
PRZEGLĄD 
HUMANISTYCZNY

KWARTALNIK • ROK LX / 2016 • NR 2 (453)

W numerze piszą:

JAN KIENIEWICZ

MAREK STYCZYŃSKI

JACEK UGLIK

SŁAWOMIR PIECHACZEK 

KONRAD BOGUTA

JAKUB WYSMUŁEK 

MACIEJ MASEWICZ 

JOLANTA KAZIMIERCZYK-KUNCER 

EWA BALCERZYK

HADRIAN KRYŚKIEWICZ

JAKUB BOBROWSKI 

ANNA SPÓLNA 

MACIEJ JAWORSKI

PAULINA URBAŃSKA

Warszawa 2016

P
R

Z
E

G
L

Ą
D

H
U

M
A

N
IS

T
Y

C
Z

N
Y

2
2016

Ceny „Przeglądu Humanistycznego” w roku 2016:
Prenumerata roczna (4 numery) – 120,00 zł,
Prenumerata półroczna (2 numery) – 60,00 zł,
Opłata za pojedynczy numer – 30,00 zł.

Zamówienia na pojedyncze egzemplarze prosimy kierować na adres:
dz.handlowy@uw.edu.pl

Zamówienia na prenumeratę „Przeglądu Humanistycznego” przyjmują:

RUCH S.A.
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać
bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl

lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami:
22 693 70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 7–17.
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

KOLPORTER SA, ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce

GARMOND PRESS SA, ul. Sienna 5, 31-041 Kraków

Subscription orders for all magazines published in Poland available through
the locał press distributors or directly through the Foreign Trade Enterprise
ARS POLONA SA, ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa, Poland. BANK
HANDLOWY SA, Oddział w Warszawie, PL 02 1030 1016 0000 0000 0089 5001
or IPS, ul. Noakowskiego 10 lok. 38, 00-664 Warszawa, Poland, 
tel. +48 22 625 16 63, e-mail: ma@ips.com.pl

Prz. Hum. 2(453), Warszawa 2016, Indeks 370967

Cena 30 zł (w tym 5% VAT)

PrzegladHum_2_2016 cz  8/2/16  1:30 PM  Page 1



PRZEGLĄD 
HUMANISTYCZNY
P I S M O  U N I W E R S Y T E T U  WA R S Z AW S K I E G O

Przeglad srodek  5/9/16  3:50 PM  Page 1



RADA REDAKCYJNA

Jerzy Franke, Brigitte Gautier (Paryż), 
Jan Kieniewicz, Luigi Marinelli (Rzym), Alojzy Z. Nowak,

Józef Porayski-Pomsta, Marcin Poręba, Paweł Stępień, 
Dorota Walczak-Delanois (Bruksela),

Jerzy Wasilewski, Andrzej Waśkiewicz, Elżbieta Wichrowska, 
Erika Worbs (Berlin)

Przeglad srodek  5/9/16  3:50 PM  Page 2



PRZEGLĄD 
HUMANISTYCZNY

KWARTALNIK • ROK LX / 2016 • NR 2 (453)

P I S M O   U N I W E R S Y T E T U   WA R S Z AW S K I E G O

Warszawa 2016

Przeglad srodek  7/14/16  5:09 PM  Page 3



REDAKCJA

Tomasz Wójcik (redaktor naczelny)
Grażyna Szelągowska (zastępca redaktora naczelnego)

Lena Magnone (sekretarz redakcji)
Marta Bucholc, Roman Chymkowski,  Andrzej Kołakowski  , Ryszard Kulesza,

Joanna Michalik, Lech M. Nijakowski, Małgorzata Semczuk-Jurska, 
Jagoda Wierzejska, Magdalena Zawisławska

Adres redakcji:

00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4
www.przegladhumanistyczny.uw.edu.pl

e-mail: przegladhumanistyczny@uw.edu.pl

Redaktor prowadzący: Dorota Dziedzic

Redaktor: Elwira Wyszyńska

ISSN 0033-2194

© Copyright by Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2016

Czasopismo recenzowane
Edycja papierowa jest wersją pierwotną pisma

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4

wuw@uw.edu.pl
Dział Handlowy: tel. (48 22) 55-31-333

e-mail: dz.handlowy@uw.edu.pl
Księgarnia internetowa: www.wuw.pl

Skład, łamanie i wersja elektroniczna: Dariusz Dejnarowicz 



Numer poświęcony pamięci
Andrzeja Kołakowskiego



   



SPIS TREŚCI

Andrzej Mencwel, Pożegnanie Andrzeja Kołakowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bibliografia prac doktora Andrzeja Kołakowskiego (1942–2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jan Kieniewicz, Poszukiwanie tożsamości w procesie transformacyjnym . . . . . . . . . . . . .
Marek Styczyński, Berdyaev: Freedom Against the Objectified World . . . . . . . . . . . . . . .
Jacek Uglik, Obecność idei Piotra Czaadajewa w dyskursie o człowieku Aleksandra

Hercena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sławomir Piechaczek, Homo malus. Zło jako zasada świata w myśli Emila Ciorana . . . .
Konrad Boguta, Wpływ filozofii Protagorasa na myśl Platona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jakub Wysmułek, Przyrodzone, poskramiane czy konstruowane? Dyskursy o emocjach

w badaniach historycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maciej Masewicz, Bezradność liberałów. Postawa stronnictwa demokratyczno-liberalnego

wobec radykalizacji życia politycznego w Galicji na przełomie XIX i XX wieku .
Jolanta Kazimierczyk-Kuncer, Prawosławie i Cerkiew we francuskich Rossica XVIII wieku

– Chappe’a d’Auteroche’a i Charles’a Massona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ewa Balcerzyk, De capite loquente – geneza legendy o mówiącej głowie papieża

Sylwestra II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hadrian Kryśkiewicz, Symbolika średniowiecznych motywów liturgicznych w powieści

arturiańskiej na przykładzie Poszukiwania świętego Graala (La Queste del Saint
Graal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jakub Bobrowski, Językowa stylizacja historyczna w Rycerzu Lecha Majewskiego . . . . .
Anna Spólna, Poeta, który „znalazł się w Nigdzie”. Poemat Orfeusz i Eurydyka Czesława

Miłosza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maciej Jaworski, Orfeusz i Eurydyka Czesława Miłosza: katabaza jako figura żałoby . . .
Paulina Urbańska, Wymiary melancholii. Władysław Sebyła – Franz Kafka . . . . . . . . . .

. . . 11

. . . 13

. . . 29

. . . 41

. . . 49

. . . 57

. . . 71

. . . 81

. . . 97

. . . 107

. . . 121

. . . 137

. . . 155

. . . 165

. . . 175

. . . 187

DYSKUSJE I POLEMIKI

Marek Hendrykowski, Etyka newsów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karol Michalski, Poeci filozofów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . 195

. . . 209



8 Spis treści

RECENZJE I PRZEGLĄDY

Katarzyna Westermark, Na tropach dziedzictwa bizantyjskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Katarzyna Kaczmarek, Mistyka (w) dialogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . 219

. . . 222

  



CONTENTS

Andrzej Mencwel, Farewell to Andrzej Kołakowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bibliography of Works by Doctor Andrzej Kołakowski (1942–2015) . . . . . . . . . . . . . . . .
Jan Kieniewicz, Seeking Identity in the Transformation Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marek Styczyński, Berdyaev: Freedom Against the Objectified World . . . . . . . . . . . . . . .
Jacek Uglik, The Presence of Pyotr Chaadayev’s Concepts in Alexander Herzen’s

Discourse on Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sławomir Piechaczek, Homo malus. Evil as the World Principle in Emil Cioran’s Thought
Konrad Boguta, The Influence of Philosophy of Protagoras on the Thought of Plato . . . .
Jakub Wysmułek, Inherent, Restrained or Constructed? Discourses on Emotions in

Historical Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maciej Masewicz, Helplessness of Liberals. The Attitude of the Democratic Liberal

Party Towards Radicalization of Political Life in Galicia at the Turn of the 19th

and 20th Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jolanta Kazimierczyk-Kuncer, The Orthodox Faith and Church in French Rossica of

the 18th Century – Chappe d’Auteroche and Charles Masson . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ewa Balcerzyk, De capite loquente – the Origins of the Legend of the Talking Head

of Pope Sylvester II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hadrian Kryśkiewicz, Symbolism of Medieval Liturgical Motifs in the Arthurian Prose

– A Case Study on the Example of The Quest for the Holy Grail (La Queste del
Saint Graal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jakub Bobrowski, Linguistic Historical Stylization in Rycerz (The Knight) by Lech
Majewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anna Spólna, A Poet Who “Found Himself in Nowhere”. A Poem Orfeusz i Eurydyka
(Orpheus and Eurydice) by Czesław Miłosz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maciej Jaworski, Czesław Miłosz’s Orpheus and Eurydice: Catabasis as a Figure of
Mourning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paulina Urbańska, Dimensions of Melancholy. Władysław Sebyła – Franz Kafka . . . . . .

. . . 11

. . . 13

. . . 29

. . . 41

. . . 49

. . . 57

. . . 71

. . . 81

. . . 97

. . . 107

. . . 121

. . . 137

. . . 155

. . . 165

. . . 175

. . . 187

DISCUSSIONS AND POLEMICS

Marek Hendrykowski, Ethics of News . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karol Michalski, Poets of Philosophers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . 195

. . . 209



10 Contents

REVIEWS AND NOTICES

Katarzyna Westermark, On the Trail of the Byzantine Heritage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Katarzyna Kaczmarek, Mysticism (in) a Dialogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . 219

. . . 222



PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 2, 2016

POŻEGNANIE ANDRZEJA KOŁAKOWSKIEGO

Ze zdrowiem Andrzeja od dawna nie było dobrze, ale we współpracy nigdy nie
zawodził i zawsze też przybywał na przyjacielskie spotkania. Zeszłego lata zacho-
rował jednak już poważnie i przeżywał szpitalne męki, a w ostatnich miesiącach
bardzo cierpiał i nie można było mu pomóc. Choć operacja nie przyniosła oczeki-
wanych skutków, kolejne badania nie potwierdzały jednak podejrzeń najgorszych,
więc nie traciliśmy nadziei i zapewnialiśmy przyjaciela, że niezadługo spotkamy
się znowu przy winie i pogadamy sobie niespiesznie o tym, co było i minęło. Ale
owego fatalnego poświątecznego wieczoru Andrzej zjadł rodzinną kolację, poło-
żył się spokojnie do łóżka i nigdy już nie obudził. Można więc o nim powiedzieć,
że zmarł tak, jak żył – prawie niepostrzeżenie.

Przez całe lata, dziesiątki lat, pracował i działał społecznie nakładem wszystkich
sił i umiejętności własnych – zawsze kompetentny i odpowiedzialny, solidarny i nie-
zawodny, rzetelny i koleżeński. Zespołów, seminariów i redakcji, które zasilał
i z którymi współpracował, było bez liku, a we wszystkich tych gronach był uznany
i ceniony. Uznanie to jednak i uszanowanie pozostawało ograniczone do grona
współpracowników, nie zataczało szerszych kręgów, nie zyskało takiego publicznego
oblicza, na jakie sobie Andrzej zasłużył. Był dyskretny, jeśli chodziło o jego własne
prace, lecz rozrzutny w pochwałach dla innych, czego sam doświadczałem; był
skromny, powściągliwie nieśmiały w szacowaniu swoich osiągnięć, a my jakoś nie-
opatrznie tej skromności ulegaliśmy. Przed laty już namawiałem go, z początku dość
usilnie, aby zebrał wszystkie swoje najważniejsze rozprawy i artykuły, opracował
je ostatecznie i wydał w jednym tomie. Ale i mnie w końcu jego powściągliwość
wyhamowała i tom ten dotąd się nie ukazał. Mam nadzieję, że chociaż teraz na-
prawimy to niedopatrzenie.

Andrzej Kołakowski był cenionym i lubianym nauczycielem filozofii powszech-
nej na kilku wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego oraz w pułtuskiej Akademii
Humanistycznej. Jego własne zaciekawienia kierowały go w stronę filozofii kultu-
ry i tej poświęcał specjalistyczne konwersatoria, szczególnie pożądane w naszym
Instytucie Kultury Polskiej. Pod wpływem nauczycieli z warszawskiej szkoły histo-
rii idei marksizował trochę, jak my wszyscy w tamtym czasie, ale zajął się kata-
strofizmem i doktoryzował pracą o Spenglerze. Jednym z ostatnich jego osiągnięć
jest znakomite opracowanie pt. Katastrofizm okresu międzywojennego, wydane
w roku 2014. Zwracam na to uwagę, ponieważ znamienne jest to spotkanie z myślą
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teoretycznie mu obcą, charakteryzujące swoistość jego własnej historii idei – od
początku humanistycznej, nie doktrynerskiej.

Więcej niż uprzywilejowanym przedmiotem jego badań, gdyż pasją osobistą
również, była nowoczesna myśl polska, z wyróżnieniem filozofii wieku XX. Marian
Zdziechowski i Kazimierz Twardowski, Władysław Tatarkiewicz i Zygmunt Łem-
picki, Leon Chwistek i Sergiusz Hessen, Feliks Koneczny i Tadeusz Kotarbiński
oraz wielu innych mieli w nim rozumnego i rozumiejącego znawcę. Zaplecze źród-
łowej i analitycznej umiejętności, widoczne w każdym ze zwięzłych, lakonicznych
niekiedy tekstów, było przez Andrzeja gromadzone z przejęciem badacza i na-
miętnością kolekcjonera. W tym, co pisał, można było dostrzegać to zaplecze, ale
trzeba było znać autora i z nim rozmawiać, aby docenić wyjątkowość ujęcia.
Czegokolwiek bowiem w tej myśli polskiej Andrzej Kołakowski się dotknął, to
zyskiwało sensy bogatsze i było lepiej pojmowane: katastrofizm i kulturalizm,
marksizm i konserwatyzm, nacjonalizm i rewizjonizm, idealizm i reizm. Tak
wszechstronnego, humanistycznie empatycznego, wolnego od wszelkich szkolarskich
i sekciarskich zaślepień komentatora nowoczesna myśl polska nie miała i nie ma.
Jego odejście jest dla naszej kultury umysłowej niepowetowaną stratą.

Byliśmy z Andrzejem kolegami z lat studiów, jeszcze polonistycznych, a potem
z seminariów filozoficznych, głównie profesora Bronisława Baczki. Spotykaliśmy
się przez lata, dziesiątki lat przy różnych okazjach, także społecznych i politycz-
nych, gdyż i na tym polu Andrzej odznaczał się zaangażowaniem i właściwą sobie
rozwagą. W pamiętnych latach 1980/1981, kiedy wszystko wydawało się możliwe,
redagowaliśmy wspólnie „Miesięcznik Krytyczny Meritum”, potem stworzyliśmy
zespół badający myśl polską w ówczesnej Katedrze Kultury Polskiej. I od tych,
coraz bardziej wspólnych i codziennych nieomal prac, nasze koleżeństwo prze-
radzało się w przyjaźń, coraz bliższą i coraz bardziej treściwą. Nie zliczę spotkań,
rozmów, dyskusji, sympozjów i zespołów, które nas łączyły i które współtworzy-
liśmy. Ponieważ i ja pracowałem w tym uprzywilejowanym jego obszarze, jakim
był polski wiek XX, więc lepiej się zgrywaliśmy, prawie niczego w tej dziedzinie
nie byłem w stanie przemyśleć i prowadzić bez jego rady i wsparcia. Tych wielo-
godzinnych czasem biesiad i dywagacji będzie mi dozgonnie brakować. Andrzej
był przyjacielem spolegliwym, jak napisaliśmy w nekrologu, a to znaczy, że był
osobą, na której zawsze i w każdej sprawie można było polegać. Tak było, ale tak
już nigdy nie będzie.
 

Andrzej Mencwel
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BIBLIOGRAFIA PRAC DOKTORA ANDRZEJA KOŁAKOWSKIEGO
(1942–2015)

Bibliografia obejmuje zebrany dorobek piśmienniczy doktora Andrzeja
Kołakowskiego z lat 1967–2015. Wykaz zawiera publikacje ogłoszone drukiem
w latach 1967–2015, zaprezentowane w chronologicznym układzie rocznikowym.
Opisy bibliograficzne pojawiające się pod latami publikacji uszeregowane zosta-
ły alfabetycznie.

W wykazie wykorzystano informacje z bibliograficznych baz danych Biblio-
teki Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Bibliografii Literackiej
oraz materiały pozyskane bezpośrednio od rodziny Zmarłego. 

Część opisów bibliograficznych sporządzona została z autopsji. Niezbędne
uzupełnienia podano na końcu pozycji w nawiasach okrągłych.

We wszystkich opisach bibliograficznych pominięto nazwisko doktora Andrze-
ja Kołakowskiego jako autora, redaktora, tłumacza, recenzenta w przedstawionych
pracach.

PRACE PUBLIKOWANE W ROKU

1967

1. Próba interpretacji poglądów Zygmunta Łempickiego. Jednostka i zbioro-
wość, „Kultura i Społeczeństwo” 1967, nr 2.

1970

2. Michalik M., Nasza moralność, Warszawa 1969, rec. „Biuletyn ZG ZMS”
1970.

3. Richard A., Ludzkie pojęcie świata, Kraków 1969, rec. Modernistyczny pozy-
tywizm, „Człowiek i Światopogląd” 1970, nr 8.

4. Wiatr J.J., Prawa rozwoju społecznego, Warszawa 1969, rec. „Biuletyn ZG
ZMS” 1970.
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1 Przekład serbski: Filozofija kulture u poljskoj u meduratnom periodu – pokušaj tipologije,
„Dijalog” 1983, nr 1–2, Sarajewo.

1973

5. Film społeczno-polityczny: poradnik-informator, Centrala Filmów Oświato-
wych „Filmos”, Wiedza i Książka, Warszawa 1973 (współautor konspektów).

6. Wspaniała pomoc, ale..., „Studio” 1973, nr 4–6.

1974

7. Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. 1: 1831–1863, pod red. nauk. A. Wa-
lickiego, Warszawa 1973, rec. Prolegomena do przyszłej historii filozofii
polskiej, „Człowiek i Światopogląd” 1974, nr 4.

1976

8. Życie – kultura – cywilizacja. Historiozofia Oswalda Spenglera jako wyraz
kryzysu i krytyki kultury, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”,
t. 22, 1976.

1977

9. Benjamin W., Twórca jako wytwórca, Poznań 1975, rec. Materializm histo-
ryczny jako filozofia kultury, „Człowiek i Światopogląd” 1977, nr 12.

10. Głombik Cz., Człowiek i historia. Studium koncepcji filozoficznej Stefana
Pawlickiego, Warszawa 1973, rec. Przyczynek do badań nad historią filo-
zofii polskiej, „Studia Filozoficzne” 1977, nr 1.

11. Jawłowska A., Drogi kontrkultury, Warszawa 1975, rec. Drogi kontrkultury,
„Człowiek i Światopogląd” 1977, nr 5.

12. Ogólnopolski zjazd filozoficzny, „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 12.

1978

13. Denesz Z., Gyorgi Lukács. Przyczynek do życia i twórczości marksisty, „Czło-
wiek i Światopogląd” 1978, nr 2 (tłumaczenie z języka niemieckiego).

14. Sikora A., Historia i prawdy wieczne, Warszawa 1977, rec. Antynomie ro-
mantycznego historyzmu, „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 7–8.

1979

15. Filozofia kultury w Polsce lat międzywojennych, „Przegląd Humanistyczny”
1979, nr 41.
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16. Gutt R.W., O zdrowych i chorych, Kraków 1977, rec. Medicina soror philo-
sophiae, „Człowiek i Światopogląd” 1979, nr 6.

