serca kobiet, i to za Marią Magdaleną kobiety podążają po śmierci
Mesjasza. W Piśmie Świętym nie ma o tym mowy; twórcy filmu celowo pozwalają
sobie na jego swobodną nadinterpretację, by przekazać widzom naukę: Maria Magdalena, tak jak i inne kobiece postaci biblijne, zasługują na przywrócenie ich znaczenia
w dziejach narodzin chrześcijaństwa20. Tym bardziej że istnieją wyraźne dowody, iż od
początku jego istnienia kobiety pełniły we wspólnotach wiernych istotną rolę. Pisze
o tym Elżbieta Adamiak:
Kobiety od początków Kościoła były – na równi z mężczyznami – uczennicami
w gminach lokalnych, jak też uczestniczyły w charyzmatycznym apostolacie
wędrownym. Świadczą o tym apokryfy i pisma starochrześcijańskich pisarzy21.

5.4. Chrystusowy feminizm
Ale właściwie dlaczego to kobieta wydaje się rozumieć Zbawiciela lepiej niż
ktokolwiek inny, niż jakikolwiek inny mężczyzna? Wynika to prawdopodobnie z faktu,
że Chrystus głosi nauki, które przekraczają zastaną, męską wizję rzeczywistości. Jego
nauki nie rozumieją nawet najbliżsi Mu uczniowie; dowody tego niejednokrotnie
odnajdujemy w Biblii, a najjaskrawszym ich przykładem jest scena opisana w Ewangelii św. Mateusza, gdy Jezus, odpowiadając na pytanie faryzeuszy, Czy wolno oddalić
swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?, rzekł: Kto oddala swoją żonę – chyba
w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za
żonę, popełnia cudzołóstwo (Mt 19, 9). Reakcja uczniów na te słowa nie pozostawia
żadnych wątpliwości co do tego, jak ówcześnie traktowano kobiety w tym kręgu
kulturowym: Rzekli Mu uczniowie: „Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie
warto się żenić” (Mt 19, 10).
W patriarchalnym społeczeństwie kobieta nie miała praw równorzędnych z prawami
mężczyzn22. Jezus te prawa zrównał, ale współcześni mu mężczyźni nie potrafili (bądź
nie chcieli?) tego zrozumieć. W tym kontekście można wręcz postawić tezę, że Mistrz
z Nazaretu propagował postulaty feministyczne.
Film Davisa ową tezę rozwija, idąc o krok dalej: ukazuje możliwą bardzo znaczącą
rolę Marii Magdaleny w życiu człowieka uznawanego przez wielu za Zbawiciela
świata. Patriarchalna Palestyna jest światem mężczyzn, konstruowanym i kontrolowanym przez silnych i mocnych, w którym delikatność nie dochodzi do głosu. Jezus zaś
Na gruncie Polski powstaje coraz więcej publikacji w duchu feministycznym, zauważających i podkreślających kobiecy pierwiastek w historii Kościoła. Np. zob. Makowski J., Kobiety uczą Kościół, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2007; Adamiak E., Kobiety w Biblii. Stary Testament, Wydawnictwo Znak, Kraków
2006; Adamiak E., Kobiety w Biblii. Nowy Testament, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.
21 Autorka wymienia różne kobiety Kościoła i rolę, w jakiej w nim funkcjonowały: jako apostołki, nauczycielki, męczennice, diakonki. Zob.: Adamiak E., Kobieta w Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich. Próba
syntezy teologicznej, [w:] Poznańskie studia teologiczne, Poznań 2001, s. 91.
22 Pernoud R., Kobieta w czasach katedr, przeł. Badowska I., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
1990, s. 17-22.
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pochyla się nad słabościami, dostrzega tych, którzy przez wieki byli niewidoczni dla
społeczeństwa – kobiety, dzieci, chorych, biednych i cierpiących. Wizja twórców filmu
przedstawia Chrystusa, który, choć jest mężczyzną, głosi czułość i wrażliwość; przyjmuje rolę, która z reguły przypisywana jest kobietom: nie jest patriarchą ani żołnierzem, ale opiekunem i uzdrowicielem. Mesjasz w interpretacji Phoenixa wyłamuje się
ze schematu zachowania typowego dla męskiej części społeczeństwa. Maria Magdalena
także wykracza poza rolę społeczną, z którą wiązano jej płeć: jest człowiekiem
modlitwy, filozofką zdolną do krytycznego myślenia. Ta bardzo specyficzna para ludzi
połączona głęboką przyjaźnią, poprzez swoją relację przełamuje skostniałe normy
płciowe, ukazuje ponad-genderowy, stroniący od podziałów model człowieczeństwa
i inspiruje innych do podobnego sposobu myślenia.

5.5. Golgota Apostołki Apostołów
Istota Ewangelii, stanowiąca punkt kulminacyjny filmu – cierpienie Jezusa na
krzyżu, które w oczach Jego wyznawców stało się największą ofiarą, staje się kluczem
do nowego rozdziału życia Marii z Magdali. Jezus, do niedawna podziwiany i oklaskiwany, umiera – ale dzięki temu jego przyjaciółka może w pełni „wypłynąć na powierzchnię”. W czasie, gdy Jezus kroczy w mękach na Golgotę, Maria wcale nie
podąża za nim, nie próbuje go dogonić – zmierza w przeciwnym do niego kierunku.
W tym momencie przeżywa ona swoją własną drogę krzyżową. Tragicznie zakończona
misja Jezusa wnika głęboko w bohaterkę, daje jej siłę, by przestała się kryć, by swoim
istnieniem pokazała dumę i wiarę, by nauczała jego prawd, które były także jej prawdami. Krzyż Jezusa, będący przecież symbolem największej udręki i cierpienia, paradoksalnie pozwala jej pozbyć się jej własnego, niemożliwie wręcz ciężkiego krzyża,
jakim był brak wolności zgotowany przez patriarchat. Przez całe życie otoczona
i kontrolowana przez mężczyzn Maria nie miała przyzwolenia, by nawet pomyśleć
o tym, jakie są jej potrzeby i pragnienia. Po odejściu Jezusa staje się gotowa, by
nauczać i zarażać miłosierdziem nieprzychylnie nastawiony świat. Wyrusza pomagać
kobietom – dokładnie tak jak w chwili, gdy widz ją poznaje – ale teraz może to robić
z jeszcze większą empatią i zrozumieniem, ponieważ sama przekonała się, co tak naprawdę jest krzyżem palestyńskich kobiet… oraz jak ulżyć nieco w dźwiganiu tego krzyża.

6. Podsumowanie
„Maria Magdalena” Davisa próbuje połączyć wiarygodność i realia historyczne
z inwencją artystyczną twórcy, zbliżając się przy tym do mentalności współczesnej.
Wprowadza powszechnie znaną, wielokrotnie analizowaną, opisywaną i adaptowaną
historię we wrażliwość ponowoczesną, skupioną na wyrażaniu szacunku i rekognicji
grup represjonowanych. Film dopowiada historię zbawienia, rozszerza ją o nauki skierowane stricte do kobiet; jest inspirowany przekazami z Pisma Świętego, pozostając
jednak na jego marginesie. Celem Ewangelii było przedstawienie wydarzeń z życia
Jezusa, w związku z czym nie poświęcono w nich dużo uwagi relacjom międzyludzkim;
film Davisa dopowiada historię i dynamikę tych relacji z punktu widzenia Marii Magdaleny, a rozgrywające się na ekranie wydarzenia kreują dla bohaterów przestrzeń
osobistego rozwoju i pogłębienia wzajemnych relacji.
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Maria Magdalena w ujęciu Gartha Davisa – próba wyzwolenia „Apostołki
Apostołów” spod władzy ojca i historii
Streszczenie
Opracowanie dotyczy ukazania postaci Marii Magdaleny w poświęconym jej filmie Gartha Davisa z 2018
roku. Właściwa analiza dzieła współczesnego reżysera poprzedzona zostaje omówieniem funkcjonowania
Apostołki Apostołów w Piśmie Świętym i w tradycji chrześcijańskiej. Autorka przygląda się kreacjom
aktorskim Rooney Mary (wcielającej się w rolę Marii Magdaleny) oraz Joaquina Phoenixa (występującego
w roli Jezusa) w kontekście ich silnie feministycznego wydźwięku. Reżyser poprzez swoiste dopowiedzenie Biblii, uzupełnienie pewnych luk w wiedzy na temat wspólnej drogi Chrystusa i Marii z Magdali,
a także subtelne modyfikacje oryginalnego tekstu Pisma, pozwala Marii Magdalenie osiągnąć wyzwolenie
na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony, uwalnia się ona spod jarzma patriarchatu – porzuca dom ojca
i wyrusza za Jezusem, co umożliwia jej samostanowienie i wybór drogi życiowej. Z drugiej strony, zyskuje
także głos i możliwość wypowiedzi jako postać przez wieki błędnie interpretowana i niesprawiedliwie oceniana;
choć wymieniana była jako jedna z najwierniejszych wyznawców Chrystusa i uczestniczyła w najważniejszych scenach Misterium Paschalnego, przez wieki utożsamiano ją z dwoma innymi kobietami występującymi w Piśmie Świętym.
Słowa kluczowe: Maria Magdalena, Garth Davis, Apostołka Apostołów, film, feminizm
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Archetyp Wielkiej Matki na ścieżce indywiduacji
bohaterki „Córki Czarownic” Doroty Terakowskiej
1. Wprowadzenie
Wpisana w 1994 roku na Listę Honorową im. H.Ch. Andersena „Córka Czarownic”
Doroty Terakowskiej to utwór zaliczany do gatunku fantasy, który z niezwykłą precyzją
ukazuje proces dojrzewania bohaterki wspierany przez tytułowe Czarownice. Krakowska
pisarka na potrzeby swych utworów często sięgała do mitów, baśni i legend, dzięki
czemu można odnaleźć w nich uniwersalne prawdy o życiu człowieka. Jak zauważa
Grzegorz Leszczyński: „Córkę Czarownic” można traktować jako opowieść o istocie
życia, o tajemnicy bytu, wobec której człowiek uświadamia sobie obszary Nieznanego 2.
Według Carla Gustava Junga czynienie nieświadomego świadomym umożliwia rozwój
na ścieżce indywiduacji, którą Jerzy Prokopiuk w przedmowie do polskiego wydania
dzieła Junga „Archetypy i symbole” określa jako (…) proces dojrzewania psychiki na
drodze możliwie największego poszerzania pola świadomości przez stopniową integrację
treści nieświadomych3. Odkrywanie Nieznanego przez bohaterkę „Córki Czarownic”
umożliwia jej poznanie własnego przeznaczenia i wypełnienie indywidualnej misji.
Kluczową rolę w przemianie protagonistki odgrywa archetyp Wielkiej Matki. Na
ścieżce indywiduacji konfrontacja z tym archetypem jest niełatwym zadaniem. Energia
Magna Mater jest życiodajna, ale i okrutna. Zintegrowanie tego archetypu daje
wolność od wpływu własnej matki i pozwala zbudować indywidualną tożsamość
kobiecą. Trudność tego zadania polega na tym, że wpływ matki bywa bardzo silny.
Jest ona pierwszym lustrem, w którym dziecko może się przejrzeć. Czerpie od niej
wzorce kobiecości, które nierzadko są przyczyną wielu trudności na ścieżce dorosłego
życia. Głęboko zakorzenione, muszą zostać zrozumiane i przekonstruowane na rzecz
budowy nowej tożsamości. Jeśli są destrukcyjne, wymagają zrozumienia i akceptacji,
by móc zintegrować Cień indywidualny. Brak matki pozostawia wielką lukę, którą
wypełnia pewne wyobrażenie na jej temat. Wówczas deficyt matki również lokuje się
w Cieniu i staje się największym wyzwaniem na ścieżce indywiduacji kobiecej, bo
łączy się z poczuciem wyobcowania, wykorzenienie i osamotnienia.

2. Archetyp Wielkiej Matki i jego rola na ścieżce indywiduacji kobiecej
Wszechmocny wpływ matki przejawia się na ścieżce rozwoju każdego człowieka.
Tak bliska, a jednak dziwna jak natura, delikatna, a tak okrutna jak los. Radosne
i niewyczerpane źródło życia – mater dolorosa i niema, nieubłagana brama zamykająca
się za zmarłymi. Matka to matczyna miłość, moje doświadczenie i moja tajemnica 4 –
pisał Carl Gustav Jung w swojej rozprawie „O naturze kobiety”. W procesie indywik.e.sypniewska@gmail.com, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski.
Leszczyński G., Ścieżkami myśli, Gazeta Wyborcza, IX, 1998, http://terakowska.art.pl/recenzje/inne1.htm
[data dostępu: 19.06.2022].
3 Prokopiuk J., Wstęp, [w:] Jung C.G., Archetypy i symbole, przeł. Prokopiuk J., Czytelnik, Warszawa 1976, s. 15.
4 Jung C.G., O naturze kobiety, przeł. Starski M., Brama, Poznań 1992, s. 24.
1
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duacji kobiecej spotkanie z Magna Mater uczy zrozumienia jej natury i daje dostęp do
źródła wewnętrznej mocy. Jung twierdził, że: Archetypowe wyobrażenia to najwyższe
wartości w ludzkiej psychice, od niepamiętnych czasów zamieszkują nieba wszystkich
ras5. Wielka Matka ma różne oblicza zrodzone z nieświadomości człowieka. Fascynacja aktem tworzenia, dawania i odbierania życia przyczyniła się do powstania obrazu,
który pojawiał się w niemal wszystkich kulturach na przestrzeni wieków. Łączy się on
z Matką Naturą, Ziemią, macierzyństwem, żyznością, płodnością oraz niepowstrzymaną siłą twórczą. Pozytywny wymiar tego archetypu to: (…) mądrość i duchowa
sublimacja, która przekracza rozum; także każdy życzliwy odruch i impuls, wszystko,
co jest przejawem życzliwości, miłości, wsparcia, co sprzyja płodności i wzrostowi6.
Cechy tego archetypu można odnaleźć w takich postaciach, jak:
Maryja, którą w średniowiecznej alegoryce symbolizował też krzyż Chrystusa;
w Indiach mitologiczna bogini Kali, patronka miłości i śmierci, której kult
obejmował krwawe ofiary; sankhja, jeden z najstarszych systemów filozofii
indyjskiej, rozwinął archetyp matki do pojęcia prakrti (pramateria), obejmującego trzy elementy: dobroć, namiętność i ciemność – są to trzy istotne aspekty
matki, a mianowicie opiekuńcza i żywicielska dobroć, orgiastyczna emocjonalność oraz ciemność świata podziemnego7.
Związek kobiety z naturą przejawia się w relacji matka-córka ukazanej w treści
mitu o Korze i Demeter. Karl Kerényi określił je mianem boskiej dwójni. W Eleusis
bóstwo misteryjne (…) znane było publiczności jako boska dwójnia, w formie dualis
mogącej znaczyć zarówno dwaj bogowie, jak i dwie boginie8. Te dwie boginie związane z życiem i śmiercią tworzą swoistą unię niczym Eros i Tanatos, ukazując dwubiegunową naturę archetypu Matki karmiącej i pożerającej. Jung dostrzega w Demeter
matkę zaborczą i władczą: Podobnie jak Demeter, zmusza bogów swoją uporczywą
wytrwałością, by dali jej prawo do posiadania własnej córki. Jej eros zawsze wyraża
się poprzez żądzę władzy9. Szwajcarski badacz dodaje: W rzeczywistości cała psychologia kultu Demeter nosi wszelkie znamiona matriarchalnego porządku społecznego,
w którym mężczyzna jest niezbędnym, lecz ogólnie zakłócającym czynnikiem 10. Bogini
płodności ziemi reprezentuje macierzyński wymiar kobiecości. Demeter nie jest (…)
(jak Maria) matką pokorną, smutek i żałoba wyzwalają w niej święty gniew, który
stanowił kiedyś kobiecą, sprawczą siłę, zdolną zmienić oblicze świata i duchowo odrodzić człowieka11 – zauważa Grażyna Lasoń-Kochańska. Badaczka stwierdza, że relacja
matki z córką może stanowić istotny element procesu indywiduacji każdej z nich. Cała
przemiana rozgrywa się jednak w sferze archetypu Matki jako głównej zasady życia.
Zmiana ta ma charakter cyrkularny, który przejawia się m.in. w cyklu narodzin, życia
Tamże, s. 14.
Tamże, s. 8.
7
Mała encyklopedia psychologii głębi, https://www.eneteia.pl/o-nas/czytelnia/slowniki-encyklopedie/cz_
encyklopedia_psych_glebi/ [data dostępu 14.03.2022].
8
Kerényi K., Eleusis. Archetypowy obraz matki i córki, przeł. Kania I., Wydawnictwo Homini, Kraków 2014,
s. 61.
9 Jung C.G., O naturze kobiety…, s. 18.
10 Tamże, s. 77.
11 Lasoń-Kochańska G., Kora, Demeter i inne. Córki ojców, córki matek, Słupskie Prace Filologiczne. Seria
Filologia Polska, 4, 2005, s. 199.
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i śmierci, zmian pór roku czy też faz księżyca. Archetyp Wielkiej Matki posiada swoje
liczne symbole, które można – za Jungiem – podzielić na kilka grup:
a) symbole naturalne: ziemia, woda, drzewo. Ziemia – z niej wszystko wyrasta
(matka ziemia), ona rodzi dobre, ale i złe owoce. Woda – nie tyle rodzi, co
umożliwia życie w ogóle, a jej konkretną postacią są źródła, rzeki, jeziora,
morza. (…) Drzewo – kulminacja jego symboliki w aspekcie macierzyństwa
znalazła swój najmocniejszy wyraz w motywie Drzewa Życia, występującego
w wielu mitologiach i pierwotnych religiach, oraz w motywie Drzewa Rajskiego.
b) symbole mitologiczne: ogród, pole, cudowne źródła, jaskinie, studnie, niektóre rośliny (róża, lotos), zwierzęta (np. święta krowa), róg obfitości.
c) symbole postaci: własna matka, macocha, opiekunka, teściowa, babcia,
czarownica, wiedźma, boginie mitologiczne, Boża Rodzicielka, Kościół Matka.
Na kształtowanie się archetypu matki i jego symbolikę wpłynęły wszystkie
doświadczenia człowieka, które były przejawem takich cech macierzyńskich,
jak dawanie (nowego) życia, troskliwość i opiekuńczość12.
Bipolarny charakter archetypu Matki przejawia się w macierzyńskiej zasadzie
dawania życia i przyjmowania go po śmierci:
Kobiecość objawia się jako naczynie nie tylko w ten sposób, że w naczyniu
ciała dojrzewa w niej płód, który wyłania się z niej, przechodząc do naczynia
świata, lecz również w ten sposób, że przyjmuje ona jako naczynie śmierci
zmarłych zamykanych w jaskini czy trumnie, grobie czy urnie13.
Zgłębienie tajemnicy Magna Mater jest ważnym elementem indywiduacji zarówno
kobiety, jak i mężczyzny. Jednak tylko kobieta dzięki temu zadaniu może w pełni zrozumieć własną naturę i odnaleźć źródło swej siły.
Pia Skogemann wskazuje na istotną rolę kontaktu kobiety z archetypem Wielkiej
Matki. Dzięki niemu może ona uzyskać dostęp do sfery instynktów:
W procesie indywiduacji kobiety za optymalny cel musimy uznać z jednej
strony uzyskanie kontaktu z Wielką Matką i instynktowną stroną własnej
psychiki – w ten sposób może się uwolnić ona od własnej matki – a z drugiej
strony związanie się, pod wpływem archetypu córki, z transformacyjnym aspektem
kobiecości. Jest to aktywność z perspektywą na przyszłość. Wyraża go puella
aeterna [wieczna dziewczynka], która przekazuje duchowe wartości ojców nie
jako córka, lecz spełniając archetypową funkcję zapoczątkowania nowego 14.
Jako że archetypy posiadają dwubiegunową strukturę, Wielka Matka potrafi nieść
ze sobą również obezwładniającą siłę destrukcji i rozkładu. Zawłaszcza i zniewala,
uniemożliwiając przejście na kolejne etapy indywiduacji. Skogemann zauważa, że
negatywne oblicze tego archetypu potrafi zahamować proces indywiduacji przed
Mała encyklopedia psychologii głębi…
Neumann E., Wielka Matka. Fenomenologia kobiecości, kształtowanie nieświadomości, przeł. Reszke R.,
Wydawnictwo KR, Warszawa 2008, s. 55.
14 Skogemann P., Kobiecość w rozwoju. Psychologia współczesnej kobiety, przeł. Billig P., Eneteia,
Warszawa 2003, s. 101.
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dotarciem do Jaźni: Pochłaniający aspekt matki w relacji do dziecka zaznacza się
w nadopiekuńczej, zaborczej miłości, uzależnianiu go od siebie. (…) Pochłaniająca
matka uniemożliwia samorealizację kobiety lub mężczyzny, które weźmie pod swe
panowanie15. Przezwyciężenie jej wpływu odblokowuje inercję twórczą i umożliwia
dalszy rozwój w stronę osiągnięcia pełni psychicznej.
W sytuacji, gdy dziecko zostaje osierocone przez matkę lub gdy relacje z nią są
zaburzone, powstaje kompleks matki, który zdaniem Junga polega m.in. na: całkowitym
oporze w stosunku do macierzyńskiej supremacji, często aż do eliminacji wszystkiego,
co się z tym wiąże16. Robert Saciuk zwraca uwagę na to, jak istotne dla rozwoju
jednostki jest poznanie tego archetypu:
W wymiarze indywidualnym, mimo że związek dziecka z matką jest pierwszym
realnym doznaniem i doskonałą wręcz symbiozą, archetyp Magna Mater może
być niebezpiecznym źródłem kompleksów. Zrozumienie archetypu Wielkiej
Matki w procesie indywiduacji, przez który przechodzi człowiek, zmagając się
ze swoją nieświadomością, może jednostkę uwolnić od władzy kompleksów.
Trudno wszelako oczekiwać, aby archetyp ten przestał mieć w ten sposób
znaczenie dla zbiorowości ludzkiej. Opiera się on bowiem na egzystencjalnym
kategorycznym fakcie – każdy człowiek miał, ma i będzie miał swoją matkę.
Zaś kontakt z nią jest miłością, szczęściem, ale i próbą zrozumienia tajemnicy
życia i śmierci17.
Uniwersalny charakter Magna Mater przejawia się w jednym z jego najważniejszych aspektów, którym jest Matka Ziemia. To ona (…) wydaje płody (życia) i zabiera
z powrotem do siebie, grzebiąc umarłych. Śmierć to wejście do łona matki, aby
nastąpiło odrodzenie18.
Jung wyróżnił trzy oblicza archetypu Wielkiej Matki:
Wyrażają to tradycyjne pojęcia mater natura (Matka Natura), mater dolorosa
(Matka Bolesna), mater spirituals (Matka Duchowa). Odnoszą się one do trzech
wymiarów człowieka: biologicznego, psychicznego i duchowego. Kobieta-Matka
reprezentuje odpowiednio kolejne warstwy lub poziomy istnienia: Życie, Transformację i Wyzwolenie. Ujawniają się przy tym różne role, jakie może spełniać
kobieta, realizując zarazem swoją osobowość19.
Szwajcarski badacz założył, że proces indywiduacji przebiega według podobnego
schematu zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Uznał jednak, że: Podczas procesu
indywiduacji męskiej, po spotkaniu z cieniem i animą, pojawia się archetyp Starego
Mędrca. (…) W procesie indywiduacji żeńskiej jego odpowiednikiem jest Wielka
Matka20. Założył również, że odpowiednikiem Animy w procesie indywiduacji kobiecej
jest Animus.
Tamże, s. 161-162.
Jung C.G., O naturze kobiety…, s. 21.
17 Saciuk R. (red.), Psyche w sidłach iluzji. O psychoanalizie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2002, s. 11.
18 Jung C.G., Symbole przemiany. Analiza preludium do schizofrenii, przeł. Reszke R., Wydawnictwo KR,
Warszawa 2012, s. 307.
19 Dudek Z.W., Mała Encyklopedia Psychologii Głębi. Matriarchat, feminizm, ekologia. Psychologia Wielkiej
Matki, Albo Albo. Inspiracje Jungowskie. Archetyp Wielkiej Matki, 3(4), 2006, s. 70.
20 Jacobi J., Psychologia C.G. Junga, przeł. Łypacewicz S., Wydawnictwo Wodnika, Warszawa 1993, s. 169.
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3. Czarownica jako przewodniczka
Na ścieżce indywiduacji żeńskiej musi dojść do spotkania z Cieniem. Ten odcinek
drogi jest trudny do przejścia bez kontaktu z własną intuicją i często kończy się niepowodzeniem. Wówczas pojawia się postać Baby Jagi lub Czarownicy, która w wielu
baśniach odgrywa rolę przewodniczki przez inicjację żeńską. Mimo swej nieokiełzanej
natury może stać się drugą matką i przeprowadzić bohaterkę przez kolejne etapy
indywiduacji, pod warunkiem, że ta uwolni się od wpływu zbyt dobrej matki. Musi
symbolicznie opuścić jej łono i wkroczyć poza strefę własnego komfortu. Wówczas
rolę Matki może przejąć silna postać Czarownicy. Ma ona wiele wspólnego z Babą
Jagą, która zazwyczaj była przedstawiana jako istota wzbudzająca strach i obrzydzenie.
W „Słowniku polskiej bajki ludowej” Baba Jaga opisana jest jako: negatywna postać
w bajkach magicznych, rzadziej w podaniach czy humoreskach, nazywana jędzą,
jedzoną, jędzo-babą, zjadarką, zjadarką-prządką bądź czarownicą21. Jak zaznacza
Władimir Propp, Baba Jaga często pełni funkcję negatywną wobec bohatera, ale
występuje również jako opiekunka i przewodniczka22. W dawnych baśniach można
odnaleźć motyw Baby Jagi o jednej nodze. K.D. Lauszkin wskazuje, że wiele jednonogich postaci z mitologii greckiej wywodzi się od węża23. W „Słowniku mitologii
ludów indoeuropejskich” można przeczytać, że wąż stanowił najważniejszy symbol
zwierzęcy związany z ziemią i podziemiem24. Ucieleśniał on ciemność, śmierć, kobiecą
płodność, mądrość, chaos. Był dysponentem mądrości (…) łączonym ze stanem kapłańskim i sztuką jasnowidzenia25. Ze względu na cykliczne zmiany skóry wąż kojarzony
był również z przemianą, śmiercią i odrodzeniem.
Clarissa Pinkola Estés nazywa Babę Jagę:
innym wcieleniem bogini Życia-Śmierci-Życia, będącej zarazem boginią stworzenia. Stwarza, lepi, daje oddech życia, czuwa, by przyjąć duszę, kiedy
oddechu już zabraknie. Idąc po jej śladach, uczymy się, jak pozwalać narodzić
się temu, co ma się narodzić (…)26.
Badaczka wyłania kolejne etapy indywiduacji żeńskiej w baśni „Mądra Wasylisa”.
W historii tej kluczową rolę odgrywa Baba Jaga. Podobnie jak w powieści Terakowskiej, proces indywiduacji żeńskiej wspiera postać kobieca władająca magią. Pełni
ona funkcję przewodniczki w mrokach nieświadomości. Pomaga bohaterce zmierzyć
się z jej własnym Cieniem oraz uzyskać dostęp do wewnętrznej mocy. Najbardziej
pomocnym narzędziem podczas tej podróży jest intuicja. Na początku swojej podróży
bohaterka musi pozwolić umrzeć zbyt dobrej matce27. W przypadku baśni o Wasilisie
ten etap ukazany jest jako fizyczna śmierć matki dziewczynki. W kolejnej fazie następuje oświetlenie srogiego cienia28, czyli konieczność zaakceptowania wypartych cech
Hasło „Baba Jaga”, [w:] Słownik polskiej bajki ludowej, https://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/haslo/
?id=28 [data dostępu 14.03.2022].
22 Hasło „Inicjacja”, [w:] Słownik polskiej bajki ludowej, https://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/haslo/?id=68
[data dostępu 14.03.2022].
23 Johns A., Baba Yaga: The Ambiguous Mother and Witch of the Russian Folktale, Lang, New York 2006, s. 27.
24
Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Rytm, Warszawa 2011, s. 208.
25 Tamże.
26 Estés C.P., Biegnąca z Wilkami. Archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach, przeł. Cioch A., Zysk i S-ka,
Poznań 2001, s. 127.
27 Tamże, s. 91.
28 Tamże, s. 96.
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osobowości, które reprezentuje pełna zazdrości rodzina Wasilisy. Następnym zadaniem
jest żeglowanie w ciemności29. Na tym etapie bohaterka musi wejść w las i podążać za
głosem intuicji, który symbolizuje lalka podarowana Wasilisie przez zmarłą matkę.
Kolejnym krokiem jest stanięcie twarzą w twarz z Czarownicą30, czyli spotkanie
z Dziką Kobietą – Babą Jagą. Bohaterka musi nauczyć się konfrontować z wielką mocą
innych, a co za tym idzie, także z własną31. Powinna podporządkować się Tej, Która
Wie, i zaaklimatyzować się wśród potężnych mocy kobiecej psychiki (…), uczyć się
oczyszczania, rozróżniania, karmienia, budowania energii i myśli32. Jest to ten czas,
podczas którego Wasylisa służy Babie Jadze. Oddziela ziarnka maku od piasku, co
może symbolizować opanowywanie umiejętności poruszania się w świecie wartości
i odróżniania tych pożytecznych od szkodliwych. Następnym zadaniem jest zgłębianie
wiedzy o istocie cyklu Życia-Śmierci-Życia, eliminowania z życia psychicznego elementów, które wstrzymują jego rozwój. Po przebyciu takiej drogi bohaterka jest przygotowana, by korzystać z posiadanej siły i wiedzy. Jej następne zadanie według Estés
to przyjąć wielką moc widzenia i wpływania na innych oraz patrzeć na okoliczności
swego życia w nowym świetle33. W baśni etap ten symbolizuje sytuacja, gdy Wasylisa
zostaje obdarowana czaszką i niesie ją przez las niczym pochodnię (która oświetla
mroki jej nieświadomości). Po powrocie do domu musi skonfrontować się z własnym
Cieniem. Płomień czaszki pomaga zniszczyć macochę wraz z jej córkami, które
stanowią uosobienie szkodliwych aspektów psychiki bohaterki. Dzięki pobranym
naukom u Baby Jagi i konfrontacji z własnym Cieniem protagonistka może przyjąć do
swego wnętrza jej moc i żyć z nią w uzdrawiającej relacji.
Droga rozwoju Luelle z powieści Terakowskiej „Córka Czarownic” jest podobna
do tej, którą musi przejść Wasylisa. Obydwie bohaterki są sierotami, które uzyskują
wsparcie na ścieżce indywiduacji przez kobiety związane z magią. Baba Jaga
i Czarownice stają się drugimi matkami dla bohaterek i przeprowadzają je przez trudy
dojrzewania.
Bohaterka Terakowskiej nosi w sobie dar przodków, który predestynuje ją do roli
królowej. Wasylisa otrzymuje w darze po zmarłej matce lalkę, która symbolizuje intuicję. Jest to spadek po dziedzictwie wszystkich kobiet, który chroni ją podczas wędrówki
przez mroki nieświadomości. Przeznaczenie Luelle ukryte w losach jej przodów
stanowi siłę napędową jej rozwoju i prowadzi ją do celu. Patronkami tej drogi są cztery
Czarownice, które pojawiają się po kolei na różnych etapach rozwoju dziewczyny.
Luelle żegluje w ciemność ku światłu zrozumienia, będąc pod ich opieką. Nie rozumie,
czemu służą różne działania, ale poddaje się im. Tu pojawia się nieobecny w baśni
o Wasylisie pierwiastek męski pod postacią Animusa i Wielkiego Ojca. Animus budzi
dziewczynę i pozwala jej zrozumieć, kim jest. Wówczas może ona spojrzeć na swoją
obudzoną siłę kobiecą i wytrzymać to spojrzenie. Z nową świadomością siebie dokonuje działań, które prowadzą ją do najwyższej próby – konfrontacji ze swoją mroczną
stroną. Na tym etapie otrzymuje wsparcie od Starego Mędrca.

Tamże, s. 99.
Tamże.
31 Tamże.
32 Tamże.
33 Tamże, s. 117.
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4. Przemiana bohaterki w kontakcie z archetypem Wielkiej Matki
W powieści Terakowskiej dominującym aspektem Wielkiej Matki jest Mater Natura.
Czarownice pozostają w ciągłym dialogu ze światem przyrody. Zwierzęta, lasy, rzeki
stanowią ich najbliższe otoczenie. Gwiazdy wskazują im drogę, wschody i zachody
słońca odmierzają czas. Agnieszka Miernik zwraca uwagę na bogatą symbolikę tego
archetypu: (…) księżyc, niebo, ziemia wraz z roślinnością i istotami żyjącymi na niej
oraz górami, skałami, źródłami, jaskiniami, morzami przypisywane są Matce karmiącej, rodzącej i przemieniającej34. Tłem dla kolejnych etapów przemiany wewnętrznej bohaterki są górskie szlaki, zalesione polany i rzeki. Ten macierzyński
krajobraz nie jest wolny od groźnych zwierząt i ostrych skał oraz przepaści. Opiekunki
Luelle zasilają swoją energię odżywczą mocą Matki Ziemi. Każda z nich musi
odnawiać zasoby w głębi serca Mater Natura:
Czarownica leży nieruchomo na jednej z ław kamiennej tronowej Białej Sali.
Ma zamknięte oczy, jej twarz pobladła, rysy dziwnie wyciągnęły się. Ktokolwiek by ją teraz ujrzał, sądziłby, że umarła. Lecz ona żyje, tyle że Duchem jest
daleko, daleko stąd. Jej Duch błądzi teraz w Królestwie Podziemi, blisko
tajemniczych i Prastarych Mocy. Choć one ciągle drzemią, jednak z samej ich
bliskości Duch Czarownicy czerpie siłę, odnawia swoje cudowne właściwości
i dary. Dary magii i czarów pochodzą bowiem właśnie stąd, z serca ziemi,
z drzemiącej Potęgi Prastarych Mocy w Podziemnym Królestwie35.
Erich Neumann uznał, że Matkę Ziemię reprezentują wszystkie kobiety:
To, co spłodzone, należy do macierzyńskiej materii, która to zrodziła, wywiodła
na światło i teraz odżywia. Ale matka zawsze jest ta sama, w ostatecznym
rozrachunku jest nią zawsze ziemia, którą w rodzaju ludzkim zastępuje kobieta
w całym szeregu matek i córek36.
Magna Mater w „Córce Czarownic” ma dwa oblicza. Z jednej strony mamy do
czynienia z Matką Naturą, którą reprezentują Czarownice. Kobiety te niczym matki
klanowe wspierają Luelle na ścieżce jej przemiany. Uczą ją rozumienia mowy ziemi
oraz zwierząt. Dziewczynka uczy się słuchać języka natury i własnej intuicji.
Czarownice wtajemniczają ją w arkana magii i pomagają jej odkrywać słowa Pieśni
Jedynej, która jest wpleciona w przeznaczenie bohaterki nieznającej swojego imienia
ani swoich korzeni. Dzięki pomocy czterech kobiet Luelle stopniowo odkrywa własną
tożsamość. Opiekunki usiłują kształtować ją w taki sposób, by w przyszłości mogła
stanąć na czele zniewolonego ludu. Wychowanie to niepozbawione jest błędów, ponieważ Czarownice nie są w stanie zastąpić osieroconej dziewczynce matki.
Z drugiej strony mamy do czynienia z obrazem matki w psychice bohaterki. Jest to
tylko pewne wyobrażenie o kobiecie, która ofiarowała jej życie. W miarę jak dziewczynka dorasta i poznaje świat, rośnie w niej przekonanie, że jest inna niż jej
rówieśnicy. Jest istotą stworzoną do wyższych celów, jednocześnie będąc osieroconym
dzieckiem, którego nikt nie obdarował miłością, ciepłem i troską. Ten brak stanowi
poważną przeszkodę w realizacji jej misji. Podczas swojej podróży inicjacyjnej Luelle
Miernik A., Domeny wyobraźni. Andersen i Jung, Universitas, Kraków 2015, s. 118.
Terakowska D., Córka Czarownic, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, s. 246.
36 Neumann E., dz. cyt., s. 62.
34
35
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w bolesny sposób dojrzewa do roli królowej. Łączy się to z koniecznością wejścia
w konfrontację z własnym Cieniem. Nauki Czarownic okazują się niewystarczające,
by dziewczynka mogła sprostać temu zadaniu. Dopiero spotkanie z Animusem i Starym
Mędrcem umożliwiają pomyślne ukończenie dzieła jej opiekunek.
Dzięki królewskim korzeniom Luelle jest idealną kandydatką do roli władczyni.
Dziewczynka jednak jest zupełnie tego nieświadoma. Moc bohaterki wzrasta, gdy
poznaje lepiej Pieśń Jedyną. Jung zauważa:
Spektakularny paradoks rzucający się w oczy we wszystkich mitach o dzieciach
polega na tym, że „dziecko” z jednej strony wydane jest na pastwę potężnych
wrogów i nieustannie zagrożone jest zagładą, z drugiej zaś dysponuje ono
siłami znacznie przekraczającymi ludzką przeciętną. Stwierdzenie to jest ściśle
związane z faktem psychologicznym, iż „dziecko” z jednej strony jest „niepozorne”, czyli niepoznane, że traktowane jest jako „tylko dziecko”, z drugiej
zaś uchodzi za istotę boską37.
Luelle jest dla siebie samej jak nieodkryta księga. Moc, którą posiada, może ocalić
wiele istnień ludzkich, jednak bohaterka musi dopuścić do rozwoju w sobie pierwiastka żeńskiego, co z powodu braku kontaktu z matką było wcześniej niemożliwe.
Dziewczyna nie jest zdolna do okazywania współczucia, troski i czułości, ponieważ
sama ich nie doświadczyła. To te cechy obok siły są niezbędne, by Luelle mogła
przejść próbę kamienia i stanąć na czele cierpiącego ludu.
Władysław Kopaliński wskazuje, że kamień jest jednym z atrybutów Matki Ziemi
jako praprzyczyny istnienia, kości Matki-Ziemi38. Marcin Zaborski również opisuje go
jako jeden z rekwizytów Mater Natura:
Kamienna symbolika wiąże się też z głęboko zakorzenioną wiarą w regeneracyjną moc żywiołu Matki Ziemi, która charakterystyczna jest przede wszystkim
dla społeczeństw pierwotnych rolników. W ich kulturze szczególna rola
przypadała jaskiniom, które stanowiły wyjątkową formę kamiennej rzeczywistości. Wierzono, że są one miejscem odrodzenia spoczywających tam zmarłych,
a także miejscem magicznego rodzenia się zwierząt, a może też ludzi. Zgodnie
z wierzeniami ówczesnego człowieka – to skała dawała życie39.
W świecie Terakowskiej kamień odgrywa rolę wyroczni. Ma zdecydować, czy
Luelle może zostać królową. Odrzuca ją jednak za pierwszym razem, ponieważ
dziewczyna nie jest dostatecznie przygotowana do wcielenia się w rolę władczyni. Nie
potrafi służyć cierpiącym, czuje niechęć i pogardę do ich słabości i chorób. Awersja
jest tak silna, że można pokusić się o stwierdzenie, iż skrywa mroczną stronę Luelle.
Łączy się ona z brakiem akceptacji dla własnej śmiertelności i przemijalności. Luelle
wydaje się, że jest lepsza od uciśnionych ludzi, którzy w imię przetrwania zdolni są do
nieludzkich czynów. Zalążek Cienia bohaterki leży w jej ludzkiej naturze. Dotychczas
nie doświadczyła walki o życie w warunkach upodlających człowieka. Cień można
określić jako to, czym człowiek nie chce być40. Luelle nie akceptuje w sobie przemijalności, zdolności do okrucieństwa i odrzucenia godności podczas próby przeżycia.
37 Jung C.G., Archetypy i nieświadomość zbiorowa, przeł. Reszke R., Wydawnictwo KR, Warszawa 2011, s. 182.