17. Kultura II Rzeczypospolitej, „Przegląd Humanistyczny” 1979, nr 7.
18. O czym myślał Eleuter?, „Literatura” 1979, nr 38 (pod pseud. Timur).
19. O potrzebie absolutu, „Człowiek i Światopogląd” 1979, nr 6.
20. O potrzebie teorii, „Człowiek i Światopogląd” 1979, nr 2–3.

1980

21. Demokracja, „Literatura” 1980, nr 50 [współautor J. Łoziński].
22. Interpretacje i sytuacje mityczne. Krytyka tzw. szkoły lwowsko-warszawskiej

w polskiej myśli marksistowskiej I połowy lat pięćdziesiątych, „Zdanie”
1980, nr 1.

23. Partia, „Literatura” 1980, nr 51–52 [współautor J. Łoziński].
24. Pešek J., Dialektyka ogólności i jednostkowości jako dialektyka wspólnoty

i indywidualności ludzkiej, „Człowiek i Światopogląd” 1980, nr 5 (tłumacze-
nie z języka niemieckiego).

25. Polityka społeczna, z cyklu: Wartość nadrzędna: społeczeństwo, „Literatura”
1980, nr 49 [współautor J. Łoziński].

26. The supreme value: our state or our society, „Dialectics and Humanism”
1980, nr 4 (angielski przekład dwóch pierwszych artykułów wraz z J. Ło-
zińskim).

1981

27. Iluzoryczne tęsknoty, „Literatura” 1981, nr 9 [współautor J. Migasiński].
28. Innej drogi nie ma, „Literatura” 1981, nr 15–16 (dyskusja redakcyjna).
29. Jak widzą nowy rok akademicki?, „Głos Nauczycielski” 1981, nr 43 (wy-

wiad).  
30. Jakie państwo?, „Sztandar Młodych” 1981, nr 252–260 (dyskusja redak-

cyjna).  
31. Koza, „Literatura” 1981, nr 43.
32. Krajobraz po sierpniu, „Meritum” 1981, nr 1 (dyskusja redakcyjna).
33. List, „Meritum” wrzesień 1981, nr 1 (pod pseud. Timur).
34. Najważniejsze zadanie, „Literatura” 1981, nr 33.
35. Niepokoje i nadzieje, pod red. K. Czabańskiego, rec. Diagnozy i prognozy,

„Prasa Polska” 1981, nr 8.
36. O odpowiedzialności polityka, „Literatura” 1981, nr 1 [współautor J. Ło-

ziński].
37. Partia: wychodzenie z kryzysu, „Literatura” 1981, nr 25–26 (dyskusja redak-

cyjna).
38. Po prostu sprawiedliwość, „Nasza Trybuna” 1981, nr 29 (wywiad).
39. Przeszkody, „Literatura” 1981, nr 38.
40. Realiści i pięknoduchy, „Polityka” wrzesień 1981.
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41. Robienie socjalizmu, „ITD” 1981, nr 16 (wywiad).
42. Socjalizm wczoraj, dziś i jutro, cz. I, „Literatura” 1981, nr 2 [współautor

J. Łoziński].
43. Socjalizm wczoraj, dziś i jutro, cz. II, „Literatura” 1981, nr 3 [współautor

J. Łoziński].
44. Splengler, cykl: Myśli i Ludzie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981 (wybór

pism, tłumaczenia, redakcja przekładów).
45. Świadomość celów, „Literatura” 1981, nr 29 (dyskusja redakcyjna).
46. Uspołecznić państwo!, seria: Refleksje i poglądy, Książka i Wiedza, Warsza-

wa 1981 [współautor J. Łoziński].

1983

47. Lektury sprzed lat, wstęp w: Sartre J.P., Marksizm i egzystencjalizm, Wy-
dawnictwo ZSP, Warszawa 1983.

48. Racjonalność czyli kłopoty z porządkiem, „Studia Filozoficzne” 1983, nr 5–6.
49. Wyzwanie teoretyczne, „Colloquia Communia” 1983, nr 1.

1984

50. Biblioteka Klasyków Filozofii, „Przegląd Księgarski i Wydawniczy” 1984,
nr 6 (omówienie serii wydawniczej).

51. Między idealizmem a pragmatyzmem. Tezy do dyskusji o współczesnym pol-
skim etosie, w: Materiały CBOS: Cywilizacyjne perspektywy Polski socja-
listycznej, Warszawa 1984.

1985

52. Dramat naszego czasu. Między relatywizmem a absolutyzmem, „Magazyn
Rodzinny” 1985, nr 5.

53. Dylematy współczesnej kultury polskiej, w: Materiały CBOS: Współodpowie-
dzialność i współdecydowanie, Warszawa 1985.

54. Koncepcja cywilizacji Erazma Majewskiego, „Kultura i Społeczeństwo” 1985,
nr 4.

55. Lepszy straszny koniec niż strach bez końca!?, „Vacat” 1985, nr 24 (pod
pseud. Cola).

56. Mencwel A., Spoiwa, rec. Obsesja socjalistyczności, „Przegląd Humani-
styczny” 1985, nr 5–6.

57. Oswald Spengler – teoria kryzysu czy mit kryzysu?, „Przegląd Humanistycz-
ny” 1985, nr 1–2.

58. Spengler O., Pesymizm?, „Przegląd Humanistyczny” 1985, nr 1–2 (tłumacze-
nie z języka niemieckiego).

59. Torańska T., Oni, rec. Niewolnicy projektu, „Vacat” 1985, nr 32–33 (pod
pseud. Cola). 
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2 Tłumaczenie na język serbski w: „Dijalog” 1988; tłumaczenie na język angielski: Two Trends
in Modern Polish Thought, w: „Dialectics anf Humanism” 1990, nr 1.

1986

60. Fichte J.G., Ponowna próba przedstawienia Teorii Wiedzy, „Półrocznik Filo-
zoficzny Młodych” 1986, nr 1 (przekład z języka niemieckiego).

61. Szanse Polaków?, w: Materiały CBOS: Szanse Polaków, Warszawa 1986.

1987

62. Dwa nurty w nowożytnej myśli polskiej, w: Historia i kultura. Studia z dzie-
jów polskiej myśli kulturalnej, red. A. Mencwel, WUW, Warszawa 19872.

63. Rozstęp i przezwój, w: Materiały CBOS: Co hamuje – co może zdynamizować
rozwój Polski?, Warszawa 1987.

1988

64. Przepisy czy zasady?, w: Materiały CBOS: Jakie powinny być rezultaty re-
form w PRL?, Warszawa 1988.

65. Uspołecznić społeczeństwo, w: Rola i funkcjonowanie instytucji w systemie
samorządowym, t. 1, z. 2, UW; COMSNP, Warszawa 1988.

1989

66. Idea uspołecznienia w polskiej myśli socjalistycznej, cz. I, „Edukacja Filo-
zoficzna” 1989, nr 7 [współautor: J. Niecikowski].

67. Idea uspołecznienia w polskiej myśli socjalistycznej, cz. II, „Edukacja Filo-
zoficzna” 1989, nr 8 [współautor: J. Niecikowski].

68. O potrzebie rozmowy, uwagi o książce J. Tischnera. Polski kształt dialogu,
materiały z seminarium Idea uspołecznienia w polskiej myśli socjalistycznej,
cz. II, „Edukacja Filozoficzna” 1989, nr 8.

69. Projekt czy zasady?, w: Materiały. Socjalizm XXI wieku, „Fundacja socjalizm
XXI wieku”, 1989.

70. Zlepek czy forma?, w: Materiały CBOS: Współistnienie kapitalistycznego
z socjalistycznym w PRL, Warszawa 1989.

1990

71. Historia, kultura, polityka: wybór pism. Oswald Spengler, PIW, Warszawa
1990 (przedmowa, wybór pism, przekłady, wspólnie z J. Łozińskim).

72. Komunały i kapitały, w: Główne problemy dzisiejszej i przyszłej Rzeczypospo-
litej, Warszawa 1990.
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1991

73. Filozofia historii czy historia filozofii, w: Historia i wyobraźnia. Studia ofia-
rowane Bronisławowi Baczce, red. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 1992.

74. Uroszczenia i uproszczenia, w: Społeczeństwo uczestniczące, gospodarka
rynkowa, sprawiedliwość społeczna, red. nauk. R. Gotart, ISP PAN, Warsza-
wa 1991.

1992

75. Biblioteka, „Nowa Europa”, 24.06.1992, nr 100.
76. Charakter czy doświadczenie, „Nowa Europa”, 10.03.1992, nr 27.
77. Fałszywe dylematy, „Nowa Europa”, 17.03.1992, nr 37.
78. Oświatowe dylematy, „Nowa Europa”, 14.04.1992, nr 52.
79. Pochwała roweru, „Nowa Europa”, 26–28.06.1992, nr 102.
80. Polskie fobie, „Nowa Europa”, 11.05.1992, nr 69.
81. Przejawy normalności, „Nowa Europa”, 18–20.09.1992, nr 162.
82. Przekleństwo agentomanii, „Nowa Europa”, 19–21.06.1992, nr 97.
83. Przyczynek do dyskusji nad programem polskiej lewicy, „Przegląd Społecz-

ny” 1992, nr 5.
84. Rozum historyczny, „Nowa Europa”, 27.08.1992, nr 146.
85. Rozum metafizyczny, „Nowa Europa”, 15.09.1992, nr 159.
86. Sens uczestnictwa. Wokół idei Jana Strzeleckiego. Zbiór szkiców, pod red.

A. Sicińskiego, rec. Wierny człowiek, „Polityka” 29.08.1992, nr 35, dodatek
„Polityka – Kultura” nr 8.

87. Sport jako zwierciadło, „Nowa Europa”, 09.07.1992, nr 111.
88. Studia dla biednych i bogatych, „Nowa Europa”, 26.05.1992, nr 80.

1993

89. Adama Sikory oswajanie historii. Z Adamem Sikorą spotkania z filozofią.
Rozmowa z Adamem Sikorą, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 1993, nr 2
[wspólnie z J. Niecikowskim].

90. Biblioteka polska. Katastrofizm integralny, dział: Recenzje, „Społeczeństwo
Otwarte” 1993, nr 7–8.

91. Bolszewizm a Europa, „Społeczeństwo Otwarte” 1993, nr 2.
92. Cena demokracji, dział: Noty, „Społeczeństwo Otwarte” 1993, nr 12.
93. Elita i masy, „Społeczeństwo Otwarte” 1993, nr 10.
94. Encyklopedia popularna PWN, red. A. Karwowski, PWN, Warszawa 1993

(redakcja, uzupełnienia i nowe wersje wybranych haseł z zakresu filozofii).
95. Idee i fakty. Faszyzm a Europa, „Społeczeństwo Otwarte” 1993, nr 1.
96. Kapitalizm i kultura, „Społeczeństwo Otwarte” 1993, nr 5.
97. Kis J., Aborcja. Argumenty za i przeciw, rec. Rzeczowo i rozsądnie o aborcji,

„Nowa Lewica” 1993, nr 2.
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98. Kłopoty z wolnością, dział: Noty, „Społeczeństwo Otwarte” 1993, nr 5.
99. Kryzys a religia, „Społeczeństwo Otwarte” 1993, nr 12.

100. Kryzys i bohaterstwo, „Społeczeństwo Otwarte” 1993, nr 6.
101. Kultura a nauka, „Społeczeństwo Otwarte” 1993, nr 9.
102. Kultura i naród, „Społeczeństwo Otwarte” 1993, nr 11.
103. Nadużywanie symboli, dział: Noty, „Społeczeństwo Otwarte” 1993, nr 6.
104. Naród czy społeczeństwo?, dział: Noty, „Społeczeństwo Otwarte” 1993, nr 4.
105. Natura czy kultura, „Społeczeństwo Otwarte” 1993, nr 4.
106. Polowanie ze straszakiem, „Bez Dogmatu” 1993, nr 3.
107. Rozum doświadczalny, cykl: Z dziejów europejskiego rozumu, „Mówią Wie-

ki” 1993, nr 8.
108. Rozum filozoficzny, cykl: Z dziejów europejskiego rozumu, „Mówią Wieki”

1993, nr 5.
109. Rozum technologiczny, cykl: Z dziejów europejskiego rozumu, „Mówią Wie-

ki” 1993, nr 9.
110. Rozum teologiczny, cykl: Z dziejów europejskiego rozumu, „Mówią Wieki”

1993, nr 12.
111. Rozum zdroworozsądkowy, cykl: Z dziejów europejskiego rozumu, „Mówią

Wieki” 1993, nr 7.
112. Rzeczowo i przystępnie o AIDS, rec. AIDS i TY, „Nowa Lewica” 1993, nr 3.
113. Społeczeństwo i przemoc, „Społeczeństwo Otwarte” 1993, nr 3.
114. Taktyka czy strategia, „UP. Przegląd Krajowy” 1993, nr 9.

1994

115. Antropologia i kultura, „Społeczeństwo Otwarte” 1994, nr 4.
116. Baczko B., Wyobrażenia społeczne: szkice o nadziei i pamięci zbiorowej,

Warszawa 1994, rec. Historia i pamięć, „Nowe Książki” 1994, nr 5.
117. Bezdroża kulturalizmu, „Społeczeństwo Otwarte” 1994, nr 12.
118. Choroba historyczna, „Bez Dogmatu” 1994, nr 4–5.
119. Cywilizacja i wychowanie, „Społeczeństwo Otwarte” 1994, nr 9.
120. Filozofia i kultura, „Edukacja i Dialog” 1994, nr 8.
121. Jedlicki J. Źle urodzeni, czyli o doświadczeniu historycznym: scripta i post-

scripta, rec. Wartości i kompromis, „Społeczeństwo Otwarte” 1994, nr 7–8.
122. Katastrofizm eschatologiczny, „Społeczeństwo Otwarte” 1994, nr 1.
123. Kultura i osobowość, „Społeczeństwo Otwarte” 1994, nr 11.
124. Kultura i praca, „Społeczeństwo Otwarte” 1994, nr 7–8.
125. Kultura i społeczeństwo, „Społeczeństwo Otwarte” 1994, nr 5.
126. Kultura i... dziecko, „Społeczeństwo Otwarte” 1994, nr 10.
127. Literacki stereotyp kultury polskiej, „Edukacja i Dialog” 1994, nr 4.
128. Ludwig Klages. Der Geist als Widersacher der Seele, w: Przewodnik po

literaturze filozoficznej XX wieku, pod red. B. Skargi, t. 2, PWN, Warszawa
1994.

129. Manifest humanistyczny, „Społeczeństwo Otwarte” 1994, nr 3.
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3 Przedruk tekstu: Rozum metafizyczny, z cyklu: Z dziejów europejskiego rozumu, „Nowa Euro-
pa”, 15.09.1992, nr 159.

4 Przedruk tekstu: Oni i My, z: „Vacat” 1985, nr 32–33.

130. Młodość i filozofia, „Edukacja i Dialog” 1994, nr 10.
131. Moje miasto, „Bez Dogmatu” 1994, nr 7–8.
132. Myślę, więc jestem, „Edukacja i Dialog” 1994, nr 7.
133. O wielości i hierarchii cywilizacji, „Społeczeństwo Otwarte” 1994, nr 6.
134. Ofiary manipulacji, „Bez Dogmatu”, 1994, nr 6.
135. Oswald Spengler. Der Untergang des Abendlandes, w: Przewodnik po litera-

turze filozoficznej XX wieku, pod red. B. Skargi, t. 1, PWN, Warszawa 1994.
136. Przyroda i cywilizacja, „Społeczeństwo Otwarte” 1994, nr 2.
137. Rozum krytyczny, „Mówią Wieki” 1994, nr 3.
138. Rozum metafizyczny, „Mówią Wieki” 1994, nr 73.
139. Torańska T., My, rec. Niewolnicy marzeń, „Społeczeństwo Otwarte” 1994,

nr 94.
140. W kręgu dobra i zła. Wybór tekstów klasycznych z etyki od Sokratesa do

Kanta, oprac. E. Podrez, Warszawa 1993, rec. W kręgu dobra i zła, „Społe-
czeństwo Otwarte” 1994, nr 12.

141. W kręgu dobra i zła. Wybór tekstów z etyki współczesnej od Hegla do Levi-
nasa, oprac. E. Podrez, Warszawa 1993, rec. W kręgu dobra i zła, „Społe-
czeństwo Otwarte” 1994, nr 12.

142. White M., Gribbin J., Stephen Hawking. Życie i nauka, Warszawa 1994,
rec. Rozum i egzystencja, „Edukacja i Dialog” 1994, nr 9.

1995

143. Bergson Henri; Croce Benedetto; Kierkegaard Soren; Nietzsche Fryderyk;
Sartre Jean-Paul, w: Encyklopedia szkolna. Literatura i nauka o języku,
red. A. Makowiecki, WSiP, Warszawa 1995.

144. Cynicy, „Edukacja i Dialog” 1995, nr 4.
145. Demokracja i humanizm, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 11
146. Droga z otchłani, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 9.
147. Filozofia i inne hasła, w: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 1–6,

PWN, Warszawa 1995.
148. Filozofia i zdziwienie, „Edukacja i Dialog” 1995, nr 10.
149. Filozofia kryzysu i ideał człowieczeństwa, „Społeczeństwo Otwarte” 1995,

nr 5.
150. Filozofia kultury polskiej, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 11.
151. Florian Witold Znaniecki Cultural Reality; Upadek cywilizacji zachodniej.

Szkic z pogranicza filozofii kultury i socjologii, w: Przewodnik po literaturze
filozoficznej XX wieku, t. 3, pod red. B. Skarga, PWN, Warszawa 1995.

152. Historia – kultura – katastrofa, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 1995,
nr 2.
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5 Przedruk tekstu: Rozum historyczny, z cyklu: Z dziejów europejskiego rozumu, „Nowa Europa”,
27.08.1992, nr 146.

153. Historia i rewolucja, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 7–8.
154. Jaskinia Platona, „Edukacja i Dialog” 1995, nr 3.
155. Kryzys filozofii czy filozofia kryzysu, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 12.
156. Kryzys, religia, kultura, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 5.
157. Kultura i proletariat, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 3.
158. Kulturalizm i filozofia kultury, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 5.
159. Makiawelizm, „Edukacja i Dialog” 1995, nr 5.
160. Manowce naturalizmu, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 2.
161. Niewiedza Sokratesa, „Edukacja i Dialog” 1995, nr 8.
162. Podział logiczny, „Edukacja i Dialog” 1995, nr 9.
163. Rewolucja i etyka, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 6.
164. Rodowód demokracji, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 12.
165. Rozum historyczny, „Mówią Wieki” 1995, nr 65.
166. Rozum polityczny, „Mówią Wieki” 1995, nr 2.
167. Słownik wyrazów obcych PWN, PWN, Warszawa 1995 (nowa redakcja ha-

seł z zakresu filozofii).
168. Teleologia kultury, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 1.
169. W koleinach teocetryzmu, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 4.
170. Złudzenia rewolucjonisty, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 10.

1996

171. Alienacja, „Edukacja i Dialog” 1996, nr 3.
172. Cywilizacja przyszłości, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 2.
173. Czyn i państwo, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 6.
174. Drogi współczesnej kultury, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 1.
175. Ernst Troeltsch. Der Historismus und seine Probleme, w: Przewodnik po

literaturze filozoficznej XX wieku, t. 4, red. B. Skarga, PWN, Warszawa 1996.
176. Filozofia – historia – kultura. Znaki tożsamości, „Społeczeństwo Otwarte”

1996, nr 1.
177. Filozofia cywilizacji Erazma Majewskiego, w: Erazm Majewski i warszaw-

ska szkoła prehistoryczna na początku XX wieku, red. J. Kozakiewicz, Lech,
PWN, Warszawa 1996.

178. Katechizm dorosłego człowieka [powinno być: Polaka], „Społeczeństwo
Otwarte” 1996, nr 3.

179. Krasicki J., Eschatologia i mesjanizm. Studium światopoglądu Mariana
Zdziechowskiego, Wrocław 1994, rec. Eschatologia i mesjanizm, „Przegląd
Filozoficzny. Nowa Seria” 1996, nr 3.

180. Liberalizm i chrześcijaństwo, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 9.
181. Mesjanizm i kultura, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 5.
182. Metafizyka i gospodarka, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 7.
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183. Migasiński J., Merleau–Ponty, Warszawa 1995, rec. Przełamywanie schema-
tów, „Społeczeństwo Otwarte”, 1996, nr 2.

184. Misja czy zawód, „Edukacja i Dialog” 1996, nr 4.
185. Naród i państwo, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 10.
186. O tempora! O mores!, „Edukacja i Dialog” 1996, nr 8.
187. Opiekun spolegliwy, „Edukacja i Dialog” 1996, nr 9.
188. Ossowski S., Propedeutyka filozofii, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”

1996, nr 4 (wstęp, redakcja).
189. Psychofizjologia i rewolucja, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 11.
190. Rodzice a szkoła, „Edukacja i Dialog” 1996, nr 8.
191. Rozum a serce, „Mówią Wieki” 1996, nr 10.
192. Społeczna gospodarka..., „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 12.
193. Wiara i heroizm, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 4.
194. Wizje katastrofy w myśli polskiej XX-lecia międzywojennego, „Przegląd Re-
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PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 2, 2016

Jan Kieniewicz
(Uniwersytet Warszawski)

POSZUKIWANIE TOŻSAMOŚCI W PROCESIE TRANSFORMACYJNYM

Ojczyzna to nie jest między granicami...
ale rozciąga się aż tam, gdzie jej tchnienie dochodzi...
gdzie jej sława panuje... gdzie jej duch przeważa.

(Juliusz Słowacki, Zawisza Czarny)

Zaczynam patetycznie, bo chodzi o kwestię podstawową. Otóż pytam, kim są
współmieszkańcy mojej Ojczyzny, z kim łączy mnie patriotyzm (a więc duch)
i z kim mógłbym dokonać wielkich rzeczy dla wspólnej przyszłości (czyli sła-
wa)1? Ważne jest też, by to, co łączy, nie pozostawało w świecie idei, a wprawia-
ło nas w ruch, jak postulował Jerzy Jedlicki2. Czyli: jak chcemy Polskę zmieniać,
by nam była Ojczyzną... Dla tego celu zamierzam zbadać tożsamość narodu3

w trakcie przekształceń po przełomie 1989 roku. 
W badaniach nad polską transformacją, czy jak wolę mówić nad „prze-

kształceniem i przejściem” Polski4, stosunkowo mało miejsca poświęca się
kwestii tożsamości narodu. Jest to skądinąd zrozumiałe, zważywszy na niejedno-
znaczność pojęcia tożsamości5 i wątpliwości co do przyszłości państwa narodo-
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„Arcana” 2004, nr 1–2, s. 47–52; idem, Polskość jako dziedzictwo i zadanie, „Arcana” 2007, nr 5,
s. 188–200.

10 Por. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005, s. 20–22.
11 J. Kieniewicz, Borderlands and Civilizational Encounter, „Memoria y Civilisación”, t. 8,

Pamplona 2005, s. 25.
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wego6. Budzi natomiast zdziwienie w kontekście trwającego zainteresowania spra-
wą tożsamości narodowej7 i aktualnością pytania o to, kim są Polacy8. Sam na-
pisałem nieco o polskości i Polakach9. W rezultacie przyjąłem perspektywę, którą
określam jako „obrona i poszukiwanie tożsamości”. Inaczej mówiąc, chodzi
o ustalenie,  j a k  następują  p r z e k s z t a ł c e n i a,  by  p r z e j ś c i e  okazywało się
skuteczne. A to właśnie znaczy znalezienie nowej tożsamości wspólnoty narodo-
wej. Jest to konieczne, by Polska utrwaliła autonomiczność procesów zmiany, co
z kolei warunkuje porzucenie statusu peryferyjnego.

Do postawionego zadania podchodzę systemowo10. Tożsamość to „zdolność do
istnienia, określona przez zbiór zmiennych identyfikujących, czyli elementów ko-
niecznych do rozpoznania systemu”11. Pozwolę sobie tu na autocytat uzasadniony
tym, że tekst powstał w 1991 roku i nie był przeznaczony do druku12.

 
Ujmując Polskę jako  s y s t e m  zajmuję się jej  s t a n e m  i chciałbym określić charakter zacho-

dzących w nim przekształceń. Wydaje się, że przemiany te mają charakter autonomiczny i mogą być
określone jako powstawanie  n o w e j   t r a n s f o r m a c j i.  Przechodząc do poziomu  s t r u k t u r
– proces obserwowany i przewidywany przedstawia się jako  p r z e j ś c i e,  czyli ciąg zmian mających
utrzymać równowagę między ciągłością i zerwaniem. Odejście od totalitaryzmu do demokracji, porzu-
cenie etatyzmu na rzecz wolnego rynku, dokonują się żywiołowo, ale mają mieć charakter ewolucyjny
a nie rewolucyjny.  P r z e j ś c i e  ma być zmianą także głębszą, dotykającą  t o ż s a m o ś c i  Polski
i wyraża się to odrzuceniem zniewolenia i wyborem niepodległości.  P r z e j ś c i e  jest równocześnie
postulatem i procesem realnym, który musi przybrać postać zmiany  s t a n u,  a więc w konsekwencji
tak  s t r u k t u r y  jak i  t o ż s a m o ś c i  Polski. Zakres tych zmian, stopień świadomości i zakres
uczestnictwa w nich, będą decydować o istnieniu Polski w początku przyszłego stulecia. [...] chcę
zwracać uwagę na to, co się składa, lub złoży, na  n o w ą   t r a n s f o r m a c j ę.  Nasze  p r z e j ś c i e
i nasze  p r z e k s z t a ł c e n i e  będą zależały od tego, w jaki sposób, według jakich wzorów, będziemy
odpowiadać na bodźce. Kluczem do rozwoju Polski jest autonomiczność tych procesów13. 
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14 T. Łepkowski, Uparte trwanie polskości. Nostalgie. Trwanie. Nadzieje. Wartości, Most, Warszawa
1989.

15 Ujmuję tę sprawę w ten sposób, że w europejskiej unitas multiplex dialog jest możliwy dzięki
wyraźnie określonym tożsamościom (veritas), uznaniu swobody wypowiedzi bez względu na przyję-
te stanowiska (libertas) i zdolności dawania siebie innym (caritas), por. E. Morin, Penser l’Europe,
Gallimard, Paris 1987; W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Znak, Kraków 1981, s. 83–86.

16 Szerzej w J. Kieniewicz, Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Wydawnictwo
Akademickie „Dialog”, Warszawa 2003. Por. idem, Indie jako społeczeństwo stacjonarne (okres
przedkolonialny), „Przegląd Orientalistyczny” 1980, nr 3 (115), s. 221–232.

17 J. Kieniewicz, The Stationary System in Kerala, „Hemispheres. Studies on Cultures and Societies”
1985, t. 1, s. 7–40; idem, Od ekspansji do dominacji. Próba teorii kolonializmu, Czytelnik, Warsza-
wa 1986, s. 194, 207, 231, 251, 271–273; idem, Historia Indii, Ossolineum, Wrocław 2003 (wyd. 3),
s. 549, 555–556.

18 J. Kieniewicz, Borderlands and Civilizational Encounter, s. 41.

Ćwierć wieku później nadal uważam krytyczną część mojej analizy za trafną.
Okazało się natomiast, że nie doceniłem sił, które pozwoliły na doprowadzenie
przekształcenia do poziomu zgodności z acquis communautaire. Równocześnie
jednak dziesięć lat w UE nie spełniło celów z 1991 roku.

Czy to właśnie „uparte trwanie polskości”14 uznamy za przeszkodę w realizacji
projektu modernizacyjnego? Wielu tak wtedy myślało, a dzisiaj nadal, choć cał-
kiem niesłusznie, uważa obronę polskości za zawadę na drodze postępu. Wy-
nikają stąd nieporozumienia, koszmarne zwłaszcza w przestrzeni komunikacji
społecznej. Trzeba sobie stale przypominać, że do Unii Europejskiej zostaliśmy
przyjęci jako państwo, natomiast do cywilizacji europejskiej się przyznajemy ja-
ko wspólnota narodowa. I nie mamy innej opcji. Moim zdaniem przynależność
cywilizacyjną wybieramy jako osoby i to te wybory systemu wartości (sposobu
istnienia) tworzą cywilizację. Naród polski o tyle więc jest europejski, o ile Polacy
chcą i potrafią tworzyć cywilizację europejską. Nasz udział w Europie polega na
zdolności do dialogu z Innymi, a jej warunkiem podstawowym jest tożsamość
właśnie narodowa15. To stwierdzając, trzeba jednak widzieć ryzyko związane z ob-
roną tożsamości. 

Powołuję się na ustalenia poczynione kiedyś w badaniach nad dziejami Indii.
Przedstawiłem wtedy pogląd, że stacjonarny system społeczny16, zagrożony w swej
egzystencji, broni się, eskalując działania immunologiczne, przez petryfikację me-
chanizmów homeostazujących, nad którymi w następstwie agresji traci kontrolę17.
Proces takiej zmiany stanu określiłem jako wejście w zacofanie. Schemat procesu
przekraczania granic przez ekspansję, a w konsekwencji uruchomienia procesów
obronnych, pokazuje różne warianty zachowań, które dadzą się ująć jako formo-
wanie w systemie „nowych transformacji”18. Rzecz w tym, czy system kształtuje
je autonomicznie, czy odwołuje się do struktur dominujących. Obrona tożsamości,
także narodowej, dla obrońców jest zawsze zadaniem szczytnym. Jest jednak i tak,
że tracąc zdolność do samodzielnych przekształceń, obrona tożsamości paraliżuje
nie tylko zdolności adaptacyjne, ale też możliwość znalezienia własnych rozwią-
zań. Modernizacja w stanie zacofanym bywa często utrwalaniem zależności.

Obrona polskiej tożsamości narodowej ma długą historię. Ekstrapolacja zjawiska
uznawanego w okresie niewoli za symbol godnego trwania jest więc całkowicie
zrozumiała. Zwłaszcza w wieku XX, gdy polskość i wręcz fizyczna egzystencja
wspólnoty znajdowały się w stanie zagrożenia. Jeśli jednak dokonać przeglądu dzie-
jów „państwa i narodu”, stwierdzimy, że okresy poszukiwania i obrony przeplatały
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19 Obraz taki wyłania się z pokłosia ankiety „Czym jest polskość?” przeprowadzonej w 1987 ro-
ku przez Znak i opublikowanej w zeszytach 390–391 i 394. Por. bezprecedensowe wydarzenie, ja-
kim była w stulecie odzyskania niepodległości konferencja „Sens polskiej historii i współtworzenie
przyszłości Polski” zorganizowana przez Zamek Królewski i Uniwersytet Warszawski w dniach
4–11 listopada 1988 roku.

20 J. Lelewel, Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku, wydanie nowe,
przygotował J. Kieniewicz, DiG, Warszawa 2006. Analogie indyjskie sugerowałem m.in. w J. Kienie-
wicz, Political violence, civilizational oppression, and colonialism, w: Silent Intelligentsia. A Study of
Civilizational Oppression, red. idem, IBI AL, Warszawa 2009, s. 26–27.

21 Materiał do przemyślenia dostrzegam w takich ujęciach jak P. Kenney, Budowanie Polski
Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945–1950, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015; A. Leder,
Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warsza-
wa 2014.

22 Por. K. Jaskułowski, O narodowym wymiarze kultury sceptycznie, w: Naród – tożsamość – kul-
tura. Między koniecznością a wyborem, red. W.J. Burszta, K. Jaskułowski, J. Nowak, Slawistyczny
Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2005, s. 17.

się. Niektórzy badacze chcą w tym widzieć świadectwo braku ciągłości dziejo-
wej. Moim zdaniem powinno się mówić o przełomach, w których powstaje nowa
wersja Polski. Przełomy są zjawiskiem naturalnym. To kolejne pokolenia Polaków
– patrząc na swoją historię – kształtują jej wizję jako ciągłość19. Konsekwencją
natomiast niepłynnego przechodzenia z jednego stanu w drugi są nie tylko napię-
cia, ale także rozłamy. Podział na tych broniących i tych szukających nie jest
precyzyjniejszy od podziału, powiedzmy, na „brązowników i szyderców”.

Można w ten sposób pokazać spór środowisk reformatorskich z tradycjona-
listami w dobie Sejmu Czteroletniego jako zderzenie działań obronnych i po-
szukujących. Uzyskamy obraz nieuwikłany w ówczesne i późniejsze konflikty
polityczne czy spory ideowe. Byłaby to ciekawa perspektywa, bo odpowiedź na
agresję łączyła obronę tożsamości z próbą znalezienia nowej. Obraz ten bardzo
przypomina współczesne mu dzieje podporządkowania Indii przez Kompanię
Wschodnio-Indyjską. Paralela polsko-indyjska nie wydaje mi się pomysłem bar-
dziej szalonym od Lelewelowskiego porównania Hiszpanii z Polską20. W obu
przypadkach mowa byłaby o wchodzeniu w zacofanie, obronie dziedzictwa prze-
szłości i o dążeniach modernizacyjnych uwikłanych w zależność od hegemona.
Patrząc na dzieje rozbiorowe z perspektywy splotu poszukiwania i obrony toż-
samości, uzyskamy obraz zmagań o przetrwanie wolny od czarno-białych ocen,
ponieważ procesy różnokierunkowe, czy sprzeczne, ujawnią się jako zwrotnie
sprzężone. Podobny zabieg wypadłby interesująco dla okresu 1939–1949. Rewo-
lucja byłaby szukaniem tożsamości zainicjowanym, ale i wymuszonym przez obcą
agresję i podporządkowanie hegemonii ZSRR. Opór wobec nowej/obcej władzy
okazałby się w takim ujęciu obroną tożsamości blokującą zmianę modernizacyj-
ną21. Jakże ciekawie w takim ujęciu ukazałaby się np. rola Kościoła katolickiego!
Jednocześnie obronna i szukająca. Jednak szczególnie użyteczne wydają mi się te
kategorie dla analizy naszej teraźniejszości, w której społeczeństwo staje przed
pytaniami, o których tak chciałoby zapomnieć. Pamiętając o wieloznaczności obro-
ny, tym bardziej trzeba w sposób jednoznaczny określić sens  p o s z u k i w a n i a
tożsamości.

Mówiąc o tożsamości narodu, mam więc na myśli jego istnienie, czyli także
możliwość jego identyfikacji. Oznacza to przyznanie realnej egzystencji narodowi
jako wspólnocie opartej o dowolne, choć świadomie przyjęte zasady22. Natomiast
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23 A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, WN PWN, Warszawa 1996, s. 97–99. Por. J. Kur-
czewska, Naród w socjologii i ideologii polskiej, PWN, Warszawa 1979.

24 Por. K. Chojnacka, Państwo narodowe – przyszłość czy przeżytek?, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 210, s. 59–67.

25 Potrzebna byłaby tu klasyfikacja postaw podobna do zaprezentowanego przez Stefana Kienie-
wicza dla epoki rozbiorowej (Jak być Polakiem pod zaborami?). Jakie kryterium zastąpiłoby dziś
„stosunek do niewoli”? Czyżby stosunek do pamięci? Por. A. Nowak, Polityka wstydu. Wygaszanie
historii i polskości, w: Wygaszanie Polski 1989–2015, red. L. Sosnowski, Biały Kruk, Kraków 2015,
s. 29–42.

26 R.A. Orchard, O pewnym ujęciu ogólnej teorii systemów, w: Ogólna teoria systemów, red.
G.J. Klir, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976, s. 213.

27 J. Kieniewicz, Metamorphose in Central and Eastern Europe: from Periphery to Borderland?
(tekst przygotowywany do druku).

tożsamość narodową traktuję zgodnie z koncepcjami Kłoskowskiej jako sprzęże-
nie zwrotne wyborów indywidualnych z normami i wartościami kulturowymi23.
Bronimy istnienia przez przywiązanie do norm i wartości, ale też jesteśmy zdolni
dokonać zmiany dla ratowania istnienia. Bywa to dramatycznym dylematem pa-
triotów. Dlatego właśnie mówię o narodzie, a nie o państwie. Nawet jeśli proroc-
two wygaśnięcia roli państwa narodowego było zdecydowanie przedwczesne24.
Zwłaszcza w konfrontacji z teraźniejszymi zagrożeniami globalnymi i oczywistym
kryzysem Unii Europejskiej.

Trzeba zatem postawić pytanie, jak następuje zmiana tożsamości? Broniąc ist-
nienia wspólnoty, traktujemy zmianę tożsamości jak zdradę, jak katastrofę. Chcąc
dokonać zasadniczej zmiany, także dla ratowania egzystencji, godzimy się na no-
wą tożsamość. Szukamy jej. Ale jak zachodzą te procesy poza sferą emocji?

Poszukiwanie tożsamości ujęte w kategoriach systemowych to świadome zbio-
rowe działanie uczestników wspólnoty prowadzące do zmiany jej struktury. Nie
chodzi tylko o to, by „Polska była polska”, ale by przestała być peryferią światowej
gospodarki, a dołączyła do europejskiego jądra. Nasze miejsce w świecie nie za-
leży bowiem ani od uznania obcych, ani od samopoczucia własnego, a od roli,
jaką spełniamy w globalnym podziale pracy, i od naszej zdolności uczestnicze-
nia w ogólnoludzkiej odpowiedzialności. Obrona tożsamości wiązała wspólnotę
w dążeniu utrzymaniu do jej istnienia we wszystkich niezbędnych wymiarach.
To znaczy także ze świadomością zróżnicowania interesów i zaangażowań ludzi
tworzących wspólnotę25.

W wymiarze systemowym, poszukiwanie tożsamości jest przede wszystkim
dążeniem do uzyskania/odzyskania samodzielności/autonomii przeprowadzanych
przekształceń. To oznacza, że społeczeństwo świadomie szuka i kreuje nową po-
stać swojej egzystencji. Nie wynika stąd, że jest ona do znalezienia, że istnieje
choćby potencjalnie. Może być fantazmatem. Zarazem tożsamość narodowa staje
się programem, zadaniem stawianym przez wspólnotę lub przed wspólnotą. Oczy-
wiście, że wywołuje to napięcia i kontrowersje. Najważniejsze jednak jest zwią-
zanie tego poszukiwania z biegiem przekształceń (czyli pojawianiem się nowych
transformacji), aż do zmiany stanu systemu26. W każdym razie, niezależnie od
poziomu świadomości, wspólnota, odnajdując sposób autonomicznego kontrolo-
wania procesów zmiany, decyduje o tym, jak powstaje i przebiega „nowa trans-
formacja”. Ten proces zmiany tożsamości nazwałem metamorfozą27.

Jak można opisać taki proces? Trzeba zacząć od solidnego przeglądu działań
podejmowanych przez Polaków po 1989 roku pod kątem ich wpływu na prze-
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28 Por. K. Jasiewicz, Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej,
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013.

29 M. Łuczewski, Prymordializacja. Przemiany polskiej tożsamości narodowej po 1989 roku, w:
Polska po 20 latach wolności, red. M. Bucholc, S. Mandes, T. Szawiel, J. Wawrzyniak, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 337–355.