Kopaliński W., Słownik symboli, Rytm, Warszawa 2015, s. 136.
Zaborski M., Kamień jako świadek historii, Seminare, 23, 2006, s. 309.
40 Jung C.G., Praktyka psychoterapii, przeł. Reszke R., Wydawnictwo KR, Warszawa 2007, s. 293.
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W „Córce Czarownic” Cień znajduje swe odbicie w obrazie biednych, schorowanych
ludzi. Luelle jest jeszcze dzieckiem, które chce się bawić, a nie ciężko pracować
i stawiać czoła mrocznej stronie świata. Brak równowagi zastępuje doświadczenie,
które dziewczyna zyskuje podczas pracy na rzecz cierpiących i chorych.
Czarownice, których silnymi stronami są wiedza i intuicja, a nie cechy macierzyńskie, nie potrafią przekazać Luelle umiejętności, których same nie posiadają.
Grażyna Lasoń-Kochańska zauważa, że:
(…) wszystko, czego Luelle uczy się od Czarownicy jako Kobiety-Natury, to
jak rozwinąć empatię w kontaktach z przyrodą i jak naturę szanować, co nie
prowadzi jednak do harmonii z samą sobą, o czym najlepiej przekonuje
odrzucenie przez Święty Kamień dziewczyny jako – mówiąc językiem
psychologii głębi – osoby jeszcze niezintegrowanej41.
Luelle jako przyszła królowa musi pokochać ludzi z całym ich mrokiem oraz
nauczyć się ich rozumieć. Tylko ta droga może ja zawieźć do miejsca przeznaczenia.
Wiedzie ona ścieżkami współczucia i miłosierdzia. Opiekunki dziewczynki kształtują
ją najlepiej, jak potrafią, jednak obce są im cechy matczyne – mimo że dzięki kontaktowi z Luelle same przechodzą wtajemniczenie w niezwykły świat macierzyństwa.
Mówią o sobie:
(…) Żadna z nas nie ma męża, dzieci, rodziny. Żadna nie ma prawa pokochać
jednego tylko człowieka czy choćby jedno tylko zwierzę. Musi kochać
wszystkich równo i równo obdarzać swymi darami. A skoro kochamy wszystkich, nas nie kocha nikt. Ludzie pragną mieć czyjąś miłość na wyłączność
i tylko wówczas ją odwzajemniają42.
Te silne, niezależne kobiety potrafią kochać, jednak podążają własnymi ścieżkami,
ponieważ ich unikalne cechy mogą służyć innym tylko wtedy, gdy są wolne. Czarownice, od wieków wzbudzając strach i respekt, burzyły patriarchalny porządek
świata. Ich cechy utożsamiane były jako męskie. Magdalena Bednarek, autorka pracy
poświęconej kobiecemu wymiarowi dojrzewania w literaturze, wskazuje:
Terakowska pokazuje mistrzynie wtajemniczenia nie tylko jako kobiety należące do tajemnej wspólnoty i dysponujące niezwykłą mocą (…), ale i jako
ostatnie przedstawicielki prześladowanej grupy, której mądrość stanowi zagrożenie dla opartego na przemocy i strachu nowego, męskiego porządku,
zapowiadając czarną przyszłość ukazaną w późniejszej polskiej prozie. Zakończona powodzeniem inicjacja ma wymiar nie tylko prywatny, indywidualny,
ale i mityczny – za jej sprawą dokonuje się restytucja porządku świata,
a nośnikiem uniwersalnego przesłania staje się kobieta43.
Luelle musi dojrzeć do wykonania swej misji. Jej przemiana wymaga pozbawienia
władzy Animusa, którego dominujący wpływ z powodu kompleksu matki przejawił się
Lasoń-Kochańska G., Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży. Wzorce płciowe i kobiecy repertuar
topiczny, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2012, s. 239.
42 Terakowska D., dz. cyt., s. 186.
43 Bednarek M., Powieść o kobiecym dojrzewaniu, [w:] Kraskowska E., Kaniewska B. (red.), Polskie
pisarstwo kobiet w wieku XX. Procesy i gatunki, sytuacje i tematy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
2015, s. 72.
41
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wyparciem cech żeńskich. Czarownicom obcy jest macierzyński wymiar kobiecości,
jednak potrafią pomóc rozbudzić intuicję, która stanowi pomost do wiedzy ukrytej
w nieświadomości. Posiadanie nadprzyrodzonych umiejętności jest darem, ale i przekleństwem. Dziewczynka jest uczona, że niezwykłe zdolności trzeba ukrywać, a wszelka
nieprzeciętność może być ukarana śmiercią. Czarownice muszą uciekać przed Najeźdźcami i chronić dziecko-wybrańca, jednocześnie przygotowując je do wypełnienia
misji. Obok wiedzy tajemnej i historii zawartej w Pieśni Jedynej opiekunki Luelle uczą
ją zasad, których Czarownica musi przestrzegać, by nie wyrządzać krzywdy. Przewaga,
jaką daje umiejętność posługiwania się magią, nie może być używana do zadawania
bólu i cierpienia. Kobiety muszą stać się zarówno nauczycielkami, jak i matkami dla
dziewczynki. Ona zaś staje się podobna do Czarownic. Jej opiekunki potrafią nauczyć
dziewczynę rozumienia mowy zwierząt i ziemi, ale nie udaje im się zakrzewić w niej
tych cech, które może ofiarować matka. Można stwierdzić, że Luelle musi zmierzyć się
nie z nadopiekuńczą, pochłaniającą matką, tylko z jej brakiem. Pozbawiona cech typowo kobiecych, które są tak istotne w pełnieniu funkcji władczyni uciśnionego ludu,
jest zupełnie nieprzygotowana do tego zadania. Na początku wędrówki ledwie rozumie,
czym jest miłość:
– Czy pamiętasz jeszcze swą pierwszą Opiekunkę?
– Och, trochę tak, zapewne – odparła równie obojętnie Dziewczynka.
– Nie kochałaś jej? – spytała po dłuższym milczeniu Czarownica, a słowa
przechodziły jej przez gardło z dziwną trudnością.
– Kochałam…? Nie wiem, co to słowo znaczy – Dziewczynka zamyśliła się. –
Masz na myśli, czy coś do niej czułam? Przypuszczam, że lubiłam ją, choć…
choć pewnie nie zawsze. Nie, nie pamiętam już, to było tak dawno 44.
Luelle zaczyna rozumieć, czym jest miłość do bliźnich, dzięki Pustelnikowi, który
reprezentuje figurę Wielkiego Ojca. Jego wskazówki są lekcjami miłosierdzia. Pokazuje
on Luelle właściwy kierunek na ścieżce indywiduacji. Wskazówki od Pustelnika pomagają Luelle pokonać własny mrok. Jednak wcześniej do tego spotkania przygotuje
ją Animus, który pomaga jej stworzyć równowagę między kobiecością a męskością.
Wówczas Luelle staje się gotowa do dalszych nauk Pustelnika.
Ajok podobnie jak dziewczyna jest odmieńcem. Potomek okrutnego rodu Urghów
i spadkobierca tronu powinien być waleczny i okrutny. Chłopak jednak brzydzi się
przemocą. Woli pisać wiersze i je recytować. Jego ojciec jest głęboko rozczarowany
postawą swego potomka i nie ukrywa przed światem swej goryczy: (…) gdyby to nie
był mój jedyny syn, albowiem innego nie mam, nie mam zatem następcy, bez którego
runie panowanie Urghów Imperium… Doprawdy, gdyby nie to, już by nie żył ten
maminsynek!45. Więź Ajoka z matką była silna i została przerwana wraz z jej śmiercią.
Osierocony chłopiec, żyjąc w cieniu pogardy swego ojca, zaprzyjaźnia się ze służbą
i powoli odkrywa Pieśń Jedyną. Przyczynia się do porwania Luelle, która zostaje wyrwana spod opieki Czarownicy. Chłopak nie chce jej skrzywdzić, jednak to on, zdradzając fragment Pieśni, odkrywa miejsce jej pobytu. Z perspektywy psychologii Junga
44
45

Terakowska D., dz. cyt., s. 103.
Tamże, s. 142-143.
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możemy go uznać za Animusa bohaterki. Przebudzenie Luelle odbywa się w sposób
symboliczny. Ajok podczas ich pierwszego spotkania nazywa ją jej własnym imieniem,
którego nie dane jej było wcześniej poznać, a wraz z nim przekazuje dziewczynie
historię jej pochodzenia:
– Dzień dobry, Luelle – wyjąkał blady chłopiec nieśmiało.
– Luelle? – spytała mimo woli z niemijającym zdziwieniem. Jeszcze nigdy,
w całym jej życiu, nikt nie zwrócił się do niej po imieniu. A ten chłopiec wita ją
właśnie w ten sposób, w dodatku wypowiadając tradycyjne imię królewskich
córek z rodu Luilów. „O Bogowie” – jęknęła w głębi duszy, pełna lęku, niepewności i zarazem szczęścia.
– Witam cię, Ajoku – odparła głośno, oschle i z godnością, gdy tymczasem
w jej mózgu nadal szalało kłębowisko myśli.
– Patrzę na ciebie i… – chłopiec urwał. Szaroniebieskie oczy dziewczyny
spoglądały na niego z onieśmielającą powagą. – Gdy pomyślę, że właśnie ty
jesteś Istotą, o której mówi Pieśń Jedyna, że jesteś jej główną bohaterką,
najważniejszym ogniwem…! Aż słabo robi mi się z wrażenia i nie wiem
doprawdy, jak z tobą rozmawiać (…)46.
Chłopak pełni funkcję przewodnika, dzięki któremu bohaterka odkrywa swe powołanie. Musi jednak zrozumieć lepiej jego sens i przygotować się do jego realizacji. Tu
istotną rolę odgrywa Stary Mędrzec pod postacią Pustelnika, który dopełnia dzieło
Czarownic. Jednak na etapie spotkania z Animusem dziewczyna dopiero budzi się
i zaczyna obserwować świat z nowej perspektywy:
Dziewczyna milczała z godną miną, ale jej serce znowu gwałtownie zabiło. Do
tamtych doszła bowiem nowa zagadka: Ja i Pieśń Jedyna? Więc jest jakiś
związek między nami? I dlatego one tak nie chciały, bym za wcześnie tę Pieśń
poznała? Ale cóż mogę odpowiedzieć, skoro nawet nie znam Pieśni? I nie
pojmuję, jakże to ja, właśnie ja mam być jej bohaterką…?47
Spotkanie z Ajokiem jest momentem przełomowym w życiu bohaterki. Zostaje
wyrwana spod opieki Czarownic przed ukończeniem ich misji. Przedwcześnie dowiaduje się o swoim pochodzeniu, jednak dzięki temu zyskuje samodzielność i bez pomocy
opiekunek zaczyna podążać własną drogą. Animus budzi ją i skłania do działania. Jest
to zgodne z tezą Junga, który uznał, że:
Asymilacja cech tego archetypu daje kobiecie intelektualną i zadaniową
niezależność. Zdobywa ona umiejętność wchodzenia w elementarne role męskie,
potrafi zachowywać wewnętrzną równowagę wobec sytuacji prowokujących
do biegunowych zachowań: aktywności-bierności, dominacji-uległości, czułości-surowości itp.48

Tamże, s. 267.
Tamże.
48 Mała encyklopedia psychologii głębi…
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Dziewczyna daje rady Ajokowi, jak wydostać się z zamku. Staje się jego Animą,
która prowadzi go na ścieżce indywiduacji. Luelle i Ajok znakomicie się dopełniają.
Chłopak posiada takie cechy, które Luelle są obce. Dziewczyna nie jest tak wrażliwa i
delikatna jak on. Ajok natomiast nie ma w sobie tyle cech męskich co Luelle. Kobieta
z kompleksem matki często nie potrafi przejawiać cech typowo kobiecych: subtelności, czułości, delikatności. Bliskie są jej natomiast cechy typowo męskie. Podobnie
rzecz ma się w przypadku mężczyzny. Kompleks matki przejawia się skłonnością do
nadwrażliwości, delikatności i dominacji cech żeńskich. Ajok na skutek silnej więzi
z matką w pierwszych latach swojego życia i zaburzonej relacji z ojcem przejął głównie
cechy kobiece. Osierocony przez rodzicielkę, pragnął zyskać miłość i akceptację ojca,
jednak został odrzucony:
Gdy matka umarła, w rok po jej śmierci próbował nieśmiało powiedzieć ojcu
o swych wierszach; pokazać mu, że nie jest takim niezgułą, za jakiego mają go
tu wszyscy – umie pisać wiersze; prawdziwe, najprawdziwsze wiersze. Był to
wiersz o matce, dzikiej róży, ostatnim z kwiatów kwitnących w ponurej warowni,
którą pozbawione zieleni kamienne mury musiały w końcu zabić. Ojciec wpadł
wtedy w szał. Po raz pierwszy zbił wówczas Ajoka batem i raz na zawsze
zakazał „bełkotać te niedorzeczności, niegodne syna prawdziwych Urghów” 49.
To zdarzenie pozostawiło w nim wielką ranę i dopiero kontakt z Animą rzuca jego
życie na tory przeznaczenia: Kobieta zawsze jest nosicielką losu, ta, z którą mężczyzna
czuje się związany, jest jego Losem50. Spotkanie ze Starym Mędrcem pod postacią
Pustelnika oraz czas spędzony na Pustyni prowadzą do całkowitej przemiany Ajoka.
To tam goją się rany odrzucenia, a on staje się: (…) silnym, zdrowym chłopcem
o pogodnym usposobieniu51. Zaczyna mieć świadomość, że świat to nie tylko poezja
i piękno. Istnieje również dużo zła i cierpienia. Orężem w walce z tymi mrocznymi
siłami staje się dla Ajoka Pieśń Jedyna. Pustelnik początkowo wydaje się być mało
znaczący dla misji Luelle. Nie potrafi powiedzieć, jakie cechy powinien mieć władca,
ponieważ takie sprawy go nie zajmują. On niesie pomoc cierpiącym i przywraca do
zdrowia chorych. Swoim postępowaniem pokazuje jednak właściwą drogę dla
przyszłej królowej:
(…) źle trafiliście, moi przyjaciele. Obca mi jest myśl o wszelkiej władzy, rozmyślam tylko nad cierpieniem ludzi. Nie wiem, jakie cechy winien mieć władca
czy władczyni. Nie pomogę wam w niczym. A teraz muszę was zostawić, gdyż
czekają na mnie chorzy. Dla was to tylko sprawa władzy, a dla nich sprawa
życia lub śmierci. O ileż to ważniejsze, pomyślcie sami…52
Pustelnik dostrzega rany serca Luelle (osamotnienia, dezorientacji) i uznaje, że
najlepszym lekarstwem będzie dla niej niesienie pomocy innym. Stwierdza, że: radość,
którą daje pomaganie cierpiącym, jest Mocą, która ich leczy53. Proponuje, by
dziewczyna została na pustyni i pomagała ludziom w cierpieniu. Droga wiodąca przez
miłosierdzie staje się drogą wiodącą do jej przeznaczenia:
49

Terakowska D., dz. cyt., s. 198.
Jung C.G., Marzenia senne dzieci. Według notatek z seminariów 1936/1937-1940/1941, przeł. Reszke R.,
Wydawnictwo KR, Warszawa 2003, s. 77.
51 Terakowska D., dz. cyt., s. 343.
52 Tamże, s. 334-335.
53 Tamże, s. 339.
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(…) niech zostanie tu, wśród cierpiących, i walcząc z sobą, ze swoim wstrętem
do nich, i obrzydzeniem do ich ran, niechże hoduje to malutkie, wątłe ziarenko.
Jeśli ono istnieje. Jeśli jest, z każdym razem, gdy się jej uda ulżyć cierpieniu
współrodaków, ziarenko będzie rosło. A gdy nadejdzie taki dzień, że odczuje
z tego powodu wielką radość w swoim sercu, z ziarenka wyrośnie kwiat, który
wyda upragniony przez was owoc. Ale musi to się stać samo z siebie, tylko z jej
woli. W przeciwnym razie ten kwiat będzie sztuczny i zniszczy go pierwsza
wiosenna burza…54
Luelle musi stawić czoła uczuciom pogardy, niechęci i obrzydzenia, jakie odczuwa
wobec słabej strony człowieka. To jest niejako jej Cień. Cierpienie ludzi chorych
odbija w niej prawdę o niej samej. Choroby i śmierć przypominają jej o tym, że ona
również jest tylko kruchą, ludzką istotą. Bohaterka, która swoje cierpienia i lęki
musiała znosić samotnie, jest przerażona wizją zależności od kogoś innego. Więzy
z ludźmi kojarzą się jej z niewolą i cierpieniem. Dziewczyna poznaje świat ludzki od
jego najsłabszej strony i ta droga wiedzie ją w stronę przeznaczenia:
– Ludzie są dobrzy i źli, odważni i tchórzliwi, szlachetni i godni pogardy –
mówi Czarownica, uśmiechając się wąskimi wargami na widok zdumienia
w oczach Panienki. – A najdziwniejsze jest to, że wszystkie te cechy naraz
łączą się w jednym człowieku. I dopiero wówczas jest on prawdziwą całością.
Całością zarazem silną i słabą, godną szacunku i godną współczucia. Taki
właśnie jest człowiek. Wielki i mały jednocześnie55.
Pomyślne przejście próby kamienia ma być zwieńczeniem dzieła Czarownic.
Niestety obok wszystkich umiejętności magicznych, które przekazały jej opiekunki,
dziewczyna musi mieć przede wszystkim otwarte i czułe serce. Jednak zasnute jest ono
Cieniem, który dla Luelle jest wyparciem istnienia śmierci i choroby jako integralnej
części ludzkiego życia. Nie potrafi wspierać swych poddanych, jednocześnie nimi
gardząc, dlatego pierwszą próbę kamienia przechodzi niepomyślnie.
Czarownice zdają sobie sprawę ze swoich błędów. Dla nich też rola opiekunek
Luelle to lekcja macierzyństwa, której nie do końca potrafiły sprostać:
– Dałam jej opiekę, ale nie dałam serca, choć ona nie miała matki – mruczała
przez sen Czarownica Pierwsza.
– Czyż rozum nie jest cenniejszy niż miłość? − jęczała we śnie Druga. −
Dałam jej wiedzę, ale nie uczyłam miłości. Pokochała Matkę Naturę, ale
odsunęłam ją od ludzi.
– Wprowadziłam ją w świat ludzi, ale nie umiałam jej przekonać, że nawet
najbardziej poniżony człowiek ciągle jest godny szacunku, a im bardziej cierpi,
tym mocniej trzeba go kochać… – mruczała Trzecia. − Czyż to nie moja wina?
– Mury Ardżany dały jej dumę i godność praprzodków. Nie pojęłam, że to za
mało, aby być dobrym władcą – rzucając się we śnie, szeptała Czwarta56.
Tamże, s. 341.
Tamże, s. 149.
56 Tamże, s. 352-353.
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Luelle przed pierwszą próbą kamienia wciąż jest małą dzikuską z uczernionym
włosami, która zakrywa swe niebieskie oczy przed obcymi. Kobiecość, która w niej
kiełkuje, nie posiada miękkiego, matczynego oblicza. Jej twarz to twarz Czarownicy,
wszechwiedzącej wiedźmy, a nie czułej matki. Dziewczyna jest skazana na samotność
tak jak jej opiekunki. W jej piersi rośnie serce twarde i niezależne. Dopiero spotkanie
z Ajokiem i praca u Pustelnika pozwala jej na pomyślne przejście próby kamienia.
Animus pomaga jej odkryć własną tożsamość i rozpocząć proces równoważenia pierwiastka męskiego żeńskim. Opieka nad chorymi i cierpiącymi pomaga jej oswoić
własny Cień. Dzięki radom Pustelnika – Wielkiego Ojca pomyślnie przechodzi tę próbę.
Te dwie postacie męskie – Ajok i Pustelnik – pomagają dopełnić dzieło Czarownic,
które jednak cały czas realizowane było w sferze archetypu Wielkiej Matki.

5. Wnioski
Zgodnie z koncepcją Carla Gustava Junga indywiduacja to proces stawania się sobą
na drodze ku pełni psychicznej. Spojrzenie na podróż bohaterki powieści Terakowskiej
przez pryzmat psychologii analitycznej Junga umożliwia odkrycie głębokich sensów
płynących z archetypowych praobrazów. Cień bohaterki skrywa jej lęk przed własnym
człowieczeństwem, z którym związane są starość, przemijanie i śmierć. Luelle nie
potrafi okazać miłosierdzia i zrozumienia potrzebującym, dlatego nie może przejść
próby kamienia i zostać władczynią udręczonego ludu. Musi się zmierzyć z własną
niechęcią, którą odczuwa w obliczu choroby i cierpienia. Szczęście nie jest finałem tej
opowieści. Tu istotne jest rozwijanie i wzrastanie człowieczeństwa dzięki oswajaniu
własnego mroku.

Uwagi ogólne
Niniejsza publikacja jest fragmentem rozprawy doktorskiej „Proces indywiduacji
bohatera polskiej prozy fantasy po roku 1989 na przykładzie utworów Doroty Terakowskiej, Andrzeja Sapkowskiego i Joanny Rudniańskiej”.
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Archetyp Wielkiej Matki na ścieżce indywiduacji bohaterki „Córki Czarownic”
Doroty Terakowskiej
Streszczenie
Tekst stanowi próbę odczytania wędrówki bohatera mitycznego jako procesu indywiduacji. Zastosowanym
narzędziem badawczym jest psychologia głębi wywodząca się z badań Carla Gustava Junga. Proces indywiduacji to jedno z fundamentalnych założeń psychologii Junga. Przechodząc go świadomie, jednostka
może spotkać się z najwyższym dobrem w sobie. Droga wiodąca poprzez kolejne stacje, jakimi są archetypy:
Cienia, Animy, Animusa, Wielkiej Matki i Starego Mędrca, prowadzi do uzyskania stanu pełni psychicznej. Mity zazwyczaj ukazują zmagania bohatera, który dzięki przekraczaniu własnych ograniczeń dociera
do najlepszych aspektów samego siebie. Podczas tej wyprawy to, co jest ukryte, musi zostać oświetlone.
Podróż wędrowca, który rozpoczyna ją w mroku niezrozumienia swego przeznaczenia i zmierza w stronę
światła poznania, może odzwierciedlać proces indywiduacji, którego celem jest uzyskanie stanu pełni –
połączenia świadomego z nieświadomym.
Słowa kluczowe: indywiduacja, Jung, Archetyp Matki, Terakowska
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Kobiety rewolucji. Obraz kobiet
w dramaturgii egipskiej po 2011 roku
Rewolucja 25 stycznia 2011 roku w Egipcie nie tylko zakończyła 30-letnie rządy
prezydenta Husniego Mubaraka, ale także doprowadziła do gwałtownych przemian
społeczno-politycznych w kraju. Przełomowe wydarzenia w Egipcie stały się tematem
debat politologów, socjologów, historyków, ale także zainspirowały rodzimych artystów,
którzy rewolucję i towarzyszące jej wydarzenia poddali twórczej refleksji. Środowiska
związane z teatrem, który w Egipcie może się poszczycić bogatą i wielowiekową
tradycją, szybko zareagowały na sytuację w ich ojczyźnie. Egipskie dramatopisarki
i dramatopisarze o uznanej pozycji, ale także liczni debiutanci, czy nawet amatorzy,
którzy byli naocznymi świadkami rewolucji, pozostawili wyjątkowe świadectwo literackiego zapisu historycznych wydarzeń oraz ich daleko idących następstw w życiu politycznym i społecznym.
Niniejszy artykuł skupia się na kobietach jako dramatis personae w wybranych
egipskich dramatach pisanych od 2011 do 2017 roku. Jego celem jest ukazanie obrazu
bohaterek egipskich tekstów teatralnych, dla których rewolucja z 25 stycznia 2011 roku
stała się najbardziej wyraźnym punktem odniesienia. Zaproponowana typologia postaci
ma na celu zwrócenie uwagi na różnorodność charakterystyk bohaterów, ich pozycji
w architekturze tekstu dramatycznego i ułatwić stworzenie galerii literackich wizerunków
Egipcjanek w omawianych utworach.
Jedną z cech charakterystycznych fali demonstracji i protestów, jakie odbywały się
w Egipcie w początkach 2011 roku, była bardzo wyraźna obecność oraz czynne uczestnictwo kobiet. Khalid Kazim zwraca uwagę, że kobiety w Egipcie od zawsze stanowiły
ważną siłę w trakcie przemian społeczno-politycznych, aktywnie angażując się
w aktualne życie kraju. Często stawały na pierwszej linii rewolucji i protestów, których
celem było dobro ojczyzny i spraw publicznych2. Choć w tym kontekście historycy
nierzadko sięgają po przykłady z okresu faraońskiego to jednak, jak piszą Thomas Philip
czy Abd Al-Azim Ramadan, prawdziwy przełom i początek zaangażowania się Egipcjanek w życie polityczne kraju nastąpił dopiero przy okazji rewolucji z 1919 roku 3.
Abd al-Aziz Ramadan dodaje: W rzeczywistości dla Egipcjanek rewolucja była życiową
szansą na potwierdzenie ich obecności w życiu społeczeństwa, które z powodów religijnych i kulturowych uparcie je ignorowało4. Warto przy tym pamiętać, że Egipcjanki
już wiele lat przed 1919 rokiem angażowały się w liczne inicjatywy o charakterze
społeczno-politycznym, a badacze tacy jak Beth Baron i Margot Badran wskazują na
drugą połowę XIX wieku jako początek ruchu feministycznego w Egipcie5.
sebastian.gadomski@uj.edu.pl, Katedra Arabistyki, Instytut Orientalistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński.
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16 marca 1919 roku ponad trzysta kobiet wyszło na ulice Kairu, demonstrując przeciwko Brytyjczykom. To wydarzenie odbiło się szerokim echem w prasie egipskiej
i zagranicznej.
W swoich wspomnieniach Abd al-Wahhab an-Nadżdżar pisał: Tym co wyróżniało
tego dnia kairskie demonstracje było wyjście na ulicę kobiet, które z wielką godnością,
razem z mężczyznami, wyrażały swoje uczucia patriotyczne6. Wiele z nich zostało
aresztowanych przez władze brytyjskie. Przed kobietami szło kilku studentów alAzharu, którzy nieśli flagę Egiptu, na której namalowano półksiężyc i krzyż, co miało
symbolizować jedność muzułmanek i Koptyjek. An-Nadżdżar zwraca uwagę, że wtedy
po raz pierwszy widziano, aby te dwa symbole zostawiono ze sobą razem7. Demonstracja została zorganizowana przez działaczkę na rzecz praw kobiet Hudę Szarawi,
która zebrała wokół siebie przede wszystkim członkinie rodzin aresztowanych egipskich polityków z klasy wyższej i arystokracji. Ten fakt podkreślały białe nikaby, które
założyły kobiety. Demonstrantki wysyłały jasny sygnał, że egipska arystokracja nie
godzi się z polityką Brytyjczyków. Co ważne, do ich marszu przyłączyły się przedstawicielki stanów niższych. Należy pamiętać, że kobiety wiejskie również aktywnie
uczestniczyły w działaniach podejmowanych przeciwko Brytyjczykom podczas
rewolucji 1919, co znajduje swoje potwierdzenie w wielu relacjach historycznych oraz
wspomnieniach np. Mustafy Amina pt.: „Asrar saurat 1919”8.
Abd al-Azim Ramdan zwraca uwagę, że w trakcie swojej demonstracji Egipcjanki
nie wznosiły haseł nawołujących do przemian społecznych i nie odnosiły się do ich
ówczesnej sytuacji w sposób bezpośredni. Żądania kobiet dotyczyły kwestii politycznych oscylujących wokół obecności Brytyjczyków w Egipcie oraz niepodległości. Abd
al-Wahhab an-Nadżdżar wspomina, że na jednym z transparentów, które niosły
podczas demonstracji Egipcjanki, widniał napis: Wolność wypływa z bożego objawienia.
Wolność nas karmi. Niepodległość to nasze życie9. Jak dowodzi Nabila Ramadani,
zaangażowanie się kobiet w ruch nacjonalistyczny w Egipcie był w zasadzie jedyną
szansą na to, żeby zaistnieć w sferze publicznej10. Równocześnie był to naturalny etap
działalności egipskich feministek, których aktywność na początku dwudziestego wieku
nabierała coraz większej dynamiki. Kwestia niepodległości była zagadnieniem priorytetowym, ale wraz z nią pojawiały się inne bardzo istotne sprawy, takie jak swobodny
dostęp do edukacji, czy w końcu uzyskanie pełni praw obywatelskich.
Wyraźne zaangażowanie kobiet w wydarzenia z 1919 roku dało ważny impuls
i asumpt nie tylko do kontynuowania przez nie działalności polityczno-społecznej, ale
także do stopniowego uznawania ich roli przez egipskie środowiska polityczne i decyzyjne. Głos kobiet w Egipcie zaczął zyskiwać znaczenie polityczne, a udział Egipcjanek
w rewolucji wpłynął znacząco na sposób postrzegania spraw kobiet w kolejnych
dekadach.