30 L. Balcerowicz, 800 dni. Szok kontrolowany, BWG, Warszawa 1992; G. Kołodko, Od szoku do
terapii. Ekonomika i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999; W. Kieżun, Patologia transfor-
macji, Poltext, Warszawa 2013. Prezentacja stanowisk socjologów w Wielka transformacja. Zmiany
ustroju w Polsce po 1989, red. I. Krzemiński, Łośgraf, Warszawa 2011.

kształcenia. Aktywność ta jest zwykle opisywana w kategoriach reakcji na oko-
liczności, przede wszystkim na ciąg reform ekonomicznych, od Wilczka do Bal-
cerowicza28. Oceniana jest natomiast z perspektywy dokonywanych wyborów
politycznych. Moja propozycja kieruje się raczej w stronę badania decyzji „ży-
ciowych”, przede wszystkim zachowań w sferze przedsiębiorczości. Nie lekcewa-
żę postaw i czynów związanych z nadziejami na spełnienie się „snu o wolności”.
W tym zawodów i frustracji. Zasadnicze znaczenie przypisuję dążeniom Polaków
do zapewnienia sobie pomyślności materialnej, chęciom upewnienia się o bezpie-
czeństwie i zabiegom o awans społeczny. Nie powinno się też tracić z oczu losu
tych wszystkich, którzy zostali określeni jako ofiary transformacji. Jakaś część ra-
dzi sobie mimo braku wsparcia ze strony państwa. To nie jest tak, że dominuje
„wyuczona bezradność”. Ale na pierwszym planie powinni się znaleźć ci, którzy
nie dyskutowali z koncepcjami i nie szukali rozwiązań modelowych, tylko „brali
swój los w ręce”. Nie były to działania piękne, etyczne, szukające sprawiedli-
wości. Nie były łatwe i nie gwarantowały sukcesu. Ale to one tworzyły przestrzeń
przedsiębiorczości, stanowiły struktury własności i prowadziły do akumulacji
kapitału. Nie zyskali sobie uznania ani wtedy, ani dzisiaj. Ale to oni położyli
fundament pod kapitalizm w Polsce i dali nam szansę na to, by na ruinach po
totalitarnym komunizmie nie implantował się model kolonialny. Nie był to świat
solidarnościowego etosu, ale też nie można go sprowadzać do korupcji i złodziej-
stwa. Jakiej Polski chciała większość narodu po 1989 roku? Nie dowiemy się już,
bo nie chodziła głosować. Niewiele zmienia dzisiejsza dyskusja nad projektami
przedstawianymi przez elity. Dlatego właśnie chcę zbadać  j a k  stawała się Polska,
a dopiero potem zastanowić nad tym jaka nam wyszła.

Na dalszym planie widziałbym zainteresowanie „przynależnością europejską”.
Zgoda na wejście do struktur atlantyckich, a potem unijnych, była w istocie po-
chodną istotniejszych, powiedziałbym prymordialnych potrzeb29. Hasła i progra-
my polityczne nawiązujące do wartości podstawowych, w rodzaju patriotyzmu,
dziedzictwa narodowego, tradycji miały znaczenie w sferze debaty, zwłaszcza
w mediach, ale nie rozstrzygały o preferencjach wyborczych. Rozbieżność między
aspiracjami i priorytetami Polaków a oferowanymi im programami politycznymi
zdecydowały o trwającej od 25 lat niskiej frekwencji wyborczej. Programy poli-
tyczne, czy raczej partyjne, może i służyły czyimś interesom, ale opierały się na
założeniu, że Polacy będą skłonni raczej oddać głos na zbiór haseł niż na projekt
działania. Z tych racji opis procesu przekształceń (zwanego polską transformacją)
jest najczęściej próbą dopasowania do uznanych schematów w zakresie polityki
gospodarczej i społecznej30. Gdy dotyka sprawy tożsamości, odwołuje się do sfery
emocji. W wielkim skrócie można powiedzieć, że wszystkie programy zmiany za-
kładały istnienie wzoru polskości, który miał być utrzymany bądź zmieniony. Było
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31 Por. H. Malewska-Peyre, Ciągłość i zmiana tożsamości, „Kultura i Społeczeństwo” 2000, t. 44,
nr 1, s. 129–144.

32 Schemat przekroczenia granic i konsekwencji dla stanu systemu J. Kieniewicz, El sistema de los
valores y el encuentro de las civilizaciones, „Pensamiento y cultura” 2005, vol. 8, no 1, s. 95.

33 Daremne żale (1877).
34 J. Kieniewicz, Nasze problemy z tożsamością, „Arcana” 2004, nr 1–2, s. 47–52. Inaczej nieco

A. Nowak, Powrót do Polski. Szkice o patriotyzmie po „końcu historii” 1989–2005, Arcana, Kraków
2005.

35 Por. stanowiska Jana Józefa Lipskiego, Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy (uwagi o megalo-
manii narodowej i ksenofobii Polaków), Nowa, Warszawa 1981 i Andrzeja Walickiego, Trzy patrio-
tyzmy, „Aneks” 1985, nr 40.

bardzo łatwo przedstawiać istnienie narodu (jeśli już podnoszono ten problem)
w binarnych kategoriach tradycji/modernizacji. Zmiany strukturalne, związane
z ustaleniem nowych stosunków własności, wpływem relacji rynkowych na stosun-
ki pracy, ustaleniem norm państwa prawnego i wolności obywatelskich nie skło-
niły do zaproponowania innego projektu polskości. Nie zwrócono chyba uwagi na
niekompatybilność tradycyjnych stereotypów związanych z procesami obronnymi
z nową strukturą systemu.

Tożsamość narodowa zawsze ulega zmianom31, polskość przez wieki nie po-
zostawała tym samym zbiorem właściwości i wartości. Zmiana tożsamości jest
przełomem, wielkim triumfem lub katastrofą. Bywa koniecznością, zwłaszcza wte-
dy, gdy procesy składające się na obronę tożsamości ulegają degeneracji. Obrona
tożsamości zawsze ma miejsce, nie tylko wtedy, gdy agresja przerywa bariery
ochronne32. W naszej tradycji przyjęło się gloryfikować obronę polskości, ale by-
wało, że prowadziła do Targowicy. Dzisiaj nieufnie przyjmujemy sugestię szuka-
nia nowego wymiaru polskości, nie pamiętając o obawach towarzyszących choćby
czynowi legionowemu. Obrona tożsamości jest koniecznością nie tylko wtedy, gdy
czujemy się zagrożeni w swoim istnieniu. Także wtedy, gdy dążymy świadomie do
zmiany stanu, co wydaje mi się konieczne, jeśli chcemy przestać być światowymi
peryferiami. Chodzi o autonomię systemu, w którym obrona nie blokuje zmiany,
a poszukiwanie wyraża chęć i zdolność trwania.

Dla spełnienia takich zadań polskość musi stać się wielką siłą innowacyjną,
a nie środkiem podbudowującym nasze ego. Z kolei kopiując wzorce, możemy
nieco poprawić swój standard materialny i poczuć się w pełni uczestnikami świa-
ta skonsumowanych. Broniąc polskości, nie możemy jednak zgodzić się na za-
sklepienie w samouwielbieniu. To wiedział już Asnyk, pisząc o bezsilności zło-
rzeczeń33! Poszukiwanie tożsamości jest w wymiarze osobowym budowaniem
Ojczyzny wedle naszych marzeń i ambicji. Nic jej bardziej nie ubezpiecza. I nic
nie czyni Polski bardziej europejską.

Dlatego zwracam uwagę na spór z Polską i przeciwstawiam go sporom
o Polskę34. Tożsamość narodowa Polaków jest ciągle odnawianą zdolnością do ist-
nienia wspólnoty świadomej więzi zapewniającej podstawę współdziałania i kon-
fliktu. Spory wyznawców skrajnych poglądów o narodzie polskim są nieuchronne,
ale jałowe. Dużo więcej wnoszą dyskusje nad kwestią narodową prowadzone
z pozycji wprawdzie odmiennych, ale nieupolitycznionych. Inaczej też ma się
rzecz z opozycjami ideowymi, sporami o socjalizm czy kapitalizm, lewicę czy
prawicę, tradycjonalizm czy postęp lub katolicyzm czy ateizm. Nie były to i nie są
podziały niszczące, choć bywaliśmy blisko przekonania o istnieniu „dwu naro-
dów” czy wielu patriotyzmów35. Nie jest oczywiście dobrym pomysłem, by te ostre
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podziały i głębokie zaangażowania pomijać wyniosłym milczeniem. Mija sto lat
prawie od odzyskania państwa, a nadal toczymy spór o jego urządzenie! Chodzi
jednak o to, by spór naukowy, nieodłączny wprawdzie od politycznego, dotyczył
istoty polskości, a nie sprowadzał się do wyrywania sobie steru36. Nie jest to kwestia
ocen etycznych czy estetycznych. Teraźniejszy spór o Polskę, czyja by miała być
i jak ją urządzić, wskazuje na wiarę w możliwość zmiany, czyli przejścia, bez
zamknięcia przedtem procesu przekształcenia. Popełniamy stale ten sam błąd. Sam
go popełniałem. Zacytuję: „Proces zmian w Polsce zaczął się jako dość typowe
p r z e j ś c i e,  ale z wielu powodów musiał stać się  p r z e k s z t a ł c e n i e m
– problemy do rozwiązania tkwiły zbyt głęboko.  P r z e k s z t a ł c e n i e m,  czyli
zmianą strukturalną. Problem polega na tym, że z wielu powodów  p r z e k s z t a ł -
c e n i e  to wypadnie określić jako peryferyjne raczej niż jako postkomunistycz-
ne”37. Kolejność powinna być odwrotna, najpierw następuje przekształcenie (zmiana
strukturalna) i dopiero może się sfinalizować przejście (zmiana tożsamościowa)38.
Czyli wracając do sporów sprzed stu lat: „najpierw trzeba Polskę mieć a później
o nią koty drzeć”39. Nasze wspólne polskie błędy wynikały ze skupienia uwagi na
układzie odejścia, czyli pytaniu, jak upadł komunizm, względnie kto go obalił40.
Może istotnie trzeba więcej uwagi poświęcić zrastaniu się komunistycznego syste-
mu z polskością? To właśnie znalazło wyraz w sytuacji, dwuznacznym związku
zniewolonych Polaków41.

Paradoksalnie, szansa na skuteczne, a więc samodzielne, zamknięcie czy do-
kończenie procesu przejścia tkwi w sporze z Polską, który możemy i powinniśmy
toczyć właśnie z powodu niezakończonego procesu transformacyjnego. Poszuki-
wanie tożsamości jest istotą tego procesu. Jesteśmy słusznie dumni z dziejów obrony
polskości, choć – oczywiście – niezgodni co do tej obrony rezultatów. Tym bardziej
powinniśmy zauważyć tkwiące w niej zagrożenia. Obawiamy się podziałów i spo-
rów, a przecież warto zwrócić uwagę na tkwiące w nich możliwości. W takim
kontekście da się w pełni ująć Polaków stosunek do nierówności42 z jednej strony,
a do przedsiębiorczości43 z drugiej.

Co należałoby zbadać, by zrekonstruować proces przekształceń w sposób ujaw-
niający zjawisko szukania tożsamości? Przede wszystkim trzeba by odłożyć na bok
studia nad wartościami, które na tę tożsamość się składają. Cytuję: „Polskość
w najogólniejszym zarysie jest naszym trwaniem i stawaniem się między prze-
szłością a przyszłością i wyraża się w zbiorze koniecznych do tego wartości”44.
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Chodzi raczej o próbę określenia działań prowadzących ku zmianom struktural-
nym uprawdopodobniającym poszukiwanie tożsamości. Powinny to być działania
decydujące o kształtowaniu „nowych transformacji”, a tym samym mające wpływ
na Byt, Stan i Miejsce Polski45. Byłyby to cztery wymiary aktywności:

1. Przedsiębiorczość. Przede wszystkim zbadanie genezy zachowań zmierza-
jących do samodzielnego zapewnienia bytu własnego i rodziny.

2. Kapitał. Przede wszystkim analiza procesu akumulacji kapitału. Ale także
postaw wobec kapitału.

3. Praca. Przed wszystkim rozpoznanie zmian stosunku do pracy. Także roz-
ważenie problemu kosztów polskiej pracy jako źródła deformacji zatrudnienia.

4. Własność. Przede wszystkim ustalenie zakresu ustanowienia praw własności.
Także konsekwencji zaniedbań w reprywatyzacji i patologii procesu prywatyzacji.

Te zatem kwestie powinny zostać zbadane przy uwzględnieniu dwu podsta-
wowych kontekstów tworzonych przez środowisko i system wartości. Oznacza
to nadanie badaniom charakteru transdyscyplinarnego. Aspekt ekologiczny prze-
kształceń nie był dotąd brany pod uwagę. Mam na myśli nie tyle konsekwencje
ekologiczne procesów zmiany, ile wpływ, jaki środowisko wywiera na podstawo-
we parametry struktury systemu. Przeciwnie o wartościach wiele się pisało, ale
przede wszystkim o normach i postawach. Chciałbym też wrócić do mojej myśli
o polskim charakterze religijności. Chodzi mi przede wszystkim o ustalenie zwią-
zku stosunku do religii z „nowymi transformacjami”46. Z tych refleksji wynika
przesłanka podstawowa dla zamierzonego przedsięwzięcia. Trzeba znaleźć ujęcie
dla przestrzeni, w której aktywności jednostek wchodziły ze sobą w relacje two-
rzące wspólnotę. Trzeba tak ująć badania, by wyjść poza banał stwierdzenia, że
tożsamość jednostek nie składa się na całość, sama nie będąc pochodną całości.
Chcę to osiągnąć, łącząc wymiar ekologiczny z aksjologicznym. Jest to o tyle real-
ne, że oddziaływania środowiska, nie zawsze widoczne, są jednak materialne.
Relacje z wartościami inicjowane w sferze duchowej są dostępne poznaniu przez
czyny i zachowania.

Stawiając pytanie,  j a k   n a s t ę p u j ą   z m i a n y,  zmierzałbym do wydobycia
w każdym z badanych zjawisk czynników określających działania jednostek i szu-
kałbym ich uwarunkowań kulturowych. Rzecz w tym bowiem, że w czasach
przełomu ludzie najbardziej aktywni być może najmniej się zastanawiali nad
pytaniem „jaka Polska?”. Nie oni też zastanawiali się nad tym, jak stawiać opór
wszechogarniającej sile polskości. Jednak to ich działania zmieniały Polskę. To
oznacza także, że tak ważny dla mojego rozumowania „spór z Polską” nie jest
jakąś właściwością inteligencji czy ogólniej wykształconych elit. Jakkolwiek wy-
rażany czy uświadamiany stanowi, moim zdaniem, część polskiej tożsamości.

Jak widać, poszukiwanie nie jest wymuszaniem czy narzucaniem zmiany toż-
samości. Tym bardziej nie ma mowy o jakimś gotowym projekcie, który trzeba
znaleźć lub można uznać za model do naśladowania. Wszelkie wysiłki moderniza-
cyjne zmierzające do „zmiany tożsamości” na jakąś właściwą czy lepszą, świadczą
o trwaniu w stanie zacofanym. Powtórzę jednak, że sprzeciw wobec modernizacji
bywał wielokrotnie pochodną obrony tożsamości, w której społeczeństwo zatra-
ciło zdolność znajdowania samodzielnych rozwiązań. Jakże często retoryka patrio-
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tyczna pokrywała duchową pustkę! Szukanie tożsamości w szczególny sposób
uwydatnia fałszywość rozwiązań zastępczych, takich jak identyfikacja w kategoriach
cywilizacyjnych. Europa nie jest propozycją zastępczą dla narodów. Cywilizacja
europejska nie przetrwa rozpadu tożsamości narodowej. Trzeba ją znaleźć jak
najprędzej...

Do czego zmierzam? Projekt „W poszukiwaniu tożsamości” w nowej po-
staci chcę zgłosić, gdy tylko zakończę kompletowanie zespołu. To jednak może
potrwać. Dlatego przedstawiam ten pomysł i kilka uzupełniających komentarzy.

Tak obrona, jak i poszukiwanie pozostaną zawsze częścią tego samego proce-
su trwania raz ustanowionych narodów. Zawsze musimy rozważać indywidualne
przypadki, zastanawiając się nad ich oddziaływaniem na tożsamość zbiorową. Wy-
bory indywidualne, choćby spektakularne czy dramatyczne, nie prowadzą wprost
do zmiany tożsamości narodu. Nie wiemy, czy i jak zmiany indywidualne się ku-
mulują, ale ilość nie przechodzi w jakość. Szczęsny Potocki, wyrzekając się pol-
skości i stając „na zawsze Rosjaninem”, dokonywał apostazji, ale nie miało to
istotnego wpływu na polską tożsamość narodową. Konrad Korzeniowski, zostając
Josephem Conradem, o apostazję był oskarżany, choć polskości się nie wyrzekał.
To dwa z setek tysięcy przypadków szukania tożsamości w czasach, gdy wspól-
nota skupiała się na obronie swojego istnienia. Problem wyboru stawał przez po-
kolenia przed emigrantami i wygnańcami, aż pod drugą połowę ubiegłego wieku.
Jakże wielu z nich, pozostając wiernymi przekonaniom, nie zostało zaakceptowa-
nych w Ojczyźnie po 1989 roku! Dziś zmiana miejsca zamieszkania nie wymaga
dokonywania takich wyborów, choć może do zmiany tożsamości prowadzić. To
także chciałbym zbadać, jak indywidualne zachowania przekładają się na „nowe
transformacje” narodu jako systemu.

To nie znaczy, bym negliżował rolę tożsamości jednostkowej47. Tylko pozor-
nie chodzi o to, czy wspólnota jest sumą tożsamości jednostek, czy raczej naród
kształtuje tożsamość osobniczą. W istocie różnica kryje się w przekonaniu, że
wspólnoty nie kreują jednostek, a raczej są przez nie kreowane. Albo tylko wy-
obrażane. „To w tych elastycznych, otwartych koncepcjach tożsamości, leżących
na antypodach ciasnych, silnie wiążących z grupą, ale i krępujących jednostko-
we dążenia identyfikacji lokalnych, należy więc przypuszczalnie szukać zarówno
inspiracji dla nowych teorii, jak i rozwiązań dla innych problemów tożsamościo-
wych, zarysowujących się we współczesnym świecie”48. Zapewne tak jest. By
jednak cokolwiek mogło się dziać, potrzebna jest wspólnota. Badanie przekształ-
ceń polskiej wspólnoty narodowej, szukanie odpowiedzi na pytanie jak następo-
wały, prowadzi do postawienia pytania o jej tożsamość.

Rzecz bowiem nie polega na tym, że ujawniają się różnice identyfikacyjne
i brak zgody co do tego, kim jest albo kim być powinien Polak w XXI wieku.
Wydaje mi się ważne, by w ogóle byli jacyś Polacy49, a to zależy przede wszystkim
od tego, czy i jak zechcą lub potrafią się łączyć we wspólnocie narodowej. Od
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czasu, gdy połączyła ich „Solidarność”, wydają się okazywać szczególną skłonność
do dzielenia się. Wszędzie w świecie spotykamy małe czy większe wspólnoty, nie-
koniecznie reliktowe lub odizolowane, starające się utrzymać swoją egzystencję.
Chcące przeżyć. Moją uwagę przyciągnęły przede wszystkim wspólnoty odrębne
etnicznie, ale zintegrowane w dużych państwach. Polska nie jest taką małą czy
zanikającą wspólnotą, nie czujemy się zagrożeni. Moim zdaniem jesteśmy jednak
wspólnotą słabnącą i stoimy przed wyborem: pozostawać w stanie samozadowole-
nia albo podjąć wyzwanie przyszłości.

SEEKING IDENTITY IN THE TRANSFORMATION PROCESS

Summary

This article is the result of my considerations on the future of Poland. It is a proposal
for creation of a research project devoted to a systemic analysis of the transformation process
and aimed at grasping the transition understood as a deliberate change of identity.

Adj. Izabela Ślusarek
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BERDYAEV: FREEDOM AGAINST THE OBJECTIFIED WORLD

A SUMMARY OF BERDYAEV’S PHILOSOPHY

A mystic eclectic Christian personalist and existentialist. Along with Leo
Shestov, one of the most renowned representatives of Russian religious thought
in the Western world. With a multitude of inspirations: Gnosis, Church Fathers,
Rhine mysticism, Eastern Orthodox Church and Slavic traditions, as well as anti-
Western philosophy.

According to Berdyaev, philosophy refers to the inexpressible through rational
discourse (thus his criticism of Russian rationalism), acts of human spirit which,
through myth and symbol (brought to full fruition in Christianity), disclose the
meaning of the world and human existence as well as their mutual destiny.

The trinity that governs Berdyaev’s thought are the myths of the Fall
– Godmanhood – Eschaton, with a central motif of Godmanhood, the lost and
regained essence of humanity. Sin – choosing the path of evil (the myth of the Fall)
– stems from unlimited freedom, preceding God and man. Both can claim the
same right to this freedom despite the fact that man has misused it. Freedom to
do evil triggered multiple forms of enslavement, embedded in the ‘kingdom of
Caesar’ – cultural sphere. The whole history of the world proves that calling for
a creative, cooperative relationship with God (He expects it from us, as creativity,
along with freedom, is our mutual distinctive feature), we can merely create
culture or its technological extension – civilisation. This process, initiated in the
Renaissance, peaks with developed capitalism and communism; their mutual features
being objectifying and the disappearance of sacrum or its ill perception. History
as a process of gradual negotiation of the godly element within man (the false
myth of progress) made him dependant on the peripheral rather than core features
of his own essence. Berdyaev calls this ‘objectivation’. He criticises the European
tradition of ontological philosophy and juxtaposes it against his own philosophy
of freedom; he clearly juxtaposes man, meaning the Spirit, against the objectified
world of history and culture. He differentiates between the freedom of man (activity)
and necessity (social, political, biological, axiological and historical determinism,
etc.) that lead to the enslavement of mankind. Man, being reduced to phenomeno-
logical order of objectivisation, loses his noumenal dimension of the Spirit
transcending this world.
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The recreation of the Godmanhood entity is possible thanks to the myth of
Godmanhood. God’s embodiment and sacrifice, erasing the effects of man’s choice
of evil, points to the ways of how to righteously use our freedom prerogatives,
how to regain our lost path to God and creatively transcend the objectified world
towards the infinity of the human spirit. It is Christ  Godmanhood, whose tragedy
symbolically takes place within the human soul, who mends the Godmanhood
bond severed by our choice of evil; this is an example of sacrifying the fall of
mankind and, therefore, the world, as it is the epiphenomenon of the soul (not the
reverse).

History makes sense while building ‘the Realm of the Spirit’, which cannot be
placed in cosmic or historical times (the concepts of man’s salvation on earth
e.g. millenarism or communism are false), but in the deep existential time in the
eschatic dimension. In the era of the greatest schism with God and the deepest
fall of man (developed capitalism, communism in Russia), a ‘new Middle Ages’
arises – a creative epoch transcending this world. Until then, man inappropriately
steered his own freedom, however, after the fall, St. Peter’s Church (sharp criticism
of historical Christianity accused of losing the Christian devotion of man) will be
replaced by the epoch of St. John’s Church (geared towards eternity, rejuvenated
spiritual Christianity).

A key role is played by the Russian nation, which, not having experienced
the misleading Western path of development, preserving communal antagonistic
attitudes towards the individualistic anonymous manner of cooperation, marked by
the sense of apocalypse and messianic call, touched by the oppressive communist
totalitarian system, is the first to restore the spiritual aspect of Christianity, which
consequently leads to (through mainly God’s saving deed) a complete deliverance
from evil, to the general salvation, to apocatastasis.

The historiosophy of Berdyaev had a great influence on his understanding of
the quintessence of communism (the wrong implementation of our inborn hopes,
whose best place was Russia) and made him renown across the world”1. Berdyaev’s
best presentation of creativity was provided by Isaiah Berlin in his conversations
with Raminem Jahanbegloo: “Berdyaev is a highly intelligent man and when he
writes about the rise of communism or ideas of Russian thinkers can be very
insightful, however I am not capable of understanding his theological writing”2.
He is not the only one.

The matter becomes interesting due to the fact that we are discussing
a philosopher who owes his Western fame to the Bolsheviks. These “aficionados
of wisdom” in 1922 loaded a group of opponent intellectualists onto a ship, and,
via Szczecin, brought them to Germany claiming that their return would be met
with the death penalty. It was a precedent of humanitarian intervention in the USSR,
soon improved by the use of aircraft, through which rebellious troublemakers were
exiled. Due to this expulsion, preceded by the night time interrogation by the Cheka,
in the presence of Feliks Dzierżyński, Berdyaev first managed to preserve his life
and then achieve fame as a Christian existentialist and personalist, whose work
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was crowned in 1947 by his honorary doctorate in theology from the University of
Cambridge. Furthermore, his work was translated into all major languages, includ-
ing Japanese. Along with Berdyaev, lives of Siemion Frank, Ivan Ilyin, Mikołaj
Łoski, Pitirim Sorokin, Fiodor Stiepun, Boris Vysheslavtsev were spared. Other
paths of emigration were also chosen. Those who remained, like Paweł Floreński
or Lev Karsavin, were shot or tortured in camps3.

SOME CONSEQUENCES

I devoted a place in my own work to the in-depth discussion based on this
particular Russian’s concept of freedom4. I agree with the opinion that “almost
everyone who writes about Berdyaev commences with the statement that he was
a ‘prophet of freedom’. It is fully understandable and such an opinion is supported
by the very philosophy of Berdyaev and his numerous declarations on his own
works. The final source of knowledge of the existence of freedom, its nature and
the perception of man as a creative being were for Berdyaev his own spiritual
experiences”5. Let us remember that he philosophised sub specie aeternitatis, which
finds the reason and its constructions (language, society, science, technology, etc.)
an obstacle rather than an aid. Thus, he did not care for logic, the monothematic
nature of his philosophy was eclectic, spiritually Christian, though Gnostic, mystic
and prophetic, pathetic-rhetoric, catastrophic-eschatic, which favoured not only the
cognition, but also the discovery of the sense of existence, freedom, deliverance
from evil, time and the weirdness of the world. Most of all, it refers to the freedom
from the world and its earthly determinism. He wrote: “freedom is not rooted in
being. Human freedom cannot be determined solely through God’s grace. Human
freedom cannot stem from human nature, human substance and, as a consequence,
the nature of the world”6. Why?

Disappointment awaits the one who in his works searches for the freedom
shaped by John Stuart Mill or Lord John Acton, for whom, as Marcin Król writes,
“freedom existed thanks to God’s truth. Truth was the guarantee of freedom, the
highest good which God gave to mankind”7. According to Berdyaev, even God
could not endow man with freedom, as he did not have it at his disposal. In order
to understand that both God and man are preceded by freedom, one should consult
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one of the main sources of the philosophy of Berdyaev – a 17th-century mystic
from Goerlitz – Jacob Boehme. This philosophy, or Gnosis, was described by Józef
Piórczyński in his excellent monograph devoted to this cobbler from Goerlitz.
Anyone who wishes to understand Berdyaev must read this book8. In his great
history of Marxism and its sources, Leszek Kołakowski described Boehme’s
writing as “a swirl of dense and dark smoke”9. The reader of Berdyaev’s writing
has a similar impression, especially as the Russian never provides arguments,
just statements. Therefore: “freedom – he writes inspired by Boehme – has no
justification. Justification of freedom regresses into non-being [...]. The potency
of the world’s being is prior to the world’s being [...]. Beyond God there is
nothingness out of which God creates the world, so this nothingness is a source [...].
We are the children of God and free nothingness”10 (nothingness – Ungrund in
Boehme’s writings). Naturally, we know it from the spiritual experience of what
Kant erroneously claimed to be the unknowable ‘thing in itself’, and for which the
world is but an epiphenomenon. What Kant found to be an unknowable noumenon
is in fact an impulse of real life, i.e. freedom, while that which he took to be the
subject of science is “secondary and inauthentic”11. “Person precedes being. This
is the most fundamental proposition of personalism. Being is a fruit of abstract
reasoning and this favourite cat of mine exists. Being has no existence”12. True
freedom not only has nothing to do with any type of objectivisation of the social
world (the kingdom of Caesar, the kingdom of necessity is the source of all human
enslavement), but also precedes the traditional Christian concept of the freedom
of St. Augustine. Even more: the problem of freedom is not solvable within the
boundaries of rational philosophy.

It is not surprising that Western liberalism, whose source is found, among
others, in John Locke and his followers, does not bring true freedom. Proclaiming
freedom and human rights sanctions, in fact, not only economic inequality, but
all others. “Freedom and equality remain contradictory”13, Berdyaev writes. It
eliminates equality between people and their rights towards God, or God’s image
in every one of us. Liberalism puts forward our own ‘superficial’, social rights
ignoring those stemming from a personal, noumenal dimension. However, “true
liberation of a man refers to his freedom not only from external enslavement but
also internal, from captivity that he finds himself in, the captivity of his passions
and meanness. You didn’t think about this, you people of enlightenment and
liberation. You keep the man in his internal captivity and proclaim his rights of
slaving nature”14. How is it possible that man fell into enslavement of his own
lower nature, namely of himself? It can only be explained by the fact that
– similarly to Boehme – “the true tragedy of the created world takes place in an
individual soul (in Berdyaev in a human’s spirit – M.S.), stretched between
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oppositely directed forces. Its true homeland is God who planted there a grain of
grace; however, it wishes to establish its own particular will”15, stemming from
– let me remind you – uncreated freedom which preceded God himself.

Proclaiming the philosophy of uncreated freedom, even by God, Soviet col-
lectivism and human enslavement were for Berdyaev as foreign as the Western
cultural manifestations, which he called objectifying, and which encompassed all:
from maths and science through history, nature, state, nation, class, technology,
economy, church and family (“objectifying of the erotic and emotional life”16).
For him, “Russian communism was nothing less than the foreboding and apocalyptic
character of the final borders of the godless Western civilisation, which the West
did not survive”17. Let us remember that the human spirit is primal and the world
is the resultant. That is why it can be transformed into a personal community,
which is linked with the liberation from unreal existence, from objectifying in the
network of various enslavements, as “all the world’s events are mere symbols of
spiritual experiences”18. Therefore, Berdyaev insisted on shaping life according to
communal personalism. Various forms of social communication based on ‘bourgeois
individualism’ were foreign to him. He saw philistine culture everywhere, both
in communist Russia and in the West. He considered Bolshevism a ‘nouveau
riche’ violation and disdain for man, however it was the key to Russian historic
opportunity: renovation of the pneumatic, spiritual, eschatical dimension of
Christianity announced by Joachim from Fiore, but lost by historic Christianity.
Thanks to this suffering “the Russian nation will liberate itself”19, as happened
before with the Romans and the first Christians. His views were surprisingly
interlocked with... Leo Trotsky, which was noticed by Alain Besançon. He lived
along with his philosophy: lonely, not at peace with the world, though famous in
the philosophic milieu20.

Therefore, according to Berdyaev, if the issue of human freedom is within the
boundaries of rational philosophy unsolvable, then none of the existing political
systems could ensure true freedom. It can be gained – in simple words – by the
transcending of social reality towards ‘a new Middle Ages’, towards the eschatical
dimension of Christianity, towards the state of a spirit freed from the burden of
the social world, towards a simple exit from history. “History should end, as within
history one cannot solve the problems of mankind, their absolute and highest
values”21.

It would be a misunderstanding to seek praise for Western freedom and social
order in Berdyaev’s thinking, regarded before World War II and later as an expert
on and critic of communism, which, in his view, as a typical apocalyptic and
Russian product, is of religious origin. We will learn that Stalinism means almost
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the same as fascism, but also that “Russian communism is nothing less than the
foreboding apocalyptic character of the final borders of the Western godless
civilisation, which the West did not survive”22, and which is in danger of civilised
barbarianism: “not from the forest but from machinery”. Communist Russia and
the West suffer from a spiritual disfigurement, an illness called by him bourgeoisie
or obscurity. This includes not only Lenin and his followers. “This is the time of
technical, industrial and capitalist civilisation of Europe and America. It deludes
the spiritual culture of the old Europe with its sacred symbolism and tradition”23,
where “democracies are fictitious and volatile by nature”. In a nutshell, communism
and the West are two sides of the same coin – the result of the lost Godmanhood
dimension of a person and eschatical dimension of Christianity, which should be
restored in order to overcome today’s cultural nihilism. Not so long ago similar
views were also expressed by Alexander Solzhenitsyn and can be heard today in
Putin’s Russia as well.

An anti-communist Berdyaev, who – as he claimed – conducted a spiritual not
political fight with Soviet Russia, put the red flag outside his house in 1945, proud
of the USSR’s victory in World War II. He was rightly called “a Soviet patriot
without a passport”. He wrote: “Russia exited the Middle Ages, avoiding modern
history with its secular and varied culture, with its liberalism and individualism,
with a triumph of bourgeois and capitalist economy. The holy Russian state fell and
a new one arose, also a holy one, inverted theocracy. An amazing transformation
occurred, Marxism, so non-Russian in its original character and nature, acquired
a Russian style, an Eastern style and almost touched on the Slavophiles [...]. Russian
communism proclaimed again the old idea of Slavophiles and Dostoyevsky:
Ex Oriente lux”24.

In conclusion, the greatest problem in accepting Berdyaev’s philosophy is
that he broke from “earthly matters” in a Gnostic manner, which made his project
exceptionally challenging, not to say impossible. Although “the fight against
authority, against objectifying, namely against Caesar’s authority, takes place within
the borders of the objectifying kingdom from which man cannot simply turn his
back and depart”25. It is Berdyaev who incessantly claimed that man is not only
able, but must, even in the name of his own salvation, thus eternal life, depart
from this earthly kingdom. The alternative: freedom or objectifying excluded any
compromise. Dostoyevsky comes to mind here: His Grand Inquisitor (who as we
remember rules the world) says: freedom or “bread”. His Kirilov from The Devils
concludes from the above: freedom, therefore death. Berdyaev, however, states:
freedom, therefore Eschaton: transcending of time towards eternity. Here lies
the fault of all these, not necessarily Russian, concepts arising from Christianity
and operating according to the “either – or” principle. The criticism of imperfect
human earthly contradictory values transforms into a strong conviction to resolve
the history of this imperfect human tribe and commence a new era of the Spirit,
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where the empirical existence will finally converge with Godmanhood: the es-
sence of man. Russian communism attempted to secularize this strive in its earthly
circumstances. The outcome is known...

 
Translated by Agnieszka and Derrick Cook

BERDYAEV: FREEDOM AGAINST THE OBJECTIFIED WORLD

Summary

This paper is a contribution to the constantly increasing Polish interest in Russian
thought, especially in Nicolas Berdyaev’s philosophy. It starts with a short synthesis of his
philosophy. The differences between the Western way of thinking and Russian religious
thinking are mentioned in passing. The author deals with Berdjaev’s existential personalism,
which, from the sociological point of view, can be described as freedom from the world. The
thinker contrasts persons and their activities with the objectified world and emphasizes
the existential strangeness of the person in the world of culture bound by different determin-
ing factors.

Adj. Izabela Ślusarek



   



1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podsta-
wie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS1/00431.

2 Aleksandr Gizetti napisał, że „niespokojny duch twórczego zwątpienia zbliżył go z Czaadaje-
wem, mimo tak obcych Hercenowi katolickich ideałów jego nieszczęśliwego poprzednika”, A. Gizetti,
Mirowozzrienije Giercena, w: A.I. Giercen: pro et contra, red. K. Isupow, Moskwa 2012, s. 387.

3 Młodego Hercena władza carska zakwalifikowała do kategorii osób „zwracających na siebie
uwagę sposobem myślenia, których wysłać przeto należy ze stolicy w głąb Cesarstwa pod surowy nad-
zór policji z obowiązkiem podjęcia na prowincji służby państwowej”, W. i R. Śliwowscy, Aleksander
Hercen, Warszawa 1973, s. 53. Hercena pozbawiono wolności na sześć lat (1834–1840).

4 A. Hercen, Rzeczy minione i rozmyślania, t. 2, przeł. E. Słobodnikowa, Warszawa 1952, s. 263–
–264.

5 Ibidem, s. 264. O Liście Czaadajewa następująco wyraził się Jan Kucharzewski: „Siła wygłoszonej
mowy, potęga słowa wypowiedzianego w kraju milczącym, nie nawykłym do niezależnego mówienia,
była tak wielka, że List Czaadajewa wstrząsnął wszystkimi myślącymi ludźmi Rosji”, J. Kucharzewski,

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 2, 2016

Jacek Uglik
(Uniwersytet Zielonogórski)

OBECNOŚĆ IDEI PIOTRA CZAADAJEWA W DYSKURSIE
O CZŁOWIEKU ALEKSANDRA HERCENA1

Listem filozoficznym opublikowanym w 1836 r. w moskiewskim periodyku
„Teleskop” odcisnął Piotr Czaadajew w sposób trwały silne piętno na myśli
Aleksandra Hercena, i to mimo różnic ideowych niewątpliwie dzielących obu
autorów2. Co prawda w trakcie zesłania3 młody Hercen dał się ponieść uczuciom
religijnym, na co wpływ, jak sądzimy, miało odosobnienie i osamotnienie, jednak
epizod ten nie oddziałał w żadnym razie na obraz jego zsekularyzowanej posta-
wy światopoglądowej. Nie daje się o autorze Dyletantyzmu w nauce powiedzieć,
że był w jakimś sensie filozofem religijnym. O pracy Czaadajewa napisał: „Każde
słowo tchnęło długim cierpieniem, już ostygłym, lecz jeszcze gniewnym. [...] List
rozrasta się, staje się posępnym aktem oskarżenia przeciwko Rosji, protestem
osobowości, która, by wynagrodzić sobie wszystkie doznane cierpienia, pragnie
wypowiedzieć choć część tego, co nagromadziło się w sercu”4. Oto skowyt zbęd-
nego człowieka, zmuszanego do milczenia przez despotyczną carską władzę;
człowieka, którego artykuł wywarł wrażenie na młodej, postępowej inteligencji
rosyjskiej i jej zesłanym do Wiatki przedstawicielu. Słowa Czaadajewa odebrane
zostały jako wyraz odwagi. Hercen napisał: „Oderwana od narodu część Rosji dłu-
go cierpiała w milczeniu pod jarzmem najbardziej prozaicznym, niezdarnym, nie
dającym w zamian żadnego zadośćuczynienia. Każdy odczuwał ten ucisk, każde-
mu leżało coś na sercu, jednakże wszyscy milczeli; wreszcie przyszedł człowiek,
który wypowiedział to na swój sposób”5. Publikacja Czaadajewa, jak można się
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domyślać, pociągnęła za sobą lawinę oficjalnej krytyki na powrót zmuszającej
autora do milczenia, dla Hercena natomiast pozostała na lata inspirująca i ożyw-
cza. W Piotrze Czaadajewie cenił on przede wszystkim filozofa jednostki (osobo-
wości) kreślącego obraz przyszłości wyobrażonej jako nieprzebrana potencjalność,
pozwalająca realizować nieprzystające do siebie scenariusze. W istocie, ostatnią
teoretyczną koncepcję Hercenowską z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX w.,
ostatni jego ideowy zryw – „rosyjski socjalizm” – traktujemy jako konsekwentną
próbę ocalenia jednostki ludzkiej zawłaszczanej przez abstrakcję (np. państwo,
Boga, kościół, ideologię, postęp), próbę wyrastającą ze źródeł myślenia Czaadaje-
wa. Zmieniający się na tle wydarzeń historycznych dyskurs Hercena o człowieku
zatoczył koło. Schiller, Goethe, Czaadajew, Feuerbach, Hegel, aż do koncepcji
„rosyjskiego socjalizmu”, pomagali Hercenowi mierzyć się z „przeklętymi prob-
lemami”, odpowiadać na pytania o istnienie społecznego zła, wolność, sens bycia
w świecie przyrody i historii pozbawionym Boga. Zmieniały się czasy oraz in-
telektualne mody, a pytanie fundamentalne dla myśli Hercenowskiej pozosta-
wało wciąż niezmienne, jak ocalić człowieka, dla którego jedyną realnością jest
teraźniejszość.