An-Nadżdżar A., Al-Ajjam al-hamra, Al-Haj’a al-Amma li-Dar al-Kutub wa-al-Wasaiq al-Qaumijja, (Kair)
al-Qāhira 2010, s. 34.
7 Tamże, s. 34.
8 Por. Amin M., Asrar as-saura, Kitab al-Yaum, (Kair) al-Qāhira 1991, s. 327-385.
9 An-Nadżdżar A., dz. cyt., s. 34.
10 Por. Ramadani N., Women in 1919 Revolution: from Feminist Awakening to Nationalist Political Activism,
Journal of International Women Studies, vol. 14, no. 2, 2013, s. 45.
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Rewolucja z 1919 roku stała się symbolem i punktem odniesienia nie tylko dla
ruchów feministycznych, ale także wszystkich tych, którym bliskie były problemy
związane z sytuacją Egipcjanek. To również w tamtym okresie zaczyna wyłaniać się
obraz świadomej politycznie i zaangażowanej Egipcjanki czynnie walczącej o sprawy
ojczyzny. Jednakże szybko przyjmuje on wizerunek matki narodu, strażniczki wartości
religijnych i patriotycznych. Między innymi właśnie taki obraz przedostaje się do
literatury i sztuki. W 1928 roku odbywa się uroczystość odsłonięcia rzeźby dłuta
Mahmuda Muchtara „Nahdat Misr” („Odrodzenie Egiptu”). Uwagę zwraca silna
postać kobiety dumnie spoglądająca przed siebie i opierająca dłoń na głowie Sfinksa.
W 1932 roku Ahmad Szauki pisze dramat zatytułowany „Amirat al-Andalus”
(„Księżniczka Andaluzji”), w którym jedną z głównych ról odgrywa świadoma swojej
historycznej misji kobieta11.
Atmosfera z 1919 roku i silna potrzeba bezpośredniego zaangażowania się w przemiany społeczno-polityczne przez kobiety egipskie odżyły w roku 2011. Tym razem
Egipcjanki, od samego początku bardzo licznie wzięły udział zarówno w akcjach
prowadzonych za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak i demonstracjach
ulicznych organizowanych w całym kraju. W rewolucję włączyły się kobiety od lat
działające w różnych organizacjach walczących o prawa obywatelskie jak np. Kifaja
(Dość!) czy Harakt Szabab 6 Abril (Młodzieżowy Ruch 6 Kwietnia), ale uczestniczkami protestów były przede wszystkim zwyczajne, do tej pory niezaangażowane politycznie Egipcjanki. Reprezentowały wszystkie warstwy społeczne. Posiadały różnego
rodzaju wykształcenie. Prezentowały zróżnicowane poglądy i należały do niemal
wszystkich grup wiekowych. Reprezentowały integralną część społeczeństwa, które
odważyło się domagać zmian polityczno-społecznych w kraju. Jak pisze Nicola Pratt:
Silna kobieta rewolucjonistka, protestująca na placu at-Tahrir, była stałym elementem
obrazów przedstawiających rewolucję 25 stycznia12. Ten obraz szybko został poddany
licznym interpretacjom, które starały się go odczytywać na różne sposoby. Z pewnością pokazywał jak daleko sięgnął społeczny gniew skoro tak wiele kobiet z różnych
środowisk zdecydowało się aktywnie walczyć o ustąpienie prezydenta Mubaraka. Niektórzy obserwatorzy przedstawiali go jako dowód głębokich przemian społecznych,
które rozpoczęły się w 2011 roku „pod piramidami”13. Przy tym wszystkim należy
jednak pamiętać, że na czas rewolucji, pozycja, jaką w życiu społecznym tradycyjnie w
Egipcie zajmuje kobieta, została zawieszona. Bardzo wyraźnie zwraca na to uwagę
Hania Sholkamy14. Okres czasowego wywrócenia dotychczasowego porządku niejako
Należy przy tym pamiętać, że na wizerunek kobiet w życiu społecznym w omawianym okresie ogromny
wpływ wywierały środowiska konserwatywne, co udowadnia Nabil Bahdżat w swojej monografii zatytułowanej: Tanaqudat al-chitab wa-an-nass: Surat al-mar’a fi al-masrahijjat al-manszura fi as-suhuf al-misrijja,
1923-1952. Dirasa wa-nusus, Al-Haj’a al-arabijja li-l-masrah, (Kair) al-Qāhira 2019. Na temat obrazu kobiety
w literaturze egipskiej patrz: Machut-Mendecka E., Zmienny świat Egipcjanki (w myśli i literaturze), [w:]
Kobieta w literaturze i kulturze Egiptu, Pachniak K. (red.), Katedra Arabistyki i Islamistyki UW, Warszawa
2016, s. 73-118. Ambiwalentny wizerunek kobiety w dziejach egipskiej kinematografii ukazuje Mahmud
Qasim w monografii Al-Mar’a fi as-sinima al-misri, Dar Madżaz as-Saqafijja li-at-Tardżama wa-an-Naszr,
(Kair) al-Qāhira 2019.
12
Pratt N., Egyptian Women: Between Revolution, Counter-Revolution, Orientalism, and "Authenticity",
https://www.jadaliyya.com/Details/28574, (04.02.20220).
13 Por. El Hamamsy W., Saliman M. (red.), Popular Culture in the Middle East and North Africa. A Postcolonial Outlook, Routledge, London 2013, s. 12.
14 Por. Sholkamy H., Women Are Also Part of This Revolution, [w:] Korany B., El-Mahdi R. (red.), Arab
Spring in Egypt: Revolution and Beyond, The American University in Cairo Press, Cairo 2012, s. 153-174.
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dawał przyzwolenie na postawy i zachowania, które w innych okolicznościach byłyby
nie do zaakceptowania i spotkałyby się z krytyką większości Egipcjan. Przebywanie
w gronie obcych mężczyzn, swobodne rozmowy na przeróżne tematy czy w końcu
nocowanie na placu at-Tahrir wśród przypadkowych ludzi były możliwe w zasadzie
tylko podczas tego wyjątkowego czasu, jakim była rewolucja, która w nawias wzięła
dotychczasowe porządki15. Po jej zakończeniu, zgodnie z oczekiwaniami większości,
kobiety miały ponownie wrócić do swojej społecznie usankcjonowanej roli, która
wiąże się nade wszystko z przestrzeganiem oraz zachowaniem wartości narodowych
i religijnych16. Obraz silnej kobiety rewolucjonistki zupełnie nie pasował do porewolucyjnych czasów. Dla większości społeczeństwa stał się on jedynie historycznym
kadrem z przeszłości szybko wypieranym przez wizerunek pogrążonej w żałobie matki
bohatera – strażniczki powszechnie podzielanych wartości i symbolu ofiary, jaką
poniósł kraj. Dobitnie potwierdza to reakcja tzw. egipskiej ulicy na demonstrację aktywistek, które 8 marca 2011 roku postanowiły publicznie na placu at-Tahrir domagać
się pełnego poszanowania praw kobiet17. Rewolucjonistka w Egipcie, w którym schedę
po Husnim Mubaraku przejęli religijni konserwatyści zaczęła być postrzegana jako
niebezpieczna wichrzycielka rozbijająca tradycyjny porządek społeczny. Dlatego
w dyskursie publicznym, często taki wizerunek Egipcjanki był dyskredytowany.
Niewiele się zmieniło po tym, kiedy władza trafiła w ręce obecnego prezydenta Abd
al-Fattaha as-Sisiego. Wciąż bardziej poprawny politycznie i najbardziej odpowiadający konserwatywnemu w swojej większości społeczeństwu jest wizerunek „matki
narodu”, który od początków XX wieku był rozpowszechniany oraz powielany na
różne sposoby nie tylko w propagandzie państwowej18.
Rewolucyjny i porewolucyjny obraz Egipcjanki nie sprowadza się jedynie do dwóch
skontrastowanych ze sobą wyżej wizerunków. Jeszcze w trakcie trwania protestów
pojawiły się inne formy reprezentacji kobiety, które bezpośrednio nawiązywały do
ówczesnych wydarzeń, ale ich siła wyrazu mogła w społecznej interpretacji wychodzić
poza kadr stricte rewolucyjny. Przypadki poniżania demonstrantek przez reżimową
policję czy wojsko dały asumpt do stworzenia obrazu kobiety poniżonej, odartej
z godności, uprzedmiotowionej. Naruszanie nietykalności cielesnej, testy dziewictwa
czy gwałty znalazły swoje bolesne odbicie w symbolice nawiązującej do przypadków
konkretnych kobiet. Mural w formie szablonu przedstawiającego biustonosz odwoływał
się do sfilmowanej sceny zatrzymania anonimowej dziewczyny, która została brutalnie
zaatakowana przez grupę żołnierzy w Kairze. Oprawcy zerwali z niej tradycyjną muzułmańską abaję i szarpiąc ją odsłonili biustonosz. Ofiara bestialstwa szybko zyskała
miano Sitt al-banat – pani wszystkich dziewcząt. Wizerunek Sitt al-banat w różnych
formach i formułach artystycznego wyrazu za każdym razem niósł zasadniczo tę samą
treść. Pokazywał poniżenie kobiety w wymiarze społecznym i politycznym. Atakował
opresyjny system, który w brutalny sposób walczy ze słabszymi i bezbronnymi. PoNa tę kwestię zwraca uwagę także Katarzyna Górak-Sosnowska w swoim artykule: Obywatelki czy ofiary?
Egipcjanki a rewolucja 25 stycznia, [w:] Kobieta w literaturze i kulturze Egiptu, Pachniak K. (red.), Katedra
Arabistyki i Islamistyki UW, Warszawa 2016, s. 193-204.
16 Por. Pratt N., dz. cyt.
17 Por. Miat am min markazijjat al-dżasad fi al-harak an-niswi al-misri: tatawwur sual “al-dżasad” bajna
1919-2019, http://nazra.org/node/640 (10.02.2022).
18 Por. Baron B., Egypt as a Woman: Nationalism, Gender and Politics, University of California Press, Berkley
2007, s. 135-162.
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dobnych symboli i wizerunków z okresu rewolucji i wydarzeń mających miejsce tuż
po jej zakończeniu możemy znaleźć znacznie więcej. Chyba jednak najbardziej kontrowersyjny z nich odnosił się do postawy studentki Amerykańskiego Uniwersytetu
w Kairze Aliji al-Mahdi, która w proteście przeciwko przemocy, molestowaniu seksualnemu i seksizmowi, opublikowała na blogu swoje zdjęcie, na którym pozowała, mając
na sobie jedynie czarne rajstopy i czerwone buty. Al-Mahdi z jednej strony manifestowała swoją wolność do dysponowania własnym ciałem, bez względu na opinie
męskich autorytetów powiązanych ze środowiskiem religijnym, z drugiej, pokazywała
jak bardzo ciało kobiety uwikłane jest w sieć znaczeń kulturowych, jak bardzo jest
zawłaszczane przez różne sfery społecznego, politycznego i religijnego interesu. Złożoność zjawisk w tej kwestii z perspektywy antropologii religii analizował wielokrotnie
algierski badacz Malek Chebel, który zwracał uwagę na ścisłe powiązania pomiędzy
zmaskulinizowanym oraz doktrynalnie uzasadnianym autorytetem i sposobami przypisywania ról społecznych oraz wizerunków kulturowych19.
Rewolucja 25 stycznia bardzo zaostrzyła walkę o reprezentację płci i symbole kobiety w Egipcie. Choć ta walka obecnie wytraciła nieco swoją dynamikę niemniej
jednak nadal trwa20. Bogactwo zaś oraz różnorodność sposobów postrzegania i obrazowania kobiety, od czasu wybuchu rewolucji 25 stycznia, przynoszą między innymi
teksty teatralne pisane z różnych perspektyw oraz będące wynikiem indywidualnych
doświadczeń poszczególnych artystów.
W opinii autorów monografii zatytułowanej „Dyskurs, postać i płeć w dramacie”:
(…) teatr wykłada i upowszechnia obowiązujący obraz świata i relacji międzyludzkich, biorąc równie aktywny, jak inne instytucje i praktyki społeczne,
udział w (de)formowaniu jednostki. (…) Jak wskazuje ostatnie pół wieku,
odpowiednio wykorzystany zmienić się także może w miejsce otwartej krytyki
czy działań subwersywnych, które ujawniają ograniczenia istniejącego porządku i jego historyczność skrzętnie ukrywaną pod pozorami uniwersalności
i odwieczności „naturalnych” rozwiązań21.
Potencjał, jaki daje teatr i tekst dramatyczny w społecznej debacie i refleksji historycznej, ujawnił się w sposób bardzo wyraźny przy okazji ostatniej egipskiej rewolucji.
Jak pisze Rebekah Maggor:
Dla egipskich artystów teatralnych wydarzenia ze stycznia 2011 roku oraz
protesty na placu at-Tahrir stały się katalizatorem twórczej energii. Ich udział
w protestach zaowocował erupcją odważnych eksperymentów z różnorodnymi
formami teatralnymi22.
Por. Chebel M., Le corps en Islam, Presses Universitaires de France, Paryż 1999, Chebel M., L’imaginaire
arabo-musulman, Presses Universitaires de France, Paris 2015.
20 Sherine Hafez w swoim artykule zatytułowanym: „The Revolution Shall Not Pass Through Women's
Bodies: Egypt, Uprising and Gender Politics” wskazuje na trzy rodzaje dyskursu, które aktualnie starają się
zawładnąć kobiecym ciałem, a co za tym idzie i jej wizerunkiem. Owe dyskursy reprezentują trzy punkty
widzenia: patriarchalny, konserwatywny muzułmański i laicki współczesny o zmaskulinizowanym zabarwieniu.
Por: Hafez S., The Revolution Shall Not Pass Through Women's Bodies: Egypt, Uprising and Gender Politics,
The Journal of North African Studies, vol. 19, 2014, s. 172-185.
21 Baluch W., Sugiera M., Zając J., Dyskurs, postać i płeć w dramacie, Księgarnia Akademicka, Kraków
2009, s. 333.
22 Maggor R., Introduction, [w:] Albakry M., Maggor R. (red.), Tahrir Tales, Seagull Books, Calcutta 2016, s. 12.
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Własne przeżycia artystów, a także zasłyszane od demonstrantów opowieści, szybko
stawały się kanwą wspólnej teatralnej narracji na temat rewolucji. Muhammad Marrus
w rozmowie z Rebeką Maggor powiedział: Ludzie wiedzieli, dlaczego przychodzą
protestować. Ale ja czułem, że moim obowiązkiem jako artysty jest zsyntetyzowanie dla
nich tego co działo się w naszym kraju przez ostatnie trzydzieści lat23. Natomiast
Sandus Szabajek dodała: opowiadanie poprzez tekst dramatyczny jest jednym z naszych
najsilniejszych narzędzi oporu i samoafirmacji24. Początkowo dominowały dokudramy
czy teksty komponowane metodą verbatim w oparciu o wywiady, relacje świadków,
wpisy z blogów lub Facebooka. Przykładami mogą być „Hakawi at-Tahrir” („Tahrir
Monologues”25, „Opowieści z placu at-Tahrir”, 2011) Sandus Szabajek i BuSSy Project
czy „Hawadis at-Tahrir” („Rozmowy z palu at-Tahrir”, 2011) Daliji Basjuni. Tego
typu sztuki nie tyle reprodukują fragmenty rzeczywistości, zestawiając je w kolaż
mini-fabuł co przede wszystkim wyjaśniają i tłumaczą aktualne wydarzenia. Jak pisze
David Lescot:
z kontinuum rzeczywistych faktów wybrane zostają najistotniejsze wydarzenia
i zjawiska społeczne, tworząc sekwencje reprodukujące w schematycznej formie
poglądowy model, który ułatwia analizę. Operacja analityczna polega więc na
wyabstrahowaniu elementów z rzeczywistego kontekstu i takiej ich syntezie, by
na scenie powstał rodzaj dialektycznego archiwum26.
Ich bardzo wyraźną cechą jest wzbudzanie silnych emocji, które prowokowane są
prawdziwymi, intymnymi relacjami naocznych świadków i uczestników rewolucji.
Sztuki te kontrastują okrucieństwo wojska i policji z poświęceniem oraz solidarnością
protestujących. Pokazują determinację Egipcjan i erozję chylącego się ku upadkowi
reżimu. Jeśli chodzi o sposób komponowania postaci to cechują się bardzo dużą
fragmentarycznością czy wybiórczością. Jednakże autorzy tylko pozornie wybierają
przypadkowych bohaterów, niejako zaproszonych z ulicy, którymi „zaludniają” swoje
teksty. W rzeczywistości, ze skrawków życiorysów swoich postaci tworzą rodzaj mozaiki, polifonicznej kompozycji, która finalnie daje harmonijny i bardzo wiarygodny
przekaz. Doskonałymi przykładami są tu między innymi sztuki „Ala daw qamar assaura” („W świetle księżyca rewolucji”, 2011) Firqat Halwasa al-Masrahijja (Grupa
teatralna Halwasa) albo „La waqt li-al-fann” („Nie ma czasu na sztukę”, 2011) Lajli
Sulajman.
Równocześnie, powstawały utwory komponowane w sposób bardziej tradycyjny,
z wyraźnie zarysowaną fabułą i bogatą galerią postaci pierwszo- i drugoplanowych.
Tło historyczne, świat przedstawiony stanowią tu ważne elementy kompozycyjne.
W takich dramatach wyraźnie ujawniają się wewnętrzne rozterki moralne lub konflikty
pomiędzy bohaterami. Repertuar motywacji rodzących się z relacji pomiędzy postaciami oraz ich związków z sytuacją dramatyczną, a wraz z nimi szerokie spektrum
podejmowanych działań, stają się głównym motorem akcji. Niektóre teksty, jak na
Tamże, s. 13.
Tamże, s. 13.
25 Dla ułatwienia identyfikacji utworów, tytuły dramatów, które zostały wydane w tłumaczeniu na język
angielski, podaję w ich trzech wersjach językowych: arabskiej, angielskiej i polskiej.
26 Sarrazac J-P. (red.) Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007,
s. 159-160.
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przykład „Sulitir” („Solitaire”, „Pasjans”, 2011) Daliji Basjuni przynoszą bardzo wnikliwą i wielostronną analizę psychologiczną bohaterów i ich postaw. Inne jak chociażby
„Innahum jaqtuluna fadżr Misr” („Oni zabijają świt Egiptu”, 2011) Subhiego Szafiqa
ujawniają niezwykle złożone okoliczności, które wymuszają na postaciach dramatu
podjęcie konkretnych działań. W zdecydowanej większości analizowanych przeze
mnie utworów dostrzegamy silne powiązanie „figury dramatycznej” z fabularną konsytuacją. Sytuacja kształtuje postać, wyostrza jej rysy, zaś postać kreuje sytuację, ukazując jej plastyczność oraz dynamikę zmiany. Refleksja nad losami bohaterów występujących w dramatach staje się równocześnie refleksją nad społeczeństwem Egiptu
zróżnicowanym pod względem przekonań i poglądów.
Kobiety w egipskich dramatach pisanych od 2011 roku występują jako postaci
pierwszo- i drugoplanowe, ale zajmują także role zupełnie epizodyczne, uzupełniając
niejako detale literackiego tła, które jak można domniemywać, jednak nie jest zaaranżowane zupełnie przypadkowo. Bohaterki dramatów to przede wszystkim tak zwane
zwyczajne kobiety lub nierzadko młode dziewczyny. Są wśród nich uczennice szkoły
średniej, studentki, bezskutecznie szukające pracy absolwentki uniwersytetów, zajmujące
się domem matki i żony, narzeczone, imigrantki, które na wieść o rewolucji w Egipcie
wracają do swojej ojczyny, aby wziąć udział w historycznych przemianach czy w końcu
osoby, o których zupełnie nic nie wiemy poza tym, że w sposób mniej lub bardziej bezpośredni biorą udział w demonstracjach. Reprezentują różne pokolenia egipskich kobiet,
przynależą do różnych klas społecznych. Należy przy tym zaznaczyć, że związane są
przede wszystkim ze środowiskiem miejskim. W wielu przypadkach jednak, jest nam
bardzo trudno jednoznacznie określić, z jakich części kraju pochodzą bohaterki dramatów. Wydaje się, że ta kwestia dla egipskich dramaturgów nie stanowiła większego
znaczenia.
Nawiązując do badań Manfreda Pfistera, zauważamy, że bohaterki egipskich dramatów zostały wykreowane zgodnie z obydwiema koncepcjami postaci, statyczną i dynamiczną, jakie omawia niemiecki krytyk27. Ta pierwsza, o dość ograniczonej autonomii,
stanowi w zasadzie typ sceniczny egzemplifikujący repertuar cech tak psychologicznych,
jak i społecznych. Losy w ten sposób zaaranżowanych postaci bohaterek są ściśle splecione z wydarzeniami rewolucji, które stanowią kluczowy punkt odniesienia w fabularnej
strukturze tekstów. Ukazanie doświadczenia jednostki reprezentującej pewną grupę
społeczną uwiarygadnia budowany komunikat i daje mu perspektywę uniwersalną. Najlepszy tego przykład stanowi Sara ze sztuki „Innahum jaqtuluna fadżr Misr” Subhiego
Szafiqa.
Bohaterki skonstruowane zgodnie z koncepcją postaci dynamicznej, posiadają
znacznie większą autonomię i stanowią w zasadzie wyjątkowe indywidua. Rewolucja
w ich życiorysie to być może najistotniejszy, ale nie jedyny punkt odniesienia. Demonstracje i zaangażowanie w protesty są jednym z wielu etapów duchowego dojrzewania
czy psychologicznej przemiany w ich życiu, jak to ma miejsce w przypadku Muny
bohaterki sztuki „Sulitir” Daliji Basjuni.
Poszukując cech dystynktywnych kobiet jako dramatis personae w egipskich dramatach omawianego okresu, możemy zasadniczo wskazać trzy typy bohaterek, które
ściśle wiążą się z ich postawami oraz repertuarem przyświecających im motywacji. Są
27 Por. Pfister

M., The Theory and Analysis of Drama, Cambridge University Press, Cambridge 1988, s. 177-178.
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to: zaangażowane rewolucjonistki, zdystansowane lub neutralne obserwatorki wydarzeń
oraz przeciwniczki rewolucji. Żadna z tych grup nie ogranicza się do konkretnej
warstwy społecznej czy wyznaniowej. Nie jest też zdeterminowana poziomem wykształcenia albo wiekiem postaci. Owe trzy typy przynoszą całą paletę barwnych wizerunków
egipskich kobiet, wśród których mieszają się popularne symbole, klisze, stereotypy, ale
także nowe nadzieje, szanse i rzadko spotykane wcześniej w egipskiej dramaturgii rysy.
Pierwszą i najliczniejszą grupę stanowi typ bohaterki rewolucjonistki, która bierze
czynny udział w wydarzeniach ze stycznia 2011 roku lub kontynuuje podjęte wówczas
dzieło w późniejszym okresie. Bohaterki tego typu reprezentowane są przez postacie,
które zajmują bardzo różne pozycje w architekturze tekstu dramatycznego. Występują
one zarówno w pierwszym planie, jak i epizodycznym tle. Rewolucja, będąca erupcją
długo tłumionego gniewu, sprzeciwu, niezgody na rzeczywistość, w której żyją daje im
okazję do wykrzyczenia własnego bólu, własnych racji. Każda z bohaterek przynosi ze
sobą swój własny życiorys, posiada jasne i konkretne motywacje, które sprawiają, że
ich wizerunek literacki staje się bardzo wyraźny, wiarygodny oraz przekonywujący.
Motywem działania bohaterek dramatów, który bardzo silnie odwołuje się do realiów
przedrewolucyjnego Egiptu i wysokiego poziomu bezrobocia wśród absolwentów
wyższych uczelni jest niemożność znalezienia pracy. Ten bardzo poważny problem
pogłębiany jest przez powszechny nepotyzm i korupcję. Przykładem doskonale obrazującym taką właśnie sytuację jest dramat „Innahum jaqtuluna fadżr Misr” Subhiego
Szafiqa. Bohaterka sztuki Sara mieszka samotnie z matką. Jej ociec od dawna nie żyje,
a dwaj bracia wyjechali za granicę. Co prawda dziewczyna jest właścicielką kamienicy,
ale jej ambicje sięgają znacznie dalej niż kontentowanie się statusem rentiera, który
w Egipcie często z trudem wiąże koniec z końcem, za co odpowiadają miejscowe
regulacje prawne. Zdana jest więc tylko na siebie oraz matkę. Mimo że kończy studia
ze świetnym wynikiem nie znajduje żadnej pracy. Mówi tonem pełnym goryczy:
Pracy nie ma dla mnie ani dla nikogo z mojego rocznika. Nawet na czas określony czy pół etatu. Najmniejszej szansy. Wszędzie tylko kolesiostwo 28. W rozmowie z matką, która stara się zrozumieć córkę, pyta z wyrzutem: Dlaczego
(ojciec) pozwolił mi studiować politologię? Gdy dowiaduje się od matki, że ten
wierzył w wielką przyszłość młodego pokolenia, odpowiada: Wielka przyszłość?
Każdy rok kończyłam z najlepszym wynikiem. Studia ukończyłam z wyróżnieniem. A wiesz kogo przyjęli na studia doktoranckie? (…) Husajna Ibrahima
(syna milionera), osobistego przyjaciela rektora. (…) To jest moja pani
przyszłość, jakiej oczekiwał dla nas mój ojciec?29
Do tego wszystkiego narzeczony Sary Sabir także nie znajduje pracy. Stara się
zarobić jakieś pieniądze, grając na pianinie w hotelu. Nie stać ich na zakup lub wynajem mieszkania, a wspólna przyszłość stoi pod wielkim znakiem zapytania. Sara,
mimo wielokrotnie wyrażanego pesymizmu nie poddaje się. Jej gniew, rozczarowanie,
a może nawet frustracja znajdują ujście w działaniach, które podejmuje. Nawiązuje
współpracę z organizacją Harakat at-taghir (Ruch na rzecz zmian) i debiutuje w gazecie „Al-Hurrijja al-dżadida” („Nowa wolność”), publikując fragment swojej książki
nasycony silną społeczno-polityczną wymową. W rozmowie z matką dziewczyna
28
29

Szafik S., Innahum jaqtuluna fadżr Misr, http://www.masrahona. com/مسرحية-نصوص, (10.05.2021).
Tamże.
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przeczuwa, że działania młodych doprowadzą wkrótce do erupcji społecznego gniewu.
Mówi: Niech Bóg nas ma w swojej opiece mamo. Niesprawiedliwość rodzi bunt,
a bunt wywołuje rewolucje30. Ta rzeczywiście wkrótce wybucha, przynosząc zmiany
polityczne, ale za cenę śmierci wielu demonstrantów. W trakcie protestów ginie dwójka
przyjaciół Sary z gazety „Al-Hurrijja al-dżadida” („Nowa wolność”). Rozżalona,
z bólem i gniewem w głosie informuje matkę: (…) Zabili ich ci… dzicy oprawcy, zabili
świt Egiptu31.
Tak jak wspomniałem, Subhi Szafiq, konstruując swój dramat, bazuje na napięciach
społecznych sprzed wybuchu rewolucji i nawiązuje do sytuacji bardzo dobrze znanych
z codziennego doświadczenia Egipcjan kończących studia. Mimo to postać Sary, którą
kreuje, daleka jest od uproszczeń i schematów. Subhi Szafiq kreśli bardzo żywy obraz
młodej i ambitnej kobiety, która napotyka na swojej drodze życiowej mur nepotyzmu,
korupcji i seksizmu. Bohaterka sztuki podejmuje walkę, która może wydawać się
pozbawiona sensu. Jednakże w tej właśnie, na pozór bezsensownej walce tkwi jedyny
sens życia i zachowania godności, jaki pozostał Sarze. Bezkompromisowość, niepoprawna wiara w podejmowane działania oraz upór to główne rysy postaci, którą pokazuje w swoim dramacie Subhi Szafiq.
Bardzo podobny, czy wręcz identyczny zestaw cech odnajdziemy u postaci, takich
jak Duha w „Kumidja al-ahzan” („Comedy of Sorrows”, „Komedia smutków”, 2013)
Ibrahima al-Husajniego, Hind w „Al-Bahs an Mina” („Poszukiwanie chłopca o imieniu
Mina”, 2007) Mustafy Abd al-Ghaniego czy u bezimiennych bohaterek sztuki
zatytułowanej „Min daftar ahwal as-saura” („Report on Revolutionary Circumstances”,
„Z zapisków wydarzeń rewolucji”, 2012) Madżdiego al-Hamzawiego.
Innym motywem, którym kierują się bohaterki egipskich dramatów z omawianego
okresu, jest poczucie obowiązku, najczęściej wobec ojczyzny, rodziny lub własnego
pokolenia, jak to ma miejsce w sztuce „Al-Bahs an Mina”. Ten obowiązek czy nieodparty imperatyw szczególną formę przyjmuje w przypadku Nady jednej z bohaterek
sztuki „Kumidja al-ahzan” Ibrahima al-Husajniego. Nada w trakcie demonstracji straciła
swojego narzeczonego Imada, który zginął od kul wystrzelonych w stronę manifestujących przez policję. Początkowo wydaje się być zupełnie załamana i przytłoczona
śmiercią ukochanego. Wspomina jego entuzjazm i to jak zachęcał ją do wzięcia udziału
w protestach. Stwierdza gorzko: Kochaliśmy ją (rewolucję), ale ona nie kochała nas32.
Mimo ogromnego żalu postanawia jednak kontynuować udział w demonstracjach. Początkowo nawet świadomie naraża się, szukając śmierci. Później przygotowuje sobie
baner z napisem: Tu zginął, tu czekał, który wznosi podczas demonstracji33. Gdy Duha,
jedna z protestujących, mówi do niej, że to nie zwróci jej ukochanego, Nada odpowiada: Ale to zapewni życie innym. Sprawi, że ich miłość będzie tak wielka jak nasza 34.
W imię pamięci o Imadzie postanawia do końca doprowadzić dzieło, które rozpoczęli
wspólnie. To, co dodaje do wizerunku kobiety rewolucjonistki w osobie Nady Ibrahim
al-Husajni to bezgraniczna lojalność wobec osoby najbliższej i wspólnych ideałów
oraz niezłomność w sytuacji najboleśniejszych doświadczeń.
Tamże.
Tamże.
32 Al-Ḥusayni I., Comedy of Sorrows, [w:] Albakry M., Maggor R. (red.), dz. cyt., s. 114.
33 Tamże, s. 148.
34 Tamże, s. 148.
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Motywem, który także często pojawia się jako czynnik stymulujący działania bohaterek egipskich dramatów, jest nieodparte poczucie potrzeby zmian politycznych w kraju,
a przede wszystkim ustąpienie z urzędu prezydenta Mubaraka. Temu przeświadczeniu
towarzyszą gniew i silny sprzeciw wobec dalszego sprawowania przez niego władzy.
Świetnie oddają to słowa anonimowej Młodej Kobiety ze sztuki „Hakawi at-Tahrir”
autorstwa Sandus Szabajek i BuSSy Project, która w następujący sposób relacjonuje
okoliczności swojego przystąpienia do rewolucji:
Siedziałam z moją rodziną przed telewizorem, czekając na przemówienie, które
wleje nadzieję w nasze serca. Pojawił się Mubarak i zaczęliśmy go słuchać.
Kiedy ogłosił, że przekaże władzę Umarowi Sulajmanowi zdegustowana wyłączyłam telewizor. Czułam się okropnie i nie chciałam z nikim rozmawiać. (…)
Następnego dnia nie potrafiłam się powstrzymać i znów włączyłam telewizor,
żeby obejrzeć wiadomości. Zobaczyłam ludzi, którzy zmierzali w stronę placu
at-Tahrir. W dziesięć minut ubrałam się i wyszłam z domu myśląc sobie:
dzisiaj albo mnie zabiją, albo ja kogoś zatłukę. (…) Po jednym dniu wszyscy
spodziewaliśmy się śmierci i wcale się tego nie baliśmy. Czasy Mubaraka
sprawiły, że nienawidziliśmy życia. Wiesz, śmierć jest lepszą opcją niż dalsze
życie, kiedy to on jest prezydentem35.
Podobne emocje towarzyszą młodej dziewczynie o imieniu Hind, jednej z bohaterek dramatu „Al-Bahs an Mina” Mustafy Abd al-Ghaniego, która wznosi transparent
z napisem: Zmiana albo śmierć. Dziewczyna, wychodząc z domu, zwraca się do
swoich najbliższych słowami: Muszę iść. Sprzedają mój kraj, a właściwie już go
sprzedali. Wstyd i poniżenie towarzyszą nam co dnia. Musimy okazać gniew 36. Obraz
rewolucjonistki, jaki przynoszą wspomniane sztuki, to rozgoryczona, pełna gniewu
i gotowa na wszystko zwyczajna kobieta, która nagle zmienia się w heroiczną, zdeterminowaną bojowniczkę. To ona staje się przykładem dla wahających się mężczyzn,
jak to jest w dramacie „Al-Bahs an Mina”, gdy wspomniana wcześniej Hind nawołuje
do udziału w protestach, wykrzykując: No dalej panowie! Ty i ty, i ty37. Słyszący jej
słowa Kelner w kawiarni pyta: Do kogo się zwracasz z tym oskarżeniem?38 Dziewczyna
odpowiada: Do tchórzy i inteligentów39. To ona, kobieta, posiada więcej odwagi,
determinacji, ale też wyczucia historycznej chwili, która może zmienić dzieje kraju niż
wielu mężczyzn.
Do wspomnianego repertuaru najczęściej pojawiających się motywacji działań
kobiet w egipskich dramatach okresu porewolucyjnego warto dodać jeszcze pragnienie
współuczestniczenia w wyjątkowych wydarzeniach w kraju oraz chęć odczuwania
wspólnoty narodowej budującej tożsamość i poczucie kulturowej przynależności. Tak
jest między innymi w przypadku Muny bohaterki monodramu „Solitaire” Daliji Basjuni.
Muna, która wraz z mężem i córeczką na stałe przebywa w Stanach Zjednoczonych,
wyraźnie dostrzega, że jej kolor skóry i przynależność religijna nawet tam definiują
status i pozycję społeczną. Tylko ze względu na przyszłość swojego dziecka składa
35

Shabayek S., BuSSy Project, Tahrir Monologues, [w:] Albakry M., Maggor R. (red.), dz. cyt., s. 88-89.
Abd al-Ghani M., Al-Bahs an Mina, Al-Haj’a al-Amma li-Qusur as-Saqafa, (Kair) al-Qāhira 2017, s. 37.
37 Tamże, s. 44.
38 Tamże, s. 44.
39 Tamże, s. 45.
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wniosek o przyznanie obywatelstwa amerykańskiego. Jej prośba zostaje pozytywnie
rozpatrzona i pozostaje tylko złożenie przysięgi. Jednakże Muna wątpi w słuszność
podjętej decyzji. Jak mówi: Po co mi inne obywatelstwo? Co to dla mnie zmieni?40 Ma
nadzieję, że wydarzy się coś, co sprawi, że nie wypowie słów amerykańskiej przysięgi.
Wtedy nagle dowiaduje się o wybuchu rewolucji w Egipcie. Dla niej jest to znak.
Zostawia córkę pod opieką ojca, a sama kupuje bilet lotniczy do Kairu. Prosto z lotniska jedzie na plac at-Tahrir i dołącza do demonstrantów. Tam, wśród tysięcy, jeśli
nie milionów Egipcjan zgromadzonych w jednym miejscu i walczących we wspólnej
sprawie doświadcza wyjątkowego poczucia przynależności do konkretnej wspólnoty.
Na placu at-Tahrir jej egipska tożsamość dojrzewa. Muna, której życiowe perspektywy
wykraczają poza kraj, gdzie się urodziła, mówi: Egipska pokojowa rewolucja zainspirowała ludzi na całej planecie. Dała im nadzieję. Przywróciła im wiarę, że sami mogą
tworzyć swój los bez względu na to jak długo trwa niesprawiedliwość41. Postać Muny,
prócz wyraźnych rysów powiązanych z wartościami patriotycznymi niesie w sobie
ogromny ładunek determinacji oraz niezachwianej wiary w podejmowane działania.
Jeśli stereotypowy obraz Egipcjanki miałby sytuować ją w domowym zaciszu wśród
gromadki dzieci, z dala od politycznej aktywności to Muna jest jego całkowitym
zaprzeczeniem. To ona zostawia córeczkę z mężem, a sama dołącza do rewolucji, nie
zważając na niebezpieczeństwa, jakie na nią czekają. Poczucie przynależności do
wspólnoty, której udaje się doprowadzić do historycznych przemian, napawa ją dumą
i staje się czynnikiem budującym tożsamość narodową.
Obraz zaangażowanych rewolucjonistek w egipskich dramatach uzupełniają postacie,
których losy ukazane są w okresie następującym po upadku rządów Mubaraka. Wówczas, władzę najpierw przejmują wojskowi (SCAF – Najwyższa Rada Sił Zbrojnych),
a następnie konserwatywna muzułmańska partia Wolność i Sprawiedliwość z prezydentem Muhammadem Mursim na czele. Bardzo przejmujący wizerunek nieprzejednanej
bojowniczki o prawdziwe zmiany oraz wolność w Egipcie przynosi sztuka „Al-Hubb fi
midan at-Tahrir” („Miłość na placu at-Tahrir”, 2012) Abu Ala as-Salamuniego. Bohaterami dramatu jest para narzeczonych Ahamad i Muna, którzy padają ofiarą policyjnej
akcji mającej na celu dyskredytację najbardziej bezkompromisowych uczestników
zakończonej rewolucji. Muna zostaje posądzona o niemoralne zachowanie. Policjanci
grożą upublicznieniem informacji o jej ciąży, jeśli dziewczyna nie podda się poniżającemu badaniu potwierdzającemu jej dziewictwo. Ostatecznie dziewczyna popełnia
samobójstwo, wyznając: Bronię siebie, mojej niewinności, wolności i godności, o które
wyszłam walczyć 25 stycznia42. Do wspominanego wcześniej obrazu bezkompromisowej
heroiny, do końca wiernej swoim ideałom, należy dodać ciemny odcień bojowniczki
wykorzystanej przez tych, którzy zawłaszczają zdobycze rewolucji. Rys poczucia niewdzięczności, zapomnienia zasług i poniesionej ofiary przez egipskie kobiety aktywnie
zaangażowane w historyczne przemiany polityczne odnajdujemy także w utworze „AlMadina al-hazina” („Sorrowful City”, „Smutne miasto”, 2012) Aszrafa Abdu. Jedna
z bohaterek dramatu Malak gorzko zauważa: Pokonaliśmy niesprawiedliwość, płonące
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Basiouny D., Solitaire, https://arabstages.org/2014/12/solitaire-an-egyptian-multimedia-performance,
(20.11. 2021).
41 Tamże.
42 As-Salamuni A.A., Al-Hubb fi midan at-Tahrir, http://www.masrahona. com/مسرحية-نصوص, (10.06.2021).
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ognie, wozy opancerzone i czołgi, ale zostaliśmy pokonani przez waszą ignorancję43.
Jak się okazało egipskie społeczeństwo w swojej większości dosyć szybko zapomniało
o zasługach kobiet w trakcie rewolucji, ale także ideałach, które przyświecały demonstrantom z placu at-Tahrir. Obraz zdradzonej i zapomnianej rewolucjonistki jest jednym z najbardziej poruszających wizerunków kobiety, jakie przynoszą utwory nawiązujące do wydarzeń związanych z przemianami społeczno-politycznymi w Egipcie
w ostatniej dekadzie.
Drugim typem bohaterek egipskich dramatów pisanych po 2011 roku jest zachowująca dystans lub neutralność obserwatorka. Jej stosunek do rewolucji wynika z okoliczności życiowych, w jakich się znajduje. Brak zaangażowania w demonstracje czy inne
działania wspierające protestujących przeciwko rządom Mubaraka, nie jest tu jednak
wynikiem utrwalania powszechnych stereotypów na temat kobiet przez poszczególnych
autorów, ale wynika z kompozycyjnych założeń ich dramatów i posiada uzasadnienie
w sferze motywacji. Uwikłanie bohaterek w pewne okoliczności niejako odciągające
ich uwagę od rewolucji sprawia, że z jeszcze większą uwagą umiejscawiamy ich postawy w szerokim społecznym, politycznym i kulturowym kontekście. Tak jest w przypadku Surajji jednej z bohaterek sztuki „Al-Bahs an Sajjid Abu an-Nadża” („In Search
of Said Abu-Naga”, „Poszukiwanie Sajjida Abu an-Nadża”, 2013) autorstwa Ahmada
Hasana al-Banny. Bardzo trudna sytuacja życiowa dziewczyny sprawia, że myśli ona
tylko o tym jak po śmierci ojca utrzymać starszą już matkę oraz młodsze siostry.
Zakochuje się w Saidzie, oficerze policji, bo ten ujmuje ją swoją opiekuńczością oraz
rzeczywistym wsparciem. Perspektywa małżeństwa jest dla niej wybawieniem i największą nadzieją na poprawę sytuacji życiowej. Nie zastanawia się, nad tym, dlaczego
ludzie protestują na placu at-Tahrir. Martwi się o swojego ukochanego, który został
wysłany do tłumienia demonstracji. Gdy Said dezerteruje i musi się ukrywać, Surajja
postanawia go sama odnaleźć. Mówi: Dobrzy ludzie, jego skóra ma ciemnooliwkowy
odcień, lubi żartować. Nosi czarny mundur z pagonami – jest kapitanem czy coś takiego.
Nie ważne, jaki ma stopień. Skradł moje serce. Jestem dziewczyną, która szuka swojego
narzeczonego44. Surajja to udręczona troskami rodzinnymi i materialnymi dziewczyna,
która żyje z dnia na dzień, a jej największym marzeniem jest małżeństwo. To ono ma
być rewolucją w jej życiu i ono ma przynieść zmiany na lepsze. Paradoksem staje się
fakt, że ten, który strzelał do demonstrantów i bronił opresyjnego reżimu, dla niej jest
wybawcą. Al-Banna przynosi nam obraz kochającej, ale przy tym równocześnie całkowicie zależnej od mężczyzny kobiety. Taki wizerunek Surajji uderza zarówno w sytuację
ekonomiczną kraju i nieudolność rządów Mubaraka, jak i tradycyjny model egipskiego
społeczeństwa, który faworyzuje mężczyzn na rynku pracy, uzależniając kobiety od
ich „opiekunów”. Podobne uwikłanie w problemy codzienności, a co za tym idzie
i dystans do rewolucji odnajdujemy w postawach bohaterek dramatów „Az-Zijara”
(„The Visit”, „Wizyta”, 2012) Muhammada Mahrusa czy „Al-Bahs an Mina” Mustafy
Abd al-Ghaniego.
Dystans do rewolucji i całkowite zaaferowanie codziennością przyjmuje także postawę
skrajnej obojętności na to, co dzieje się kraju, jak to obserwujemy na przykładzie
Pasant jednej z bohaterek sztuki „Innahum jaqtuluna fadżr Misr” Subhiego Szafiqa,
której charakter najlepiej chyba ujmują słowa mówiące, że skoro nie można znaleźć
43
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Abdo A., Sorrowful City, [w:] Albakry M., Maggor R. (red.), dz. cyt., s. 255.
Al-Banna A.H., In Search of Said Abu-Naga, [w:] Albakry M., Maggor R. (red.), dz. cyt, s. 178.
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męża na całe życie, to znajdujmy go przynajmniej na całą noc45. W końcu neutralność
wobec przemian politycznych w kraju dyktowana jest chęcią jak najlepszego wykorzystania sytuacji chaosu dla swoich własnych interesów czego przykład daje bezimienna bohaterka sztuki „Kumidja al-ahzan” Ismaila al-Husajniego.
Trzecim typem bohaterek egipskich dramatów omawianego okresu jest przeciwniczka rewolucji lękająca się o najbliższych i ojczyznę. Taka postawa wynika głównie
z obawy o to, że nieprzemyślane działania mogą doprowadzić do ekonomicznej
zapaści i wewnętrznego chaosu. Żona bohatera sztuki Sajjida Sulajmana pt. „AnNafiza” („The Window”, „Okno”, 2011) zwraca się do niego słowami:
Od kiedy to chodzisz na demonstracje i wdajesz się w bójki? Co te całe
dziadowskie protesty mają wspólnego z nami? Nie martwi ci to co się dzieje ze
mną i twoją córką? Jeśli cię zatrzymają albo zabiją co wtedy zrobię? W ogóle
o nas nie myślisz? O naszej przyszłości? O naszym domu? Zapomniałeś już, że
masz dom? Czy to nic dla ciebie nie znaczy?46
Kobieta nie tylko wątpi w skuteczność antyrządowych protestów, ale dostrzega
w nich zagrożenie dla stabilności sytuacji kraju oraz rodziny. Podobną postawę zachowuje Nadża, matka Muny ze sztuki „Sulitir” Daliji Basjuni. Co więcej, ulegając propagandzie, powtarza córce zasłyszane w państwowej telewizji informacje o tym, że
demonstranci są w rzeczywistości opłacani przez wrogie Egiptowi siły, a na placu atTahrir przebywają sami chuligani i wichrzyciele. Ona także przede wszystkim martwi
się o przyszłość kraju, spokój i bezpieczeństwo rodziny. Rewolucja jest dla niej siłą,
która niszczy i obala porządek, do którego przywykła i który, co prawda nie jest
doskonały, ale gwarantuje stabilność. Należy zauważyć, że tego typu postawy są najrzadziej reprezentowane w analizowanych przeze mnie tekstach. Mimo tego, uzupełniają
one obraz egipskich kobiet z czasów rewolucji o bardzo ciekawą charakterystykę,
która daleka jest od idealistycznego modelu bojowniczki do końca oddanej spawie. Po
raz kolejny moglibyśmy powtórzyć, że jest to wizerunek zwyczajnych Egipcjanek
zatroskanych o swój kraj i najbliższych, dlatego też bardzo ostrożnych, rozważnych,
skrupulatnie analizujących podejmowane przez rewolucjonistów ryzyko. Czy są to
kobiety pozbawione wiary w sens protestów i demonstracji? W dużym stopniu tak.
Wolą skupić się na codziennych, przyziemnych problemach, których żadna rewolucja
nie rozwiąże, a destabilizacja gospodarcza, choćby nawet czasowa, z pewnością
przysporzy im dodatkowych zmartwień.
Wskazane przeze mnie typy postaci odpowiadają różnym modelom wypełniającym
spektrum charakterów od ideału po jego całkowite zaprzeczenie. W architekturze
tekstu teatralnego wszystkie one pełnią konkretne funkcje harmonizujące ze strukturą
kompozycyjną, założeniami ideologicznymi i dyrektywami interpretacyjnymi utworu.
Finalnie, to one także przynoszą złożoną i bogatą paletę barw i zniuansowanych odcieni,
z których powstają obrazy poszczególnych bohaterek. Wśród literackich wizerunków
Egipcjanek, jakie kreślą dramaturdzy po 2011 roku, znajdujemy rysy, które występują
ze szczególnie dużą frekwencyjnością. Oddanie sprawie, wierność, determinacja i niezłomność to kluczowe elementy charakterystyki bohaterskich rewolucjonistek. To także
repertuar cech postaci niemalże ikonicznych jak Muna ze sztuki „Al-Hubb fi midan at45
46

Szafik S., dz. cyt.
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Tahrir” Abu Alaa as-Salamuniego. Bez wątpienia taki sposób kreowania i obrazowania
dramatis personae tworzy i utrwala mit rewolucji w oparciu o przejrzysty i jednoznaczny system wartościujący: prawi rewolucjoniści oraz występni przedstawiciele
ancien régime’u. Kobieta rewolucjonistka zatem afirmuje postawę patriotyczną. Urasta
do rangi historycznego przykładu dla wspólnoty narodowej. Staje się też ważnym
elementem narracji czy wręcz dyskursu na temat historycznych wydarzeń z początków
2011 roku w Egipcie.
Z drugiej strony, znajdujemy osobowości, a co za tym idzie i obrazy takich kobiet,
które nie angażują się w demonstracje i protesty albo są wręcz ucieleśnieniem oportunizmu, egoizmu i bezdusznego wyrachowania czego doskonałym przykładem jest postać
bezimiennej kobiety z utworu „Kumidja al-ahzan” Ibrahima al-Husajniego. Tego typu
wizerunki pozwalają jeszcze lepiej dostrzec kontrast pomiędzy postawami bohaterów
dramatów, ale też w pewnym sensie demitologizują rewolucję, ukazując jej złożoną
naturę w wymiarze ludzkim.
Rewolucja z 2011 roku, jak żadne inne wydarzenie w ostatnich dekadach, wzmogła
spór o reprezentację płci w Egipcie. Ten spór wciąż trwa, sprawiając, że w publicznych
narracjach społecznych, politycznych i kulturowych ciągle ścierają się często skrajne
stanowiska. Jak pisze Malek Chebel:
Sytuacja kobiet w kontekście arabsko-muzułmańskim jest naznaczona trzema
określającymi ją czynnikami: doktryną religijną z jednej strony, historią mentalności z drugiej, ale przede wszystkim – co trudniejsze do opanowania –
kluczową rolą sfery imaginacji47.
Walka o obraz kobiety to także spór o wizję społeczeństwa, państwa, wspólnoty
wiernych. Taki wizerunek zatem, nigdy nie może być neutralny. Zawsze staje się
częścią konkretnego dyskursu, koncepcji społeczeństwa i państwa. Dramat i teatr jako
przestrzenie debaty społecznej, ukazując bogactwo wizerunków kobiet, odzwierciedlają
aktualnie prowadzoną dyskusję na ten temat, pokazując równocześnie jej polifoniczny
charakter.
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Streszczenie
Rewolucja 25 stycznia 2011 roku w Egipcie nie tylko zakończyła trzydziestoletnie rządy prezydenta
Husniego Mubaraka, ale także doprowadziła do gwałtownych przemian społeczno-politycznych w kraju.
Przełomowe wydarzenia zainspirowały rodzimych artystów, którzy okres rewolucji poddali twórczej refleksji.
Egipskie dramatopisarki i dramatopisarze o uznanej pozycji, ale także debiutanci pozostawili wyjątkowe
świadectwo zapisu historycznych wydarzeń oraz ich daleko idących następstw.
Prezentowany artykuł wychodzi od historycznej refleksji na temat udziału Egipcjanek w rewolucyjnych
zrywach narodowych. Przybliża wielość kulturowo i społecznie umotywowanych wizerunków kobiety
w Egipcie. Następnie, opierając się na metodzie analizy semantyczno-semiotycznej uwzględniającej interpretacyjny kontekst wybranych dramatów pisanych od 2011 roku, skupia się na kobietach jako dramatis
personae ukazując różnorodność ich literackiego wizerunku. Stara się również zwrócić uwagę na wymiar
mimetyczny dramaturgicznej postaci kobiety, który niesie w sobie konteksty psychologiczne, społeczne
oraz historyczne.
Jak starano się wykazać, postać kobiety w dramaturgii omawianego okresu stanowi bardzo istotny element
kompozycji modelujący wymiar interpretacyjny utworów. Kobieta jako postać pierwszo- i drugoplanowa
egipskich dramatów, ze względu na kontekst kulturowy oraz historyczny, ogniskuje uwagę, wzmacnia przekazywany komunikat, a jej obecność w utworze w specyficzny sposób oddziałuje na wszystkie elementy
architektury teatralnego tekstu. W oparciu o czynniki motywujące działania bohaterek egipskich dramatów
dokonano ich typologii. W syntetyczny sposób ujęto różnorodność ich postaw jako afirmacji ról oraz funkcji
pełnionych zarówno w literackich strukturach kompozycyjnych, jak i wydarzeniach, do których nawiązuje
fabuła omawianych utworów. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły na stworzenie galerii obrazów
Egipcjanek ukazywanych w dramatach pisanych po 2011 roku.
Słowa kluczowe: dramaturgia egipska, teatr egipski, rewolucja 25 stycznia 2011, rewolucja w Egipcie
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Irena Sendlerowa – matka, bohaterka, opiekunka…
1. Wprowadzenie
Odznaczenie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przyznawane jest osobom,
które w trakcie II wojny światowej, niezależnie od grożących im konsekwencji, zdecydowały się pomagać Żydom, nie pobierając za to wynagrodzenia. Do stycznia 2021
roku otrzymało je prawie 28 tysięcy osób, z czego ponad 7 tysięcy stanowią Polacy 2.
Jedną z osób, które otrzymały ten medal była Irena Sendlerowa3.
Sendlerowa urodziła się w Warszawie w 1910 roku, jednak znaczną część swojego
dzieciństwa spędziła w Otwocku. Do Warszawy wróciła u progu dorosłości, by podjąć
studia na wydziale prawa4, a następnie studia polonistyczne, na których uzyskała absolutorium, ale nie była w stanie przystąpić do egzaminu magisterskiego, planowanego
na wrzesień 1939 roku.
Jeszcze przed wojną kobieta podejmowała się pracy w szeregu instytucji zajmujących się pomocą potrzebującym, biednym i pokrzywdzonym przez los na terenie
Warszawy. W czasie wojny, po wydaniu niemieckiego zakazu pomocy Żydom, zorganizowała w urzędzie miasta (wraz z kilkoma swoimi oddanymi współpracownikami)
grupę, która zajmowała się pomaganiem Żydom5.
Zespół ten pomagał ludziom uwięzionym na terenie getta (m.in. wchodząc na jego
teren dzięki przepustkom kolumny sanitarnej, które sukcesywnie otrzymywali wszyscy
współpracownicy Sendlerowej), zajmował się wyprowadzaniem dzieci na stronę
aryjską oraz opiekował się Żydami, którzy ukrywali się poza murami getta. Z czasem
Irena Sendlerowa podjęła współpracę z Radą Pomocy Żydom „Żegota”, w której
została przewodniczącą referatu dziecięcego. Pozwoliło to na podporządkowanie działalności grupy, którą kierowała, działaniom prowadzonym przez „Żegotę” i zapewniło
grupie zaplecze finansowe6.
Bohaterka ta nie była szerzej znana w XX wieku. Przez wiele lat o jej wojennej
działalności nie uczono w szkole, a ona sama wiodła spokojne życie w Warszawie,
ponieważ ze względu na sytuację polityczną w Polsce po II wojnie światowej nie
mówiono o jej heroizmie7. Ten stan rzeczy zmienił się na przełomie XX i XXI wieku,
gdy grupa czterech amerykańskich nastolatek w stanie Kansas, tworząc projekt
stella.sobiechowska@gmail.com, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński.
https://www.yadvashem.org/righteous/statistics.html (dostęp: 20.03.2022).
3 O Polakach ratujących Żydów zob. Bartoszewski W., Lewinówna Z., Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy
z pomocą Żydom 1939-1945, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2013.
4
Sendlerowa przerwała studia prawnicze w 1929 roku.
5 Zob. Chmielewska A. i in., Miejska służba opieki społecznej Warszawy w latach wojny i okupacji 19391945, „Warszawa lat wojny i okupacji 1939-1933”, z. 4, PWN, Warszawa 1975, s. 149-191.
6 Więcej o działalności „Żegoty” zob.: Perkerowa T., Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie,
1942-1945, PIW, Warszawa 1982.
7 Suszkiewicz K., Oblicza Ireny Sendlerowej. Wizerunek Sprawiedliwej wśród Narodów Świata w relacjach
uratowanych przez nią dzieci oraz w debacie publicznej po roku 2000, „Przegląd Krytyczny” 2020, t. 2, nr 1,
s. 1-2, (online) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pk/article/view/23072/21776, (dostęp: 30.03.2022).
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o Europie Środkowej, dotarła do informacji o Sendlerowej i postanowiła napisać
sztukę inspirowaną losami tej kobiety.
Projekt nazwany został „Life in a Jar” („Życie w słoiku”) i nawiązywał do szklanej
butelki, w której w trakcie wojny Sendlerowa przechowywała dane żydowskich dzieci
uratowanych przez nią i jej współpracowników z warszawskiego getta8. Szkolny projekt
przeniesiony został na deski teatralne i wzbudził ogólnoświatowe zainteresowanie,
sprawiając, że historia Sendlerowej stała się znana liczniejszej publiczności.
Chociaż polska Sprawiedliwa nie była postacią zupełnie anonimową przed rokiem
2000 (otrzymała m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1963 roku,
medal Sprawiedliwych wśród Narodu Świata w 1965 roku, czy Krzyż Komandorski
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski w roku 1996), to dopiero projekt „Life in a Jar”
przyniósł Sendlerowej ogólnoświatową sławę9.
Na zapotrzebowanie informacji o Sendlerowej odpowiedział rynek wydawniczy.
Tylko w Polsce, w ciągu ostatnich dwudziestu lat, wydano kilkanaście jej biografii,
w tym kilka przeznaczonych dla dzieci. W niniejszym artykule chciałabym poddać
badawczej refleksji biografię Sendlerowej przeznaczoną dla najmłodszych czytelników. Chcę wykazać, jakie cechy literatury dziecięcej posiada analizowana książka,
jakich narzędzi używa do kreowania postaci głównej bohaterki oraz w jaki sposób
przedstawiana jest historia w analizowanej powieści. Nieprzypadkowo wybrałam
„Listy w butelce” autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel. Pozycję tę wydano w roku 2018,
który został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Ireny Sendlerowej.
Pozycja ta nie była poddawana literaturoznawczej analizie i interpretacji. Śledzenie
sposobu opisu Sendlerowej w książkach przedstawiających jej biografię jest fragmentem
szerszych badań, które prowadzę i które pozwalają na dostrzeżenie hagiograficznego
pochodzenia biografii i współczesnych powiązań między tymi gatunkami.

2. Literatura dla dzieci i literatura biograficzna
Zanim przejdę do omówienia kreacji postaci Sendlerowej w niniejszej książce,
chciałabym dokonać umiejscowienia gatunkowego tej publikacji, gdyż ma to znaczenie
dla jej analizy i interpretacji. Jak wspomniałam, wybraną przeze mnie książkę umieścić
można w kręgu literatury dla dzieci, która od samego początku swojego istnienia
uznawana była za narzędzie dydaktyczne. Jej bohaterowie mieli propagować odpowiednie wzorce osobowe, stawali się „nośnikami” określonych wartości. Właśnie te
dydaktyczne funkcje sprawiały, że literaturze dla dzieci często odmawiano miejsca
w obrębie literatury wysokoartystycznej. Związek literatury dla młodych czytelników
z dydaktyzmem był niezwykle ścisły do dwudziestolecia międzywojennego. Ten okres
literacki zaowocował wieloma doskonałymi utworami dla dzieci (jako autorów warto
wymienić Juliusza Kadena Bandrowskiego, Marię Dąbrowską, Zofię Nałkowską, Juliana
Tuwima czy Jana Brzechwę) i ożywioną dyskusją na temat literackości literatury
W trakcie wojny Irena Sendlerowa przechowywała listy z danymi żydowskich dzieci w butelce po mleku,
którą zakopała pod drzewem na jednym z warszawskich podwórek, by uniknąć zdemaskowania. Nazwanie
szklanej butelki „słoikiem” jest błędem, którego autorki sztuki są świadome i który (prawdopodobnie) wynika
z różnic kulturowych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.
9 Wpływ na taki „wybuch” popularności Sendlerowej miała polityka Rządu Polskiego, który wykorzystywał
postacie Sendlerowej i jej współpracowników jako odpowiedź na zarzuty „polskiego” antysemityzmu, które
pojawiły się po publikacji „Sąsiadów” Jana Tomasza Grossa. Książka ta zapoczątkowała dyskusję dotyczącą
udziału Polaków w pogromie w Jedwabnem i postaw Polaków wobec Żydów w trakcie II wojny światowej.
8
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dziecięcej . Właśnie w tym czasie pojawiła się nazwa „literatura czwarta”, a w jej
następstwie również nazwa „literatura osobna” 11.
Literatura dla dzieci jest ogromnym zbiorem różnych gatunkowo utworów. Badacze
tego typu literatury wskazują na szereg cech, które posiada większość tekstów przeznaczonych dla dzieci. Są to12:
• nagromadzenie przygodowości i/lub fantastyczności, które polegają na tworzeniu
wielowątkowej fabuły, która cały czas utrzymuje uwagę czytelnika13;
• funkcja aktywizująca literatury, która z jednej strony sprawia, że dziecko wyciąga
z literatury jakąś naukę, a z drugiej strony składania dziecko do podjęcia gry z dziełem literackim (na przykład poprzez odgrywanie jego fabuły w trakcie zabawy)14;
• specyficzny bohater, zazwyczaj bohater rówieśniczy, który uwzględnia sposób odbioru rzeczywistości typowy dla wieku osoby zapoznającej się z treścią utworu 15.
Tej ostatniej cechy nie należy doszukiwać się w analizowanej przeze mnie książce,
ze względu na jej wyjątkową rolę, którą było przedstawienie dzieciom życiorysu
Sendlerowej. Publikacja ta bowiem wpisuje się także krąg literatury biograficznej.
Biografia jako gatunek literacki znana jest już od czasów starożytności i na przestrzeni wieków podlegała rozmaitym przemianom. Początku naukowych rozważań na
jej temat w Polsce upatruje się w pracy Jana Bronisława Richtera „Zagadnienia biografiki współczesnej”16 opublikowanej w 1934 roku. Dynamiczny rozwój dyscypliny
został zatrzymany po drugiej wojnie światowej przez założenia doktryny socrealizmu,
który zmuszał twórców do tworzenia w określony sposób. Bohaterami biografii stali
się wtedy ludzie o „wzorcowych” życiorysach, a ich historie miały zachęcić do podjęcia
określonych działań. Sytuacja ta ulega stopniowej zmianie po 1989 roku.
Rodowodu współczesnej biografistyki upatrywać można w reportażu, a jej celem
jest zaskakiwanie i zaspokajanie ciekawości czytelników17. Współcześnie jako biografię
rozumie się:
10

Opis życia lub fragmentu życia na ogół jednego wybitnego człowieka, łączący
elementy historii i literatury (historii – bo przedstawia fakty prawdziwe możliwie
Z., Literatura dziecięca: funkcje – kategorie – gatunki, WSP TWP, Warszawa 2004, s. 15-18.
Określenie „literatura czwarta” pojawiło się w tekście Marii Dąbrowskiej „Twórczość Zofii Żurakowskiej”,
który ukazał się na łamach „Świata Książki” w 1929 roku. Autorka postulowała tam uznanie literatury dla
dzieci, nazwanej przez nią czwartym stanem sztuki, za pełnoprawny gatunek literacki. Na podstawie tej koncepcji Jerzy Cieślikowski, bazując na podziale literatury według Czesława Hernasa, zaproponował używanie
wobec literatury dziecięcej określeń „czwarta” i „osobna”. Zob. Cieślikowski J., Literatura czwarta. O naturze
i sposobach istnienia literatury dla dzieci, [w:] Literatura osobna, wybór R. Waksmund, Nasza Księgarnia,
Warszawa 1985.
12 Cechy literatury dla dzieci i młodzieży omawiałam dokładnie w pracy licencjackiej: Sobiechowska S.,
Literatura dla dzieci i młodzieży wobec Holocaustu na przykładzie „Szczurów i Wilków” Grzegorza Gortata,
Szczecin 2020 (praca w archiwum prywatnym).
13 Czapielewicz E., Z zagadnień dydaktyzmu w literaturze, „Przegląd Humanistyczny” 1979, nr 11/12.
14
Adamczykowa Z., dz. cyt., s. 39.
15 Tamże, s. 30.
16
Richter J.B, Zagadnienia biografiki współczesnej, (online) https://polona.pl/item/zagadnienia-biografikiwspolczesnej,Njc4NjY3NTE/0/#info:metadata, (dostęp: 09.04.2022). O roli Richtera w rozwoju polskiej
biografistyki pisała Anna Całek w swoim opracowaniu: Całek A. Biografia naukowa: od koncepcji do narracji,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
17 Jochymek R., W zwierciadle biografii. Współczesna polska biografia na przykładzie utworów Joanny Siedleckiej, Agaty Tuszyńskiej, Barbary Wachowicz, Rytm, Warszawa 2004, s. 41.
10 Adamczykowa
11

237

Stella Sobiechowska

wiernie i dokładnie; literatury – bo dążąc do odtworzenia nie tylko faktów
z życia, ale i osobowości bohatera, biograf ma ambicję dania czytelnikom dzieła
sztuki)18.
Warto zauważyć, że początki biografii również wiążą ten gatunek literacki z dydaktyką. Najwcześniejsze biografie były nie tylko zbiorem faktów z życia bohaterów, ale
podejmowały też próbę rekonstrukcji ich charakterów. Autorzy mieli ambicję stworzenia dzieł, w których funkcja wychowawcza górować będzie nad informacyjną. Proporcje te odwróciły się w czasach oświecenia, gdy gatunek ten rozwijał się niezwykle
dynamicznie, by swoją szczytową formę osiągnąć w XVIII i XIX wieku.
Prezentowany przeze mnie tekst spełnia wszystkie kryteria, które według Agnieszki
Salskiej, powinny cechować książki biograficzne. Postulat „dania czytelnikom dzieła
sztuki” jest w jej przypadku szczególnie widoczny.

3. „Listy w butelce”
Autorka „Listów w butelce” stworzyła fabularyzowaną opowieść biograficzną,
która przedstawia najważniejsze sceny z życia Ireny Sendlerowej. Powieść podzielona
jest na trzy części, a każda z nich składa się z określonej liczby rozdziałów.
Dla całej publikacji typowe są skróty informacji historycznych dotyczących bohaterki. Autorka dokonuje wyboru najbardziej znanych epizodów z życia Sendlerowej,
które jednocześnie są tymi najbardziej przygodowymi i pozwalają pokazać kobietę
jako Sprawiedliwą wśród Narodów Świata. W obrębie powieściowej fabuły elementy
życiorysu bohaterki, które w rzeczywistości były od siebie odległe, przedstawione są
jako następujące po sobie. Dobrym przykładem może być tutaj jeden z rozdziałów,
którego akcja rozgrywa się w ciągu kilku godzin i w którym opisywane są cztery
sposoby ratowania dzieci (jedna z opisywanych sytuacji dotyczy grupy chłopców, więc
trudno określić, jak liczna była wyprowadzana w tym rozdziale grupa):
– Posłuchajcie – siostra Jolanta [wojenny pseudonim Sendlerowej – dop. S.S]
spotkała się w getcie z grupą kilku starszych chłopców. – Jutro dołączycie do
konwoju osób, pracujących po stronie aryjskiej. Policjant, który będzie Was
prowadził wie, że ma wam pozwolić uciec zaraz po wyjściu za mur. Mimo
wszystko musicie być bardzo ostrożni. (…)
Tymczasem Irena podeszła na przystanek tramwajowy i wsiadła do pojazdu.
Skinęła głową motorniczemu i wysiadła na kolejnym przystanku. Potem weszła
do jednego z domów, gdzie czekała na nią ubrana do wyjścia dziewczynka.
(…)
Szły szybkim krokiem do budynku sądu, jedno wejście do gmachu znajdował
się po stronie getta, a pozostałe po stronie aryjskiej. (…) przy wejściu czekała
na nią elegancko ubrana kobieta. Przytuliła dziecko, chwyciła za rączkę
i oddaliła się w stronę wyjścia za mury getta. (…)
Nie miała jednak czasu na dłuższe modlitwy i rozmyślania, bo w kolejnym
domu czekali na nią rodzice z niemowlęciem. Irena ułożyła dziecko w sporym
Salska A., Biografia, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, PWN, Warszawa 2012,
s. 115.
18
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kartonie, w którym wcześniej wycięła małe dziurki, by mogło oddychać po zamknięciu pudła. (…) Irena zamknęła pudło ze śpiącym niemowlęciem i zawiązała
je sznurkiem. Wzięła paczkę i bez słowa wyszła. Podeszła na przystanek
tramwajowy, na którym stał pojazd z motorniczym. Tym razem to on skinął jej
głową. Weszła do tramwaju, położyła paczkę pod siedzeniami i wyszła. [(…)
Niedaleko przystanku stał samochód szpitalny. (…) Kierowcą był najczęściej
pan Antoni Dąbrowski, który współpracował z Sendlerową. (…) – Jedną
chwileczkę panie Antoni – powiedziała siostra Jolanta. – Muszę jeszcze tylko
zabrać kosz z odpadami medycznymi i możemy jechać.
Pan Dąbrowski mruknął coś pod nosem i usiadł za kierownicą. (…) Po chwili
w uliczce pojawiła się siostra Jolanta ze sporym koszem, pan Antoni wyszedł
więc z samochodu i pomógł jej umieścić go w aucie. (…)
Niestety już blisko bramki strażniczej z kosza zaczął wydobywać się cichy płacz19.
Taki zabieg skumulowania faktów wydaje się uprawniony ze względu na młodego
odbiorcę20, dla którego przeznaczona jest ta powieść. Biorąc jednak pod uwagę cel,
jaki jest jej wyznaczony, a więc zapoznanie dzieci z życiorysem Sendlerowej, należy
zadać pytanie co do jego zasadności. Z jednej strony przedstawianie faktów w taki
sposób sprawia, że dzieci zyskują wiedzę na temat różnych form ratowania Żydów z
getta. Co więcej – każda z tych historii to przechytrzenie postaci złych przez pozytywnych bohaterów, każda historia nosi znamiona autentycznej historycznie przygody.
Z drugiej strony jednak towarzyszyć może temu fałszywe przekonanie o masowości
zjawiska ratowania dzieci, jego niejako „taśmowym” charakterze.
Jak mówiłam wcześniej, kompozycyjnie powieść dzieli się na trzy części, a pierwsza
z nich nosi tytuł „Poczta” i wydaje się kluczowa dla zrozumienia całej powieści. Poznajemy w niej Sendlerową, która odwiedza Dom Sierot Janusza Korczaka, a następnie
jest świadkiem przemarszu jego wychowanków na Umschlagplatz. Według powieści
pochód ten miał wywrzeć na bohaterce takie wrażenie, że właśnie wtedy zdecydowała
się na wyprowadzanie dzieci z getta.
Ten epizod to również przykład uproszczenia historycznego, którego zadaniem jest
nie tylko przystosowanie opowieści do odbioru dziecięcego. W życiorysie Sendlerowej
znajdziemy informację o tym, iż rzeczywiście była świadkiem przemarszu „dzieci
Korczaka” na Umschlagplatz i było to dla niej wstrząsające doświadczenie. Jednak nie
stało się to dla niej bezpośrednią motywacją do ratowania żydowskich dzieci. Źródła
historyczne oraz sama Sendlerowa informują o tym, że akcja wyprowadzania dzieci
żydowskich z getta, w której Sendlerowa uczestniczyła, już wtedy trwała21.
Czerwińska-Rydel A., Listy w butelce: opowieść o Irenie Sendlerowej, Literatura, Łódź 2018, s. 55-61.
Książka, ze względu na swoją budowę (ponad 100 stron, w większości wypełnionych tekstem, z nielicznymi obrazkami, które urozmaicają lub uzupełniają treść oraz ułatwiają odbiór powieści), przeznaczona jest
dla tej grupy czytelniczej, która jest w stanie sama zapoznać się z tekstem i która wkracza już w etap, w którym
książki czytane są dla przyjemności. W tej grupie wiekowej znajdują się dzieci w okolicach 10. roku życia.
Na temat ilustracji w książkach dla dzieci zob. Wysłouch S., Tekst i ilustracja, [w:] Tejże, Literatura i sztuki
wizualne, PWN, Warszawa 1994; Szuman S., Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży, Wiedza-ZawódKultura, Kraków 1951.
21 Sendlerowa I., Budujmy cywilizację dobra, cywilizację życia, nie śmierci, rozm. przepr. Tomasz Dangel
i Mirosława Ślązak, „Opieka paliatywna nad dziećmi” 2007, nr 16, s. 33-35, (online) hospicjum.waw.pl/
pliki/Artykul/1329_1141-budujmycywilizacjedobracywilizacjezycianiesmierci-2007.pdf (dostęp: 20.03.2022).
19
20
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Przedstawienie wydarzeń w ten sposób ma pomóc w skonstruowaniu mitycznej
biografii Sendlerowej jako postaci, która nie od razu była gotowa do poświęceń, ale
pod wpływem wydarzeń na nie się zdecydowała. Korczak, który do tej pory pełnił rolę
bohatera-wybawcy dla dzieci getta, „umiera”22 na oczach swojej następczyni. Opowieść o Sendlerowej wpisana zostaje w porządek narodowego mitotwórstwa. Młody
odbiorca zapamiętuje wszak, iż „Matka dzieci Holocaustu”23 jest kontynuatorką działań
Korczaka. Gdy jedni giną, następcy podejmują misję próby ocalenia żydowskich dzieci.
Druga część powieści zatytułowana została „Jak ukryć listy”. Jest ona skupiona
wokół wojennych epizodów z życia głównej bohaterki i spełnia postulat, by dzieła dla
dzieci wypełnione były żywą akcją. Bohaterowie są niezwykle aktywni, a ich działania
opisane zostają w konwencji powieści przygodowej, pełnej niespodziewanych zwrotów
akcji, sprzyjających bohaterom zbiegów okoliczności i napięcia typowego dla tego
rodzaju powieści. Opisywane przez autorkę historie są zbiorem odrębnych opowieści
z życia głównej bohaterki i poza głównym wątkiem fabularnym (czyli działalnością
konspiracyjną oraz sporządzeniem tytułowej listy Sendlerowej) nie odwołują się one
do wydarzeń, które miały miejsce na poprzednich kartach powieści.
W porównaniu do biografii Sendlerowej przeznaczonych dla dorosłych mamy tutaj
do czynienia ze znacznym stopniem fabularyzacji. Opowieści o realiach getta stają się
przedmiotem dialogów, pełniąc jedynie rolę tła bohaterskiego życiorysu. Ten fragment
powieści kończy się zakopaniem listy żydowskich dzieci, a następnie (w opisywanych
czasach powojennych) przekazaniem jej Centralnemu Komitetowi Żydów w Polsce.
Ostatni rozdział tej części powieści stanowi streszczenie życia Sendlerowej po II wojnie
światowej.
W obu opisanych wyżej częściach występuje trzecioosobowy, wszechwiedzący
narrator, który sporadycznie „oddala” się od bohaterki, by opisać wątki, które nie są
związane z nią bezpośrednio, ale mają wyraźny wpływ na jej losy (jak na przykład
plany uwolnienia Sendlerowej z więzienia).
Na kartach całej powieści Sendlerowa przedstawiona została jako osoba niezwykle
wrażliwa na los innych, pełna dobra i ciepła. Szczególnie uwypuklane są silne emocje
bohaterki, gdy okazuje się, że dziecko, które miała uratować, zostało już wywiezione z
getta do obozu. Bohaterka troszczy się o ratowane dzieci również po wyprowadzeniu
ich za mury, a ta troska w szczególny sposób objawia się w chęci zachowania tożsamości
dzieci, by po wojnie mogły odnaleźć swoich rodziców. Aby ułatwić im to zadanie,
Sendlerowa na niewielkich kawałkach papieru szyfrem zapisuje pierwotne dane
personalne dzieci, miejsce ich pobytu oraz nowe tożsamości. Stąd też tytuł powieści –
„Listy w butelce”. Lista z zaszyfrowanymi danymi dziećmi staje się skarbem, za który
główna bohaterka jest gotowa oddać życie.
„Korespondencja” to tytuł trzeciej części biografii. Nie jest częścią fabularną i nie
występuje w niej narrator. Ta część pełni rolę dodatku o charakterze źródłowym. Po
powieściowych partiach książki autorka zdecydowała się na umieszczenie w niej
korespondencji do i od Ireny Sendlerowej. Wśród odbiorców listów znaleźli się, między
Śmierć Korczaka jest następstwem wydarzeń na Umshlagplatzu, więc Sendlerowa jako bohaterka
analizowanej powieści nie widziała jej na własne oczy, ale kojarzyła wywózkę ze śmiercią.
23 Anna Mieszkowska wydała cztery książki biograficzne o Irenie Sendlerowej: Matka dzieci Holocaustu,
MUZA, Warszawa 2004; Dzieci Ireny Sendlerowej, MUZA, Warszawa 2009; Prawdziwa Historia Ireny
Sendlerowej, Marginesy, Warszawa 2014; Historia Ireny Sendlerowej, Marginesy, Warszawa 2018.
22
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innymi: papież Jan Paweł II, Szymon Płóciennik (chłopiec, który nominował Sendlerową do Orderu Uśmiechu) i Marek Michalak, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły
Orderu Uśmiechu.
Umieszczenie w książce listów Marka Michalaka ma szczególne znaczenie nie
tylko ze względu na rolę, którą pełni w Międzynarodowej Kapitule Orderu Uśmiechu.
Jako Rzecznik Praw Dziecka był on pomysłodawcą ogłoszenia roku Ireny Sendlerowej
oraz autorem krótkiego listu do czytelników, umieszczonego na początku analizowanego
dzieła. Wcześniejsza opowieść o bohaterce zostaje w ten sposób uwiarygodniona historycznie, zyskuje znamiona autentyzmu.
Po owej części epistolograficznej pojawia się epilog zatytułowany „Ciastka”.
W epilogu opisana została uroczystość wręczenia Sendlerowej Orderu Uśmiechu.
Przedstawienie bohaterki w tym fragmencie nie odbiega od tego, jak opisywana była
we wcześniejszych częściach powieści. Wyraźnie widać tutaj jej wizerunek „matki”,
już nie tylko „dzieci Holocaustu”:
Nagle na jej twarzy pojawia się jakaś troska. Rozgląda się wokoło (…). Marek
Michalak pochyla się przy niej i pyta, czy coś się stało.
– Tak… – szepcze Irena Sendlerowa. – Martwię się, czy dotarły już ciastka dla
dzieci. Bo chciałam, żeby dla wszystkich dzieci było dzisiaj coś pysznego –
uśmiecha się rozbrajająco24.

4. Wnioski
„Listy w butelce” to powieść, która spełnia wyznaczniki narzucane jej przez przynależność gatunkową. Jako powieść dla dzieci wypełniona jest sensacyjnymi akcjami
i przygodą oraz w przystępny sposób przedstawia młodym czytelnikom życiorys osoby,
której empatia i troska o innych warte są naśladowania. Jednocześnie książka jest biografią, ponieważ opowiada o życiu wybitnej jednostki, która żyła w czasach II wojny
światowej.
Wykreowany w powieści obraz głównej bohaterki odpowiada wizerunkowi matki
dzieci Holocaustu, bohaterki i opiekunki, który znany jest z wywiadów, książek dla
dorosłych czy wypowiedzi ludzi znających bohaterkę osobiście. Jedną z takich osób był
Michał Głowiński, który powiedział nawet, że Sendlerowa jest dla niego laicką świętą25.
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Głowiński M., Mówi prof. Głowiński o Irenie Sendlerowej, rozm. przepr. not. mk., (online)
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Irena Sendlerowa – matka, bohaterka, opiekunka…
Streszczenie
Powyższy tekst stanowi próbę analizy i interpretacji „Listów w butelce” Anny Czerwińskiej-Rydel, czyli
powieści biograficznej o Irenie Sendlerowej, którą stworzono z myślą o dzieciach. Analiza wybranej pozycji przeprowadzona została w celu pokazania wizerunku wykreowanego w badanej powieści i zestawienie
go z wizerunkiem Sendlerowej funkcjonującym w przestrzeni publicznej.
„Listy w butelce” skonfrontowane zostały z założeniami gatunkowymi literatury dla dzieci oraz biografii.
Przeanalizowany został stosunek do faktografii historycznej w badanym dziele oraz konsekwencje zastosowanych w tym obszarze zabiegów literackich.
Z analizy wspomnianej powieści wynika, że Irena Sendlerowa jest matką, bohaterką i opiekunką. Te wnioski
wpisują się w zakres szerszych badań, polegających na konfrontacji wizerunku Sendlerowej kreowanego
w jej biografii i połączeniu go z postawą biograficzną przyjmowaną przez autorów biografii.
Słowa kluczowe: Irena Sendlerowa, biografia, literatura dziecięca

242

Monika Miłosz1

Detabuizacja zdrowia intymnego i seksualności
w „Sztuce kochania” Michaliny Wisłockiej
1. Wprowadzenie – wyzwolicielka seksualna XX wieku
W latach siedemdziesiątych w Polsce pojawiła się lekarka, która zmieniała głęboko
seksualną świadomość i uczuciowe życie Polaków, pomagając im znaleźć język otwartego mówienia o miłości i seksualności. Mowa o Michalinie Wisłockiej, ginekolożce,
autorce „Sztuki kochania”, wydanej w 1978 roku. To właśnie tej lekturze pragnę
przyjrzeć się pod kątem narracji oswajającej czytelnika z tematem zdrowia intymnego
i współżycia2.
Omawiana przeze mnie pozycja jest wydaniem uzupełnionym. Pierwotnie, ze
względu na cenzurę, „Sztuka kochania” została pozbawiona niektórych fragmentów,
co Wisłocka wspomina następująco – książka przesiedziała przez prawie cztery lata za
kratkami w „Białym Domu”, uznana za zbyt gorszącą, pomimo wielkich starań cenzury,
żeby ją „uskromnić”. Zdaniem tym Wisłocka wyraża swój jawny sprzeciw wobec
tabuizacji języka, co zważywszy na kontekst historyczny, było w tym okresie podejściem niezwykle postępowym. Profesor Andrzej Jaczewski, jako recenzent wznowionego wydania „Sztuki kochania”, wspominał lata siedemdziesiąte jako czas, który
nie sprzyjał mówieniu o seksualności.
Pamiętam, jakie wówczas panowało zacofanie i skrępowanie, by mówić
o „tych rzeczach” (…). Nic dziwnego, że „Sztuka Kochania” wywołała nie
tylko poruszenie, ale w pewnych środowiskach chyba wręcz wstręt. Nikt dotąd
o „tych sprawach” nie pisał tak otwarcie, tak bezpośrednio i tak wiele3.
Celem niniejszego artykułu jest analiza narracji „Sztuki Kochania” pod kątem
detabuizacji seksualności oraz kreowania postawy narratora wobec omawianych
zagadnień i wobec czytelników. Szczególną uwagę zwracam na język, jakim posługuje
się Wisłocka, w tym na stosowane przez nią wyrażenia związane z elementami sytuacji
współżycia seksualnego. Posłużyłam się metodologią lingwistyczną (w tym teorią ram
interpretacyjnych i metafory pojęciowej) oraz analizą korpusową, która umożliwiła
pogłębioną analizę ilościową oraz jakościową występujących w omawianej książce
leksemów powiązanych z seksualnością. Z tych danych wyłania się językowy obraz
miłości fizycznej, jaki Michalina Wisłocka chciała pokazać polskiemu społeczeństwu.

m.milosz2@student.uw.edu.pl, Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, http://ips.polon.uw.edu.pl/.
2 Nad zagadnieniem współczesnej wiedzy i narracji wokół seksualności pochylili się między innymi
Dąbrowska A., Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław 1993; Izdebski Z., Edukacja seksualna,
[w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, pod red. E. Różyckiej, Warszawa 2003.
3 Wisłocka M., Sztuka kochania, Agora, Warszawa 2016.
1
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2. Język Wisłockiej – naukowy i poetycki
W „Sztuce kochania” mamy do czynienia z narratorem o dwóch obliczach. Po
pierwsze do czytelnika zwraca się lekarka, wykorzystująca swój autorytet zawodowy –
edukuje społeczeństwo w zakresie bliskiej sobie dziedziny, jaką w tym przypadku jest
ginekologia. Fakt, że jest to kobieta, nie pozostaje bez znaczenia w kontekście historycznych uwarunkowań płciowej zależności. Kobiecie było dużo trudniej podejmować
newralgiczne społecznie tematy4. Z drugiej strony ginekologia to dziedzina skupiona
na kobiecym ciele, więc zwrócenie uwagi na sferę intymności przez kobietę mogło
budzić większe zaufanie czytelniczek, co było niewątpliwą zaletą. Polki w owym
okresie nie były uświadomione w zakresie zdrowia intymnego, więc pojawienie się na
rynku wydawniczym nowej, intrygującej lektury sprzyjało społecznej edukacji seksualnej – w przeszłości większość prac i raportów na temat współżycia, jakie w ogóle
ukazywały się w tamtym czasie, były pisane przez mężczyzn, bądź nie zainteresowanych
problematyką kobiecą, bądź – nie zawsze posiadających wystarczający warsztat
i wgląd w specyfikę przedmiotu5.
Poszerzenie wiedzy w zakresie prokreacji, zdaniem Wisłockiej, było równie istotne
w przypadku każdego człowieka, bez względu na jego płeć, dlatego autorka kieruje się
zarówno do kobiet, jak i mężczyzn – żon i mężów, partnerek i partnerów, kochanek
i kochanków. Aktantów tych traktuje często jako jedność i zwraca się do nich jako
zbiorowości, mającej tożsamy cel – osiągnięcie satysfakcji seksualnej.
Książka ta nie jest typowym poradnikiem medycznym. Przez wzgląd na ujawniający się często poetycki sposób pisania, wyrażania myśli, w Wisłockiej można dostrzec
drugie oblicze – duchowej przewodniczki. Sprawy seksualne w dużej mierze ukazuje
z perspektywy mentalnej, posługuje się barwnym, metaforycznym językiem. Cytuje
poetów, którym nieobcy był temat miłości cielesnej. Jej zdaniem seks nie może być
postrzegany jedynie biologicznie, ponieważ stracą na tym zarówno kobiety, jak
i mężczyźni. Poszczególne sposoby narracji omówię w dwóch rozdziałach artykułu –
rozpoczynając od uduchowionej strony „Sztuki kochania”.

2.1. Mowa w służbie seksu – Wisłocka poetycka
„Sztuka kochania” miała popularyzować wiedzę w zakresie seksualności, miała –
jak ujęła to sama autorka – odgrywać rolę doświadczonego przyjaciela kochających się
par, ukazywać bogactwo i kulturę pieszczot, uświadamiać pacjentów, którzy traktują
naukę o człowieku i rozmnażaniu nieomalże jak naukę o kraterach na Księżycu, która
nie ma nic wspólnego z ich dniem powszednim. Wisłocka przyznała, że postawione
cele okazały się bardzo wymagające, a prace wydawnicze stały się upartym wojowaniem o kulturę uczuć i seksu6.
Już te kilka metaforycznych określeń, z pierwszych stron książki, ukazuje Wisłocką
jako erudytkę. Trudno jednoznacznie określać ją mianem humanistki, ponieważ
z wykształcenia była lekarzem, jednak w jej sposobie mówienia/pisania o seksualności
i miłości fizycznej odnaleźć można potwierdzenie wysokiej świadomości językowej.
Szczególne zmiany w kobiecym dyskursie zaszły w polskiej narracji dopiero po 1989 roku (czyli 11 lat po
pierwszym wydaniu książki Wisłockiej). Problem ten omówiony szerzej w: Szkudlarek K., Polek (R)ewolucje.
Dyskurs feministyczny w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2012, s. 438.
5 Kinesy A., Sexual Behavior in Human Female, Indiana University Press, 1953, s. 10-15.
6 Wisłocka M., Sztuka kochania…
4
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W tym miejscu warto zwrócić uwagę na ważne stwierdzenie samej Wisłockiej –
„Sztuka kochania” miała stać się mową w służbie seks, ponieważ dotychczasowe podejście do tego tematu było zdaniem Wisłockiej zmową milczenia7. Ginekolożka jednoznacznie podkreśliła, że kluczem do uświadomienia społeczności w tak delikatnej,
intymnej kwestii, jest język. Język, którego nie można zakłamywać, ponieważ jako
system, jest on niewinny – daje nam możliwość mówienia o wszystkim, ale my coraz
częściej nie umiemy z tego korzystać8.
Nie mam ambicji językoznawczych, ale nawet mały słowniczek znaleziony
w tekstach staropolskich pokazuje, jak cofnęliśmy się w rozwoju w stosunku do
naszych przodków. A Boy-Żeleński ostrzega: „Gdzie zatraca się pojęcie, tam
i sama rzecz umiera”. Alarmuję: póki czas, ratujmy język miłosny, wyrzućmy
na śmietnik „wstydliwe milczenie”, bądźmy ludźmi!9
Zakłamanie i zubożenie języka miłości miało przyczyny zewnętrzne – społeczne,
kulturowe i historyczne. Wisłocka wyraziła swoje niezadowolenie względem postępującej tabuizacji języka (społeczny zakaz używania pewnych słów lub poruszania
pewnych tematów, uznawanych za wstydliwe, niebezpieczne, kontrowersyjne lub
przykre)10. Jej zdaniem największym tabu obłożona jest sfera kontaktów seksualnych
oraz związanych z nimi szczegółów anatomicznych. Swoje tezy ugruntowuje w argumentach, które dodatkowo podkreślają jej obszerną wiedzę kulturowo-literacką. Autorka
w „Sztuce kochania” cytuje między innymi Balzaca, Fromma, Stendhala, Bocaccia,
Hemingwaya oraz Boya-Żeleńskiego:
Pytam tu obecne panie
(By od grubszych zacząć braków)
Jak mam nazwać… „obcowanie”
Dwojga różnej płci Polaków?
Czy „dusz bratnim pokrewieństwem”?
Czy „tarzaniem się w rozpuście”?
„Serc komunią” – czy też świństwem”
Lub czym innym w takim guście?11
Zacytowany utwór Wisłocka opatrzyła komentarzem – od epoki Boya-Żeleńskiego
niedługo osiemdziesiąt lat stuknie, a my ciągle w czułych rozmowach możemy jedynie
sięgnąć do terminów naukowych lub tak zwanej literatury płotowej. Ubogość językowa
raziła autorkę, która nie była zwolenniczką zamykania się na temat współżycia na akademickość. Pragnęła zwalczyć nieporadność językową i pokazać czytelnikowi wachlarz
możliwości językowych. W tym celu na łamach „Sztuki kochania” przytacza liczne
określenia staropolskie, na przykład: drażnięta (piersi kobiece), peja (organ męski),
Tamże
Ricoeur P., Przemoc i język, Ethos, nr 2 (106), 2014, s. 141-148.
9 Wisłocka M., Sztuka kochania…
10 Mach Z. (red.), tabu, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Warszawa 2002, s. 172.
11 Wisłocka M., Sztuka kochania…
7
8
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psiocha (organ damski) czy kuciapka (srom w gwarze góralskiej). Aby ośmielić czytelnika i zachęcić go do językowej otwartości, Wisłocka podkreśla walory zabaw językowych, praktykowanych wcześniej przez licznych twórców – na przykład humorystyczne
nazwy postaci w dramacie Aleksandra Fredry:
Twardostaj – dowódca godmiszów Gwardii Królewskiej
Sprężykus – dowódca prawiczek Gwardii Królewskiej
Onanizm – wódz naczelny wojsk
Jebat – rycerz wojsk Chujawii12
Wisłocka poprzez kontekst literacki pokazuje słuszność swoich założeń. W jej
opinii piękny język, barwne porównania i melodyjność charakteryzujące literaturę
(w szczególności poezję miłosną), powinny stanowić dla ludzi źródło inspiracji i wejść
do użytku współczesnych.