Obecność idei autora Listu filozoficznego w pracach Hercena z konieczności
miała charakter retrospektywny. Urzędnicy cara Mikołaja I Romanowa uznali bo-
wiem Czaadajewa za obłąkanego, sprawiając tym samym, że jego nazwisko prze-
stało pojawiać się w literaturze. Jan Kucharzewski napisał: „W całych dziejach tej
ciężkiej epoki nie znam ani jednego żywota, który byłby tak jaskrawą ilustracją
miażdżącej znakomite indywidualności mocy systemu i atmosfery jak żywot Piotra
Czaadajewa”6. W opublikowanej w 1851 r., a dedykowanej Michałowi Bakunino-
wi pracy O rozwoju idei rewolucyjnych w Rosji Hercen zwrócił uwagę, że List...
Czaadajewa „to wyzwanie, oznaka przebudzenia [...]. Wreszcie przemówił człowiek,
którego serce przepełniała gorycz. [...] autor żąda od Rosji rachunku za wszystkie
cierpienia, którymi nęka ona tego, kto się ośmiela wyjść z bydlęcego stanu. Chce
wiedzieć, co uzyskujemy za tę cenę, czym zasłużyliśmy na taką sytuację [...]”7.
Stawiane pytania mają charakter uniwersalny. Jak idea „rosyjskiego socjalizmu”
nie dotyczy wyłącznie Rosji i socjalizmu, sięgając do filozoficznego fundamentu
– problemu człowieka, tak żądanie od Rosji rachunku za cierpienia przekuwamy
w pytanie ważne dla każdego historycznego czasu: w imię czego ludzie mają się
poświęcać? Dlaczego w ogóle mają się poświęcać? Stojąc na stanowisku, wedle
którego myślenie Hercena organizuje jednostka ludzka, odrzucamy sugestię, by za
podmiot tego myślenia uznawać abstrakcyjną kategorię. U Mikołaja Bierdiajewa
czytamy: „Wypowiedziana już przez Czaadajewa idea, że naród rosyjski, bardziej
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niezależny od nacisku historii powszechnej, może stworzyć w przyszłości nowy
świat, rozwinięta zostanie przez Hercena [...]”8. Idei Czaadajewa nie traktujemy
dosłownie, doszukujemy się w niej zawoalowanej treści, postrzegając opinię na
temat Rosji jako metaforę pozwalającą odkryć pojemniejsze znaczenia. Dramatycz-
ny głos Czaadajewa stanowi dla nas kolejny etap interesującej Hercena relacji:
jednostka a przekraczająca pojedynczego człowieka ogólność (rozmaicie definio-
wana). W istocie myślenie Hercena nie ogniskuje się wokół pytań o socjalizm
i Rosję, ale o adekwatną formę organizującą egzystencję jednostki, teoretyczną
ramę, w której mogłaby się ona swobodnie poruszać. Rosja rządzona przez cara
taką formą dla zmuszanych do milczenia zbędnych obywateli nie była. List filo-
zoficzny, czego Hercen w latach trzydziestych sobie jeszcze nie uświadamiał,
kieruje go w stronę rozważań podejmowanych przez teoretyków anarchizmu,
których istotą jest właśnie relacja między jednostką a ogólnością. List filozoficzny
na polu teorii zacieśnia przyjacielską więź Hercena ze wspomnianym Michałem
Bakuninem.

Na polu filozofii człowieka tezę Piotra Czaadajewa „o braku historii jako
swoistym przywileju: przyszłość bowiem należy do tych, którzy wolni są od ba-
lastu przeszłości”9 rozumiemy jako postulat aktywnego formowania własnej egzy-
stencji tu i teraz, bez oglądania się wstecz, rozpamiętywania i martyrologicznego
rozdrapywania przeszłych ran społecznych obligujących do przyjęcia określonej,
oczekiwanej przez instytucję (np. państwo bądź Kościół) postawy. Powstaje pyta-
nie: dlaczego mojego Ja nie mogę określać indywidualnie, dlaczego koniecznie
wpisuje się mnie w skostniałe, teoretyczne kategorie i struktury, jak państwo, pa-
triotyzm, Bóg czy nawet wolność? Nie idee żyją, ale osadzona w teraźniejszości
jednostka, posługiwać się zatem pojęciem przeszłości i przyszłości należy w kon-
tekście realnej pojedynczości. Przekraczająca mnie i niezbędna do opisu mojej
osoby forma (państwa, religii czy jakakolwiek inna) tożsama jest ze zniewoleniem.
Toteż o powiązaniach Hercena z Piotrem Czaadajewem pisać można tak, jak czy-
ni to Andrzej Walicki, dostrzegający w koncepcji rosyjskiego socjalizmu „pró-
bę syntezy słowianofilstwa z okcydentalizmem, słowianofilskich zasad ludowych
z okcydentalistyczną ideą osobowości. Dużą rolę odgrywała w nim również
Czaadajewowska koncepcja Rosji jako kraju bez historii”10, ale ideę „rosyjskiego
socjalizmu” ująć daje się także w kategoriach z zakresu antropologii filozoficznej,
jako problem relacji między Ja i Nie-ja, treścią której Ja nie jest, a która próbuje
Ja zawłaszczyć, zamknąć, opisać, określić i definitywnie nadać znaczenie – z po-
mocą rzeczników przekonujących, że w istocie Nie-ja (np. państwo) symbolizuje
podmiotowość nadającą znaczenie każdemu Ja. Przeszłość nie może determino-
wać w sposób konieczny działań żywej jednostki. Historyczna tradycja, w której po-
jawia się pojedynczy człowiek, stanowi wyłącznie możliwość. Nikt nie ma prawa
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11 A. Hercen, Pisma filozoficzne, t. 1, przeł. J. Walicka, Warszawa 1965, s. 547.
12 A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii, s. 432.

żądać od jednostki poświęcania się dla państwa i jego symboli, dla dominującej
w państwie religii i jej bóstwa. Hercen pod koniec lat czterdziestych popełnił tekst,
w którym znalazło się ważne zdanie: „w historii wszystko jest improwizacją”11,
sugerując, że w historii realizować się mogą i realizowane są rozmaite scenariu-
sze. Historia nie toczy się liniowo, nie ma jednego, właściwego sensu, zarówno
historia powszechna, jak i historia pojedyncza. Egzystencja ludzkiej jednostki ma
początek, nie daje jednak gwarancji długowieczności i szczęśliwego końca. Istnie-
nie człowieka niejednokrotnie ulega gwałtownemu, absurdalnemu przerwaniu,
które „nie liczy się” z pojedynczymi celami, marzeniami i pragnieniami. Podobnie
faktu naszego pojawienia się w określonym miejscu i czasie nie należy, sugeruje
Aleksander Hercen, odczytywać w kategoriach przeznaczenia, fatum determinu-
jącego totalnie bycie w świecie. I rzecz najważniejsza: człowiek bywa szczęśliwy
i cierpiący, żyje, a otaczające go abstrakcje są zawsze puste, martwe: państwo,
religia, patriotyzm, historia, wolność. Właściwym i jedynym podmiotem filozofii
Hercena, jak już powiedzieliśmy, jest jednostka ludzka, akcentowane przez nas Ja.
Tej kwestii, kwestii osobowości, jak sądzimy, dotyczą poniższe słowa Walickie-
go, wskazujące na powiązanie Hercenowskiej idei „rosyjskiego socjalizmu” z poglą-
dami Czaadajewa: „W swej przeszłości Rosjanie nie mają nic, co mogliby kochać,
a więc w przewrocie społecznym nie mają nic do stracenia [...]. Socjalizm [...] nie
napotka więc w Rosji żadnej poważnej przeszkody. Trawestując słowa Marksa
o proletariacie, powiedzieć można, że Rosja była w myśl tej koncepcji swego ro-
dzaju krajem-proletariuszem, nie mającym w rewolucji nic do stracenia oprócz
swych kajdan”12. Pełna treść koncepcji Hercena, nie tylko „rosyjskiego socjaliz-
mu”, zawiera uniwersalne przesłanie. Pojęcia „Rosjanie” i „proletariat” z cytowa-
nego fragmentu mieszczą się w sferze Ja; natomiast pojęcia „socjalizm” i „Rosja”
należą do sfery Nie-ja. Socjalizm jest tylko, jedną z możliwych, próbą rozwiązania
niekończącego się dylematu ilustrującego uwikłanie Ja w ramy Nie-ja, innymi
słowami – uwikłanie jednostki w państwo, religię, naród, symbole etc. Od uwikła-
nia ucieczki nie ma. Pojedynczy człowiek zawsze będzie określony, choćby przez
miejsce, w którym się rodzi. Filozof zabiera głos wówczas, gdy względna harmo-
nia między Ja i Nie-ja zostaje zakłócona. Jasne jest, że pełna symetria, o której
roją twórcy utopii, niemożliwa jest do osiągnięcia, wszak pokusa zniewolenia
i zawłaszczenia pozostaje u rzeczników Nie-ja silna i nieusuwalna. Aleksander
Hercen, dostrzegając, że historia jest improwizacją i nie istnieją absolutne odnie-
sienia aksjologiczne, określające egzystencję jednostki, sprzeciwia się niczym
nieuprawomocnionym żądaniom rzeczników martwych abstrakcji utożsamianych
ze sferą Nie-ja, by żywy człowiek zginał przed nimi kark. Historia jest impro-
wizacją, historia się zmienia, wartości mają charakter relatywny. Nie abstrakcje,
nie ogólne kategorie nadają sens jednostce, ale jednostka nadaje sens ogólności,
powszechności. Jednostka jest jedyną treścią, a cała rzeczywistość jednostkę prze-
kraczająca staje się formą. Hercen nie zgadza się na świat, w którym żywego czło-
wieka określa abstrakcyjna kategoria.

Zwróćmy jeszcze uwagę na możliwość, właśnie w kontekście Czaadajewa,
nazwania poszukiwań teoretycznych Hercena „projektem filozofii otwartej”. Co
tę otwartość symbolizuje? Nieustanna gotowość, w obliczu fizycznych faktów,
modyfikacji własnej koncepcji, której treścią jest człowiek, i zdolność do nieutoż-
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13 Hercen akceptuje przemoc wobec człowieka dopuszczającego się przemocy. Jest to niewątpli-
wie zagadnienie, które czyni zeń myśliciela aktualnego i kontrowersyjnego, ważnego w XXI w., choćby
w kontekście poglądów głoszonych przez Petera Singera, uważającego, że nie każde życie jest świę-
te: „Wzniosłe i dla wielu uniwersalne ideały moralne, jak prawa jednostki czy świętość życia stają się
niekiedy nie do przyjęcia z jego punktu widzenia”, M. Ciszek, Petera Singera relatywistyczna kon-
cepcja bioetyki jako krytyka etyki tradycyjnej, „Filozofia Nauki” 2003, nr 3–4, s. 111; bądź, że war-
tość życia człowieka nie ma charakteru stałego: „Wartość ludzkiego życia się zmienia”, P. Singer,
O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, przeł. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Warszawa 1997,
s. 208.

14 A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, s. 406.
15 L. Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej. Podręcznik, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2008, s. 101.

samiania jej z niezmienną prawdą. W rzeczywistości przyrodniczej i społecznej
zachodzą ciągłe zmiany, toteż Hercen daleki był od nadawania własnym rozwa-
żaniom skończonej formy czy zamkniętego, opisującego całokształt aktualnych
stosunków społecznych systemu. Widać wyraźnie, że zamknięty system filozoficz-
ny z definicji sprzeczny jest z projektem filozofii otwartej. Hercen nie zamie-
rzał naginać faktów do teorii, ale zmieniać teorię w obliczu wystąpienia nowych
faktów. Dostrzegamy, że jego poszukiwania niezmiennie charakteryzowały się
otwartością, zarówno w okresie fascynacji myślą Woltera oraz Czaadajewa, jak
i w czasie, gdy propagował ideę „rosyjskiego socjalizmu”. Przy czym najważniej-
szy rys tych rozmyślań stanowiło filozofowanie wokół człowieka. Rzeczą oczy-
wistą jest, że społeczeństwo w swojej ogólności ulega ciągłym metamorfozom,
pojawiają się nowe formy jednostkowego przejawiania się w świecie społecznym,
a co za tym idzie, nowe zagrożenia i próby zniewolenia człowieka przez opisu-
jące go struktury – świeckie i religijne. Człowiek, o którego upomina się Hercen,
wokół którego cierpliwie przez lata prowadzi dyskurs, nie jest traktowany w kate-
goriach bezwzględnej wartości. W tym istotnym aspekcie uwidacznia się odmien-
ność jego koncepcji i pomysłów np. myślicieli religijnych, dla których człowiek
stanowi byt wyróżniony pośród innych istot żywych, obraz i podobieństwo Boga,
a to oznacza, że niezależnie od czynów zawsze pozostanie człowiekiem prze-
wyższającym ontologicznie i aksjologicznie inne żywe istoty. Hercen, jak się nam
wydaje, nie dostrzega podobnej absolutnej perspektywy. Zmieniający się w hi-
storii człowiek poprzez czyny „ma szansę” zdegradować się w hierarchii istot
żywych poniżej zwierzęcia, np. świni czy krowy13, niezdolnych do okrucieństw
znanych człowiekowi.

Dowód otwartości Hercena-myśliciela niosą poniższe słowa, poświadczają-
ce, że nie trapił go problem wierności doktrynalnej, nie trapiły rozterki związane
z sięganiem do rozmaitych, często wobec siebie obcych, koncepcji: „zaletą [...] te-
matyzacji rosyjskiego socjalizmu jest wyraźne określenie relacji łączących Her-
cena z rosyjskimi myślicielami lat czterdziestych: słowianofilami (rola wspólnoty
gminnej), Czaadajewem (wolność od brzemienia historii) i okcydentalizmu (zasa-
da osobowości)”14. Rekonstruując myśl Hercena, nie sposób więc omijać źródła, ja-
kim była myśl Piotra Czaadajewa, ważna dla całej formacji intelektualnej XIX w.,
na co zwrócił uwagę Leonid Stołowicz: „osobowość Czaadajewa i jego poglądy
filozoficzne wywarły wielki wpływ na rozwój rosyjskiej myśli społecznej. Znaj-
duje się on u początków podziału myślicieli rosyjskich w latach trzydziestych
i czterdziestych XIX wieku na tak zwanych okcydentalistów i słowianofilów”15.
Powiedzieliśmy, że Hercen nie miał problemu, by pozytywnie odnosić się do prze-
słania teoretycznego obu formacji intelektualnych. Niemniej pełna zbieżność ze



54 Jacek Uglik

16 G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa: spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej
(1832–1922), Kraków 1998, s. 5.

17 J. Dobieszewski, Aleksander Hercen i horyzonty filozofii rosyjskiej, „Przegląd Filozoficzny”
2013, nr 3, s. 140.

18 Pośród okcydentalistów widzą Hercena np. Mikołaj Łosski oraz Igor Jewłampijew. Zob.
M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, przeł. H. Paprocki, Kęty 2000, s. 62; I. Jewłampijew, Istorija
russkoj fiłosofii, Sankt-Pietierburg 2014, s. 95. O idealizmie Hercena lat czterdziestych przeczyta-
my w: J. Plechanow, Poglądy filozoficzne Hercena, przeł. I. Strumińska, w: idem, Historia rosyjskiej
myśli społecznej, t. 3, Warszawa 1967, s. 405.

światopoglądem Czaadajewa nie zaistniała. Sugestywnie odmienność paradygma-
tów filozoficznych Czaadajewa i Hercena opisał Grzegorz Przebinda za pomocą
dwóch pojęć: formacji immanentnej i formacji transcendentnej, określających
główne nurty myśli rosyjskiej. „Pierwszy kierunek, idąc śladami francuskiego
Oświecenia oraz pojmowanego w racjonalistyczno-dialektycznym duchu Hegla
i Feuerbacha, będzie bronić – mówiąc językiem Protagorasa – «człowieka jako
miary wszechrzeczy». Nurt drugi, stojący w opozycji do francuskiego Oświecenia
i Hegla, za to na początku rozwijający na rosyjskim gruncie idee Schellinga oraz
francuskiego konserwatywnego Romantyzmu, będzie rozmyślać [...] o człowieku
jako obrazie i podobieństwie Bożym”16. Opis Przebindy jest niezwykle sugestyw-
ny, jednak nie obrazuje złożonej koncepcji Hercena, w której przecież odnajdu-
jemy elementy filozofii Fryderyka Schellinga czy idee pisarzy słowianofilskich.
Sztywny podział na dwie, obce sobie i wykluczające się formacje intelektualne
nie pozwala zamknąć Hercena w wybranej szufladce teoretycznej. Takie zamknię-
cie jest niewątpliwie wygodne, ale dalekie od rzeczywistości. Autor Z tamtego
brzegu zajmuje osobne miejsce na rosyjskiej mapie filozoficznej. Janusz Dobie-
szewski przekonująco akcentuje nieokreśloność, trudność jednoznacznej klasy-
fikacji i osobliwość intelektualnej figury Hercena, który „swym stanowiskiem,
swymi poglądami, dziejami swego życia kruszy chyba wszystkie zasadnicze klasy-
fikacje, dystynkcje, kanony terminologiczne, mające uporządkować dzieje i charak-
ter myśli rosyjskiej. Jeśli więc powiemy, że wyróżniamy w myśli rosyjskiej nurt
okcydentalistyczny i słowianofilski, to natychmiast musimy dodać: oraz Hercena;
tendencję konserwatywną («przeszłościową») i progresywistyczną («przyszłościo-
wą») – ale poza tym Hercena; stanowisko materialistyczne («immanentne») i idea-
listyczne («transcendentne») – oraz niemieszczącego się w tej opozycji Hercena;
podejście moralistyczne i relatywistyczne – i jeszcze Hercena; skłonność utopijną
i sceptyczną – no i Hercena”17, którego nie da się ująć w nieelastyczną klamrę pro-
ponowaną przez Przebindę. Dostrzegamy daremność w podejmowanych próbach
nadania tej myśli jakichś arbitralnych definicyjnych konturów. Aleksander Her-
cen, o którym czytamy w wybranych opracowaniach, że był okcydentalistą, otwar-
cie przyznawał się do inspiracji słowianofilskich, nie przeszkadzało to jednak
badaczom, takim jak Jerzy Plechanow, nazywać go idealistą, w okresie, gdy pociąga
go materializm i naturalizm Ludwika Feuerbacha18. Te wszystkie komplikujące
obraz Hercena opinie nie zmieniają się co do istoty: zasadniczej różnicy między nim
a Czaadajewem w odniesieniu do problematyki religijnej.

Myśl Aleksandra Hercena mieści się wyraźnie w granicach immanencji. Przy
czym dalecy jesteśmy od postrzegania go za przykładem Przebindy jako antyteisty.
Hercen daleki był od walki z religią, od wrogiego nastawienia wobec religii
teistycznych, a w takich kategoriach definiujemy antyteizm. Religijnego usposo-
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19 Cyt. za: G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa, s. 460. Fragment ten pochodzi z Dzien-
nika pisarza, znajdziemy go w: A.I. Giercen, Sobranije soczinienij w tridcati tomach, t. 2, Moskwa
1954, s. 258–259.