2.2. Michalina Wisłocka jako naukowiec
Terminologia medyczna jest istotnym komponentem poradnika – ugruntowuje rozważania Wisłockiej w merytorycznym kontekście, dzięki czemu autorka buduje swój
autorytet względem czytelnika13. Dzieli się swoją wiedzą medyczną w obszarze zdrowia
intymnego, szczególnie skupia się na roli seksualności w życiu jednostki.
Liczne fragmenty książki zawierają cechy charakterystyczne dla języka naukowego,
w których to seks ukazywany jest z perspektywy biologicznej. Jawi się jako podstawowa czynność życiowa, sprawa naszej fizjologii, która jest oczywistym komponentem życia ludzkiego – seks to popęd, potrzeba, biologiczne pożądanie, a także forma
rozładowania nadmiernego napięcia. Człowiek jest zależny, bo kierują nim odruchy
seksualne.
Perspektywa medyczna wyraża się w użyciu terminów specjalistycznych, takich
jak: pary heterofilne – różnopłciowe czy dyspaurenia, czyli niemożność osiągania
równoczesnego orgazmu. Słownictwo terminologiczne pojawia się również w postaci
internacjonalizmów, na przykład faza plateau (faza podniecenia seksualnego przed
osiągnięciem orgazmu), kontakt skin to skin, necking (pieszczoty górnej połowy ciała)
i petting (pieszczoty erotyczne wywołujące orgazm bez stosunku płciowego). W „Sztuce
kochania” mamy również typowe dla obszaru medycznego nazwy dolegliwości ginekologicznych, takie jak: upławy, zapalenie pochwy, zapalenie rzęsistkowe, grzybica,
kiła czy AIDS. O roli terminów medycznych w opisywaniu doświadczeń ludzkich pisał
Jerzy Bralczyk, według którego:
(…) umiejscowienie problemów związanych z seksualnością pacjenta w terminologii medycznej nie tylko może „upoważnić” problem pacjenta, ale utwierdzić
go w przekonaniu, że jego indywidualny problem jest problemem medycznym,

Tamże
Bralczyk J., Chmielewska-Ignatowicz T., Dlaczego nie mówimy wprost o co chodzi? Rozmowa o kulturowej tabuizacji słów „śmierć” i „seks”, utrudniającej komunikację lekarz-pacjent, [w:] T. Goban-Klas (red.),
Komunikowanie w ochronie zdrowia – interpersonalne, organizacyjne i medialne, Wydawnictwo ABC,
Warszawa 2012.
12
13

246

Detabuizacja zdrowia intymnego i seksualności w „Sztuce kochania” Michaliny Wisłockiej

a więc nie jednostkowym, jest klasyfikowany, a co za tym idzie – można go
rozwiązać14.
Pacjent oprócz oswajania nazw ginekologicznych schorzeń i przypadłości, jest zachęcany do mówienia wprost o swoich częściach ciała. W tym miejscu trzeba wspomnieć słownictwo nazywające organy płciowe, które w książce Wisłockiej ma liczną
reprezentację. Są to między innymi: piersi, jądra, szwy krokowe, worek mosznowy,
pochwa, łechtaczka czy napletek.
W tekście Wisłockiej nie brakuje elementów potwierdzających ścisłość wywodu.
Cała narracja jest wyraźnie uporządkowana, przybiera tok wykładu – kolejne rozdziały
są opracowane według odpowiednich założeń. Zwłaszcza początkowe fragmenty nasycone są elementami organizującymi, o czym świadczą między innymi wskazania na
przedmiot rozważań lub informowanie o rozpoczęciu od analizy wpływu. Znamienne
są także: powoływanie się na konkretne wyniki badań, nawiązania do znanych
eksperymentów oraz ukazywanie perspektywy badawczej, jak w zdaniu:
(…) napięcie seksualne w ciągu życia kobiety nie jest niezmienne, ale ulega
bardzo wyraźnym wahaniom. Również liczne eksperymenty na zwierzętach
wykazują ogromny wpływ hormonów estrogennych na występowanie rui
u samic15.
Wisłocka regularnie stosuje kody ikoniczne – rysunki techniczne oraz fotografie,
będące egzemplifikacją złożonych zagadnień. Aspekt relacji werbalno-wizualnych jest
istotnym komponentem treści poradnikowych. Kody ikoniczne pełnią dwie funkcje –
podkreślają słuszność wywodu i często osadzają wnioski w konkretnych badaniach
(statystyki, wykresy). Z drugiej zaś strony mają służyć czytelnikowi – umożliwiają
łatwiejsze zapamiętanie treści oraz zrozumienie procesów, które w wymiarze werbalnym byłyby trudne do opisania16.

3. Ogólna rama interpretacyjna związana z seksem
Punktem wyjścia moich dalszych rozważań jest analiza ramy interpretacyjnej przywoływanej przez pojęcie ‘seks’17, zrekonstruowana na podstawie materiału korpusowego oraz narzędzia FrameNet18. W tym amerykańskim projekcie rama jako struktura
Bralczyk J., Chmielewska-Ignatowicz T., Dlaczego nie mówimy wprost o co chodzi? Rozmowa o kulturowej
tabuizacji słów „śmierć” i „seks”, utrudniającej komunikację lekarz-pacjent, [w:] Goban-Klas T. (red.),
Komunikowanie w ochronie zdrowia – interpersonalne, organizacyjne i medialne, Wydawnictwo ABC,
Warszawa 2012.
15 Wisłocka M., Sztuka kochania…
16 Grochowski G., Na styku kodów. O literackich użyciach znaków ikonicznych, Instytut Badań Literackich
PAN, 2006, s. 55-60, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=3812 [data dostępu: 26.08.2021].
17 Opisywana przeze mnie rama ‘seksu’ ma odwzorowywać subiektywne rozumienie pojęcia przez autorkę
„Sztuki Kochania” – Michalinę Wisłocką. Seks podobnie jak miłość tworzy jedną ramę interpretacyjną –
strukturę składającą się z mniejszych elementów (domen, elementów ramy) powiązanych ze sobą, Głąbska M.,
Obraz miłości we współczesnym języku polskim, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.
18
Narzędzie stworzone na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkley, zawierające zestaw ram dla wybranych
leksemów języka angielskiego. Wszystkie ramy w tej sieci zostały podzielone na elementy jądrowe (ang.
Core) i niejądrowe (ang. Non-core). Czytelników zainteresowanych tą metodologią odsyłam do książki
„Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej” (red. M. Zawisławska, Warszawa 2010),
szczególnie ważny jest rozdział teoretyczny J. Linde-Usiekniewicz „Od przypadków głębokich do elementów
ram we FrameNecie” (s. 17-52), Szarejko M., Seksuolożki sekrety gabinetów, Znak Horyzont, Kraków 2019,
14
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poznawcza organizująca wiedzę i przekonania na dany temat, w tym wypadku na
temat seksu, zawiera dwa elementy jądrowe (inaczej elementy obligatoryjne, nigdy
nieulegające elipsie, niezbędne do tego, aby jakieś zjawisko uznano za realizację danej
ramy): Participant 1 i Participant 2 (odpowiadający AKTANTOWI 1 i AKTANTOWI 2 w dalszej części rozważań). Wśród elementów peryferyjnych (elementy
fakultatywne, mogą się realizować w tekstach dotyczących danego zjawiska, ale nie są
niezbędne do tego, aby to zjawisko rozpoznać) znajdują się między innymi manner
(SPOSÓB), place (MIEJSCE), time (CZAS) i purpose (CEL), które omówię pośrednio
w kolejnych podrozdziałach.
Hierarchia elementów kształtuje się następująco: AKTANT 1 to prototypowa osoba,
która bierze udział w akcie seksualnym z AKTANTEM 2 w konkretnym MIEJSCU
i CZASIE, w określony SPOSÓB, aby w efekcie osiągnąć zamierzony CEL.
Z racji zwięzłej formy artykułu pragnę przyjrzeć się bliżej jedynie elementom
korowym – AKTANTOM. Mimo uniwersalności tematu miłości można stwierdzić, że
w przypadku AKTANTA Wisłocka mówi głównie o kobietach – rzeczownik ten
pojawia się w jej książce dokładnie 888 razy, podczas gdy słowo mężczyzna blisko
o połowę mniej, bo 46619. Takie statystyki sugerują, że treść kierowana jest
w szczególności do kobiet. To one zachęcane są do większej aktywności, Wisłocka
pragnie zbudować w nich poczucie sprawczości, uczynić je podmiotami aktu seksualnego. Krytykuje postawę bierną, kobiety zimne, mało pobudliwe, lubiące, aby nimi
powodowano. Autorka uważa, że brak aktywności jest jedynie okresem przejściowym
u kobiet nierozbudzonych, nierozwiniętych seksualnie, które nie trafiły jeszcze na
odpowiedniego partnera. Dlatego z poradnika wyłania się pożądany obraz mężczyzny
mającego za sobą bogate doświadczenie, chętnego do współżycia – zgłodniałego
współmałżonka, a przy tym aktywnego – zdobywcy20.
Na temat AKTANTÓW Wisłocka wypowiada się również zbiorowo – nazywa ich
kochankami, równorzędnymi partnerami oraz równymi partnerami fizycznymi. Partnerzy
seksualni są przez nią dzieleni na dawców i biorców uczuć. Autorka otwarcie wartościuje te dwie postawy, krytykując uczestników mniej aktywnych – odgrywających
rolę bierną, będących postronnymi obserwatorami i robiących wszystko, aby
uszczęśliwić partnera. Autorka sklasyfikowała także kochanków przez wzgląd na ich
doświadczenie. Wspomniane przez nią są pary zaawansowane w różnego rodzaju
pieszczotach, wytrawne w miłości oraz atleci seksualni – czyli osoby, które do późnej
starości prowadzą bujne życie w tej dziedzinie, co jest zdaniem Wisłockiej wzorcem
pożądanym.

3.1. Frekwencja i łączliwość podstawowych leksemów: seks i seksualny
Słowo seks, oznaczające stosunek płciowy (na przykład w takich użyciach, jak uprawiać seks, lubić seks, proponować komuś seks), pojawia się dość rzadko, bo 66 razy.
Autorka znacznie częściej posługuje się słowem stosunek, będącym dość neutralnym
s. 10-20; Sex, Frame Net, https://framenet2.icsi.berkeley.edu/fnReports/data/frameIndex.xml?frame=Sex
[data dostępu: 20.08.2021].
19 Wszystkie dane frekwencyjne zaprezentowane w rozdziale zostały opracowane za pomocą narzędzia do
badań korpusowych Korpusomat.pl [data dostępu: 4.04-26.08.2021].
20 Warto zwrócić uwagę na przynależność wspomnianych określeń do różnych płaszczyzn. Raz wskazują one
na relację formalną między partnerami (współmałżonek), a innym razem na temperament partnera
(zdobywca).
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określeniem, ponieważ nie kojarzy się jednoznacznie z seksem. O stosunku mówimy
w kontekście różnego rodzaju zależności, jakie zachodzą pomiędzy dwiema rzeczami21.
432 użycia mogą świadczyć o tym, że autorka niniejsze wyrażenie uznała za bardziej
neutralne.
A zatem czy Wisłocka unika mówienia o seksualności wprost? Bynajmniej. Czego
dowodem może być frekwencja przymiotnika seksualny, użytego w „Sztuce kochania”
645 razy, między innymi w takich połączeniach, jak: podniecenie seksualne, współżycie seksualne, pobudzenie seksualne, życie seksualne, napięcie seksualne, zainteresowania seksualne, aktywność seksualna czy przyjemności seksualne. Tego typu kolokacji
jest w tekście najwięcej – można uznać je za realizację terminologii medycznej; przymiotnik seksualny jest relacyjny, zwyczajny, mało konkretny, dotyczy różnych spraw
związanych z seksem, zagarnia część tematów i sprawdza się lepiej niż rzeczownik seks.
W szczególności warto zwrócić uwagę na łączenie seksualności z określeniem dziedzina. Czytamy o dziedzinie seksualnej, dziedzinie seksu czy dziedzinie płci. Zgodnie
z definicją słownikową dziedzina to dział nauki, kultury, gospodarki lub zakres czyjegoś
działania22. Użycie takiego sformułowania niejako nobilituje sprawy seksualne, ujmuje
je jako autonomiczną sferę, która wymaga specjalnego podejścia. Podobną funkcję
może pełnić użycie rzeczownika kultura, czyli odpowiednio wysoki poziom rozwoju
społeczeństwa w jakimś zakresie – kultura seksualna, kultura pieszczot czy kultura
erotyczna. Seks może być tu rozpatrywany jako pewnego rodzaju dorobek umysłowy,
umiejętność obcowania z innymi ludźmi. Ale seks jest też głęboko zakorzeniony
w sferze uczuć23 – na co wskazują używane przez Wisłocką wyrażenia z morfem
-kocha-24, których odnotowano 205, oraz leksem miłość25 – występujący w omawianej
książce 406 razy.

3.2. Seks jako czynność – spojrzenie na czasowniki
Myśląc o seksie, odwołujemy się do pewnych czynności, dlatego niezwykle ważne
są użyte w tym kontekście czasowniki z pola semantycznego zachowań. W „Sztuce
kochania” można odbywać lub przeżywać stosunek, znacznie rzadziej mówi się o uprawianiu seksu, które współcześnie jest określeniem używanym najczęściej26. Wisłocka
podkreśla więziotwórczą rolę zbliżenia, którego nie powinno się traktować jedynie
jako chwilowej przyjemności. Seksu uczymy się powoli, ponieważ zdolność ta się
kształtuje – kształtuje się napięcie seksualne, kształtuje się wrażliwość erotyczna, kształtuje się seksualna strona miłości. Sfera seksu ma być wyjątkowa i wymaga wprowadzenia – wprowadzenia w świat seksu i wprowadzenia w tajniki życia seksualnego.
Warto przywołać schematy wyobrażeniowe, które zdaniem Wisłockiej powinny
budować pożądany obraz miłości fizycznej. Seks odbywa się tylko za obopólną zgodą
partnerów, w tym kontekście podkreślony został rzeczownik propozycja, na przykład
Sobol E., Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2010.
Tamże
23 Chociaż jest komponentem fakultatywnym – uczucia nie zawsze są obecne w sytuacji życia seksualnego na
co wskazuje M. Głąbska; Głąbska M., Obraz miłości…
24 Czasownik kochać i wyrazy pochodne: kochać się, pokochać, rozkochać się, zakochać się, zakochanie,
odkochać się, ukochać, podkochiwać się, kochanie, ukochanie.
25 Rzeczownik miłość i jego derywaty słowotwórcze: miłować, miłowanie, rozmiłować się, rozmiłowany,
umiłować, umiłowanie, miłosny, miłośnie.
26 Jaworski S., Podręczny słownik terminów literackich, Universitas, Kraków 2000.
21
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propozycja odbycia stosunku – jest to akt, w którym już na wstępie powinniśmy liczyć
się z partnerem. Seksu mamy się uczyć – użyciem tego rodzaju czasownika Wisłocka
zachęca, by seks traktować jako umiejętność, która wymaga od nas czasu oraz cierpliwości. Jest to sfera, w której pośpiech nie jest pożądany, na co wskazują kolejne
czasowniki – ponieść się, oddać się oraz zatracić się. Wyrażenia te za sprawą swojej
poetyckości budują obraz miłości fizycznej jako aktu wymagającego skupienia oraz
zaangażowania. Oddanie jest szczególnie ważne w kontekście poczucia odpowiedzialności, będącego zdaniem Wisłockiej istotnym komponentem bliskości między dwojgiem partnerów. Autorka wielokrotnie zaznacza, że współżycie ma moc sprawczą –
pozwala budować – budować życie uczuciowe i seksualne. Stwierdzeniem tym Wisłocka
podkreśla, że kształtowanie życia intymnego powinno być celem samym w sobie.
Autorka patrzyła na seks nie jak na powinność, ale jak na istotną sferę życia każdego
człowieka, która dzięki właściwej edukacji może przynosić jednostkom wiele radości.
Seks u Wisłockiej jest przedstawiany bardzo opisowo. Najpewniej dlatego samego
sformułowania seks nie napotykamy zbyt często. Używane są inne określenia, które
sugerują, jak wyglądają poszczególne etapy zbliżenia partnerów. W tym obszarze
najważniejszą rolę odgrywają czasowniki odnoszące się do wrażeń dotykowych, do
kontaktu ze skórą. Poniżej przedstawiam większość użytych czasowników określających
dotyk zgodnie z ich subiektywnym natężeniem – od czynności najbardziej delikatnych
do tych bardziej dosadnych, których określenia swoim znaczeniem wyrażają użycie
różnie ukierunkowanej siły. W obszarze skóra-skóra są to czasowniki: muskać, dotknąć,
głaskać, łaskotać, ocierać, podszczypywać, oklepywać, obejmować, nacierać, mięsić,
drażnić, pieścić, przycisnąć, uciskać, wpijać oraz bić. W przypadku kontaktu usta-skóra:
chuchać, cmoknąć, całować, przyssać, kąsić oraz gryźć. Ta wielość sformułowań
podkreśla bogactwo i złożoność przeżyć seksualnych i podpowiada czytelnikom, jak
o miłości mogą mówić i myśleć, a wreszcie, jak ją przeżywać. Wisłocka zachęca, by
nie traktować tej dziedziny życia przedmiotowo, lecz dążyć do jej pełnego poznania.

4. Rola eufemizacji w narracji Wisłockiej
„Sztuka kochania”, mimo próby przełamywania tematu tabu, nie jest wolna od
eufemizmów. Nie są one jednak użyte w celu zawoalowania treści, ponieważ autorka
przyznała, że seksualności nie uznaje za temat wstydliwy, o którym się nie mówi. Ich
użycie wynika z kwestii stylistyki. Synonimy, peryfrazy, aluzje i metafory pozwalają
uniknąć powtórzeń27. Grupę opisywanych poniżej eufemizmów i wyrażeń bliskoznacznych traktuję raczej jako atut, który podkreśla lingwistyczne zdolności autorki. Uzasadnienie tego rodzaju rozumowania znaleźć można między innymi u Moniki Kaczor.
Estetyzacja słowa występująca w tabu językowym jest zjawiskiem pozytywnym.
Zmusza użytkowników języka do właściwego i odpowiedniego nazywania
rzeczy za pomocą słów. Pozwala panować nad siłą i mocą słowa oraz przyczynia się do świadomej pielęgnacji języka. Wpływa ona również na
złagodzenie emocjonalne tekstu. Reguluje higienę stosunków międzyludzkich,
a także zapobiega prostactwu językowemu28.

27
28

Leszczyński Z., Szkice o tabu językowym, Lublin 1988.
Kaczor M., Tabu a estetyka językowa, Język Polski, nr 1, s. 46-58.
250

Detabuizacja zdrowia intymnego i seksualności w „Sztuce kochania” Michaliny Wisłockiej

4.1. Wyrażenia bliskie tematycznie
Wyrażenia wykorzystywane przez Wisłocką ujmują seks na wiele sposobów –
ukazują różne profile ramy miłości fizycznej. Jedną z grup sformułowań można wyodrębnić ze względu na perspektywę decyzyjności – gdy jest to nasza własna decyzja,
możemy oddać się komuś lub kochać się z kimś. Jeśli bardziej wskazuje się na aktywność drugiego aktanta – mówi się o skuszeniu lub uwiedzeniu kogoś.
Pojawiają się też wyrażenia potoczne, niekiedy humorystyczne, jak występujące
w książce tylko jeden raz – podkreślające beztroskę i dużą radość związaną z aktem
seksualnym. Do sformułowań z rejestru bliskich zwykłemu człowiekowi można także
zaliczyć: współżycie (364 użyć), pieszczoty (205), kochanie się (10) czy namiętność (3).
O seksie mówi się także z perspektywy bliskiej relacji między AKTANTAMI –
całkowite oddanie wzajemne, zabawa we dwoje, szukanie pociech, czyli tego, co przynosi ukojenie/zadowolenie. W tym rozumowaniu bardzo ważna jest relacja – do
zbliżenia dochodzi po to, aby pogłębić zażyłość. Drugą grupę stanowią określenia
mające podkreślić powszechność seksu, który bywa nazywany – jedynym celem,
normalnym współżyciem oraz kontaktem normalnym. Podobny wydźwięk niosą za sobą
peryfrazy odwołujące się bezpośrednio do fizyczności człowieka, które klasyfikują seks
jako sferę biologiczną. W tym przypadku mowa jest między innymi o formach i technikach miłosnych, miłości fizycznej czy wyzwoleniu orgazmu29.
W książce pojawiają się też liczne aluzje. Z reguły są one łatwe do odgadnięcia
przez odbiorcę wypowiedzi30. Należy jednak podkreślić, że często ich odczytanie jest
możliwe tylko dzięki poznaniu szerszego kontekstu (a nawiązując do badań lingwistycznych – dzięki odtworzeniu ramy interpretacyjnej miłości).
Pierwszym typem aluzji są użycia, które mogą zostać zrozumiane dwuznacznie –
dosłownie lub w znaczeniu przenośnym. Znaczenie naddane, przy znajomości kontekstu – scenariusza miłości fizycznej, utrwalonego w zbiorowej świadomości (w ramie
interpretacyjnej), oznacza sytuację mogącą doprowadzić do stosunku. Przykładami
takich aluzji są w „Sztuce kochania” między innymi fragmenty o chłopcach, którzy idą
do swojej dziewczyny, a także o osobach, które szukają okazji na pójście do mieszkania, do lasu czy w odludne miejsce. W kolejnych aluzjach bardzo ważna jest relacyjność i wskazanie potencjalnych wykonawców czynności seksualnej, gdy mówi się
o rzeczach, które dzieją się między chłopcem a dziewczyną, zadowoleniu partnera
w pełni, wzajemnym poznawaniu tajemnic swojego ciała oraz o osobach wychowanych
przez dojrzałego przyjaciela, które w domyśle są doświadczone seksualnie.
Wisłocka określa seks mianem zrozumiałych względów (w przypadku powodu
rozstania) oraz sprawą nie dla młodzieży, co jednoznacznie sugeruje temat tabu, ponieważ jest to dziedzina, w której ogólnie wyklucza się pewne grupy (w tym przypadku
ludzi młodych). Ciekawym przykładem aluzji są użycia, których punktem centralnym
jest sugerowane MIEJSCE stosunku, na przykład łóżko. Wisłocka pisze o trafieniu
z kimś do łóżka (spontaniczny stosunek), niewychodzeniu z łóżka (w odniesieniu do
długiego stosunku lub do kilku zbliżeń, spędzania dłuższego czasu w łóżku) oraz
czczeniu bogów łoża (w ślad za japońskimi autorami Kamasutry).

29 Są
30

to określenia charakterystyczne dla Wisłockiej naukowej (por. rozdział 2.2.).
Jaworski S., Podręczny słownik terminów literackich, Universitas, Kraków 2000.
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4.2. Metafora konceptualna
Niezwykle ważną rolę w „miłosnym języku” Wisłockiej pełnią metafory, które nadają
ramy wyobrażeniom na temat seksualności i nie są próbą odejścia od tematu czy mówienia nie wprost. Wisłocka posługuje się metaforami w sposób niezwykle przemyślany. Na kanwie poradnika snuje liczne wyobrażenia powiązane ze światem miłości.
Metaforyzacja ma na celu uwrażliwienie czytelnika na temat seksu, ukazanie mnogości
odczuć związanych z seksualnością, które towarzyszą ludziom oraz jego przemożnego
wpływu na inne dziedziny życia. W tym celu Wisłocka kreuje obraz seksu między
innymi jako PODRÓŻY, POLOWANIA, GRY, DZIEDZINY NAUKI czy ELEMENTU
ŚWIATA PRZYRODY. Z racji zwięzłej formy artykułu szerzej omówię tylko jeden
koncept, który choćby ze względu na tytuł książki jest kluczowy – koncept SEKS TO
SZTUKA.
W omawianej metaforze konceptualnej31 występują dwie domeny: źródłowa
(prostsza, lepiej znana, łatwiejsza do wyobrażenia sobie) – SZTUKĘ oraz docelową
(zwykle zjawisko trudniejsze do opisania, które wymaga sięgnięcia po terminy z innej
dziedziny) – współżycie seksualne (SEKS). Metafora ilustrowana jest przez następujące
wyrażenia z domeny źródłowej: dzieło sztuki – seks to dzieło sztuki miłosnej, twórczość – zbliżenie jest okazją do twórczości seksualnej, preludium – pierwsze zbliżenie
partnerów Wisłocka określa mianem preludium do stosunku, repertuar – w seksie
możemy wykorzystać cały repertuar uwodzicielski oraz repertuar pieszczot erotycznych
oraz gama, ponieważ jako ludzie dysponujemy gamą najsubtelniejszych podniet seksualnych. Znaczenie metaforyczne w tym koncepcie zyskały również poszczególne części
ciała, na przykład piersi określone jako najbogatszy i najwrażliwszy instrumentem
wzruszeń erotycznych – z domeny źródłowej – instrument.
Opis Wisłockiej implikuje następujące, bardziej szczegółowe odwzorowania: samo
zbliżenie jest przejawem twórczości, kochankowie to artyści, ich ciało jest instrumentem, a wielość czynności seksualnych można określić mianem repertuaru. Akt
współżycia dwojga ludzi staje się przejawem ich twórczości artystycznej. Zasadza się
na dostrzeżonej przez Wisłocką analogii pomiędzy zdolnością, biegłością w robieniu
czegoś32 a SPOSOBEM współżycia.

5. Podsumowanie
Większość wizyt u seksuologa to historia wstydu. To jest nasza kultura, seks jest
silnie związany ze wstydem33. Cytat ten nie pochodzi ze „Sztuki kochania”, ale z wydanego w 2019 roku zbioru wywiadów ze specjalistkami w dziedzinie zdrowia intymnego. Po blisko czterdziestu latach od wydania poradnika Wisłockiej najwyraźniej
wciąż mamy problem z mówieniem o naszej seksualności.

W artykule bazuję na teorii metafory pojęciowej G. Lakoffa i M. Johnsona, postulujących rolę metafory
językowej jako wskaźnika procesów mentalnych. Mechanizm rzutowania domeny źródłowej (prostszej
w odbiorze) na docelową (trudniejsza do wyrażenia) – w tym przypadku Wisłocka poprzez odniesienie się do
sztuki pokazuje, że miłość fizyczna może być umiejętnością, można w niej być artystą; Lakoff G., Johnson M.,
Metafory w naszym życiu, 1980; Zawisławska M. (red.), Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej, Warszawa 2010, s. 17-52.
32 Kaczor M., Tabu a estetyka językowa, Język Polski, nr 1, s. 46-58.
33 Narodowy Korpus Języka Polskiego [data dostępu: 20.08.2021].
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Seks wiąże się z poczuciem winy, a nie przyjemnością. Wielu Polkom seks
wciąż kojarzy się z grzechem, czymś niepotrzebnym i nieciekawym, niestety.
(…) Zwykle seksem się straszy, seks jest pokusą, a człowiek swoje popędy
powinien trzymać na wodzy34.
Właśnie z tego typu przeświadczeniem przez kilkadziesiąt lat swojej działalności
zawodowej i społecznej walczyła Michalina Wisłocka. Autorka skrupulatnie udowadniała, że język tabu w swojej powściągliwości jest ograniczający. Lekarka chciała, by
jej wiedza zawarta w poradniku stała się wartościowym narzędziem dla czytelnika –
przyjemnym i przełamującym wstyd związany z tematem seksualności w sposób estetyczny i delikatny. Ową delikatność Wisłocka uzyskała dzięki wyczuwalnemu oddaniu
w mówieniu o sprawach intymnych, ukazaniu wartościowości i niejako magiczności
tej sfery.
Wisłocka udowadnia, że język medyczny nie wyklucza sformułowań poetyckich,
oddziałujących na wyobraźnie i estetyczny wymiar języka. Wykorzystywanie metafor
jako środka interpretacji informacji naukowej może być narzędziem służącym detabuizacji.
Użycie sfunkcjonalizowanych metafor i bogactwo językowe dodatkowo oddziałują na
wyobraźnię czytelnika-pacjenta, który jest w stanie lepiej zwizualizować sobie omawiane zagadnienie. Dzięki czemu tematy, takie jak seksualność czy zdrowie intymne
jawią się jako zrozumiałe i powszechne. Język Wisłockiej jest zarówno dostępny, jak
i pomysłowy. Bazuje na wspólnych schematach i doświadczeniu. Sięga do języka
ogólnego, nawet potocznego, żeby zbliżyć się do odbiorcy i przełamać myślenie medyczne – jako techniczne, i jednocześnie przełamać wstyd, opór. Odważne nazywanie
pokazuje nową drogę, a lektura „Sztuki kochania” wciąć może pomóc w usprawnieniu
współczesnej komunikacji pacjentów z lekarzami.
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Publikacja współfinansowana ze środków Koła Naukowego Retoryki Gadu-Gadu,
działającego w ramach Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
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Detabuizacja zdrowia intymnego i seksualności w „Sztuce kochania” Michaliny
Wisłockiej
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest analiza narracji „Sztuki Kochania” pod kątem detabuizacji seksualności
oraz kreowania postawy narratora wobec omawianych zagadnień i wobec czytelników. Szczególną uwagę
zwrócono na język, jakim posługuje się Wisłocka, w tym na stosowane przez nią wyrażenia związane
z elementami sytuacji współżycia seksualnego. W pracy posłużono się metodologią lingwistyczną (w tym
teorią ram interpretacyjnych i metafory pojęciowej) oraz analizą korpusową, która umożliwiła pogłębioną
analizę ilościową oraz jakościową występujących w omawianej książce leksemów powiązanych z seksualnością. Z tych danych wyłania się językowy obraz miłości fizycznej, jaki Michalina Wisłocka chciała
pokazać polskiemu społeczeństwu.
Słowa kluczowe: miłość, seks, tabu, zdrowie intymne, lekarz

Detabualization of intimate health and sexuality in The "Sztuka kochania"
by Michalina Wisłocka
Abstract
The aim of this article is to analyze the narrative of the "Sztuka kochania" in terms of detabualizing sexuality
and creating the stance of the narrator towards the discussed issues and towards the readers. Particular
attention was paid to the language used by Wisłocka, including the expressions she uses related to the
elements of sexual intercourse. The study uses linguistic methodology (including the theory of interpretative frames and conceptual metaphor) and a corpus analysis, which enabled an in-depth quantitative
and qualitative analysis of the lexemes related to sexuality in the book. From these data, a linguistic image
of physical love emerges, which Michalina Wisłocka wanted to show to Polish society.
Keywords: love, sex, taboo, intimate health, doctor
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Aseksualność w powieściach „Breasts and Eggs”
(„Natsu Monogatari”) Mieko Kawakami i „Dziewczyna
z konbini” („Konbini ningen”) Sayaki Muraty
1. Wstęp
Aseksualność jest orientacją seksualną opisującą osoby, które nie odczuwają pociągu
seksualnego2, 3 do innych ludzi. Mimo wzrostu społecznej akceptacji4 oraz świadomości5 na temat różnych tożsamości LGBT+, w szczególności w krajach Australii
i Oceanii, Ameryki Północnej i Południowej oraz Europy Zachodniej6, 7 o orientacji tej
nadal mówi się stosunkowo mało8. Aseksualność, nazywana czasami niewidzialną
orientacją9, dopiero w ciągu ostatnich dziesięciu lat doczekała się dostępnych dla
szerszego odbiorcy publikacji, takich jak „Understanding Asexuality” Anthony’ego A.
Bogaerta (2012), „Asexuality: A Brief Introduction” (2012) stworzoną przez Asexuality
Archive, „The Invisible Orientation: An Introduction to Asexuality” Julie Sondry Decker
(2014) oraz „Ace: What Asexuality Reveals About Desire, Society, and the Meaning
of Sex” Angeli Chen (2020). Na rynku polskim natomiast pierwszą – i jak dotąd
ostatnią książką poświęconą aseksualności pozostaje „Aseksualność. Czwarta orientacja” (2020) Anny Niemczyk.
Orientacja aseksualna nierzadko jest postrzegana w sposób negatywny i stereotypowy. Aseksualność bywa mylona z dysfunkcją seksualną10, mimo wyraźnego rozgraniczenia obu zjawisk przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (ang.
American Psychiatric Association) ze względu na niewystępowanie kryterium cierpienia11
503363@doktorant.umk.pl, literaturoznawstwo, Szkoła doktorska Academia Artium Humaniorum,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.umk.pl.
2 Cerankowski K.J., Milks M. (red.), Asexualities Feminist and Queer Perspectives, Routledge, Nowy JorkLondyn 2016, s. 2, 73.
3 Cerankowski K.J., Milks M., Introduction: Why asexuality? Why now?, [w:] Cerankowski K.J., Milks M.
(red.), Asexualities Feminist and Queer Perspectives, Routledge, Nowy Jork-Londyn 2016, s. 2.
4 Social Acceptance of LGBTI People in 175 Countries and Locations, williamsinstitute.law.ucla.edu/
publications/global-acceptance-index-lgbt/ [data dostępu: 7.03.2022].
5 www.glaad.org/files/aa/2017_GLAAD_Accelerating_Acceptance.pdf [data dostępu: 7.03.2022].
6 Social Acceptance of LGBTI…
7 Pouhster J., Kent N., The Global Divide on Homosexuality Persists, www.pewresearch.org/global/2020/06/
25/global-divide-on-homosexuality-persists/ [data dostępu: 7.03.2022].
8 Roy C., Exploring asexuality: how research and awareness benefit each other for this minority identity,
www.eusci.org.uk/2020/10/26/exploring-asexuality-how-research-and-awareness-benefit-each-other-for-thisminority-identity/ [data dostępu: 7.03.2022].
9 Klein J., Asexuality: The ascent of the 'invisible' sexual orientation, www.bbc.com/worklife/article/
20210507-asexuality-the-ascent-of-the-invisible-sexual-orientation [data dostępu: 7.03.2022].
10 Cottais C., Asexuality: a sexual orientation still unknown and pathologised, www.growthinktank.org/en/
asexuality-a-sexual-orientation-still-unknown-and-pathologised/ [data dostępu: 7.03.2022].
11 Strzelczak A., Tożsamość osób aseksualnych a ich funkcjonowanie w bliskich związkach, www.ruj.uj.edu.pl/
xmlui/bitstream/handle/item/148726/strzelczak_tozsamosc_osob_aseksualnych_a_ich_funkcjonowanie_2017
.pdf?sequence=1&isAllowed=y, s. 34 [data dostępu: 7.03.2022].
1

255

Agata Rupińska

w przypadku orientacji aseksualnej12. Ponadto, mimo rozwijającej się działalności
społeczności osób aseksualnych w Polsce, m.in. za sprawą Stowarzyszenia Asfera 13,
w polskich mediach nadal brakuje informacji o aseksualności. Ponadto można znaleźć
materiały wykorzystujące język o zabarwieniu medycznym m.in. w postaci przyczy[n]
i objaw[ów]14, co może prowadzić do umocnienia mylnego obrazu tej orientacji.
Samemu terminowi ‘aseksualny’ często również przypisywane są negatywne konotacje.
Bywa on potocznie używany do określenia osoby nieatrakcyjnej fizycznie15. Nie ulega
więc wątpliwości, że aseksualność jest zagadnieniem wartym podejmowania przez
naukowców wielu dziedzin, w celu zrozumienia i zwiększenia świadomości społecznej
na temat tej orientacji.
Celem tekstu jest przybliżenie czytelnikom tematyki aseksualności w kompleksowej
formie oraz zaprezentowanie wybranych doświadczeń osób aseksualnych na przykładzie bohaterek powieści. Praca została podzielona na cztery części: wstęp, podrozdział
poświęcony najważniejszym informacjom dotyczącym aseksualności, część interpretacyjną, w której bohaterki powieści „Breasts and Eggs” („Natsu Monogatari”) Mieko
Kawakami oraz „Dziewczyna z konbini” („Konbini ningen”) Sayaki Muraty zostaną
przeanalizowane w kontekście możliwości zakwalifikowania ich jako postaci reprezentujących orientację aseksualną oraz podsumowanie.

2. Aseksualność – najważniejsze zagadnienia
Aseksualność jest uznawana za jedną z orientacji seksualnych, zarówno przez samą
społeczność osób aseksualnych, jak i przez naukowców zajmujących się nią, takich jak
np. A. Bogaert16. Orientacja ta jest definiowana przez brak odczuwania pociągu seksualnego, przez odczuwanie go na niskim poziomie lub bardzo rzadko bądź jedynie po
spełnieniu konkretnych warunków17, 18. Doświadczenia osób aseksualnych są zróżnicowane, zarówno pod względem odczuwania różnych rodzajów pociągu, orientacji romantycznej, stosunku do sfery seksu, jak i innych czynników.
Rozważając temat aseksualności, warto mieć na uwadze fakt, że termin ten może
być używany dwojako. W pierwszym przypadku odnosi się on do osób nieodczuwających
pociągu seksualnego, w myśl najprostszej definicji19. W drugim zaś jest on używany
jako określenie zbiorcze lub inaczej określenie-parasol (ang. umbrella term)20, 21. Użycie
to pozwala na inkluzję wszystkich grup należących do aseksualnej społeczności, w tym
12

American Psychiatric Association, Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5,
American Psychiatric Publishing, Waszyngton-Londyn 2013, s. 434.
13 Brzana A., Asfera – pierwsze w Polsce stowarzyszenie na rzecz osób ze spektrum aseksualności,
www.queer.pl/artykul/203474/asfera-pierwsze-w-polsce-stowarzyszenie-na-rzecz-osob-ze-spektrumaseksualnosci [data dostępu: 7.03.2022].
14 Woloch S., Co to jest aseksualizm, jakie są jego przyczyny i objawy, www.miastokobiet.pl/aseksualizm-coto-znaczy-aseksualnosc-objawy/ [data dostępu: 7.03.2022].
15 www.sjp.pwn.pl/sjp/aseksualny;2441484.html [data dostępu: 7.03.2022].
16
Bogaert A., Understanding Asexuality, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham-Boulder-Nowy JorkLondon-Toronto-Plymouth 2012.
17
Cerankowski K.J., Milks M. (red.), Asexualities Feminist…
18 Cerankowski K.J., Milks M., Introduction: Why asexuality…
19 Tamże.
20 Strunkt K.K., Shelton S.A. (red.), Encyclopedia of Queer Studies in Education, Brill, Leiden 2022, s. 44.
21 Mollet A.L., Asexuality & Asexuality Studes, [w:] Strunkt K.K., Shelton S.A. (red.), Encyclopedia of Queer
Studies in Education, Brill, Leiden 2022, s. 44, 45.
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osób demiseksualnych, greyseksualnych i innych. Osoby te odczuwają pociąg seksualny,
ale doświadczają go inaczej niż osoby alloseksualne. Jak podają autorzy „The SAGE
Handbook of Global Sexualities”, słowo to jest używane przez społeczność aseksualną
do opisania osób odczuwających pociąg seksualny 22 i jednocześnie nieidentyfikujących się ze spektrum aseksualności23, 24.
W celu zobrazowania zróżnicowania społeczności aseksualnej warto zwrócić uwagę
na wspomniane wyżej dwie tożsamości. Demiseksualność określa osoby, które odczuwają pociąg seksualny jedynie po nawiązaniu więzi25 emocjonalnej. Istotne jest, aby
podkreślić, że demiseksualność nie jest wynikiem wyboru ani wyrazem przekonań
odnośnie miłości czy seksu26. Greyseksualność (z ang. greysexual, graysexual lub gray-A)
jest z kolei terminem, który opisuje osoby odczuwające pociąg seksualny w sposób
uznawany za niestandardowy przez alloseksualne społeczeństwo m.in. wyjątkowo
rzadko, w sposób mało intensywny lub do znacznie zawyżonej liczby osób 27. Należy
jednak pamiętać, że w związku z faktem, iż aseksualność jest określeniem zbiorczym,
w odniesieniu do osób, które możnaby zakwalifikować jako demiseksualne bądź
greyseksualne, nie jest konieczne używanie tych bardziej szczegółowych terminów.
Mimo że osoby aseksualne w większości nie odczuwają pociągu seksualnego, mogą
odczuwać inne rodzaje pociągu. Często wyróżnia się ich dodatkowe rodzaje, do których zalicza się m.in. pociąg estetyczny, sensualny, platoniczny i romantyczny28. Pociąg
estetyczny określa chęć podziwiania urody drugiej osoby oraz wynikającą z niej przyjemność, bez seksualnego bądź romantycznego podtekstu29, 30. Pociąg sensualny oznacza
potrzebę [nieseksualnej] czułości i bliskości31 fizycznej, natomiast pociąg platoniczny –
chęć nawiązania z kimś konkretnym przyjaźni (…) i/lub bliskości emocjonalnej32.
Jednym z najbardziej interesujących tematów dotyczących aseksualności jest kwestia
pociągu romantycznego. Opisuje on, w jaki sposób i z osobami, jakiej płci dana osoba
aseksualna odczuwa chęć wejścia w związek 33, 34. Jak podaje Amanda Mollet, wśród
społeczności aseksualnej popularny jest split attraction model (dosł. model rozdzielnego pociągu), który proponuje oddzielenie orientacji seksualnej od romantycznej35.
Dzięki niemu wyróżnić można, analogicznie do orientacji seksualnej, orientację hetero22

Davy Z., Santos A.C., Bertone C., Thoreson R., Wieringa S.E. (red.), The SAGE Handbook of Global
Sexualities, SAGE, Los Angeles-Londyn-Nowe Dheli-Singapur-Waszyngton 2020, ebook.
23 Strunkt K.K., Shelton S.A. (red.), Encyclopedia of Queer…
24 Mollet A.L., Lackman B., Allonormativity and Compulsory Sexuality, [w:] Strunkt K.K., Shelton S.A.
(red.), Encyclopedia of Queer Studies in Education, Brill, Leiden 2022, s. 27.
25 Decker J.S., The Invisible Orientation: An Introduction to Asexuality, Skyhorse, Nowy Jork 2015, ebook.
26 Tamże.
27 Tamże.
28 Haak D., Aromantyczność – nie wszystkie osoby chcą tworzyć relacje romantyczne, www.dominikhaak.pl/
aromantycznosc-nie-wszystkie-osoby-chca-tworzyc-relacje-romantyczne/ [data dostępu: 8.03.2022].
29 Tamże.
30
Określenia pociągu i związków, www.aromanticism.org/pl/okreslenia-pocaigu-i-zwiazkow [data dostępu:
8.03.2022].
31
Haak D., Aromantyczność – nie wszystkie…
32 Mardell A., The ABC's of LGBT+, Mango, Miami 2016, ebook.
33 Cerankowski K.J., Milks M. (red.), Asexualities Feminist…
34 Chen A., Ace: What Asexuality Reveals About Desire, Society, and the Meaning of Sex, Beacon Press,
Boston 2020, s. 28, 36-37, 139, 140-142, 169, 172.
35 Mollet A.L., Asexuality & Asexuality Studes…
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romatyczną, panromantyczną, homoromantyczną36 czy biromantyczną. Natomiast osoby,
które nie odczuwają pociągu romantycznego, niezależnie od orientacji seksualnej,
nazywane są aromantycznymi37.
Osoby aseksualne to grupa stosunkowo mało przebadana38, co sprawia, że trudne
jest dokładne ustalenie jej liczebności. Dodatkowe wyzwanie stojące przed naukowcami to kwestia wyboru definicji aseksaulności wykorzystywanej w badaniu. Jak
podają Van Houdenhove, Gijs, T’Sjoen i Enzlin, używane są definicje ustalające
aseksualność na podstawie zachowań seksualnych, pożądaniu seksualnym/pociągu
seksualnym, samookreśleniu [się jako osoby aseksualnej]39 oraz łączące kilka z tych
czynników. Według wymienionych tu autorów, każdy ze sposobów zdefiniowania
aseksualności w celach badawczych, niesie ze sobą właściwe sobie problemy mogące
skutkować, na przykład przekłamanymi danymi statystycznymi40. Na podstawie zestawienia istniejących badań, Van Houdenhove, Gijs, T’Sjoen i Enzlin podają, że współczynnik udziału osób aseksualnych w badanych grupach waha się od 0,6% do 5,5% 41.
Podobnie, jak w przypadku innych mniejszości seksualnych, osoby aseksualne
spotykają się z problemami w życiu codziennym wynikającymi z ich orientacji. Zakres
niniejszej pracy nie pozwala na omówienie ich w sposób szczegółowy. Istotne jest
jednak wspomnienie o najważniejszych utrudnieniach, gdyż będą miały one odzwierciedlenie w powieściach omawianych w następnej części tekstu. Jak zostało już
wcześniej wspomniane, do problemów dotykających osoby aseksualne zalicza się m.in.
postrzeganie aseksualności jako choroby lub dysfunkcji, mimo niezgodności tej tezy
z obecną jej oceną przez APA (ang. American Psychiatric Association)42. Ponadto osoby
aseksualne są często postrzegane stereotypowo. Według A. Chen osoby nieaktywne
seksualnie nierzadko przedstawiane są w mediach w sposób negatywny jako ludzie
gorsi od innych, posiadający nieodpowiednio ułożone priorytety życiowe oraz dziecinni43. Autorka wymienia również inne określenia stereotypowo kojarzone z aseksualnością, takie jak pozbawiony pasji, sztywny, nudny, przypominający robota, zimny, [czy]
pruderyjny44 – co odzwierciedla negatywnie nacechowany obraz osób aseksualnych
w społeczeństwie. Osoby aseksualne mogą również doświadczać problemów związanych
ze stawianiem granic w związku oraz z utrzymaniem go, zwłaszcza gdy partner lub
partnerka jest alloseksualna. Według Chen osoba aseksualna może w takiej sytuacji
zmuszać się do uprawiania niechcianego seksu ze względu na poczucie winy lub
obowiązku45. Seksualna niekompatybilność prowadząca do napięć i braku satysfakcji –
często jest więc przyczyną zakończenia danej relacji46. Jak podaje S. Doan-Minh,
36

Chen A., Ace: What Asexuality Reveals About Desire, Society, and the Meaning of Sex, Beacon Press,
Boston 2020, s. 28, 36-37, 139, 140-142, 169, 172.
37 Temże.
38 Van Houdenhove E., Gijs L., T'Sjoen G., Enzlin P., Asexuality: Few Facts, Many Questions,
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0092623X.2012.751073, s. 1, 8-9, [data dostępu: 8.03.2022].
39 Tamże.
40
Tamże, s. 8-9.
41 Doan-Minh S., Corrective Rape: An Extreme Manifestation of Discrimination and the State’s Complicity in
Sexual Violences, s. 169, 172.
42 American Psychiatric Association…, s. 434.
43 Chen A., Ace: What Asexuality Reveals…, s. 36-37.
44 Tamże, s. 37.
45 Tamże, s. 139.
46 Tamże, s. 140-142.
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aseksualne kobiety padają również ofiarami tak zwanego gwałtu naprawczego 47.
Sprawcy tego czynu kategoryzowanego jako zbrodnia nienawiści48 twierdzą, że ich działania motywowane są chęcią „wyleczenia” danej kobiety z aseksualności 49. Niniejsze
przykłady wskazują, że osoby aseksualne nadal są grupą mało rozumianą i akceptowaną
społecznie.

3. Obraz aseksualności w powieściach „Breasts and Eggs” Mieko Kawakami
i „Dziewczyna z konbini” Sayaki Muraty
Osoby aseksualne są również grupą mało reprezentowaną w tekstach kultury.
Liczba dzieł podejmujących temat aseksualności pozostaje niewielka, a przedstawiane
w nich aspekty życia osób aseksualnych mocno ograniczone50, 51. Ponadto większość
filmów, seriali i powieści, w których występują aseksualne postaci, wydaje się skupiać
na doświadczeniach osób bardzo młodych, głównie w wieku nastoletnim. Zjawisko to
jest szczególnie widoczne w przypadku literatury, gdzie większość popularnych
powieści z bohaterami aseksualnymi jest skierowana do młodzieży. Do przykładów
tego rodzaju książek należą „Loveless” Alice Oseman, „Let’s Talk About Love” Claire
Kann, „Summer Bird Blue” Akemi Dawn Bowman czy „Przewodnik dla damy po
halkach i korsarstwie” Mackenzi Lee52. Według N. Hill szczególnie trudno znaleźć
powieści, które można zaklasyfikować jako przedstawiające aseksualność, a jednocześnie skierowane do dorosłych czytelników oraz [przynależące do] literatury pięknej53.
Zdaniem K. Gupty i K.J. Cerankowski aseksualne odczytywanie (ang. asexual
reading) wybranego tekstu jest praktyką nową i potrzebną do zrozumienia medialnych
reprezentacji aseksualności54, 55. Ideę interpretacji przez pryzmat aseksualności można
uznać za rodzaj queer readingu lub queeringu tekstu. Termin ten odnosi się do analizy
i interpretacji dzieła w celu znalezienia, jak podaje C. Sandahl, queerowych
podtekstów56.
Celem rozdziału jest przeprowadzenie analizy głównych postaci powieści „Breasts
and Eggs” Mieko Kawakami oraz „Dziewczyna z konbini” Sayaki Muraty przez
pryzmat aseksualności. Przeanalizowany zostanie stosunek postaci tych utworów do
spraw seksu i związków romantyczno-seksualnych oraz problemy wynikające z odDoan-Minh S., Corrective Rape: An…, s. 169, 172.
Sexual Assault as a Hate Crime, www.vawnet.org/sc/sexual-assault-hate-crime [data dostępu: 9.03.2022].
49 Doan-Minh S., Corrective Rape: An, s. 174.
50 La Marca F., 'We’ve come a long way from ‘asexuality cures’ but mainstream media must do more',
www.bbc.co.uk/programmes/articles/1bYN1sNNpK1QkrTSKk72Kv8/we-ve-come-a-long-way-fromasexuality-cures-but-mainstream-media-must-do-more [data dostępu: 10.03.2022].
51 Kirichanskaya M., How Mainstream Media Has Left the Asexual Members of the LGBTQIA+ Community
Behind, www.themarysue.com/asexual-representation-failure/ [data dostępu: 10.03.2022].
52 20 Books Featuring Asexual Representation You Should Read, www.epicreads.com/blog/ya-books-asexualrepresentation/ [data dostępu: 10.03.2022].
53 Hill N., 8 Asexual Books to Help You Celebrate Pride Month, www.bookriot.com/asexual-books/ [data
dostępu: 10.03.2022].
54 Smith C., Attwood F., McNair B. (red.), The Routledge Companion to Media, Sex and Sexuality,
Routledge, Oxon, Nowy Jork 2020, s. 25.
55 Gupta K., Cerankowski K.J., Asexualities and Media, [w:] Smith C., Attwood F., McNair B. (red.), The
Routledge Companion to Media, Sex and Sexuality, Routledge, Oxon, Nowy Jork 2020, s. 25.
56 Sandahl C., Queering the Crip or Cripping the Queer?: Intersections of Queer and Crip Identities in Solo
Autobiographical Performance, www.ces.uc.pt/projectos/intimidade/media/Queering%20the%20crip_sandahl.pdf,
s. 37 [data dostępu: 10.03.2022].
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mienności bohaterek obu tekstów od reszty przedstawianego w nich społeczeństwa. Ze
względu na brak polskiego wydania „Breasts and Eggs” posłużę się tłumaczeniem
angielskim Sama Betta i Davida Boyda57. W przypadku „Dziewczyny z konbini”
wykorzystane zostanie tłumaczenie Dariusza Latosia58.

3.1. „Breasts and Eggs” Mieko Kawakami
„Breasts and Eggs” (ang. „Piersi i komórki jajowe”, jap. „Natsu Monogatari”) jest
składającą się z dwóch części powieścią autorstwa Mieko Kawakami, wydaną w 2019
roku59. Książka opowiada o losach żyjącej samotnie pisarki Natsuko. Pierwszoosobowa
narracja pozwala poznać czytelnikom codzienność kobiety oraz jej relacje z innymi
członkiniami rodziny. W dalszej części powieści fabuła skupia się na dążeniu Natsuko
do zostania samotną matką, dzięki wykorzystaniu sztucznej inseminacji. „Breasts and
Eggs” kończy podjęcie ostatecznej decyzji przez bohaterkę i urodzenie dziecka60.
W powieści Mieko Kawakami można znaleźć wiele przesłanek, które skłaniają do
uznania głównej bohaterki Natsuko za postać będącą osobą aseksualną. Najważniejszą
z nich jest wyraźnie zauważalne oddzielenie uczuć romantycznych od sfery seksu.
Bohaterka często wraca myślami do swojego byłego ukochanego, Naruse. Z opisów
wspólnych chwil z pierwszą i jedyną miłością w życiu kobiety 61, wyłania się obraz
głębokiego i szczerego uczucia. Jak zostaje podkreślone, wspólnie spędzany czas jest
dla Natsuko źródłem radości i sprawia, że fantazjuje ona o dzieleniu z mężczyzną
przyszłości62. Początkowo związek Natsuko i Naruse ma również wymiar erotyczny63,
jednak z czasem para przestaje uprawiać seks64. Dzieje się tak, gdyż główna bohaterka
nie odczuwa potrzeby odbywania stosunków: seks [z Narusem] nie był czymś, czego
potrzebowałam – nie był czymś, czego pragnęłam65. Postać doświadcza typowego dla
osób aseksualnych oddzielenia pociągu romantycznego od seksualnego. Świadczą
o tym m.in. Następujące słowa kobiety: Pasja i seks nie były dla mnie kompatybilne.
Nic ich ze sobą nie łączyło66.
Mieko Kawakami porusza typowe problemy, które mogą wystąpić w związku
osoby aseksualnej z alloseksualną. Doświadczenia Natsuko na tej płaszczyźnie wydają
się odbiciem rzeczywistości wielu aseksualnych osób. Bohaterka, tak samo jak one67,
próbuje zmuszać się do odbywania stosunków z partnerem, bez uwzględnienia własnych
odczuć: założyłam, że muszę się do niego dopasować – że moim obowiązkiem jako
kobiety było spełnienie jego seksualnych pragnień68. Warto zauważyć, że problem ten
nierzadko występuje w związkach kobiet z mężczyznami, niezależnie od orientacji
seksualnej kobiety, w wyniku norm społecznych zakładających, iż zadaniem partnerki
57

Kawakami M., Breasts and Eggs, Picador, Londyn-Dublin 2020.
Murata S. Dziewczyna z konbini, przeł. D. Latoś, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
59 www.books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163910543 [data dostępu: 11.03.2022].
60 Kawakami M., Breasts and Eggs…
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Tamże, s. 173-174, 312.
62 Tamże, s. 173-174.
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Tamże, s. 173.
64 Tamże, s. 174.
65 Tamże, s. 174.
66 Tamże, s. 175.
67 Chen A., Ace: What Asexuality Reveals…
68 Tamże, s. 175.
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jest poświęcenie się dla partnera69. Autorka pokazuje w powieści przeżycia towarzyszące stosunkom odbywanym przez bohaterkę. Dla Natsuko nie wiążą się one z przyjemnością, lecz z dyskomfortem psychicznym: seks nigdy nie był przyjemny, kojący,
ani zaspokajający70. Stosunek płciowy zostaje w powieści skontrastowany ze spędzaniem czasu na inne sposoby, m.in. na dyskusji o wspólnych zainteresowaniach Natsuko
i Narusego71. Codzienne życie z mężczyzną przynosi bohaterce satysfakcję i poczucie
bliskości. Doświadczenia seksualne są natomiast tego przeciwieństwem: Kiedy nagi
Naruse kładł się na mnie, byłam samotna72. Scena ta po raz kolejny przywołuje występujące u osób aseksualnych oddzielenie romantycznych uczuć od seksu. Niedopasowanie Natsuko i Narusego w sferze seksualnej staje się przyczyną zakończenia ich
relacji73. Jak wspomniano w poprzednim podrozdziale, czynnik ten bywa przyczyną
rozpadu związku osoby alloseksualnej z aseksualną74.
Osobom aseksualnym, niezdającym sobie sprawy ze swojej orientacji seksualnej,
często towarzyszą uczucia frustracji, poczucie bycia gorszym lub ‘wybrakowanym’ 75.
W taki sposób myśli o sobie również Natsuko. Bohaterce trudno jest zaakceptować
siebie. Brak pociągu seksualnego wywołuje u niej poczucie winy: Myślałam, że musi być
ze mną coś bardzo nie tak – jak mogłam nie lubić robić tego z kimś kogo kochałam? 76,
a nawet prowadzi do kwestionowania własnego zdrowia psychicznego 77.
Natsuko boryka się także z poczuciem niedopasowania do otaczających ją osób.
Jako niespełna czterdziestoletnia78, nieposiadająca dziecka singielka, bohaterka wyróżnia
się spośród swoich koleżanek. Scena spotkania pokazuje, jak trudno Natsuko znaleźć
z nimi wspólny język, zwłaszcza gdy rozmowa schodzi na tematy dotyczące małżonków
i dzieci79. Brak pociągu seksualnego oraz potrzeby uprawiania seksu sprawia nawet, że
Natsuko czuje się mniej kobieco w porównaniu z innymi kobietami80. Przez długi czas
bohaterka uważa, że musi ukrywać swoją tożsamość i poprzednie doświadczenia. Jej
sytuacja zmienia się, dopiero gdy zaprzyjaźnia się z Aizawą, któremu może się
zwierzyć81. Choć uczucia bohatera nie są jedynie platoniczne, akceptuje on granice
wyznaczone przez Natsuko82 i staje się dla niej wsparciem w dążeniu do wyznaczonego celu83. Relacja dwójki postaci jest dowodem, jak istotne dla osoby aseksualnej,
podobnie jak dla każdej jednostki heteronormatywnej, są akceptacja i wsparcie.
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Revenge (and Everything in Between), Times Books, Nowy Jork 2009, s. 136.
70 Kawakami M., Breasts and Eggs…
71 Tamże.
72 Tamże.
73 Tamże, s. 179, 416.
74 Chen A., Ace: What Asexuality Reveals…, s. 140-143.
75 Feeling isolated as an asexual in a sexualised society, www.bbc.com/news/magazine-41569900 [data
dostępu: 11.03.2022].
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77 Tamże.
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Tamże.
79 Tamże.
80 Tamże.
81 Tamże, s. 299.
82 Tamże, s. 364.
83 Tamże.
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Ostatnim z najważniejszych w kontekście codzienności osób aseksualnych wątków
jest staranie się o dziecko przez Natsuko. Można przypuszczać, że Mieko Kawakami
wykorzystuje go, by pokazać, jak społeczna idea macierzyństwa ugruntowana jest
w heteronormatywnym, alloseksualnym kontekście. Bohaterka powieści, ze względu
na brak pociągu seksualnego i niechęć do obycia stosunku, rozważa zajście w ciąże
przy pomocy sztucznej inseminacji. Natsuko szybko przekonuje się jednak, że banki
nasienia ograniczają dostępność swoich usług jedynie dla heteroseksualnych par małżeńskich spełniających konkretne kryteria84. System jest nieprzychylny kobietom samotnym i odcina je od szansy spełnienia się w roli rodzica85. Bohaterka czuje się odrzucona. Widzi uprzedzenia społeczeństwa do osób takich jak ona i jednoczesne faworyzowanie jednostek, które idealnie wpisują się w społeczny schemat86. Przeciwności nie
powstrzymują jednak bohaterki w dążeniu do celu. Pomimo przeszkód bohaterce udaje
się zajść w ciążę, dzięki przedstawieniu pełniącego funkcję dawcy przyjaciela jako
konkubenta87. Na końcu powieści marzenie bohaterki się spełnia, kobieta rodzi
upragnione dziecko88. Zakończenie można interpretować jako prywatne zwycięstwo
Natsuko nad nieprzychylnymi jej normami społecznymi.
Z „Breasts and Eggs” wyłania się obraz Natsuko jako osoby aseksualnej. Przedstawiona w powieści bohaterka nie odczuwa pociągu seksualnego, co należy do podstawowych kryteriów najprościej rozumianej aseksualności. Mieko Kawakami pokazuje
w swym utworze, że osoba aseksualna może czuć pociąg romantyczny oraz pragnąć
bliskości o nieseksualnym charakterze. Ponadto w powieści zostały poruszone problemy,
z którymi spotykają się osoby aseksualne w związkach z osobami alloseksualnymi
oraz w sferze planowania rodzicielstwa. Autorka wydaje się wykorzystywać ten ostatni
wątek, by zakwestionować heteroseksualne i alloseksualne normy dotyczące macierzyństwa i prawa do poczęcia dziecka.

3.2. „Dziewczyna z konbini” Sayaki Muraty
„Dziewczyna z konbini” to powieść autorstwa Sayaki Muraty wydana w 2016 roku.
Książka opowiada o losach Keiko, trzydziestokilkuletniej kobiety pracującej od 18 lat
w sklepie samoobsługowym89. Wykonywany zawód i samotne życie bohaterki często
spotyka się z niezrozumieniem ze strony otoczenia. Keiko zgadza się więc na zamieszkanie z przypadkowym mężczyzną, Shirahą, by móc dopasować się do społeczeństwa.
Kobieta szybko odkrywa jednak, że nowy sposób bycia nie jest dla niej odpowiedni
i opuszcza mężczyznę w poszukiwaniu pracy w kolejnym konbini90.
Keiko, tytułowa „dziewczyna z konbini”, jest bohaterką, którą można postrzegać
jako osobę aseksualną. Choć wątki dotyczące sfery romantycznej i seksualnej życia
postaci nie są mocno rozbudowane ze względu na niewielkie rozmiary powieści (142
strony), to jednak dostarczają wystarczającej ilości wskazówek dla uzasadnienia interpretacji. Keiko jest osobą niewykazującą oznak występowania pociągu seksualnego ani
romantycznego, co wskazuje nie tylko na jej prawdopodobną aseksualność, ale
Tamże.
Tamże.
86 Tamże, s. 179, 275-276.
87 Tamże, s. 422-423.
88 Tamże, s. 430.
89 Murata S., Dziewczyna z konbini…
90 Tamże.
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również aromantyczność. Kobieta nie interesuje się też tematyką seksualności i jak
sama przyznaje: nigdy nie przejmowałam się swoją seksualnością (…) ta strefa życia
była mi obojętna91. Postać nie ma i nie czuje potrzeby zdobycia doświadczeń seksualnych: choć nigdy tego nie robiłam, nie miałam ochoty próbować92. Keiko nie postrzega
swojej aseksualności i aromantyczności jako problemu: nie cierpiałam z tego powodu
jakoś szczególnie93, co należy do podstawowych kryteriów u osób identyfikujących się
jako aseksualne.
Mimo że sama postać na ogół nie odbiera swojej orientacji seksualnej i romantycznej negatywnie, spotykają ją z tego powodu nieprzyjemności wynikające z interakcji społecznych. Autorce powieści z powodzeniem udaje się oddać wiele problemów
tej natury, z którymi borykają się osoby aseksualne. Jednym z nich są negatywne
reakcje osób znajomych na aseksualność bohaterki, brak doświadczeń seksualnych
i bycie singielką. Podczas spotkania z koleżankami, w którego czasie Keiko wyjawia
prawdę o swoich doświadczeniach, tworzy się niezręczna atmosfera: wszystkie zamilkły.
Wymieniły zdziwione spojrzenia94. Bohaterka zdaje sobie sprawę, że znajome nie
wiedzą, jak zareagować na jej odmienność i żałuje swojego wyznania95. Kobiety próbują
załagodzić sytuację i pocieszyć Keiko. Ich próby sprawiają jednak, że bohaterka
odczuwa jeszcze większy dyskomfort96. Podobny motyw pojawia się w innej scenie
towarzyskiego spotkania. Keiko zauważa, że jako jedyna z kilkunastu obecnych osób
nie posiada partnera97, co nie jest jednak dla niej problemem. Jak mówi: nie poświęcałam tej sprawie wiele uwagi98. Wbrew swojej woli kobieta zostaje zaangażowana
w dyskusję o małżeństwie. Jeden z rozmówców jawnie wyraża swoje zaskoczenie
i oferuje Keiko niechciane rady, mówiąc protekcjonalnym tonem: powinnaś chociaż
wyjść za mąż. Wiesz, że są teraz przecież portale randkowe i tym podobne, prawda?99.
Do rozmówcy dołącza kolejny mężczyzna, który udziela podobnych rad niezainteresowanej tematem bohaterce powieści: znajdź sobie faceta, już nieważne jakiego100.
Osoby uczestniczące w spotkaniu nie zwracają uwagi na to, że Keiko czuje się
niezręcznie. Zasypują ją krępującymi pytaniami i komentarzami. Jeden z nich, przecież
nie możesz tak żyć101, odzwierciedla niezachwiane przekonanie zebranych o tym, że
sami wiedzą najlepiej, co jest dla kobiety najodpowiedniejsze. Negatywne nastawienie,
brak zrozumienia i oferowanie niechcianych rad to często występujące problemy osób
aseksualnych. W przytoczonych scenach udało się Muracie oddać je w realistyczny
sposób.
Autorka rozważanego tu utworu zwraca też uwagę na próby dopasowania się do
oczekiwań społeczeństwa, których może podejmować się osoba aseksualna. Pewnego
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dnia Keiko, zmęczona reakcjami otoczenia102, postanawia zaproponować wspólne
mieszkanie byłemu pracownikowi sklepu, Shirasze103. Mężczyzna jest bohaterce
obojętny. Dwójki nie łączy przyjaźń, Shiraha nie jest też atrakcyjny dla Keiko pod
względem wyglądu104. Kobieta ma jednak nadzieję, że obecność mężczyzny w domu
pomoże jej uniknąć komentarzy zmartwionej rodziny i znajomych. Zgodnie z oczekiwaniami, siostra Keiko reaguje na wiadomość entuzjastycznie. Zakłada, że wspólne
mieszkanie z mężczyzną zapewni jej szczęście oraz ‘normalność’105. Podobnie reagują
koleżanki Keiko i zaczynają postrzegać ją jako podobną do siebie106, mimo że wcale
się nie zmieniła. Sugihara nie okazuje się jednak oczekiwanym przez Keiko gwarantem spokoju i wolności od społecznych oczekiwań. Gdy sekret wychodzi na jaw,
Keiko musi ponownie radzić sobie z rozczarowaniem ze strony bliskich 107. Natomiast
wieści o wspólnym mieszkaniu wywołują zainteresowanie wśród współpracowników,
po raz kolejny zmuszając kobietę do unikania niepożądanych pytań 108. A kiedy
bohaterka postanawia się zwolnić z pracy, sumiennego kierownika sklepu interesuje
jedynie, czy para planuje ślub. Zasmucona postawą przełożonego Keiko stwierdza:
[kierownika] już nie było. Przede mną stał zwykły samiec homo sapiens pragnący, aby
przedstawiciele jego gatunku się rozmnażali109. Usilne próby wpasowania się w oczekiwania innych stają się przyczyną apatii i zagubienia kobiety 110. Na końcu powieści,
mimo ostrzeżeń Shirahy: będziesz żyła samotnie, prześladowana przez całą resztę111,
bohaterka postanawia porzucić nowe, niepasujące do niej życie i powrócić do pracy
w konbini. Tytułowe konbini można więc traktować dosłownie jako zawodowe powołanie albo jako metaforę życia zgodnie z sobą wbrew przeciwnościom i uprzedzeniom.
Keiko z powieści „Dziewczyna z konbini” można określić jako osobę aseksualną
i aromantyczną. Postać ta nie odczuwa bowiem pociągu aseksualnego ani romantycznego, co charakteryzuje jednostki należące do tych orientacji, nie wykazuje także zainteresowania współżyciem seksualnym. Sayaka Murata przedstawia w książce problemy,
których może doświadczyć osoba aseksualna, takie jak brak akceptacji i oferowanie
niechcianej pomocy. Autorka podkreśla również zgubne skutki prób dopasowania się
do obowiązujących w społeczeństwie schematów.

4. Podsumowanie
Bohaterki powieści „Breasts and Eggs” oraz „Dziewczyna z konbini” można uznać
za osoby reprezentujące orientację aseksualną. Zarówno Keiko, jak i Natsuko są
postaciami, które nie odczuwają pociągu seksualnego, co jest charakterystyczne dla
osób aseksualnych. Ponadto bohaterka powieści Sayaki Muraty nie doświadcza także
pociągu romantycznego, co sprawia, że można zaliczyć ją jako osobę aromantyczną.
Obie autorki poświęciły sporo miejsca w swojej twórczości na zilustrowanie problemów,
Tamże, s. 85.
Kawakami M., Breasts and Eggs…, s. 87.
104
Murata S., Dziewczyna z konbini…, s. 43-44.
105 Tamże, s. 88.
106
Tamże, s. 100.
107 Tamże, s. 115-116.
108 Tamże, s. 104-107.
109 Tamże, s. 124.
110 Tamże, s. 127-130.
111 Tamże, s. 140.
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których doświadczają osoby aseksualne. Są to m.in. brak akceptacji, stygmatyzacja
i problemy występujące w związkach z osobami alloseksualnymi. Z tych względów,
ale także biorąc pod uwagę niewielką reprezentację bohaterów aseksualnych w literaturze
skierowanej do dorosłych odbiorców112, można uznać powieści Kawakami i Muraty za
pozycje wartościowe. Dają one możliwość bliższego zapoznania się z doświadczeniami osób aseksualnych wielu czytelnikom, a tym samym mogą zwiększyć społeczną
świadomość o tej niewidzialnej orientacji113.
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Aseksualność w powieściach „Breasts and Eggs” („Natsu Monogatari”) Mieko
Kawakami i „Dziewczyna z konbini” („Konbini ningen”) Sayaki Muraty
Streszczenie
Aseksualność to orientacja seksualna odnosząca się do osób, które nie odczuwają pociągu seksualnego.
Mimo zwiększającej się akceptacji oraz świadomości na temat osób LGBT+ społeczna świadomość
o aseksualności pozostaje niska. Osoby aseksualne są grupą mało reprezentowaną w kulturze, a postaci
aseksualne w literaturze skierowanej do dorosłych należą do rzadkości. Nie znaczy to jednak, że niemożliwe
jest znalezienie bohaterów literackich, których można poddać aseksualnej interpretacji.
Artykuł składa się z czterech części: wstępu, części dotyczącej najważniejszych zagadnień na temat aseksualności, części interpretacyjnej oraz podsumowania. Wiedza zawarta w podrozdziale pierwszym i drugim
umożliwiają przeprowadzenie interpretacji utworów literackich. W podrozdziale trzecim zawarto analizę
powieści „Breasts and Eggs” Mieko Kawakami oraz „Dziewczyna z konbini” Sayaki Muraty. Wykorzystano
w niej technikę aseksualnego odczytywania tekstu (ang. asexual reading), pochodną queer readingu, czyli
analizę i interpretację aseksualnych podtekstów dzieła. Analiza obu tekstów udowadnia, że ich główne bohaterki mają cechy zgodne z orientacją aseksualną. Obie powieści poruszają również problemy, z którymi
borykają się osoby aseksualne na co dzień, co może pomóc czytelnikom je zrozumieć.
Słowa kluczowe: aseksualność, queer studies, literatura japońska, Mieko Kawakami, Sayaka Murata

Asexuality in „Breasts and Eggs” („Natsu Monogatari”) by Mieko Kawakami
and „Convenience Store Woman” by Sayaka Murata
Abstract
Asexuality is a sexual orientation describing people who do not experience sexual attraction. Despite growing
acceptance and awareness about LGBT+ people, social awareness about asexuality remains low. Asexual
people are unrepresented group in media, and asexual characters in literature intended for adult readers
remain a rarity. However, this does not mean that it is impossible to find characters that could be interpreted as
asexual.
The article consists of four parts: introduction, subchapter dedicated to key knowledge about asexuality,
subchapter dedicated to interpretation of the two novels, and summary. The first and second subchapters
are dedicated to an overview of asexuality and related issues in order to make the interpretation of the texts
possible. The third subchapter is dedicated to the analysis of the novels „Breasts and Eggs” by Mieko
Kawakami and „Convenience Store Woman” by Sayaka Murata. This part of the article uses the asexual
reading technique, which stems from the practice of queer reading. Asexual reading uses hidden asexual
subtexts in the analysis and interpretation of the work. The analysis proves that the main characters of both
novels have characteristics in accordance with asexuality. Both texts also touch on problems with which
asexuals deal on everyday basis, which might help the readers to understand asexual people.
Keywords: asexuality, queer studies, Japanese literature, Mieko Kawakami, Sayaka Murata
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Naturalizacja przestrzeni publicznej.
Strajk Kobiet w perspektywie „Bachantek” Eurypidesa
1. Wprowadzenie
Zjawiskiem przybierającym w ostatnim czasie na sile w aglomeracjach miejskich
stają się ruchy protestu, do których na polskim gruncie zalicza się Ogólnopolski Strajk
Kobiet, a szczególnie organizowane przez niego manifestacje z końca października
i pierwszej połowy listopada 2020 roku. W postaci radykalnej i ekstremalnej ruchy
protestu – aktywizowane przez wydarzenia o dużym ładunku emocjonalnym, wzmacnianym poprzez przekaz w mediach społecznościowych – kierują się przeciw społeczności, jej tradycji i formom symbolicznym, zwracają się przeciw miejscu i jego kwintesencji, tj. przestrzeni publicznej. Teza ta zostanie uzasadniona w oparciu o koncepcję
kryzysu mimetycznego René Girarda, który obrazują „Bachantki” Eurypidesa, wiążące
miejsce naturalne i dokonującą się w nim ofiarę z oczyszczeniem zbiorowości. W kolejnym kroku wykazano, iż rozkład tradycyjnych struktur społecznych, instytucjonalnych i symbolicznych, charakterystycznych dla społeczności przedprzemysłowych,
powoduje z jednej strony odczarowanie świata (M. Weber), z drugiej jego ponowne
zaczarowanie (M. Heidegger) – aktywizację mitycznego fantazmatu. Efektem ponowoczesnej płynności życia, osłabienia związku z miejscem, nomadycznej deterytorializacji miejsca staje się afektywna i akefaliczna podmiotowość, dokonująca naturalizacji, neosemantyzacji i neopogańskiej sakralizacji przestrzeni architektonicznej.

2. „Bachantki” Eurypidesa jako model kryzysu ofiarniczego
Według Girarda tragedia grecka demistyfikuje przemoc zawartą w micie po to, aby
ją uprawomocnić, odsłonić jej kulturotwórczą rolę3. U podłoża świata ludzkiego, a zatem
też i przestrzeni architektoniczno-egzystencjalnej sytuuje się akt krwawej ofiary (np.
założenie Rzymu i wyznaczenie granicy wiąże się z zabójstwem Remusa przez
Romulusa), który jest przez tę społeczność reprodukowany w aspekcie symbolicznym
i realnym4. Krew niewinnej ofiary, która następnie zostaje na poziomie symbolicznym
obciążona winą, staje się „kamieniem węgielnym” kultury, wprowadza i utrzymuje
w mocy różnice kosmiczne, przestrzenne i społeczne. Analizę powyższej tezy rozpocznijmy od krótkiej prezentacji treść tragedii Eurypidesa. Tebańczycy świadomie ignorują
kult Dionizosa, który jest synem Zeusa i Semele, jednej z córek założyciela miasta
Kadmosa. Ów nowy bóg wydaje się im zbyt ludzki, zbyt im bliski, aby można było
uznać jego boskość, jest zbyt swojski, a zatem w swej boskości musi stać się całkiem
ewa.smolka-drewniak@pwsz.nysa.pl, Wydział Nauk Społecznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nysie, www.pwsz.nysa.pl.
2 tomasz.drewniak@pwsz.nysa.pl, Wydział Nauk Społecznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nysie, www.pwsz.nysa.pl.
3 Girard R., Sacrum i przemoc, przeł. Plecińscy M. and J., Brama, Poznań 1993, s. 167-196.
4 Eliade M., The Sacred and the Profane. The Nature of Religion, przeł. Trask W.R., A Harvest Book
Harcourt, New York 1987, s. 100.
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obcy. Ta swojskość być może stanowi najważniejszy powód, dla którego Tebańczycy
nie uznają jego boskości: przodują tu siostry Semele – Autone, Ino, Agaue oraz syn tej
ostatniej, władca Teb Penteusz5.
Właściwa fabuła „Bachantek” rozpoczyna się w momencie, gdy Penteusz powraca
do Teb na wieść o ucieczce kobiet z miasta i nakazuje, pomimo rad Kadmosa i Tejrezjasza, pojmanie kobiet oraz inicjatora nieporządku, zniewieściałego przybłędy6 –
Dionizosa. Kobiety bowiem nie tylko nie powracają do Teb, lecz dopuszczają się też
aktów przemocy, których ofiarami są zwierzęta i mężczyźni. O ile pochwycenie kobiet
okazuje się niewykonalne, o tyle przybysz – Dionizos daje się pojmać i nakłania zaciekawionego Penteusza do udania się w stroju kobiecym na miejsce orgii bakchicznych.
Tam demaskuje intruza, na skutek czego zostaje on rozszarpany przez matkę, ciotkę
i pozostałe kobiety. Powracają one do miasta, a tam opuszcza je dionizyjskie upojenie,
a na jego miejsce wkracza świadomość mordu na Penteuszu. Tragedię kończy tryumfalne wkroczenie Dionizosa do Teb i wypędzenie z miasta morderczyń Penteusza.