20 „Pierwszy wypowiedział ją Diderot. W przeznaczonej dla Katarzyny II pracy [...] twierdził on, że
Rosja jako kraj młody, nie znający starych, zakrzepłych form ustrojowych, jest szczególnie plastycz-
nym, podatnym materiałem dla twórczej woli mądrego prawodawcy: jakże szczęśliwy jest naród,
w którego kraju nic jeszcze nie zostało zrobione! Podobną myśl wypowiadał w XVIII wieku Denis
Fonwizin. W swej korespondencji z Europy stwierdził, że chociaż na Zachodzie wcześniej niż my za-
częto żyć, to jednak my, zaczynając żyć, możemy wybrać sobie taką formę, jaką zechcemy, i uniknąć
w ten sposób zła, które się tam wkorzeniło”, A. Walicki, Osobowość a historia. Studia z dziejów lite-
ratury i myśli rosyjskiej, Warszawa 1959, s. 450.

21 D. Czesnokow, Światopogląd Hercena, przeł. W. Leszczyński, S. Radziszewski, Warszawa 1954,
s. 60.

bienia nie rozumiał, wobec przesłania ewangelii żywił szacunek, natomiast tarcia
wyznaniowe postrzegał w świetle ironii: „Spory między katolikami a prawosław-
nymi są prześmieszne – człowiek przenosi się błogosławioną myślą do wieków
średnich. Typ owych sporów jest tylko jeden: Skąd pochodzą wiedźmy – z Kijowa
czy z Czernihowa? Ludziom, którzy w wiedźmy nie wierzą, pozostaje tylko ziewać
i żałować straty sił [...] Są również protestanci, którzy ironizują zarówno nad jed-
nymi jak i nad drugimi, śmiejąc się z ich niewiedzy, a zarazem są całkowicie
przekonani, że wiedźmy pochodzą z Żytomierza”19 – zanotował w 1843 r. Do-
strzeżenie w religii synonimu niedojrzałości intelektualnej nie przeszkodziło Her-
cenowi w nazwaniu Czaadajewa wielką postacią rosyjskiej myśli. Podkreślaliśmy,
że w latach trzydziestych nie można wskazywać na ateizm, a tym bardziej anty-
teizm Hercena, niemniej widać wyraźnie, że gdy w kolejnej dekadzie wypowiada
się na temat Czaadajewa, nie akcentuje jego prowidencjalizmu, ale antropologiczny
wymiar myśli. List filozoficzny wstrząsnął myślącymi ludźmi dlatego, że symbo-
lizował krzyk pośród powszechnego milczenia. Autora tego krzyku natychmiast
władza uznała za obłąkanego. Każda władza obawia się niezależnie myślących,
krytycznych i odważnych obywateli. Czaadajew zabrał głos w imieniu niewolone-
go społeczeństwa, co jego wystąpieniu nadało wymiar uniwersalny, brzmiący do-
nośnie w każdych czasach. Naszym zdaniem nie jest ważne, że idea wyłożona
w Liście była już znana, co podkreśla Andrzej Walicki20, ważne że wypowiada
te oto słowa w chwili, gdy wszyscy inni milczą bądź flirtują z władzą. Dymitr
Czesnokow odnotował, że „od czasu Radiszczewa i dekabrystów Czaadajew
pierwszy odważył się jawnie plunąć w twarz ustrojowi absolutystyczno-policyj-
nemu”21 – dodajmy, w zawoalowany sposób upominając się o prawo jednostki do
postrzegania siebie w kategoriach podmiotu. Czaadajew przypomina Hercenowi
o kaźni dekabrystów, przypomina, że ich śmierć nie została pomszczona, że dłoń
należy złożyć w twardą pięść.

Idea Rosji wolnej od brzemienia historii (rzeczywistości społecznej wolnej
od brzemienia historii) pochodzi od Czaadajewa. Ideę tę twórczo zmodyfikował
Aleksander Hercen, czyniąc jej treścią każde wstępujące na arenę historii pokole-
nie, każdą jednostkę, wszyscy bowiem w istocie jesteśmy pierwotnie pozbawieni
historii, jej ciężaru, każdy rzucony w świat człowiek jest niegotowy, nieokreślo-
ny, przeszłość dlań nie istnieje, tak jak istnieje teraźniejszość i potencjalnie, wie-
lowariantowo, otwiera się przyszłość. Hercen, wiele lat po tym jak „ukąsił go
Czaadajew”, powie: „jesteśmy wolni, bo zaczynamy od siebie samych. [...] Jesteśmy
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22 A. Hercen, Pisma filozoficzne, s. 238. Te same słowa przywołała Sofia Gurwicz-Liszcziner,
dowodząc duchowego pokrewieństwa Hercena z Czaadajewem, zob. S. Gurwicz-Liszcziner, P. Ja.
Czaadajew w russkoj kulturie dwoch wiekow, Sankt-Pietierburg 2006, s. 7.

23 Cyt. za G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa, s. 146. W języku oryginału: A.I. Giercen,
Sobranije soczinienij..., s. 345.

niezależni, ponieważ nic nie posiadamy”22. Antycypując egzystencjalizm Jeana
Paula Sartre’a, powie Hercen, że pierwotnie człowiek jest niczym. Nie definiuje
go naród, przeszłość historyczna, państwo, religia, nic. Bycie w świecie zaczyna
od siebie i jako pozbawiona więzów, autonomiczna jednostka powinien mieć
prawo do wolnego stanowienia o sobie. Tak się nie dzieje, wszak indywidualność
zawsze pochłaniają takie bądź inne formy państwowości i religijności. Dlaczego
jednak jednostka w zależności od miejsca urodzenia ma być wierna symbolom
władzy? Jakim prawem instytucje świeckie i religijne domagają się od niej posłu-
szeństwa?

Zwróćmy uwagę, że nawet gdy Hercen utożsamia się z jakimiś formującymi,
organizującymi jednostkę koncepcjami, to zarazem zachowuje wobec nich zdrowy
dystans, pozwalający ocalić podmiotowość człowieka. W 1844 r. napisał: „W na-
szych czasach socjalizm i komunizm [...] są zwiastunami nowego świata społecz-
nego, w nich rozsiane są membra disjecta przyszłej wielkiej formuły, ale żadna
z tych prób nie zawiera pełnego hasła. Zaiste, bez wątpienia, saint-simoniści
i fourieryści wypowiedzieli wielkie proroctwa przyszłości, ale czegoś im brakuje”23.
Hercen wymownie podkreśla słowo „czegoś”, sugerujące niedomknięcie, możli-
wość uzupełnienia treści, słowo to symbolizuje postulowaną przez nas „otwar-
tość” jego myśli na nowe, inne, nieznane, należące do przyszłości teoretyczne
rozstrzygnięcia, pozwalające uczynić z człowieka istotę wolną.

THE PRESENCE OF PYOTR CHAADAYEV’S CONCEPTS
IN ALEXANDER HERZEN’S DISCOURSE ON MAN

Summary

In the article I discuss the influence of Pyotr Chaadayev’s thoughts contained in the
first Philosophical Letter on Alexander Herzen’s concept. Chaadayev was openly intriguing,
as despite general societal silence he spoke out against the Russian state oppressing an
individual. I pay attention to the fact that Herzen’s attempt to defend an individual ap-
propriated by abstraction (the state, God, ideology, progress) stems from the sources of
Chaadayev’s concepts. Herzen revalues Chaadayev’s idea of Russia free from the burden
of history, shifting the focus from historiography to philosophical anthropology. Each
individual becomes part of it, as originally we are all deprived of history, its burden, every
man thrown into the world is not ready, undefined, the past does not exist for him, just as
the presence exists and the future opens potentially with multiple variants.

Trans. Izabela Ślusarek



1 Na pytanie Branki Bogavac Le Comte, czy człowiek rodzi się dobry, Cioran odpowiedział:
„To fundamentalny błąd! Kompletny fałsz. Niech pani tylko spojrzy na dzieci, jakie są złe! Myślę, że
trzeba to przyjąć, bo nie ma wyboru. Człowiek to wie, czuje to, jest nawet gorszy od zwierząt”,
E. Cioran, Rozmowy z Cioranem, przeł. I. Kania, Warszawa 1999, s. 223.

2 „Pomruki niezadowolenia rozlegały się nawet w otoczeniu Boga, jak o tym świadczy bunt
aniołów. [...] Można z tego wnosić, że jakakolwiek wyższość jest na wszelkich poziomach stworze-
nia czymś niewybaczalnym”, E. Cioran, O niedogodności narodzin, przeł. I. Kania, Kraków 1996,
s. 118.
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HOMO MALUS. ZŁO JAKO ZASADA ŚWIATA
W MYŚLI EMILA CIORANA

Całe dzieło Ciorana przypomina swoistą mowę oskarżycielską, w której
rumuński myśliciel urasta do rangi konsekwentnego, metodycznego i uporząd-
kowanego detektywa egzystencji. Wydaje się, że celem, jaki sobie stawia, jest
uzyskanie odpowiedzi na pytania, które prześladują go od wieku młodzieńczego
aż do niemal ostatnich chwil: jak powstaliśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy?
W poszukiwaniu rozwiązania czy też choć w części zadowalającego wyjaśnienia
autor Pokusy istnienia nie cofa się przed niczym i chwytając myślowy nóż, odcina
jedną warstwę istnienia od drugiej, by znaleźć zepsute miejsce i publicznie je
obnażyć. Wychowany w szkole moralistów, jak prawdziwy detektyw dzieli każdą
rzecz, problem czy kwestię na części pierwsze i, by uzyskać pełny obraz, dociera
do jej źródeł, bada jej funkcjonowanie i na każdym kroku tropi najmniejsze śla-
dy niedoskonałości. Właśnie w ten sposób, okazując się mistrzem dekompozycji
i rozkładu, programowo rozbiera i dyskredytuje wszystkie elementy ludzkiej
egzystencji, nie pomijając również tych związanych z ludzkim postępowaniem,
dobrem i złem.

O tym, że człowiek nie ma nic wspólnego z rajem, a powrót do pierwotnej
szczęśliwości jest czymś niemożliwym, przekonywał Ciorana charakter stosunków
międzyludzkich, które jego zdaniem są nieprzerwanym pasmem zazdrości, nie-
nawiści, niegodziwości i zbrodni, oraz to, iż poza nielicznymi przypadkami czło-
wiek wcale nie skłania się ku dobru. Ponieważ nie musi się on wcale starać, by
rozbudzić w sobie upodobanie do zła, jest ono według rumuńskiego myśliciela
czymś wrodzonym1, a jego źródeł można doszukiwać się jeszcze przed upadkiem
pierwszych rodziców, kiedy to pełen pychy Adam zazdrościł Bogu chwały i splen-
doru i chciał być tak potężny jak on2. Wygnanie z raju i indywiduacja, wzmacniając
w nim wolę własnego dobra i wielkości oraz niejako przymuszając do afirmacji
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3 „Jeśli [...] istnieją ludzie bez ambicji, znaczyć to może co najwyżej, że oni nie żyją”, E. Cioran,
12 scrisori de pe culmile disperării, Cluj 1995, s. 19–20.

4 „Adam był ledwie debiutantem; mistrzem dla nas wszystkich nadal jest Kain, prawdziwy proto-
plasta naszego gatunku”, E. Cioran, Zeszyty, przeł. I. Kania, Warszawa 2004, s. 59.

5 „Dramat ciekawości (Adam), pożądania (Ewa), zawiści (Kain) – tak zaczęła się historia, tak to-
czy się dalej i tak się skończy”, ibidem, s. 595.

6 E. Cioran, Zły demiurg, przeł. I. Kania, Kraków 1995, s. 71–72.
7 „Ambicja jest narkotykiem czyniącym z tego, kto mu się podda, szaleńca do czwartej potęgi”,

E. Cioran, Historia i utopia, przeł. M. Bieńczyk, Warszawa 1997, s. 34.
8 Por. A. Kijowski, Scyta, „Twórczość” 1960, nr 12, s. 153.
9 Por. E. Cioran, Zarys rozkładu, przeł. M. Kowalska, Warszawa 2006, s. 153.

10 „Nawet sprowadzone do niczego życie żywi się samym sobą, dąży do przerostu bycia, chce się
wypiętrzać bez żadnej przyczyny, siłą haniebnego i niepowstrzymanego bezwładu. To samo łaknienie
zżera muszkę i słonia”, E. Cioran, Historia i utopia, s. 61.

11 „[...] człowiek rusza się z miejsca po to tylko, by czynić zło”, ibidem, s. 41.

samego siebie jako jednostki, jedynie wzmogły jego ambicję3 i poprzez piętno
grzechu pierworodnego zaraziły nią wszystkich przedstawicieli gatunku ludzkie-
go. Pierwszym aktem historii była zazdrość Kaina, który nie mogąc znieść własnej
niższości i pochwał Boga skierowanych do Abla, zabił go i tym samym pozbawił
się spokojnego życia w bliskości Boga4. Odtąd całe dzieje ludzkości toczą się pod
znakiem konfliktu stworzonego w pragnieniu dominacji, jak również w zazdrości,
urazie i zemście5, które zawsze wiążą się z sukcesem jednostki oraz negacją
i krzywdą pozostałych. W Złym demiurgu Cioran napisał w następujący sposób
o odwieczności zła w człowieku:

 
Nasze zepsucie bynajmniej nie jest przypadkowe; ono istnieje stale, odwiecznie. Tak samo ze

złem: bałamutnie chrzci się je mianem „tajemnicy”, a przecież to oczywistość, owszem, coś  n a j -
w y r a ź n i e j s z e g o  na tym padole, gdzie przywrócenie rzeczy na ich miejsca wymagałoby zbawi-
ciela dla każdej generacji, ba, dla każdego człowieka z osobna6.

 
Według Ciorana każdy człowiek pragnie mocy i jak długo tli się w nim ambicja,

wspina się na szczyty ekscytacji, która nie przestaje go pociągać i nim poruszać,
zmieniając go nie do poznania7. Marzeniem większości ludzi jest możliwość rzą-
dzenia oraz stanie się panem wszystkich i wszystkiego, tak iż burmistrz małego
miasteczka jest bliżej Cezara niż ktoś o umyśle światłym i niezależnym, lecz po-
zbawiony żądzy dominacji. Wystarczy, że w zasięgu ludzkiej władzy, począwszy
od dziecka, a skończywszy na starcu, znajdzie się najmniejsza rzecz, człowiek
natychmiast ujawnia talenty tyrana, które snują wątek historii i zmieniają ją w ciąg
katastrof 8. A ponieważ każdy ma nad sobą kogoś wyższego i sam potrzebuje ja-
kiegoś podwładnego, przy pomocy którego mógłby zaspokajać swój instynkt
dominacji, całe społeczeństwo okazuje się zbiorem panów i niewolników, ofiar
i katów, historia zaś – grą w potwory i marionetki9.

Każdy dąży do afirmacji własnego istnienia, pragnie rosnąć w siłę10, panować,
wydawać rozkazy i rusza się z miejsca tylko po to, by się samopotwierdzić, miaż-
dżąc inne byty – rywali w walce o dominację11. Ponieważ zasada ekspansji właściwa
naturze ludzkiej nakazuje widzieć w zasługach bliźniego prowokację i zagrożenie
dla naszej pozycji, na każdym poziomie i w każdych okolicznościach ludzie sta-
ją do rywalizacji, kochają wyzwania i stawiają im czoła. Ktokolwiek robi coś po-
dobnego do tego, czym zajmujemy się my, od razu zostaje posądzony o zamach
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12 Ibidem, s. 55.
13 „Trudno o uczucia czyste wśród tych, którzy przemierzają podobne szlaki”, E. Cioran, Wyzna-

nia i anatemy, przeł. K. Jarosz, Kraków 2006, s. 75.
14 „Powiedzmy to wyraźniej: każdy współczesny jest obrzydliwy. Godzimy się z wyższością zmar-

łych, nigdy z wyższością żywych”, E. Cioran, Historia i utopia, s. 54.
15 E. Cioran, Ćwiartowanie, przeł. M. Falski, Warszawa 2004, s. 137.
16 „Społeczeństwo jest układem, zbiorem zawiści”, E. Cioran, Zeszyty, s. 672.
17 „Najlepszy dowód, że zazdrość jest uniwersalna, to fakt, że wybucha nawet u szaleńców w cza-

sie ich krótkich przebłysków świadomości”, E. Cioran, Wyznania i anatemy, s. 83.
18 Por. E. Cioran, Ćwiartowanie, s. 98.
19 Por. E. Cioran, Historia i utopia, s. 37.

na naszą oryginalność, przywileje, integralność naszego istnienia oraz chęć odebra-
nia nam naszych złudzeń i szans. Obalenie go, ośmieszenie, poniżenie, zrównanie
z ziemią staje się naszą misją i jak długo żyjemy, życzymy porażki tym, którzy
górują nad nami swoimi talentami, pracą i osiągnięciami, oraz, jak podkreśla Cioran,
czekamy na ich ostatnie chwile12. Zmuszeni do wyczerpujących zmagań, mamy
pretensje do wszystkich, którzy żyją i działają w tym samym czasie13 co my, a na-
wet samo ich istnienie jest dla nas nieustannym wyrzutem i naganą14. I jeśli nie
osiągnęliśmy sławy oraz nie zdobyliśmy wpływów, wciąż oskarżamy tych, którzy
ich dostąpili, gdyż – naszym zdaniem – zdobyli je, kradnąc je prawowitym właści-
cielom, czyli nam. W Ćwiartowaniu rumuński myśliciel stwierdził:

 
Wysiłki, jakie podejmujemy, żeby się potwierdzić, zmierzyć z bliźnimi i, jeśli to możliwe, prze-

ścignąć ich, płyną z niskich i wstydliwych, a więc potężnych przyczyn. Natomiast postanowienia
szlachetne, wynikające z chęci usunięcia się w cień, siłą rzeczy są pozbawione wigoru, toteż wyrzeka-
my się ich szybko i bez żalu. Wszystko, w czym się wyróżniamy, płynie z ciemnego i podejrzanego
źródła, z naszych głębi15.

 
Zdaniem Ciorana najistotniejszym elementem naszych głębi lub też przyczy-

ną wysiłków zmierzających do potwierdzenia samych siebie, a także decydującą
o tym, że człowiek nie może znieść nikogo ponad sobą ani nawet obok siebie, jest
zawiść. Jak każde zjawisko afektywne, nie jest ona zwykłym uczuciem, lecz na-
strojem o podłożu fizjologicznym, reakcją organiczną tak samo mimowolną jak
wydzielanie i występuje we wszystkich rodzajach relacji międzyludzkich16, bez
względu na stopień bliskości czy pokrewieństwa17. Jest ona również uczuciem naj-
niższym, a więc najbardziej naturalnym i z tego też powodu niemożliwym do wy-
korzenienia, tak iż szczera pochwała oraz uznanie zasług kogoś innego może być
jedynie aktem przeciwnym naturze i równocześnie symptomem ostrzegającym przed
jakąś chorobą lub defektem18. Według autora Zarysu rozkładu, jeśli ktoś podejmuje
się dowolnego przedsięwzięcia, oddaje się tym samym zawiści, która jest prawem
oraz bodźcem ludzkich czynów i jak długo towarzyszy człowiekowi, przeciwdzia-
ła uwiądowi pychy, zapobiega apatii i czuwa nad jego dobrem. Kto ją zaniedbuje,
ignoruje lub stroni od niej, ucieka w ten sposób przed skutkami grzechu pierwo-
rodnego, przed potrzebą działania, tworzenia i niszczenia i, co gorsza, sam sobie
szykuje los pozbawionego motoru działania ludzkiego wraku19. W jednym z frag-
mentów Historii i utopii Cioran napisał:

 
Zawiść, z tchórza czyniąca śmiałka, z karła tygrysa, drażni nerwy, rozpala krew, wprawia ciało

w drżenie, które nie pozwala mu zgnuśnieć, najbardziej niewinnej twarzy nadaje wyraz żarliwe-
go skupienia; bez niej nie byłoby zdarzeń, nie byłoby nawet świata; to ona stworzyła możliwości
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20 Ibidem, s. 55.
21 Cioran z obiadów, na które był zapraszany, zawsze wychodził ostatni, by nie stać się celem

obmów tych, którzy jeszcze zostali. Jego zdaniem ludzie ci nie byli po prostu źli, lecz mieli w sobie
pewien rodzaj wrodzonego instynktu, potrzebę krzywdzenia czy też pomniejszania innych (por.
E. Cioran, Zeszyty, s. 223–224).