3. Kobieta i miejsce
W kulturze greckiej miejsce związane jest z zadomowieniem się, ogniskiem domowym, życiem cywilizowanym oraz obowiązywaniem norm moralnych. Tam, gdzie
wznosi się miasto, można spodziewać się uznania prawa gościnności, bezpieczeństwa,
ziemi uprawnej; we wszystkim tym zresztą zaznacza się obecność kobiety. Takie właśnie
pytania, przedkłada u Eurypidesa, Odyseusz zamieszkującemu wyspę Polifema Sylenowi7.
W odpowiedzi słyszy, że Cyklop nie wznosi swej siedziby, żyje w jaskini, nie ma rodziny, nie zna też napoju człowieka cywilizowanego – wina, ani jego pokarmu –
chleba8. Kieruje się instynktem i popędami, nie istnieją dlań tabu seksualne (upity
winem gwałci Sylena) i żywieniowe (spożywa mięso ludzkie). Nie wykorzystuje ognia
do przygotowywania potraw i nie uprawia ziemi. W świecie tym kobieta jest nieobecna,
co pociąga za sobą nie tylko zapóźnienie cywilizacyjne i barbarzyńskie obyczaje, ale
również brak organizacji politycznej. Na pytanie Odyseusza o to, kto sprawuje na wyspie
władzę, Sylen odpowiada: To dzicz. Nie słucha nikt nikogo w niczym9. W interpretacji
Arystotelesa źródłem władzy politycznej jest władza w gospodarstwie domowym:
mężczyzny nad kobietą i kobiety nad pozostałymi domownikami. Bez kobiety nie ma
wspólnoty domowej, podziału czynności, bowiem uzupełnia i dopełnia ona mężczyznę –
nie może on jej zastąpić, tak jak w pracy na roli zastępuje go niewolnik. Rzecz najważniejsza, kobieta poprzez tylko jej właściwą zdolność rodzenia zapewnia gospodarstwu ciągłość – następstwo zarządzających nim pokoleń. Mimo iż odmiennej natury,
obie formy panowania wprowadzają porządek w relacje międzyludzkie. Prowadzenie
gospodarstwa domowego wymaga specyficznych czynności i obyczajów, które nie są
znane człowiekowi żyjącemu w samotności. Konsekwentnie oikos nie jest „samotną
wyspą” na oceanie dzikości, lecz współdziała z innymi gospodarstwami; dopiero jako
ich wspólnota tworzy się samowystarczalne miasto. Obyczaje stanowią o trwałości
Eurypides, Bachantki, [w:] Eurypides, Tragedie, przeł. Łanowski J., Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1980, s. 417-419.
6 Tamże, s. 430.
7 Tenże, Cyklop, [w:] Eurypides, Tragedie, przeł. Łanowski J., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
1972, s. 28-29.
8 Tamże, s. 28-29.
9 Tamże, s. 28.
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miasta: tam, gdzie obecne są żona, matka i córka, tam mężczyzna łagodzi swoją pierwotną dzikość i nieokrzesanie. Tam też realizacja popędu seksualnego przybiera ściśle
określone reguły; ograniczona też jest władza mężczyzny nad kobietą, w odróżnieniu
od barbarzyńców, którzy traktują ją na równi z niewolnikiem, w czym też można
upatrywać, zdaniem Arystotelesa, charakteryzującego ich wielożeństwa10.
Miasto, a wraz z nim ład społeczny i aksjologiczny wiąże się ze stałą (realną
i intencjonalną) obecnością kobiet w przestrzeni miejskiej, w ramach granic gospodarstwa domowego. Tymczasem w „Bachantkach”, ostatniej sztuce Eurypidesa, wątkiem
przewodnim staje się dezorganizacja społeczna przestrzeni miejskiej dokonująca się za
sprawą przemieszczenia się mieszkanek Teb, dotkniętych dionizyjskim upojeniem, na
wzgórza Kitajronu i porzucenie przez nie wzorców zachowań właściwych dla kobiet.
W tragedii tej, opowiadającej o krwawych początkach kultu dionizyjskiego, Dionizos
przedstawia się jako bóstwo niezwiązane z określonym miejscem: nagle nawiedza
i opuszcza świat człowieka, reprezentując – jak wykażemy poniżej – odniesienie względem nieludzkiego (antyludzkiego) centrum kosmicznego. Jest bóstwem koniecznej
przerwy w zwykłym rytmie czasu oraz odwrócenia zwyczajowo przyjętych ról i sposobów postępowania. Opozycja przestrzenna miasta i dzikiej przyrody przedstawia się
w dyskursie prowadzonym w „Bachantkach” jako opozycja porządku i nieporządku,
ale też jako opozycja świata ludzkiego i świata boskiego, profanum i sacrum. System
organizacji przestrzennej polis, opierający się na opozycji oikos (sfera prywatna) –
agora (sfera publiczna) jest ściśle powiązany z systemem religijnym i opozycją bóstw
chtonicznych oraz uranicznych (olimpijskich), strukturą społeczną – wyrażającą się
w przeciwstawieniu rodziny wspólnocie politycznej (obywatelskiej) oraz różnicą płciową
pomiędzy kobietą i mężczyzną. Polis opiera się na dwóch przestrzenno-religijno-społecznych centrach: centrum społecznym, którym jest agora (przestrzeń publiczna)
i centrum egzystencjalnym (przestrzeń prywatna), którym jest oikos, scentrowany wokół
ogniska, łoża i kobiety. Układ ten wymaga też odniesienia do centrum kosmicznego,
które reprezentuje Dionizos (przestrzeń naturalna, ale i przestrzeń sakralna).

4. Dzika przyroda a epifania boskiej mocy
Miejsce, jak wiadomo, związane jest z określonymi wzorcami myślenia i działania.
Dzika przyroda przenosi człowieka nie tylko w przestrzenną bliskość z naturą, lecz
także otwiera człowieka na działanie ciemnej, mrocznej i przedludzkiej siły. Opętane
przez Dionizosa mieszkanki Teb udają się poza miasto, poza pola uprawne na zalesione wzgórza, aby tam powitać nadciągającego boga, którego kultowi przeciwstawia
się także król Teb. W jego oczach kobiety, oddające cześć Dionizosowi, upijają się
winem oraz odrzucają władzę królewską i moralność polis: (…) jedna z nich za drugą
czmycha/ W ustronie – służyć rozkoszą mężczyznom11. Bakchiczna orgia stanowi tym
samym powrót do kultu Afrodyty, pierwotnego zmieszania wszystkiego ze wszystkim.
Przekształca kobietę z matki i żony w samicę, unieważnia porządek rodziny i polis.
Dionizos wprowadza je tam, gdzie przestrzeń nie posiada ludzkich ograniczeń – architektonicznej i humanizującej (cywilizującej) strukturyzacji, co wyzwala w nich zwierzęce impulsy, ale zarazem staje się miejscem nadobfitości istnienia, a także jego
10
11

Arystoteles, Polityka, przeł. Piotrowicz L., Altaya DeAgostini, Warszawa 2002, s. 13-15.
Eurypides, Bachantki, s. 426.
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pierwotnej jedności12. Przestrzeń ta pozostaje nieskażona pracą człowieka, ujawnia ukryte
pragnienia, kusi i zagraża porządkowi społecznemu, np. zakochanej w Hippolytosie
Fedrze roi się przemierzanie dzikich ostępów i polowanie13.
Dzika przyroda to – w ujęciu Penteusza – stan pierwotnego zmieszania, gdzie człowiek podlega niestłumionym pragnieniom i żądzom. Dla kobiet oznacza to odpowiednio wyzwolenie ze wstydu i oddanie się seksualnej rozwiązłości14. Jeżeli kobieta
pozostaje nieskrępowana, nieograniczona władzą mężczyzn, pociąga to za sobą w konsekwencji opuszczenie siedliska – oikos, polis ‒ przez istotę, która symbolizuje jego
ciągłość, która chroni boski płomień ogniska domowego. Bez kobiet bowiem miasto
nie może istnieć, z kolei jego przestrzeń architektoniczna, symboliczna strukturyzacja
ról społecznych pozwala zapanować na drzemiącą w kobietach dionizyjską mocą
tworzenia i niszczenia.
Przepełnione dionizyjskim entuzjazmem matki, żony i córki zespalają się w podstawowym żywiole kobiecości – doświadczaniu nadciągającego nowego życia, doświadczeniu, któremu nie można się oprzeć. Jednocząc się z pierwotną boską mocą, stapiają
się w całość, w której traci znaczenie zróżnicowanie ze względu na wiek, pozycję
społeczną, a także pokrewieństwo. Wykraczając poza porządek ludzki, upodabniają się
do tego, co ponadludzkie – boga i tego, co poniżej człowieka – zwierzęcia: zabijają bez
użycia narzędzi, spożywają surowe mięso, białym karmią zwierzę mlekiem15. Sytuują
się zatem pomiędzy tym, co ludzkie i tym, co zwierzęce16. Menady dysponują wprost
nadludzką siłą i odwagą, one też odgrywają męską rolę: dominują w akcie seksualnym
i zajmują się łowami, a jako towarzyszki Dionizosa przemierzają świat bez stałego
miejsca pobytu. W zbrojnej konfrontacji zmuszają do ucieczki z pola/ Kobiety mężczyzn!17
W miejscu naturalnym zanika różnica pomiędzy człowiekiem, zwierzęciem a bogiem,
a także pomiędzy mężczyzną i kobietą. Penteusz za namową Dionizosa przywdziewa
kobiece szaty i udaje się poza miasto, aby śledzić kobiety pogrążone w dionizyjskim
szale. Kobiety za sprawą Dionizosa dostrzegają intruza, uznają go za zwierzę ofiarne
i rozszarpują. „Uporządkowana” przemoc mężczyzn względem kobiet, przemoc organizująca ekskluzywność przestrzeni politycznej, zostaje odwrócona. Jawi się ona teraz
jako przemoc właściwa dla stanu dzikości – bachantki zadają śmierć bez użycia narzędzi.
Penteusz umiera, ponieważ narusza sferę wyodrębnioną tylko dla kobiet, sferę, gdzie
kobieta dominuje nad mężczyzną – pierwotne chtoniczne centrum, w którym uobecniała się jedność narodzin i śmierci, płodzenia i niszczenia; wkracza w nią, tracąc
zarazem swą męską i ludzką naturę. W tym też upodabnia się on do Dionizosa, który
jako Zagreus został rozszarpany przez Tytanów, a akt rozszarpania Penteusza jest
jednocześnie aktem syno- i siostrzeńcobójstwa, który jawi się jako zwierzę-ofiara.
Girard odczytuje przejście kobiet z peryferii przestrzeni politycznej poza jej granice
jako ucieczkę mieszkańców miasta przed kryzysem wywołanym przez mężczyzn 18.
Tamże, s. 448.
Tenże, Hippolytos, [w:] Eurypides, Tragedie, przeł. Łanowski J., Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1967, s. 219-220.
14
Tenże, Bachantki, s. 429.
15 Tamże, s. 448.
16 Segal Ch., Tragedy and Civilization. An Interpretation of Sophocles, Harvard University Press, Cambridge
1981, s. 37.
17 Eurypides, Bachantki, s. 450.
18 Girard R., Sacrum i przemoc, s. 193-195.
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Kryzys ten może zażegnać tylko przemoc, dlatego też Penteusz każe schwytać kobiety,
lecz w dionizyjskim uniesieniu nie obejmują ich żadne ograniczenia – więzy zsuwają
się im z nóg, a zamknięte drzwi same się otwierają19. Także wobec Dionizosa władca
Teb okazuje się bezsilny. Penteusz stanowi obrońcę porządku, lecz pojmuje go zbyt
wąsko – nie ma w nim miejsca dla Dionizosa, który nie wzmaga porządku, lecz go
destabilizuje, prowadząc wręcz do jego destrukcji. Biorąc pod uwagę, że Dionizos
stanowi alter ego Penteusza, są kuzynami i charakteryzują się podobieństwem w swym
rozdwojeniu, to przyczyną kryzysu polis jest sam Dionizos, który pragnie doprowadzić
do krwawej ofiary, przywracającej zaburzony przez siebie porządek.

5. Logika i antynomie dionizyjskiego sacrum
Dionizyjskie sacrum charakteryzuje się ekstremalnym dualizmem – od przychylnej
człowiekowi łagodności po bezwzględne okrucieństwo, stanowi zatem odzwierciedlenie
mocy Matki-Ziemi. Sposób jawności bóstwa zależy od odpowiedzi człowieka na wieść
o boskości Dionizosa, na wezwanie do oddania mu boskiej czci. Zdesakralizowana
przestrzeń miejska zamyka człowieka na uznanie przekraczającego go porządku, normatywny staje się tutaj ludzki rozum oparty na ludzkim doświadczeniu. Logika odrzucenia i ustanowienia boskości Dionizosa przebiega w następującej sekwencji: odrzucenie
przez kobiety, zesłanie na nie szaleństwa upojenia, „szaleństwo rozumu” Penteusza,
prowadzące go do poddania się dionizyjskiej fascynacji, śmierć Penteusza, tryumfalne
wkroczenie Dionizosa do Teb, a wreszcie ukaranie członków własnej rodziny. Mamy
zatem do czynienia z aktami przemocy i jej narastaniem w łańcuchu wzajemności:
ludzi wobec boga, ludzi wobec zwierząt, ludzi wobec ludzi i boga wobec ludzi. Przemoc
obejmuje zatem całość istnienia, aby znaleźć swój kres w przemocy boga, porządkującej czasowo relacje międzyludzkie.
W rozumieniu Greków przestrzeń publiczna opiera się na negacji wyłączności
natury i boskości, a następnie na negacji wyłączności związków rodzinnych (sąsiedzkich).
Przekraczanie przestrzeni naturalnej, a następnie egzystencjalnego obszaru oikos,
z konieczności obciąża człowieka tragiczną winą i prowadzi do wiecznie powracającego
kryzysu oraz do tragicznej katastrofy20. Wynika to stąd, że świat powstaje poprzez
upostaciowienie pierwotnej mocy (Gaja rodzi bogów), a następnie walkę pomiędzy
bogami o moc. Bóg czy człowiek mogą być tylko panami mocy, która jest od nich
niezależna i która, krążąc pomiędzy bytami, wyczerpuje się, i która zostaje odnowiona
poprzez ich zniszczenie (ten sposób myślenia uwidacznia się w heraklitejskiej i stoickiej idei ekpyrosis – odnowienia całości świata poprzez jego zniszczenie). Parafrazując
Heraklita, można powiedzieć, że śmierć boga (Penteusza jako obrazu Dionizosa)
warunkuje życie człowieka, a śmierć człowieka (Penteusza) warunkuje życie boga,
uznanie Dionizosa w jego boskości. Dla trwałości świata konieczna jest śmierć i boga
i człowieka, co spełnia się w odniesieniu do ludzko-boskiego herosa. Pomiędzy ludźmi,
pomiędzy bogami, lecz także pomiędzy ludźmi i bogami toczy się rywalizacja o moc,
która ulega skoncentrowaniu w bohaterze tragicznym (poprzez hybris staje się równy

19

Eurypides, Bachantki, s. 435.
Sofokles, Antygona, przeł. Morawski S., Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich,
Wrocław 1950, s. 14-15.
20
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bogom), doprowadzając do zaburzenia harmonii, musi następnie poprzez jego upadek
i zniszczenie zostać zdekoncentrowana, umożliwiając tym samym odnowienie świata21.
Miejsce zawiera w sobie, co obrazuje Dionizos, dialektykę życia i śmierci, i odnawia
się poprzez śmierć, jest swojskie, a zarazem skrywa w sobie niszczącą moc, niczym
Pramatka, będąca źródłem życia i śmierci dla wszystkich swoich dzieci. Przedstawione
w „Bachantkach” ujęcie genealogicznego i przestrzennego (nie)porządku polis (kultury)
można schematycznie opisać w następujący sposób: (1) pierwotnym źródłem życia,
z którego wyłania się miasto, jest „przestrzeń boska” (miejsce naturalne jako pierwotna
i niezróżnicowana jedność), charakteryzująca się nadmiarem mocy, a co za tym idzie,
niemożliwością cywilizacji (miasta); (2) z przestrzeni boskiej, która zostaje naruszona
i podporządkowana człowiekowi, pochodzi „przestrzeń ludzka”, polis, architektoniczny,
prawny, symboliczny i normatywny ład życia ludzkiego; (3) ład ten możliwy jest dzięki
binarnej i hierarchicznej strukturyzacji uniwersum cielesnego, symbolicznego, prawnego i przemieszczeniu kobiety w sferę oikosu – ukonstytuowaniu męskiej wspólnoty
obywatelskiej, a także małżeńskiej regulacji kobiecego erosa; (4) nadmiar mocy przestrzeni boskiej przedstawia się jako chaos, unieważnienie rozróżnień strukturalnych
(płci, roli społecznej, władzy, małżeńskiego porządku erosa); (5) w polis za sprawą
męskiej wspólnoty politycznej narasta konflikt tego, co boskie (sacrum) i tego, co
ludzkie (profanum), boskości chtonicznej i boskości uranicznej, porządku życia oraz
porządku doskonałości; (6) ponieważ polis dosięga kryzys, którego mężczyźni nie
mogą przezwyciężyć, dlatego w jej przestrzeni, a ściślej mówiąc w wyróżnionych
ośrodkach miasta-państwa lub też w centrum kosmicznym, pojawia się kobieta, przez
którą uobecnia się pogwałcona przez mężczyzn (porządek instytucjonalny) moc, która
przybiera teraz destrukcyjną dla miasta postać; (7) kobieta posiada także zdolność
rozporządzania ową mocą, w taki sposób, który przywraca porządek, ukonstytuowany
w momencie powstania polis; (8) ponieważ miasto uznaje prawa boskie, kobieta może
powrócić do właściwego dla siebie miejsca, tj. do oikosu. Ostatnim momentem tego
procesu (9) – momentem możliwym dzięki (6), (7) i (8) – jest zamknięcie się cyklu, to
znaczy powrót do ładu (2), a jednocześnie odtwarzanie opisanego cyklu (2) – (9), aż do
ostatecznej katastrofy społeczności, a więc powrotu do (1).
Eurypides wskazuje, iż kultura grecka ufundowana jest na nieustannie nawracającym
kryzysie, wypływającym z natury ludzkiej wspólnoty. Kryzys ten nie może być ostatecznie zażegnany: jest wyłącznie przezwyciężany, przy czym jego przezwyciężenie
stanowi każdorazowo tylko przywrócenie porządku, z którego się on wyłania. „Bachantki” nie tylko wskazują, że kryzys ten nieustannie powraca, ale że coraz bardziej
się pogłębia. I to nie tylko za sprawą niewłaściwego stosunku człowieka do Dionizosa,
ale również na skutek powiązania polis z tym bóstwem, a szerzej, z racji zanurzenia
polis w micie i właściwym dla niego archetypie wiecznego powrotu. Nie pozwala on –
jako iż istota tego procesu pozostaje dla świadomości mitycznej skryta22 – na fikcjonalizację i teatralizację dionizyjskiego fantazmatu, implikując jego realne odtwarzanie.
Mit wprawdzie oddziela człowieka od bezpośredniości naoczności, lecz zastępuje ją
przymusem sekwencji przedstawieniowej, poddając człowieka władzy wyobraźni,
pożądania, cierpienia i przemocy, wpisując go nieuchronnie, wraz z jego przestrzenią
egzystencjalną i architektoniczną, w tragiczność. Daje wprawdzie człowiekowi zado21
22

Girard R., Sacrum i przemoc, s. 207-213.
Girard R., Kozioł ofiarny, przeł. Goszczyńska M., Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991, s. 163-217.
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mowienie w świecie, poczucie bliskości i jedności z całością istnienia, lecz uruchamia
także swą własną antynomię, prowadzącą do konfliktu i ofiary (ofiar), rekonstytucji
porządku poprzez przemoc.

6. Druga nowoczesność i utrata miejsca
Przedstawiony powyżej model kryzysu wspólnoty, jej odnowienia poprzez przemoc
fizyczną i symboliczną, opierającą się na „powrocie do natury”, może być wykorzystany
jako narzędzie heurystyczne do analizy aktualnych zjawisk na poziomie askologiczno-symboliczno-społecznym. Pozwala to na ujęcie „odczarowanego” i ponowoczesnego
świata jako postsekularnego, „zaczarowanego” w odmienny sposób. Uświęcenie następuje poprzez odniesienie do postaci sarcum, która nie sytuuje się już „nad” światem
ludzkim, lecz „pod” nim, nie wytwarza napięcia ascetyczno-progresywnego, a ekstatyczno-regresywne, nie jest duchowa tylko quasi-naturalna. O ile Girard wskazuje, że
chrześcijaństwo demitologizuje mit, odsłania krwawe podłoże kultury i zarazem funduje ją na nowym „kamieniu węgielnym”, ofierze Chrystusa, która poprzez miłość
i wybaczenie unieważnia wrogość pomiędzy Bogiem a człowiekiem, a także pomiędzy
ludźmi, o tyle kryzys tradycyjnych więzi społecznych i ładu instytucjonalno-symbolicznego prowadzi od końca XVIII wieku do postulatu ponownego zadomowienia
człowieka w micie. To, co mityczne powraca, nie tyle poprzez odtworzenie antycznej
mitologii, co w połączeniu mocy z immanencją, tymczasowym urzeczywistnianiem się
boskości w człowieku poprzez przekraczanie granic określających kondycję ludzką23.
Z tego też względu figura Dionizosa i chwilowej więzi afektualnej wykorzystywana
jest przez Maffesolego do opisu rytmu życia współczesnych społeczeństw, oscylującego pomiędzy dwoma ekstremami: racjonalistycznym indywidualizmem (sfera
pracy zawodowej) i afektualnym (neo)trybalizmem (rozrywka, więzi społeczne, sfera
polityczna)24. „Dionizyjska orgia”, zużywając, niszcząc, unieważniając podstawowe
normy organizujące tożsamość zbiorową i indywidualną, umożliwia istnieniu powrót
do początku, pierwotnego zmieszania wszystkiego ze wszystkim, reaktualizując twórczą,
a zarazem destrukcyjną moc chaosu. Doświadczenie wspólnoty, bycia razem z innymi,
swojskości, przynależności do całości jest uobecniane za cenę przekształcenia z jednej
strony wyizolowanych racjonalnych podmiotów w akefaliczną, afektualną, współczującą
całość, z drugiej zaś demonizacji oponentów25.
Instytucje, uobecniające porządek symboliczno-normatywno-przestrzenny, chronią
przed naturalizacją, a także przed ujawnieniem się destruktywnej strony ludzkiego
jestestwa. Tymczasem wraz z rozwojem technologicznym, przekształceniem kapitalizmu
opartego na powściągliwości w kapitalizm konsumpcyjny26, zanikają tradycyjne formy
regulujące relacje międzyludzkie. Stopniowej dekonstrukcji podlega struktura topologiczna kształtowania i realizacji człowieczeństwa: unieważnione zostaje „nad”, ku
któremu ma dążyć człowiek. Jego aktywności przestają się już wpisywać w pole

Augé M., Duch pogaństwa, przeł. Wakar K., Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2010, s. 78-79.
Maffesoli M., The Shadow of Dionysus. A Contribution to the Sociology of the Orgy,
transl. Linse C., Palmquist M.K., SUNY Press, New York 1993, s. 17-157.
25 Patočka J., Heretical Essays. In the Philosophy of History, transl. Kohák E., OPEN COURT, Chicago and
La Salle 1990, s. 100-114.
26 Zob. Bell D., The Cultural Contradictions of Capitalism, Basic Books, Inc. Publishers, New York 1978.
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„stabilnego napięcia wertykalnego”27 i przemieszczają się na powrót „w” „matczyne
pole” zaspokajania potrzeb.
Ulrich Beck, wprowadzając pojęcie drugiej nowoczesności, polegającej na unowocześnianiu nowoczesności, wskazuje na przekształcenie się podstawowych instytucji
nowożytnego społeczeństwa w tzw. zombi-instytucje (jednocześnie żywe i martwe),
wśród których sytuuje rodzinę, więzi sąsiedzkie, państwo narodowe, przypisujących
wyraźnie role, miejsce i wzorce zachowań 28. Podobną diagnozę przedstawia Zygmunt
Bauman, podkreślając płynną tożsamość ponowożytnego podmiotu, która kształtowana
jest przez zwiększające się tempo starzenia się rzeczy (nie gwarantują już one swoją
trwałością tożsamości człowieka) oraz zanik granic na poziomie przestrzennym i społecznym, ułatwiający mobilność kapitału29. Wobec braku stałości wzorców (wyznaczających rolę i związane z nią obowiązki) życie współczesnego człowieka staje się
procesem nieustannej autokreacji – płynnością życia. Jeżeli wcześniej wzorce społeczne
porównywano do rzeczy posiadających niezmienną formę, to teraz modelem stają się
ciecze. Forma związana była z miejscem i jego tożsamością, tymczasem płynność
pozwala na przekraczanie miejsc, nie stanowią one czynnika decydującego o ludzkiej
tożsamości, co pozwala także – dodajmy – na przekraczanie granicy oddzielającej
boskość od człowieka. Nie idzie zatem o zajęcie miejsca, jego zasiedlenie, związanie
z trwałymi rzeczami, lecz o ciągłe zwiększanie mobilności. We współczesnym kapitalizmie władza (moc) staje się, według tego autora, eskterytorialna, niezwiązana
z miejscem, które ogranicza (klasyczne sformułowanie zasady niesprzeczności mówi
o niemożliwości przebywania w dwóch miejscach w tym samym czasie). Mieć „moc”,
a więc boski status, to nie podlegać ograniczeniom miejsca, a tym samym niwelować
ograniczenia czasu, odwracać działanie czasu, mieć czas na wszystko, a zatem być
panem czasu.
Jeżeli nowoczesność to wojna przeciw koczowniczemu trybowi życia, dążenie do
stałości przynależności terytorialnej, państwowej, określenia miejsca, zasiedlenia go
i zagospodarowania, to druga nowoczesność dąży do zniesienia granic, umożliwienia
swobodnego przepływu (kapitału). Kapitał (kapitalizm) separuje się od miejsca, miejsce
bowiem stanowi obciążenie, ogranicza przed podjęciem nowych możliwości, wiąże się
też z pozaekonomicznymi regułami (etycznymi, politycznymi, prawnymi) ograniczającymi rozum instrumentalny.
Oderwanie od miejsca związane jest z brakiem zaangażowania i zdolnością do
szybkiej ucieczki, role i wzorce nie są „dane z góry” bez jednoczesnego odniesienia do
innych, równoprawnych możliwości (małżeństwo nie jest traktowane jako lepsza forma
kohabitacji od związku partnerskiego czy też związku jednopłciowego). Człowiek nie
adaptuje się do roli społecznej, lecz dostosowuje rolę do swojej indywidualnej strategii
życiowej:
Nadszedł czas roztapiania wzorców zależności i wzajemnych relacji społecznych.
Są one dzisiaj plastyczne w stopniu nie znanym wcześniejszym pokoleniom
Sloterdijk P., Musisz życie swe odmienić. O antropotechnice, przeł. Janiszewski J., PWN, Warszawa 2014,
s. 158.
28 Wissing H., Intellektuelle Grenzgänge. Pierre Bourdieu und Ulrich Beck zwischen Wissenschaft und
Politik, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006, s. 147-148.
29 Bauman Z., Płynna nowoczesność, przeł. Kunz T., Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 22-24.
27
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i dla nich niewyobrażalnym, ale – jak wszystkie płyny – nie zachowują długo
kształtu. Ciała stałe uzyskują swą formę raz na zawsze. Zachowanie niezmiennego kształtu w przypadku płynów wymaga wytężonej uwagi, ciągłej czujności
i nieustannego wysiłku, choć nawet wtedy rezultat nie jest z góry przesądzony30.
Podczas pierwszej nowożytności normy moralne, kontrola społeczna, porządek
instytucjonalny, wzorce kulturowe integrowały człowieka z rolą społeczną, umożliwiały
też jej spójną realizację. Tymczasem druga nowożytność stawia jednostkę w polu
możliwości, dając jej prawo do wyboru własnego modelu życia i własnego sposobu na
osiągnięcie szczęścia, a wręcz obowiązek samookreślenia się i odpowiedzialności za
własne życie (indywidualność staje się losem człowieka). Figura domu (zamieszkiwania)
zostaje zastąpiona przez figurę kempingu (pola kempingowego) niewytwarzającego
zobowiązań, trwałych więzi i niezmuszającego do powrotu 31, figura drogi jako poszukiwania domu (Abraham) lub powrotu do domu (Odyseusz) ustępuje przed figurą
turysty, który przemieszcza się z miejsca na miejsce, swej pozycji ekonomicznej
zawdzięczając dystans duchowy do miejsc i możliwość ich przyswajania na poziomie
estetycznej przyjemności, którą mogłaby zaburzyć bliskość moralna generująca zaangażowanie się w życie społeczności32. Sfera publiczna zostaje wypełniona ekspozycją
indywidualnych emocji i trosk, niedających się przekształcić w dobro wspólne. Stąd
też jednostka – nie wyzbywając się skupienia na samej sobie (własnych interesach,
przyjemnościach i obawach) i nie przekształcając się w obywatela (praktyka cnót
publicznych, umiejętność współpracy z innymi) – nie osiąga autonomii, staje się
sterowna. Diagnoza Baumana ukazuje tragizm istnienia współczesnego człowieka,
wpisanego w przeciwstawne siły (wektory): tożsamości i elastyczności, oczekiwań
i realnych możliwości (osiągnięć), pragnień i konsekwencji w ich realizacji, wielości
możliwości i skończoności życia oraz środków, bycia jednostką i obywatelem, odpowiedzialności za życie i jego nieprzewidywalności, pozornego wyzwolenia się od
ograniczeń miejsca i tęsknotą za własnym miejscem, za tożsamością i bliskością, która
aktywizuje mityczny fantazmat miejsca, indywidualizm i podleganie losowi.

7. Nomadyzm i „niby-spotkania”
Nomadyzm odrzuca pojęcie centrum, miejsca i autentycznej tożsamości jako ukrywającego się w dyskursie (praktykach społecznych, funkcjonowaniu instytucji) uprawomocnienia władzy na rzecz świadomości krytycznej demontującej formy społecznoinstytucjonalno-dyskursywne. Pojęcie nomadyzmu nawiązuje do koczowniczego typu
życia, odrywając jednocześnie drogę od miejsca, centrum i celu. Unieważnione zostają
dwa podstawowe odniesienia określające drogę – „skąd” i „dokąd” i wskazujące na jej
związek z miejscem. Krytyka miasta (cywilizacji) była dotąd prowadzona z perspektywy innego miejsca – wieś (J.J. Rousseau), miasto idealne (Platon), pustelnia
(Nietzsche), komunizm (Marks) – tymczasem nomadyzm kwestionuje prymat miejsca,
powiązania życia człowieka z jednym miejscem lub drogą do określonego miejsca.
Współczesny koczownik zwraca się przeciw osiadłemu trybowi życia (miejscu,
Tamże, s. 15.
Tamże, s. 38.
32 Bauman Z., Etyka ponowoczesna, przeł. Bauman J., Tokarska-Bakir J., Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1996, s. 228-230.
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zamieszkiwaniu), nie wiąże się też na stałe z ludźmi i schematami działania, przeciwstawia przestrzeni zamkniętej – opartej na nomos i scalonej w kosmos, przestrzeń
otwartą i zdeterytorializowaną33: Życie nomady to intermezzo... Jest on wektorem
deterytorializacji34. Porusza się, przebywa, lecz nie wiąże się na stałe z miejscem
i przeciwstawia takiemu powiązaniu – przejściu od koczowniczego trybu życia do
osiadłego – agresję35. Można powiedzieć, iż według przedstawionej wyżej teorii nomadyzmu, do której nawiązują m.in. feministki, np. Rosi Braidotti, w książce „Nomadic
Subjects”36, współczesny nomadyzm nie zagraża miejscu z zewnątrz (jak dawni
nomadzi – Hunowie, Mongołowie, Tatarzy), lecz rodzi się wewnątrz świata cywilizowanego, wypowiadając wojnę samej cywilizacji (miastu) jako instytucjonalizacji
życia osiadłego (widoczne jest to w buncie przedmieść czy gett przeciw miastu podczas
zamieszek). Retoryka nomadycznego podmiotu wpisuje się w przemiany współczesnego
społeczeństwa: z jednej strony kontestuje ona tradycyjne struktury i role społeczne (jako
przemoc wobec koczowniczego trybu życia), z drugiej strony tym łatwiej wprowadza
ona nomadyczny podmiot w rolę konsumenta (tradycyjny etos, rodzina, związki
sąsiedzkie, związki terytorialne chronią i umożliwiają wolność człowieka, stawiają
przed nim wyraźne cele i wyznaczają mu też granice), a także podporządkowuje go
mitycznemu fantazmatowi, który oparty jest na logice przemocy. Podmiot nomadyczny
jest reaktywno-aktywny, odpowiada na przemoc, przemocą, demistyfikując przemoc,
a więc poniekąd żywi się swoją ofiarą-krzywdzicielem.
Brak związku z miejscem generuje osłabienie związku z innymi: relacje społeczne
określane są przez Baumana jako niby-spotkania. Transformuje on definicję Richarda
Sennetta, według którego miasto miejsce, w którym nieustannie dochodzi do spotkania
obcych sobie osób. Obcość ta – w strukturze tradycyjnych ról społecznych – przekształcana była w sieć więzi i kooperacji (np. poczucie przynależności do jednej
wspólnoty terytorialnej i historycznej, współpraca w realizacji wspólnych interesów,
przynależność do wspólnoty religijnej). Niby-spotkania nie prowadzą do wytworzenia
się sfery spraw wspólnych, wzajemnych zobowiązań, trwałych relacji – są „bez
przeszłości” i „bez przyszłości”. Sfera publiczna, kształtująca tożsamość ponadindywidualną i wielopokoleniową, przestaje być sferą prawdy, sferą realizacji cnót obywatelskich (tak rozumiano ją np. w antyku), nie łączy, lecz izoluje, gdyż odwołuje się do
tożsamości konsumenckiej37, która uobecnia się w „niby-miejscach”. Galerie – „świątynie
konsumpcji” – przestają być częścią miasta, jako że zostają oderwane od zwyczajnego
sposobu życia, oferując „inny świat”, który istnieje dla samego siebie. W świecie tym
zaspokojone zostają wszystkie potrzeby: ubiór, jedzenie, rozrywka, kultura (kino).
Oczyszczone są one z cierpienia, biedy, różnic społecznych i ideowych: konstytuują
wspólnotę konsumentów (a jednocześnie wspólnotę prestiżu), wyobrażenie „my”,
oczyszczone ze wszystkiego, co mogłoby wywoływać kontrowersje i spory38. Uwalniają
one od codziennej troski i trudu istnienia w relacjach z innymi (zagrożenie, wyzwanie,
Deleuze G., Gauttari F., Tysiąc Plateau, Autorzy, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015, s. 468-471.
Deleuze G., Guattari F., Nomadology: The War Machine, Semiotext[e], New York 1986, s. 380.
35
Deleuze G., Nomad Thought, [w:] Allison D.B. (red.), The New Nietzsche: Contemporary Styles of
Interpretation, A Delta Original, Cambridge 1985, s. 142-149.
36 Braidotti R., Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist, Columbia
University Press, New York 2011, s. 3-20.
37 Bauman Z., Płynna nowoczesność, s. 147-149.
38 Sennett R., The Uses of Disorder: Personal Identity and City Life, Alfred A. Knopf, Inc, New York 1970, s. 36.
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odpowiedzialność, troska). Wspólnota ta jednocześnie ludzi łączy (wszyscy konsumują), lecz zarazem izoluje ich od siebie (każdy konsumuje na swój własny rachunek
i nie potrzebuje innych, by realizować akty konsumpcji).
W niby-spotkaniach przestrzeń publiczna doświadczana jest jako przestrzeń poznawcza (abstrakcyjne i zdystansowane ujęcie świata jako przedmiotu wiedzy, dzięki
której przestrzeń zostaje oswojona i można w niej skutecznie operować) i skorelowana
z nią przestrzeń estetyczna (poszukiwanie przyjemności i nowości, zabawy i tego, co
angażuje uwagę), w której niemożliwe jest pojawienie się innego człowieka jako
konkretnej osoby, którą się spotyka i której twarzy się doświadcza. Drugi człowiek
przekształcany jest w obcego, co wytwarza dystans obojętności. Przestrzeń poznawcza
służy tutaj zabezpieczeniu przestrzeni estetycznej jako sfery zabawy niezaangażowanego
czerpania radości z życia, ale też subiektywizacji doświadczenia świata. Przestrzeń
społeczna wiąże się natomiast z odpowiedzialnością budującą relacje społeczne, jest
sferą wzajemnej współpracy, a zatem intersubiektywnym doświadczeniem świata.
W niby-spotkaniu nie nawiązują się więzi społeczne: w przeciwieństwie do spotkania,
posiada granicę wyznaczoną przez powierzchowną życzliwość, zabezpieczającą przed
ciężarem i ryzykiem zaangażowania. Niby-spotkania i nie-miejsca ograniczają społeczną
funkcję przestrzeni architektonicznej, polegającą na reaktywacji znaczeń o charakterze
moralno-symbolicznym, które umożliwiają trwałe relacje międzyludzkie.

8. Dystans i reprezentacja symboliczna jako warunki przestrzeni publicznej
Wspominany już Richard Sennett analizuje proces przekształcania relacji pomiędzy
sferą publiczną a sferą prywatną39. Współczesny człowiek definiujący się w kategoriach samookreślającego i samorealizującego się podmiotu (skupionego na własnych
emocjach) odnajduje sferę nadającej mu intersubiektywną ważność autoekspresji w przestrzeni prywatnej, jako sfera relacji emocjonalnych osobowości (bliskość, w której
człowiek koncentruje uwagę na samym sobie, uznawana jest za najbardziej autentyczną
formę relacji międzyludzkich). Prowadzi to do kształtowania się społeczeństwa,
w którym największe znaczenie ma więź intymna40, a sfera publiczna (jako sfera
wspólnych problemów, a zarazem nieemocjonalnej i nieinstrumentalnej więzi) zostaje
sprywatyzowana (problemy są wynikiem osobowościowego niedostosowania, a zatem
niewykorzystania pełni potencjału). Poszukuje się otwartości osobowej, gdy
tymczasem przestrzeń publiczną charakteryzuje według Senetta prymat tego, co nieosobowe – roli społecznej, prawa, obyczajów, dyskursu, autorytetu, władzy, wartości –
znaczeń, których osobowość romantyczna nie potrafi przełożyć na świat swojego
osobistego doświadczenia. Musiałaby wtedy porzucić samą siebie, własną tożsamość,
odbierania świata z własnej perspektywy (narcyzm), tego, co się czuje, a nie tego, co
się robi, a także prawomocnego włączenia innych w swój świat i włączenie samej
siebie w świat jako taki. Na skutek tego jednostka czuje się w sferze publicznej wyobcowana i się z nią nie identyfikuje, staje się apolityczna41, jest skłonna do dzielenia
wspólnych emocji, lecz nie działań. Postrzega samą siebie z perspektywy potencjału
39

Zob. Sennett R., The Fall of Public Man, Penguin Books, New York 1978.
Zob. Giddens A., The Transformations of Intimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies,
Stanford University Press, Stanford 1992.
41 Mills Ch.W., The Middle Classes in the Middle-Sized Cities, [w:] Horowitz I.L. (red.) Power, Politics and
People. The Collected Essays of Ch. Wright Mills, Oxford University Press, New York 1963, s. 287-291.
40
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i jego (nigdy w pełni nie urzeczywistnionej) realizacji, szacunek do siebie uzależnia od
przemieszczania się ku szczytowi drabiny społecznej. Uczucia (niestabilne i manipulowalne poczucie satysfakcji) stają się miarą sensowności życia, pozycja społecznozawodowa opiera się nie na tym, co jednostka potrafi dobrze wykonywać, lecz na
tempie przyswajania nowych umiejętności. Osobowości narcystycznej towarzyszy
„duch pustki”, ponieważ nie ma ona wyraźnie wyznaczonej granicy – afektualnej
i społecznej. Oczekuje ciągle więcej niż może ona sama osiągnąć i nic nie jest w stanie
zaspokoić jej pragnienia.
Koncepcja romantyczna wpływa także na architekturę, która podobnie jak inne
dziedziny sztuki ma być wyrazem osobowości twórcy. Powoduje to społeczną izolację
jednostki, identyfikującej się jako nierozumiany geniusz (często nawet przez samego
siebie) i oddzielenie architektury od wymogów praktycznych 42. Tożsamość twórcy
konstytuuje się poprzez przekroczenie zakazu, miary, norm (normalności). Tymczasem
doświadczenie wspólnego świata buduje się na przekroczeniu sfery intymności, prywatności (subiektywnego doświadczenia świata, skoncentrowanego na własnych potrzebach, doznaniach i uczuciach), kontroli i opanowaniu własnych pragnień i uznaniu
różnorodności aktorów społecznych, należących do odmiennych wspólnot pierwotnych,
utrzymywaniu się w granicach normalności. Miasto i właściwa dla niego przestrzeń
publiczna opiera się na wyróżnieniu sfery wspólnych problemów – „my” nie można
zredukować do „ja” lub „ty”, czy też ich prostej sumy. W „my”, „ja” i „ty” tracą swoją
konkretną, cielesną i afektualną postać, określonego i skierowanego na samego siebie
horyzontu życiowego. Przestrzeń publiczna jest też przestrzenią dystansu jednostki do
samej siebie, spojrzenia na samą siebie z krytycznej perspektywy („innego znaczącego”),
co umożliwia modyfikację działania. Przestrzeń publiczna wymaga zatem nieafektualnej więzi, wspólnego języka i symboliki, a zarazem zachowania wobec innych
dystansu przestrzennego i emocjonalnego, „nieosobowego działania” i wspólnego
działania. Miasto powinno być nauczycielem tego [nieosobowego] działania, forum,
w którym celowe staje się połączenie z innymi bez przymusu znajomości ich jako osób43.
Zanik tego, co publiczne prowadzi do retrybalizacji, powrotu człowieka do więzi
dających poczucie bliskości, ciepła i bezpieczeństwa.
Sennett podkreśla, że socjalizacja wymaga dystansu, wyznaczenia granic, lecz
zarazem – projektowanie urbanistyczne nastawione na wytwarzanie lokalnych więzi –
nie może izolować z partycypacji w całości. Konsekwencją separacji przestrzennej
staje się wykluczenie innych z wyobrażonej wspólnoty emocjonalnej, traktowanie ich
jako istot, z którymi się nie prowadzi kooperacji. Decentralizacja nie może więc
zamykać grupy społecznej w samej sobie, winna wytwarzać więzi o charakterze
publicznym, zdolność do ustalania i negocjowania własnych interesów z podmiotami
zewnętrznymi, identyfikację z tymi, z którymi nie pozostajemy w bezpośredniej więzi
społecznej (np. rodzinnej, sąsiedzkiej, etnicznej)44.
Właściwym regulatorem relacji społecznych nie jest niedostępność (ekskluzywność)
przestrzenna, lecz przestrzenie publiczne i normy społeczne wprowadzające dystans,
porządek hierarchiczny (nierówność), a jednocześnie umożliwiające kooperację. Taka
strukturyzacja normatywno-przestrzenna ludzkiego działania chroni ludzi przed sobą,
42

Norberg-Schulz Ch., Intentions in Architecture, The MIT Press, Cambridge 1965, s. 17, 20.
Sennett R., The Fall of Public Man, s. 340.
44 Tamże, s. 309-310.
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a zarazem umożliwia współpracę. Senett rewaloryzuje pojęcie maski (łac. persona) –
roli w przestrzeni publicznej (z rolą związana jest „określona forma” – elegancja, dobre
maniery, uprzejmość, taktowność, „trzymanie dystansu”, „trzymanie fasonu”, zachowywanie naszej prywatności dla nas samych, bez odsłaniania naszych obaw, trosk,
ran), która chroni nas samych i innych przed destrukcyjnym oddziaływaniem naszych
emocji, maska chroni innych przed naszą uciążliwością. Maska przekształca osobę
prywatną w osobę publiczną. Maska nie wycofuje człowieka z relacji międzyludzkich,
lecz ustanawia nowy, ukierunkowany na dobro wspólne przez język, sferę obyczajów
typ relacji. W klasycznej teorii polityki (przestrzeni publicznej) wyróżniano tzw. cnoty
obywatelskie, umożliwiające odgrywanie ról w przestrzeni publicznej – panowanie nad
sobą, męstwo, mądrość i sprawiedliwość (Platon), kształtowane poprzez krytyczne ujęcie
wpisanych w naturę człowieka pragnień i dążeń (przez cnoty człowiek staje się człowiekiem społecznym, uspołecznionym, wyzwolonym od własnej „dzikości”, „naturalności”). Współczesne więzi w sferze publicznej wytwarzane są na podstawie braku
maski (czy też maski braku maski), kontrolowanej ekspozycji osobistego życia lub
intymności (politycy, gwiazdy i ich romanse, sposób obecności celebrytów w mediach
społecznościowych informujących o życiu osobistym – ciążach, związkach, codzienności, zakupach), epatowanie naturalnością (ekspozycja ciała, przeżyć). Jest to forma
wytwarzania mocy społecznej i władzy, kształtowania quasi-boskiej pozycji człowieka
(np. celebryci).

9. Strajk Kobiet – afektywna redefinicja przestrzeni publicznej
O ile w przypadku „Bachantek” Eurypidesa miejscem powrotu do przedspołecznej
jedności, przemocy i ofiary rekonstytuujących wspólnotę, są ulokowane poza przestrzenią publiczną zbocza Kitajronu, to wyżej opisywane zjawiska – osłabienie związku
z miejscem, nomadyzm i zdecentrowanie miejsc, romantyczna osobowość skoncentrowana na własnych doznaniach i ich ekspresji oraz neomitologiczne uniwersum symboliczne – prowadzą, w przypadku aktualnych ruchów protestu, często traktowanych jako
wyraz tzw. asertywnej kultury politycznej45, do separacji przestrzeni publicznej od
regulacji normatywnych na poziomie prawnym, moralnym, etykietalnym. Konflikt nie
jest przekładany na procedurę polityczno-prawną (instytucjonalizowany), nie prowadzi,
jak wskazuje Manuel Castells, do sprawniejszej formy demokracji i do ukształtowania
nowych wzorców społecznej kooperacji46, lecz do aktów agresji, których scenerią staje
się centrum miasta. Przykładem może być przekształcenie się manifestacji po śmierci
Georga Floyda (25.05.2020 r.) w niszczenie mienia, kradzieże, ustanawianie stref
wolnych od policji.
Następstwem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej były
demonstracje organizowane przez Ogólnopolski Strajk Kobiet, organizację założoną
w 2016 roku i postulującą liberalizację prawa aborcyjnego. W dniu 22 października
2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepis ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku,
zezwalający na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest
Ziętek A., Ruchy protestu jako wyraz asertywnej kultury obywatelskiej. Przypadek Ogólnopolskiego Strajku
Kobiet, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 65, 2020, s. 156-159.
46 Castells M., Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age, Polity, Cambridge
2015, s. 314-316.
45
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niezgodny z konstytucją. Demonstracje na wzór Czarnego Poniedziałku (2016 rok)
i Czarnego Wtorku (2017 rok) organizowano w miastach w całej Polsce, w tym miastach
o oddziaływaniu regionalnym i lokalnym. W początkowej fazie w protestach w największych miastach w Polsce uczestniczyło od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy
osób. Przykładowo w dniu 28 października, według danych policji, protesty odbywały
się w 410 miastach, a uczestniczyło w nich ponad 430 tysięcy osób47 – (rys. 1). Ważnym
aspektem protestów było nie tylko zajmowanie miejsc kluczowych dla funkcjonowania
i tożsamości symbolicznej społeczności, tj. placów centralnych48 i węzłów komunikacyjnych, lecz także oddziaływanie na przestrzeń architektoniczną i organizującą ją symbolikę.

Rysunek 1. Plac Wolności w Poznaniu. Źródło: (M. Maciaszek)

W poniższej analizie skupimy się na powiązaniu sfery dyskursywno-symbolicznej
z działaniami społecznymi w przestrzeni architektonicznej, tj. na przemocy symbolicznej
i realnej, które znajdowały swoje uprawomocnienie w wypowiedziach organizatorów.
Podstawowa identyfikacja, konstytuującej się podczas protestów zbiorowości, opierała
się na budowie wspólnoty poprzez emocje, które są efektem przemocy porządku prawnego i politycznego zwracającego się przeciw kobietom, poprzez wnikanie w sferę
intymności kobiecej, rozumianej też jako sfera samostanowienia. W tej perspektywie
potencjalne macierzyństwo regulowane jest z jednej strony przez instytucje polityczne,
a z drugiej przez wybór kobiety, której intymność i swoboda decyzji nie może być
przedmiotem ingerencji ze strony instytucjonalnej (państwo, kościół), ani też moralnej,
odwołującej się do pretendującego do obiektywności ujęcia sfery aksjologicznej i życia
ludzkiego:
Odebranie kobietom prawa do przerywania ciąży – wyjaśnia Agnieszka Graff,
uzasadniając podstawowy postulat Ogólnopolskiego Strajku Kobiet – mieści
się w plemiennej wizji narodu, zgodnie z którą kobiety dla dobra wspólnoty
mają rodzić jej nowych członków, (…) ponieważ wartością absolutną jest
potęga plemienia lub narodu wyrażająca się w jego liczebności49.
Szymczyk J., Sygnały Dnia 29 października 2020 roku. Rozmowa z gen. Jarosławem Szymczykiem,
https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2610444.
48 Chodak J., Okupacja przestrzeni publicznej jako taktyka współczesnych ruchów protestu, Przestrzeń
społeczna, 11, 2016, s. 74-101.
49 Budnik A., Piekło kobiet – współczesny obraz prawa do aborcji w przestrzeni medialnej. Casus niewolenia
kobiet, czy ich emancypacji?, Ars Educandi, 13, 2016, s. 83.
47
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Plemię i jego instytucje sytuowane są naprzeciw posiadającej prawo do całkowitego
samostanowienia jednostki. Wolność nie znajduje tutaj oparcia we wspólnotach i instytucjach, nie jest też powiązana z odpowiedzialnością, panowaniem nad sobą, powściągliwością, nie odnosi się do porządku realnego i aksjologicznego. Wolność obiektywizuje
się w sferze praw reprodukcyjnych, stąd też stanowią one roszczenie podstawowe
i realizowane za pomocą wszystkich dostępnych środków, które nie uwzględniają
interesów i prawa innych (np. do przemieszczania się – rysunek 2, do swobody kultu
religijnego i poszanowania jego miejsca – rysunek 3), reguł prawnych (manifestacje
organizowano pomimo obowiązywania rozporządzenia o zakazie zgromadzeń liczących
powyżej 5 osób), zdrowia uczestników manifestacji – 23.10.2020 roku liczba stwierdzonych na podstawie testów przypadków zachorowania na wirus COVID-19 wynosiła
10 101 osób, 30 października było to już 21 629 osób, a 7 listopada – 27 875 osób
(COVID-19 Dashboard by the Center for System Science and Engineering at Johns
Hopkins University).

Rysunek 2. Zablokowane rondo Czterdziestolatka w Warszawie. Źródło: (foto Forum/A. Hulimka)

Rysunek 3. Strajk Kobiet w katedrze poznańskiej. Źródło: (foto P. Skornicki/Agencja Gazeta)

Zgodnie z logiką ekspresji romantycznej osobowości, która dąży do wyrażenia
siebie, przestrzeń publiczna stała się sferą ekspresji emocji, która jako taka nie podlega
już etycznej waloryzacji. Jest ona prawdziwa, bo jest emocją, niezależnie od tego, na
co jest ona reakcją i jakie działania ona powoduje. Jeżeli niesione są one falą tejże
emocji, to stają się prawomocne. Co więcej, emocja, aby być prawdziwą, musi przybrać
formę ekstremalną, zarówno jako przeżywana, jak i ujawniana. Usprawiedliwiając
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niszczenie fasad kościołów, Marta Lempart, liderka Strajku Kobiet, podkreślała: Trzeba
robić to, co się czuje, to, co się myśli i to, co jest skuteczne i to, na co zasłużyli50.
Dookreślmy teraz za organizatorami i uczestnikami te emocje: są nimi złość i gniew,
które konstytuują wspólnotę gniewu, mającą moc sprawczą na poziomie działań społecznych w symbolicznym kreowaniu przestrzeni wirtualnej i realnej. Są to swego
rodzaju praemocje, wyrażające podstawowy nastrój „wkurwienia”51 na świat i własną
bezradność, które w odniesieniu do konkretnej sprawy zostają upostaciowione, wytwarzają więź i prowadzą do przemocy symbolicznej.
W tym nowym typie wspólnoty chodzi o to, aby wyrażać emocje, mówić o swoich
indywidualnych doświadczeniach, dzielić się przeżyciami i obawami. Debata publiczna
wymaga kontroli emocji, z tego też powodu ogranicza ona ekspresję, nie pozwala na
wyrażenie prawdy indywidualnej o własnym przeżywaniu seksu, aborcji, niepełnosprawności52. Nie pozwala zatem na dzielenie emocji na poziomie współczucia i kształtowaniu w ten sposób solidarności. Prowadzi to do egotyzmu: najważniejsze są moje
emocje i tych, którzy dzielą swoje emocje ze mną, dzieląc także moje emocje. Wspólne
emocje konstytuują swojość (rys. 4) i wyraźnie przeciwstawiając ją obcości, która staje
się wrogością, odrzucając jej zapośredniczenie w formach dyskursywnych (dialog)
i normach kulturowych (wzajemne poszanowanie). Inność jako wroga53 nie ma miejsca,
ma „wypierdalać”, ponieważ zajęła nie swoje miejsce, czy też reprezentuje nieswojość
upozycjonowaną instytucjonalnie.

Rysunek 4. Zaproponowane przez artystów formy symboliczne podkreślają gniew, moc, energię, kodując
jednocześnie wulgaryzmy (***** *** oznacza „jebać PiS”). Mają kodyfikować i reaktualizować pierwotną
emocję poprzez jej redystrybucję w przestrzeni realnej i wirtualnej. Błyskawica jako forma ognia – rozprzestrzenianie się, pochłanianie i wchłanianie, niszczenie, wygasanie – stanowi podstawowy symbol tłumu
i przenikającej go mocy. Ogień ten, w przeciwieństwie do ognia domowego, nie jest poddany kontroli, lecz
także samoczynnie wygasa. Źródło: https://www.vogue.pl/a/strajk-kobiet-artysci-ktorzy-wspieraja-protesty

Nomadyczny podmiot nie tylko nie utożsamia się z wartościami i porządkiem
instytucjonalnym społeczności, w której żyje, odczuwając oikofobię54, lecz podejmuje
Lempart M., Rozmowa Martą Lempart w Radio Zet (26.10.2020 r.), https://www.youtube.com/
watch?v=TJLQm-NXqhY.
51
Pondo A., Kobiety są wkurwione – protesty w Polsce, https://www.miastokobiet.pl/strajk-kobiet-protestyw-polsce/.
52 Chłestowska A., Historyczny czarny protest, http://codziennikfeministyczny.pl/historyczny-czarny-protest/.
53 Musiał Z., Wolniewicz B., Ksenofobia i wspólnota, [w:] Musiał Z., Wolniewicz B., Ksenofobia i wspólnota. Przyczynek do filozofii człowieka, Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybkowski, Kęty 2010, s. 34-51.
54 Scruton R., The Need for Nations, Civitas, London 2004, s. 33-38.
50
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działania zmierzające do dekonstrukcji tego porządku – także w postaci samych instytucji. Bunt przeciw światu daje w jego charakterze pierwszeństwo – jak powiedziałby
Schopenhauer – złośliwości, której radość ze zniszczenia jest tak wielka, że dążąc do
zniszczenia wartości, porządku i tradycji afirmuje samozniszczenie55. Nieprzypadkowo
Markiz de Sade, znawca ciemnych stron natury ludzkiej, akt totalnej anihilacji istnienia
ujmuje w korelacji z ekstremalną rozkoszą seksualną56. Przyjmując tą perspektywę antropologiczną, możemy dopiero wyjaśnić, skąd swoją podstawę czerpie irracjonalność
zwrócenia złości na bezpośrednie otoczenie przestrzenno-społeczne. Sprzeciw wobec
władzy, artykułowany był w sposób dotkliwie uciążliwy dla innych osób (blokowanie
węzłów komunikacyjnych, używanie klaksonów w centrach miast, zakłócanie Mszy
św.). Przedmiotem agresji symbolicznej stały się elewacje świątyń (rys. 5) – często
budynków o wysokiej wartości artystycznej i historycznej oraz monumenty, o znaczeniu podstawowym dla wspólnoty wartości i wspólnoty przeszłości (rys. 6-7).
W przestrzeni symboliczno-dyskursywnej mamy zatem do czynienia z przedstawieniami
afirmującymi gniew i agresję. Przemoc symboliczna narusza w swym założeniu głęboką tożsamość członków społeczności identyfikujących się z danym kodem symbolicznym, rani ich emocje i ma wywołać gwałtowną reakcję. Z drugiej strony przemoc
symboliczna osłabia „świętość” symbolu, sprowadza go do powszedniości życia,
zwyczajności, obniża poczucie wartości członków grupy. Przemoc symboliczna dąży
też do zawłaszczenia symboli istotnych, do skojarzenia ich pozytywnej treści i ładunku
emocjonalnego z własnymi ideami, uprawomocnienia się (rys. 6 i 7). Mamy więc tutaj
do czynienia z okupacją symboliczną miejsca i podtrzymywaniem więzi online.

Rysunek 5. Kościół Opatrzności Bożej w Warszawie
Zniszczenie elewacji zawiera trzy istotne elementy: symboliczny – błyskawica, dyskursywny – afirmacja
aksjologiczna aborcji oraz informacyjny – numer telefonu umożliwiającego przeprowadzenie aborcji
Źródło: https://archwwa.pl/wiadomosci/ataki-na-koscioly-w-calej-polsce-ponad-20-wtargniec-do-swiatyn/

Wolniewicz B., Z antropologii Schopenhauera, [w:] Wolniewicz B., Filozofia i wartości. Rozprawy
i wypowiedzi, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993, s. 109-113.
56 Por. Banasiak B., Integralna potworność. Filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje „śmierci Boga”, The
Saurus, Łódź-Wrocław 2006, s. 369-370; Drewniak T., Smolka-Drewniak E., Normatywny wymiar kultury.
Eros, polityka i figury ojcostwa, Oficyna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Nysa 2015,
s. 295-298.
55
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Rysunek 6. Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie
Neosemantyzacja znaku Polski Walczącej sytuująca Strajk Kobiet w tradycji powstańczej
i antykomunistycznej, a zatem jednoznacznie patriotycznej. W sferze pragmatycznej najbardziej
wyeksponowany zostaje numer telefonu. Źródło: (Wirtualna Polska)

Rysunek 7. Syrenka warszawska. Związek Warszawy z wojną (war) i błyskawicą oraz biało-czerwoną
symboliką flagi państwowej. Źródło: (foto K. Dobuszyński)

Emocje tworzą system wzajemnego warunkowania i wzmacniania, zakładają się
wzajemnie i stanowią na siebie odpowiedź. W tym ciągu, przypominającym archaiczne
prawo talionu (zemsty rodowej), gdzie krew była odpłatą za krew, emocja stanowi
odpłatę za emocję, krzywdę realną lub wyimaginowaną, konstytuując zarazem wspólnotę pokrzywdzonych: Nienawiść – zauważa Dariusz Doliński, usprawiedliwiając
agresję w przestrzeni publicznej – jest normalną reakcją w warunkach doznawania
nienawiści (a ta jest jasna – vide przemówienie Kaczyńskiego, w którym nie pojawiło
się ani razu słowo „kobieta”) i w warunkach, w której po pokojowych protestach
władza pokazała jednoznacznie, że nie chce dialogu, a drugą stroną po prostu gardzi57.
Emocja ma budzić emocję, a przez to reprodukować samą siebie: reakcją na gniew
ma być lęk, gniew i agresja. Potrzebuje swojego przeciwnika, który jest jej odwróDoliński D., Rozmowa z prof. Dariuszem Dolińskim w Fakt 24, https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/
prawie-pol-miliona-ludzi-na-protestach-psycholog-spoleczny-o-strajku-kobiet/ebbdenq.
57
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conym obrazem; ta sama emocja, z racji przeciwstawnego ukierunkowania, wytwarza
podstawową opozycję58. Uruchomienie błędnego koła emocji ma zapewnić jej niewyczerpywalność, podobnie jak miało to miejsce z kobiecym w swej istocie, bo ugruntowanym w kulcie bóstw chtonicznych, prawem zemsty.
Złość, leżąca u podstawy buntu, rozwijającego się w nihilistyczną negację zastanych
wartości i w rewolucyjną rozkosz niszczenia, z którego ma wyłonić się „nowy, wspaniały świat”, zakłada brak konkretnego usytuowania w świecie, miłość do człowieka
abstrakcyjnego i nienawiść do człowieka konkretnego, roszczenie totalnej wolności
i brak aksjologiczno-normatywnych ograniczeń dla ludzkiej samowoli59: nie jest to
przezwyciężenie dialektyki pana i niewolnika, lecz tylko jej odwrócenie, wzięcie
odwetu na panu i uczynienie z niego niewolnika. Poczucie własnej mocy pochodzi
tutaj ze spowodowania czyjejś słabości. Aktywna negacja ewangelicznej formuły –
„Na początku było Słowo (sens, porządek)”, implikuje akceptację jej przeciwieństwa –
„Na początku była przemoc”. Opisane formy przemocy symboliczno-realnej odtwarzają
moment założycielski pierwotnej przemocy, chaosu, z którego wyłania się porządek,
chaosu, który podlega oswojeniu i sakralizacji przez kobiecość60 – (rys. 8).

Rysunek 8. Protest kobiet w Sieradzu. Ikoniczne nawiązanie do mitu rewolucji francuskiej
Źródło: (foto D. Piekarczyk)

W europejskiej tradycji politycznej (etycznej) emocje były konceptualizowane oraz
regulowane za pomocą cnót, nadających właściwą miarę działaniu. Miara ta uwidoczniała się w sposób szczególny w przestrzeni publicznej począwszy od formy architektonicznej, poprzez wiążącą z nią symbolikę i dyskurs, aż po cywilizowane formy
wzajemnej interakcji. Cnoty integrują człowieka ze światem, stanowią jego habitus (gr.
heksis), pozwalający prowadzić mu dobre życie, kształtują ludzki charakter przestrzeni
wspólnego życia. Nadają ludzkiej rozumności wymiar upraktyczniony i uspołeczniony,
realistyczny i dyskursywny. W ich perspektywie przestrzeń społeczna zorganizowana
jest jako system różnic porządkujących myślenie i relacje międzyludzkie, gwarantujących indywidualną i społeczną tożsamość. Cnoty, sankcjonując istnienie różnic indy58

Canetti E., Crowds and Power, transl. Stewart C., Continuum, New York 1978, s. 63-73.
Camus A., The Rebel. An Essay on Man in Revolt, przeł. Bower A., Vintage Books, New York 1992,
s. 294-301.
60 Wolniewicz B., Ewolucja a rewolucja, [w:] Wolniewicz B., Filozofia i wartości. Rozprawy i wypowiedzi,
s. 122-123.
59
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widualnych i pomiędzy zbiorowościami, scalają społeczność – dowodzi konieczności
praktykowania cnót i powściągania emocji Martha Nussbaum61, jako że uczą one sztuki
odpowiedzialnej przynależności do wspólnego świata, podczas gdy negacja realizmu,
procedur instytucjonalnych i reguł dyskursywnych (poszanowania innych i ich poglądów, spójności logicznej), woluntarystyczny subiektywizm, brak odpowiedzialności za
innych i stwarzane wzorce działania niszczą tkankę aksjologiczno-społeczno-przestrzenną wspólnego świata, dekonstruują tożsamość miejsca, konstruuje nie-miejsca
jako postmiejsca. W takim przypadku język redukuje się do kodu komunikacyjnego,
którego podstawowym zadaniem staje się artykulacja emocji (bólu istnienia, wściekłości)
i wywołanie określonej reakcji, a nie prezentacja znaczenia62.

10. Zakończenie: przestrzeń architektoniczno-symboliczna jako przestrzeń
przemocy i współdziałania
Rozpocznijmy podsumowanie powyższej analizy od wniosków dotyczących warstwy
aksjologiczno-kulturowej. Mikołaj Bierdiajew wskazywał na sprzecznościową i zamkniętą w sobie strukturę pogańskiego sacrum, a więc zagrożenia aksjologiczno-kulturowe
wypływające z quasi-naturalnego przedstawienia boskości:
Już Grecy wiedzieli, że Hades i Dionizos są jednym bogiem, odczuwali mistyczny
związek śmierci i narodzin. Oto dlaczego w samej głębi aktu seksualnego,
zjednoczenia płciowego, ukryta jest śmiertelna troska. W rodzącym życiu płci
zawarte jest przeczucie śmierci. To, co rodzi życie, niesie ze sobą śmierć63.
W przestrzeni dionizyjskiego sacrum życie związane jest ze śmiercią, śmierć poprzedza życie i następuje po życiu. Życie jest zatem cały czas zagrożone przez śmierć,
musi więc przezwyciężać własną śmiertelność poprzez zadawanie śmierci i jej sakralizację. Uśmiercanie uobecnia boską moc, demoniczną radość zniszczenia, która uwidacznia się w potwornych postaciach świata wyobraźni Markiza de Sade, na szczycie
którego sytuuje się kobieta, negująca swoją kobiecość-macierzyństwo, zabijająca własne
dziecko64. Matka daje dziecku (człowiekowi) miejsce, określa jego związek genealogiczny z sobą i ojcem, przestrzenią architektoniczną (domem) i przestrzenią egzystencjalną (zadomowieniem)65. I odwrotnie: antymatka czyni niemożliwym życie, dom
i zadomowienie.
Neopoganizm potrzebuje ofiary, jego fantazmat żywi się krwią ofiar i jej też nadaje
wartość uprawomocniającą porządek. Istotowa różnica pomiędzy chrześcijaństwem
i pogaństwem polega na tym, że chrześcijaństwo nie jest tylko, jak chciał Friedrich
Nietzsche, religią słabych, lecz staje w obronie słabych, tych, którzy w świecie nie są
się w stanie bronić. W najgłębszej warstwie mitu czają się przemoc i zniesienie różnic:
Zob. Nussbaum M.C., Love’s Knowledge. Essays on Philosophy and Literature, Oxford University Press,
New York-Oxford 1992. Tenże, Political Emotions. Why Love Matters for Justice?, The Belknap Press of
Harvard University Press, Cambridge-London 2013.
62 Wolniewicz B., Języki i kody, [w:] B. Wolniewicz, Filozofia i wartości II, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 44-62.
63 Bierdiajew M., Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka, przeł. Paprocki H., Wydawnictwo
ANTYK, Kęty 2001, s. 163.
64 Banasiak B., dz. cyt., s. 413.
65 Schrade U., Wolniewicz B., Zubelewicz J., Dom jako wartość duchowa, [w:] Wolniewicz B., Filozofia
i wartości II, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 167-184.
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rodzice zabijają dzieci i dzieci zabijają rodziców, brat morduje brata, syn płodzi dzieci
z matką, ojciec z córką, brat z siostrą. Współczesna mitologia, uwidaczniająca się w aktywności symbolicznej Strajku Kobiet, przed idolami wolności, pojętej jako samostanowienie i samowola, a także idolami szczęścia i komfortu życia, składa w ofierze najpierw
dzieci (aborcja), a następnie rodziców (eutanazja). „Nowa wieża Babel” będzie, jak
zapowiadał Wielki Inkwizytor w „Braciach Karamazow” Dostojewskiego, prowadziła
do antropofagii. Archetyp mityczny aktywizuje pierwotną sprzeczność, która unicestwia
samego człowieka: w kręgu przemocy ofiarnik staje się ofiarą, polujący Dionizos upolowanym i spożytym przez Tytanów. Rytualna przemoc, jak zauważa Walter Burkert,
zakorzeniona jest w doświadczeniu myśliwego, które sięga swym początkiem środkowego paleolitu, odkąd też krwawa ofiara stanowi stały korelat relacji społecznych,
nadaje im znaczenie i świętość, a zatem jest schematem zachowania wpisanym na
poziomie epigenetycznym w naturę ludzką i regulującym, w chwili zagrożenia, relacje
z otoczeniem66. Taki rodzaj sacrum charakteryzuje się jednak dwoistością, w której
uczestniczy sam człowiek: Bóg leczy tylko dlatego, że powoduje chorobę67. Bóstwo
udziela mocy, a następnie jej pozbawia, zamykając człowieka w oscylowaniu pomiędzy
ekstremalną mocą i niemocą, pomiędzy nadczłowiekiem i istotą nieludzką („zezwierzęceniem”), pomiędzy mordowaniem i byciem mordowanym, w przestrzeni „poza
dobrem i złem”, która uświęca zło.
„Cywilizacja śmierci”, jak ją określał św. Jan Paweł II, sytuuje swój akt założycielski (mit założycielski, Ursprungsmythos)68 w rozszarpaniu ciała osoby, nienarodzonego dziecka. Wraz z chrześcijańskim porządkiem symboliczno-instytucjonalnym
demonizm nie znika – stanowi on pierwotny mechanizm wpisany w naturę ludzką, lecz
zostaje zdekodowany – odsłonięty w swej dialektycznej, twórczo-destrukcyjnej funkcji.
Aby znaleźć swoje uprawomocnienie, musi zatem zwrócić się przeciw przestrzeni architektonicznej, w której utrwalona zostaje ojcowsko-macierzyńska symbolika demistyfikująca mit, musi zwrócić się przeciw uobecniającym się w tej strukturze przestrzennej
instytucjonalnym formom, uwidaczniającym z jednej strony autorytet i władzę
(auctoritas i potestas), a z drugiej miłosierdzie. Musi zatem w przestrzeni symbolicznej
wypaczyć obraz Ojca, który chce miłosierdzia, a nie ofiary (Mt 9, 13) i który oddaje
dla człowieka swego Syna, a zatem musi wprowadzić człowieka w sferę przemocy
symbolicznej, oddzielając zarazem ziemię od nieba, usprawiedliwiając bunt i nadając
mu nihilistyczną postać. Paradoksalnie, owa cywilizacja śmierci, opierając się na
archetypie bogini Pramatki, łączy w sobie dwa przeciwstawne bieguny: współczucie
i okrucieństwo. Współczucie (w szczególności, gdy jego korelatem są gniew i nienawiść
wobec zadających cierpienie), odwołajmy się do rozumowania Henryka Elzenberga,
nie może, ze względu na swój „animalizm”, stanowić wyłącznej podstawy działań
moralnych69, a połączone z ekspansją rozumu instrumentalnego prowadzi do „wygaśnię-

66

Burkert W., Homo Necans. Interpretationen altgriechischer Opferriten und Mythen, Walter de Gruyter,
Berlin-New York 1972, s. 8-60.
67 Augé M., dz. cyt., s. 74.
68 Zob. Tillich P., Die sozialistische Entscheidung, Bollwerk Verlag, Offenbach 1948, s. 8-19; Eliade M., dz.
cyt., s. 68-113.
69 Elzenberg H., Ahimsa i pacyfizm, [w:] Elzenberg H., Pisma etyczne, Wydawnictwo Marii SkłodowskiejCurie, Lublin 2001, s. 74-75
288

Naturalizacja przestrzeni publicznej. Strajk Kobiet w perspektywie „Bachantek” Eurypidesa

cia świadomości moralnej”70 i „ślepoty na wartości” 71 wyższe, do ustanowienia nowego
barbarzyństwa.
W jaki sposób można powstrzymać tendencje regresywne przenikające kulturowe
imaginarium, zbiorowe praktyki społeczne, a także sferę indywidualnej tożsamości
i doświadczania świata? Jak możliwa jest, pomimo doświadczenia krzywdy i przemocy
(z jednej strony byłaby to przemoc instytucjonalno-prawna, z drugiej przemoc symboliczna), wspólnota polityczna? Podkreślmy, że przestrzeń publiczna winna być nie
tylko zapisem pamięci zbiorowej, lecz także uobecniająca się w niej symboliką powinna
umożliwiać transformację owej pamięci poprzez aktywne i zinstytucjonalizowane
„zapominanie” (np. starożytna Grecja, Francja po upadku Napoleona, postfrankistowska
Hiszpania)72 czy też wybaczanie. Wspólnota polityczna, aby było możliwe stałe i wspólne
zaczynanie od nowa, aby wzajemne krzywdy (realne czy wyimaginowane) nie doprowadziły do jej rozpadu poprzez mściwą pamiętliwość, nie może, bez ponownej reaktywacji konfliktu, rozpamiętywać przeszłości. Jej akt założycielski, organizujący kulturę
memorialną zbiorowości, winien uwidaczniać transformację wroga w partnera, z którym
możliwa jest kooperacja. Procedura zapominania (wybaczania) pozwala rozwiązać
splot emocjonalny, wynikający z doznanej krzywdy i odgrywany następnie w relacjach
społecznych. Przebaczyć może tylko ten, kto sam potrzebuje przebaczenia, a zatem
ten, kto uznaje własną ułomność i winę, kto potrzebuje innych, aby wykroczyć poza
krąg krzywdy, winy i zemsty. Przebaczenie otwiera „przestrzeń nadziei”, ponieważ:
przebaczanie jest jedyną reakcją, która nie po prostu oddziałuje [react], ale
działa na nowo i nieoczekiwanie, nieuwarunkowana przez akt, który ją wywołał,
a zatem uwalniając od jego konsekwencji zarówno tego, który przebacza, jak
i tego, komu się przebacza. Wolność zawarta w naukach Jezusa o przebaczeniu
jest wolnością od zemsty, zamykającej zarówno sprawcę, jak i ofiarę [sufferer]
w nieubłaganym automatyzmie procesu działania, który sam z siebie nigdy nie
może dobiec końca73.
Odnosząc się do instytucjonalno-proceduralnego aspektu omawianych zjawisk, należy
zauważyć, że afektualizacja i naturalizacja przestrzeni publicznej uniemożliwia instytucjonalizację sprzeciwu poprzez przekształcenie go w racjonalnie artykułowane
problemy, a więc nadanie mu postaci dyskursywnej, proceduralnej i negocjowalnej.
Radykalizacja roszczeń i skrajna polaryzacja przeciwstawienia „my-dobrzy-skrzywdzeni” i „oni-źli-krzywdzący” wytwarza moralistyczną i ekskluzywną perspektywę
ujmowania sfery publicznej jako zawłaszczonej, wrogiej, będącej w dyspozycji „zdepersonalizowanych” „onych”. W „Bachantkach” ta antypolityczna wspólnota płciowa,
powracając do realnego (cywilizowanego) życia, powraca też do świadomości norm
konstytuujących relacje międzyludzkie, jak również do sfery prywatnej. Analogicznie
zatem uczestnicy miejskich ruchów protestu oscylują pomiędzy apolitycznością i antypolitycznością, która uobecnia się w sferze publicznej i wraz z wygaszaniem się emocji
traci swój integracyjny, rewolucyjny i transformacyjny potencjał. Ruchy te charakteElzenberg H., Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1993, s. 350.
Elzenberg H., Nauka i barbarzyństwo, [w:] Elzenberg H., Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki
i filozofii, 136-149, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 1966, s. 159.
72 Zob. Walicki A., O Rosji inaczej, Fundacja Oratio Recta, Warszawa 2019.
73 Arendt H., Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Aletheia, Warszawa 2000, s. 262.
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ryzują się deficytem w kształtowaniu kultury politycznej i związanych z nią cnót –
wzajemnego szacunku, umiarkowania, powściągliwości, współdziałania, rozwagi. Redukcja tego deficytu, jak wykazano, możliwa jest w procesie obustronnej personalizacji.
Ostatni wniosek obejmuje kwestie metodologiczne. Zaproponowany model badawczy,
integrując nauki humanistyczne (kulturoznawstwo, antropologia, filozofia, religioznawstwo), społeczne (socjologia) i techniczne (architektura) w opisie, analizie i interpretacji
zjawisk kulturowych, pozwala z jednej strony na powiązanie ze sobą różnorodnych
aspektów życia w całości o charakterze strukturalno-przyczynowym, z drugiej strony
stanowi podstawę dla sformułowania dyrektyw, umożliwiających odpowiednie kształtowanie symbolicznej warstwy przestrzeni publicznej oraz sprawności moralnych służących kooperacji i realizacji dobra wspólnego. Model ten pozostaje zarazem otwarty
na włączenie kolejnych dyscyplin (np. prawo, pedagogika), analiz szczegółowych,
a także krytyki, prowadzącej do jego uzupełnienia, transformacji, jak również sformułowania koncepcji o charakterze komplementarnym.
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Naturalizacja przestrzeni publicznej. Strajk Kobiet w perspektywie „Bachantek”
Eurypidesa
Streszczenie
Artykuł przedstawia filozoficzno-antropologiczną, religioznawczą i kulturoznawczą analizę manifestacji
z końca października i pierwszej połowy listopada 2020 roku, organizowanych przez Ogólnopolski Strajk
Kobiet. W postaci radykalnej i ekstremalnej miejskie ruchy protestu, do których zalicza się powołany
w 2016 roku Strajk Kobiet, aktywizowane są przez wydarzenia o dużym ładunku emocjonalnym, wzmacnianym poprzez przekaz w mediach społecznościowych – kierują się przeciw społeczności, jej tradycji
i formom symbolicznym, zwracają się przeciw miejscu i jego kwintesencji, tj. przestrzeni publicznej. Model
analityczno-interpretacyjny opracowano w oparciu o koncepcję kryzysu mimetycznego René Girarda,
który z kolei obrazują „Bachantki” Eurypidesa. W tragedii tej ukazany jest kryzys wspólnoty politycznej,
przejawiający się w opuszczeniu miasta przez kobiety, zaniku określonych ról społecznych, ich dyskursywnych i normatywnych regulacji. Naturalizacja zachowań ludzkich związana jest w „Bachantkach”
z miejscem naturalnym i dokonującą się w nim ofiarą, prowadzącą do oczyszczenia zbiorowości. Model
ten jest charakterystyczny dla powiązania sacrum z przemocą jako aktem założycielskim ludzkiej wspólnoty; akt ten musi być w chwilach kryzysu reprodukowany. W kolejnym kroku wykazano, iż geneza
reaktywizacji neopogańskiej struktury sacrum wynika z rozkładu tradycyjnych struktur społecznych,
instytucjonalnych i symbolicznych, charakterystycznych dla społeczności przedprzemysłowych. Nowożytność powoduje z jednej strony odczarowanie świata, z drugiej dąży przez aktywizację mitycznego fantazmatu do jego ponownego zaczarowania. Efektem ponowoczesnej płynności życia, osłabienia związku
z miejscem, nomadycznej deterytorializacji miejsca staje się afektywna i akefaliczna podmiotowość, dokonująca naturalizacji, neosemantyzacji i neopogańskiej sakralizacji przestrzeni architektonicznej. Dyskursowi
tradycyjnemu, regulującemu emocje i interesy poprzez cnoty, przeciwstawia się dyskurs afektualny, oparty
na wspólnocie przeżywanej emocji i jej symbolicznej manifestacji. Ta ostatnia zwraca się przeciw dominantom symbolicznym przestrzeni publicznej, transformując czy też odwracając ich pierwotne znaczenie.
Słowa kluczowe: przemoc symboliczna, sakralizacja miejsca, Strajk Kobiet, wspólnota emocji, symboliczna neosemantyzacja miejsca
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