22 „Reguła ogólna: każdy przyjaciel jest zawistny. Dobrze jeszcze, gdy nie zazdrości nam pora-
żek”, ibidem, s. 372.

23 „Przyjaźń to pakt, to konwencja. Dwie istoty milcząco zobowiązują się do tego, by nigdy nie
mówić na głos, co w istocie jedna myśli o drugiej”, E. Cioran, Ćwiartowanie, s. 130.

24 „Wszelka przyjaźń to potajemny dramat, ciąg subtelnych zranień”, E. Cioran, O niedogodności
narodzin, s. 81.

25 „Zarówno w metropolii, jak w wiosce nadal najbardziej ulubionym widowiskiem jest upadek
któregoś z bliźnich”, ibidem, s. 108.

26 Por. E. Cioran, Historia i utopia, s. 39.
27 „Przyjaciela kochamy naprawdę tylko wtedy, gdy już umarł”, E. Cioran, Zeszyty, s. 335.

człowiekowi, pozwoliła mu wyrobić sobie imię, osiągnąć wielkość drogą upadku, buntu przeciw
anonimowej chwale raju, z którą, podobnie jak upadły anioł – jego wzór i inspirator – nie mógł
się pogodzić20.

 
Ludzie, którzy są pełni zawiści, pragną dorównać innym i prześcignąć ich,

jednak tym, o co zabiegają, są uznanie i pochwały od osób, którymi w gruncie
rzeczy gardzą. Uzależnieni od opinii bliskich błagają o ich hołdy i przeciwstawiają
się wszystkim, którzy wydadzą o nich sąd niejednoznaczny, a nawet sprawiedliwy,
oczekując opinii przesadnych i niewspółmiernych do ich osiągnięć, a w rzeczy-
wistości fałszywych, gdyż jedyną osobą, którą człowiek jest w stanie szczerze
chwalić, jest on sam21. Stąd też, jak podkreśla Cioran, uczucia między ludźmi,
a zwłaszcza przyjaciółmi, są z konieczności fałszywe i podczas gdy jesteśmy jeszcze
w stanie cieszyć się z sukcesów obcych, którzy reprezentują cenione przez nas
wartości, sukcesy przyjaciół wywołują jedynie grymas niezadowolenia na naszej
twarzy. Co więcej, rumuński myśliciel sądzi, że pierwszymi ludźmi, jakich nale-
żałoby usunąć, są właśnie przyjaciele, gdyż to oni znajdują się najbliżej nas, szli
podobną drogą i na pewno marzą o tym, by nas obalić i zastąpić22. Najlepiej znają
nasze wady i słabości oraz ograniczenia i z tego też względu nie mają żadnych
złudzeń co do prawdziwej wartości nas samych23. Są strażnikami naszej przecięt-
ności i rzeczywistego wymiaru i jako tacy, nawet gdy nas chwalą, robią to w spo-
sób niedopowiedziany, zmieniając tym samym pochwałę w naganę24. Potajemnie
życzą nam ruiny, a szczerą dobroć okazują tylko wtedy, gdy są świadkami naszego
upadku, podczas którego prawie nas kochają, rozczulają się nad naszą nędzą25 i są
nawet w stanie wybaczyć nam dawne sukcesy, gdyż są przekonani, że nowych już
nie będzie26. Ponieważ żądamy od nich, by kłamali, nie czujemy się swobodnie,
przebywając w ich towarzystwie27, wprost nienawidzimy ich za to, że znają nasz
rzeczywisty obraz, i czerpiemy rozkosz z mówienia o nich źle. Naprawdę zaś lubimy
tylko tych przyjaciół, z którymi wiele nas nie łączy, którzy zajmują się czymś zgoła
innym niż my i widujemy ich bardzo rzadko.

Jak podkreśla rumuński myśliciel, największym zagrożeniem ze strony przy-
jaciół oraz bliskich jest wyznanie prawdy o nas lub też skierowanie pod naszym
adresem oszczerstwa, gdyż oba te akty wiążą się z przyznaniem sobie wyższości nad
nami i tym samym są przyczyną wszystkich kłótni i uraz. Człowiek jest w stanie
znieść ból i klęskę, zapomnieć o nich i na powrót oddać się codziennemu życiu,
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28 „Upokorzenie – jaki to pożar we krwi! Kawał rozpalonego żelaza, tańczący w naszych żyłach”,
ibidem, s. 140.

29 Por. ibidem, s. 429.
30 W Zeszytach Cioran zanotował: „Tylko ofiary mają pamięć. Dlatego uraza jest czymś tak głu-

pim. Dotyka ona tylko tego, kto ją żywi. Gdyby można było prawdziwie przebaczać, na ziemi z miej-
sca nastałby raj”, ibidem, s. 741.

31 E. Cioran, Cahier de Talamanca, Paris 2000, s. 53.
32 „To nie przyjaciele, to wrogowie zostawiają ślady w naszym życiu”, E. Cioran, Zeszyty, s. 603.
33 Por. E. Cioran, O niedogodności narodzin, s. 65.
34 W Brewiarzu zwyciężonych Cioran napisał: „Człowiek jest człowiekiem właśnie przez nietole-

rancję”, E. Cioran, Brewiarz zwyciężonych, przeł. A. Dwulit, M. Kowalska, Warszawa 2004, s. 54.
35 E. Cioran, Zły demiurg, s. 77.
36 „[...] Miłujcie nieprzyjacioły wasze... Gdyby coś takiego było możliwe, już od dawna mielibyś-

my raj na ziemi. W rzeczywistości nienawidzimy wszystkich – przyjaciół i nieprzyjaciół”, E. Cioran,
Zeszyty, s. 492.

37 W jednym z wywiadów Cioran wyznał, że po 40 latach w środku nocy przypomniał sobie
sklepikarza, który obraził go zaraz przed wkroczeniem Niemców do Paryża. Po tak długim czasie
jego jedynym pragnieniem było poderżnięcie mu gardła, E. Cioran, Rozmowy z Cioranem, s. 71.

jednak jest niemożliwe, aby zapomniał o poniżeniu i związanych z tym upokorze-
niach28. Zdaniem Ciorana w porządku moralnym okrucieństwem przerastającym
zabicie kogoś jest okrucieństwo zniewagi29 i nawet jeśli uda nam się przebaczyć
komuś zniewagę, to nigdy się z nią nie pogodzimy30. Obmowa czy też powiedzenie
prawdy zbliżają ludzi do siebie bardziej niż namiętna miłość i łączą ofiarę i kata
już na zawsze, tak iż ci, którzy nas obrazili, są jedynymi, których sobie przypomi-
namy po wielu latach, nawet jeśli całkowicie zniknęli z naszego życia31.

Według rumuńskiego myśliciela posiadanie wroga to wielka odpowiedzialność
i ustawiczne zajęcie. Nieustannie zaprząta on nasze myśli32, czuwa nad nami, nie
pozwalając nam się zaniedbać, sygnalizuje każde nasze potknięcie i jeśli komuś
możemy zawdzięczać to, że popełniamy mniej błędów, to właśnie jemu33. Równo-
cześnie jednak w każdym z nas drzemie niezaspokojony Kain, który nienawidzi
innego za doznane krzywdy, jest żądny zemsty i nie spocznie, póki nie wykorzysta
każdej okazji umożliwiającej mu ją. Nie chcemy wybaczyć swojemu wrogowi i nie
jesteśmy w stanie nadstawić drugiego policzka, gdyż instynkt mówi nam, że na-
tychmiast powinniśmy dokonać odwetu. Mówiąc o kimś źle, pastwiąc się nad nim,
poniżając go i szkodząc mu, doznajemy niezwykłego odczucia przyjemności połą-
czonej z przyrostem mocy i, jak się okazuje, nie tylko my czerpiemy z tego korzyści,
ponieważ oszczerstwo, o ile dotyka do żywego, również dla pokrzywdzonego
może się stać źródłem energii napędzającej jego myśli i działania. Podsycając i pie-
lęgnując w sobie nienawiść, zaczynamy rozkwitać, nasze życie przestaje być ba-
nalne i mdłe, a myśl o zemście dodatkowo wzmaga naszą witalność i czyni nas
jeszcze bardziej obecnymi w świecie34. W jednym z fragmentów Złego demiurga
Cioran napisał:

 
Człowiek jest skończony, jest żywym trupem nie wówczas, gdy przestaje kochać, lecz nienawi-

dzić. Nienawiść konserwuje; to w niej właśnie, w jej chemii tkwi „tajemnica” życia. Nie bez przyczy-
ny jest ona nadal najlepszym, jaki kiedykolwiek wynaleziono, środkiem wzmacniającym, ponadto
tolerowanym przez każdy, choćby i najsłabszy organizm35.

 
Nienawiść i zemsta są, zdaniem Ciorana, najintensywniejszymi i najgłębszymi

potrzebami człowieka36, a ich siła jest tak wielka, że pojawiają się nawet w trak-
cie największych uniesień oraz po wielu latach zapomnienia37. Aby zachować
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38 „Każdy człowiek jest niespełnionym katem”, E. Cioran, Święci i łzy, przeł. I. Kania, Warszawa
2003, s. 138.

39 „Nie ma takiej osoby, której w tej czy innej chwili nie życzyłbym śmierci”, E. Cioran, Ćwiar-
towanie, s. 90.

40 Wydaje się, że dla samego Ciorana środkiem zemsty były nie tylko oszczerstwa i złośliwe uwa-
gi, ale również cała jego twórczość, tak iż każdy akt twórczy był aktem zemsty na tych, którzy go
przewyższali (por. E. Cioran, Historia i utopia, s. 56).

41 „Obce są sekrety terapii temu, kto nie zna nienawiści: leczenie zaczyna się od zniszczenia, nie
można inaczej odzyskać czystości”, E. Cioran, Zmierzch myśli, przeł. A. Dwulit, Warszawa 2004,
s. 202; „Rezygnacja z zemsty zatruwa duszę tak samo, a może bardziej, jak branie pomsty”, E. Cio-
ran, Zeszyty, s. 28.

42 Por. E. Cioran, Historia i utopia, s. 47–49.
43 W Zarysie rozkładu Cioran napisał: „Życie staje się do zniesienia proporcjonalnie do stopnia

mistyfikacji, do jakiego się w nim uciekamy”, E. Cioran, Zarys rozkładu, s. 152.
44 Mimo takiej postawy Cioran przyznaje, że czasami nachodzą człowieka przebłyski miłości,

kiedy chce się całować innym stopy, poświęcać dla nich wszystko i być z własnej woli ostatnim
(por. E. Cioran, Zmierzch myśli, s. 18).

45 „Kochać swego bliźniego jest rzeczą niemożliwą. Czy jakiemuś wirusowi nakazuje się kochać
innego wirusa?”, E. Cioran, Wyznania i anatemy, s. 32.

równowagę, człowiek musi je w jakiś sposób zaspokajać, gdyż jedynie po dokonaniu
zemsty jest w stanie odrodzić się moralnie, na powrót wstąpić na ścieżkę duchowego
rozwoju i tolerować ludzi. Jednakże, w przeciwieństwie do morderców czy tyranów,
którzy nie nakładając hamulców własnym żądzom i wykorzystując maksymalnie
swoją wolność, wcielają i unaoczniają skryte pragnienia i sekrety zwykłego człowie-
ka, ten ostatni tłumi zbrodnicze popędy i nie ma odwagi mścić się na wrogach
tak, jak by tego chciał. Stąd też w każdym z ludzi mieszka powściągliwy kat38, nie-
zrealizowany zbrodniarz, który życzy innym śmierci i zostawia za sobą wirtualny
cmentarz pełen wrogów i przyjaciół39. Skazany przez społeczeństwo i prawo na
ukrywanie i odwlekanie złych zamiarów oraz na powstrzymywanie własnej dra-
pieżności, większość samotnych chwil poświęca rozszarpywaniu wrogów w myś-
lach, znęcaniu się nad ich ciałem i – jak określa to sam Cioran – praktykowaniu
codziennej masakry. Myślowy obraz oszczędzonego wroga prześladuje go i nie-
pokoi, a gdy spotyka go osobiście, sili się na uśmiech, przymusza do grzeczności
i nie mogąc unicestwić go inaczej niż za pomocą słowa40, zdaje się na oszczerstwo
lub złośliwą uwagę, tak iż dialog zastępuje stan naturalny, w którym nikogo nie
chroniło żadne prawo, i tylko rozmowa pozwala wyrazić się ludzkiemu bestialstwu.
Kto natomiast nie ucieka się w zemście ani do czynu, ani do słowa41, nie odpo-
wiada na zniewagi i tłumi wściekłość, ten zatruwa sobie życie, gorzknieje i pogrą-
ża się w niemocy, zbuntowany przeciw sobie i innym, zarazem stłumiony i bliski
wybuchu42.

Chociaż obłuda sprawia, że ludzie mogą się nawzajem znosić, chroni zbioro-
wości przed upadkiem, a jednostki przed rozpadem więzi z najbliższymi43, to jednak
według Ciorana kryjący się pod powierzchnią stosunków międzyludzkich schemat
funkcjonowania człowieka w postaci zawiści–nienawiści–urazy–zemsty nie po-
zwala w żaden sposób kochać bliźnich44. Poznanie rujnuje tę miłość i w miarę jak
człowiek przenika tajemnice towarzyszące własnemu postępowaniu, zaczyna nie-
nawidzić innych dlatego, że są podobni do niego. Kiedy pozbawia się złudzeń co
do samego siebie, nie ma ich również w odniesieniu do pozostałych i na nich roz-
ciąga własne ułomności oraz niechęć45.
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46 „Społeczeństwo nie jest złem, jest katastrofą: co za absurdalny cud, że dajemy radę w nim żyć!”,
E. Cioran, Zarys rozkładu, s. 231.

47 „Trzeba być ślepcem, by gadać o miłowaniu ludzi w zbiorowości. Tylko na Saharze można
ponownie odkryć miłość”, E. Cioran, Święci i łzy, s. 81.

48 Por. E. Cioran, Ćwiartowanie, s. 95.
49 „[...] można mieć litość dla ludzi, ale kochać ich – nie, to niemożliwe”, E. Cioran, Zeszyty, s. 129.
50 Por. E. Cioran, Zły demiurg, s. 120.
51 „Obsesja nieznanego jest destrukcyjną zasadą naszego zbawienia”, E. Cioran, Historia i utopia,

s. 86.
52 „Aby wykonać najmniejszy krok do przodu, potrzebna jest choć odrobina podłości”, ibidem, s. 57.
53 Por. ibidem, s. 52.
54 „«Złe żądze», przywary, namiętności podejrzane i naganne, umiłowanie luksusu, zawiść, ponu-

ra rywalizacja itd. – to właśnie siły napędzające społeczeństwo, co mówię! – wręcz umożliwiające
istnienie, «życie»”, E. Cioran, Zeszyty, s. 666.

Mając na uwadze te ułomności oraz zepsucie człowieka, Cioran stwierdza, że
ludzie zorganizowali się w społeczeństwo tylko po to, by skuteczniej móc się drę-
czyć46. Wspólnoty proponują pomoc, obiecują warunki potrzebne do osiągnięcia
szczęścia, jednak chcąc w zamian wyrzeczenia się wolności, która również nie
wiązała się z żadnym dobrym rozwiązaniem, sprawiają, iż życie w nich staje się
torturą. Ostatecznie wiedza o tym, że inny istnieje, że jest jakieś „ty”, jakiś inny
człowiek, budzi w autorze Ćwiartowania obrzydzenie, a mnogość ludzi wokół
graniczy jego zdaniem z nieprzyzwoitością. Słowo „bliźni” w przypadku wielkich
miast nie ma dla niego sensu, a jeśli już jakiś miałby mu nadać, to na pewno
oznaczałoby ono intruza47, którego, gdyby mógł, natychmiast by zlikwidował48. Jak
sam podkreśla, jedynym pozytywnym uczuciem, jakie można żywić w stosunku
do człowieka, jest litość49 wyzbyta złudzeń co do jego dobroci i szlachetności,
jedyną zaś nadzieją jest ta, że wcześniej czy później ludzkość zniszczy sama sie-
bie, nie mogąc dłużej wytrzymać widowiska, jakie sama stwarza50.

Cioran zdaje sobie jednak sprawę z tego, że ludzkość wcale nie chce litości
i świadomie wybiera sposób bycia opierający się na skłonności do zła, nienawiści
i szkodzenia. Mimo iż człowiek postępuje tak, jakby pragnął nadejścia społeczeń-
stwa idealnego, to jednak gdyby ono rzeczywiście zaistniało, skazany na niedogod-
ności nasycenia i nudy, zacząłby się w nim dusić. Od spokoju, nieokreśloności,
szczęścia z jego monotonią i jednostajnej rozkoszy o wiele bardziej woli niedogod-
ności nędzy, kocha napięcie, troski, przeszkody, a także pikantny smak i nowość
konfliktów oraz katastrof51. Zawiść, podłość, nienawiść i zemsta są w stanie mu
to wszystko dać, gdyż tylko dzięki wadom, które mają nad nim większą moc niż
cnoty, staje on po stronie życia, czepia się kurczowo rzeczy, przede wszystkim zaś
może działać52. Jak podkreśla rumuński myśliciel, swoiste bojkotowanie własnych
przywar jest równoznaczne z występowaniem przeciwko sobie, ponieważ tylko
to, co w człowieku najbardziej negatywne, posiada siłę i pobudza, tak iż zawsze
wytwarza on coś lub działa lepiej i szybciej, gdy powoduje nim zazdrość i nie-
nawiść, a nie wielkoduszność i bezinteresowność53. Tylko niskie uczucia ożywiają
i budzą z odrętwienia, zabezpieczają przed wyjałowieniem, zmiękczeniem i osłabie-
niem, a doświadczając ich, czujemy się jak zmartwychwstali, jesteśmy zadowoleni
i pełni werwy. Kto zdobywa się na poważny wysiłek i osiąga coś, jest zdolny do
tego za sprawą nieczystych namiętności, ambicji, żądzy sławy i zysku, a nie dzięki
dobrotliwej spontaniczności ducha54. W Zeszytach Cioran napisał: 



64 Sławomir Piechaczek

55 Ibidem, s. 348.
56 „Spontanicznie dobrzy są tylko ludzie z niedostatkiem woli; pozostali stają się dobrzy tylko

za cenę wysiłków, od których gorzknieją”, E. Cioran, Historia i utopia, s. 85.
57 Por. E. Cioran, Zarys rozkładu, s. 152.
58 Por. E. Cioran, Zeszyty, s. 299.
59 E. Cioran, Zły demiurg, s. 3.
60 „Tak jak choroba nie jest brakiem zdrowia, lecz rzeczywistością równie pozytywną i trwałą co

zdrowie, tak i zło równe jest dobru, a nawet przewyższa je w swej niezniszczalności i pełni”, E. Cio-
ran, Ćwiczenia z zachwytu, przeł. J. Kłoczowski, Warszawa 1998, s. 16.

61 W jednym z wywiadów Cioran stwierdził: „Jestem już stary, żyłem dość długo, by móc stwier-
dzić, że człowiek jest zwierzęciem nieuleczalnie złym”, E. Cioran, Rozmowy z Cioranem, s. 140.

62 „Człowiek tak łatwo zapomina, że jest przeklęty, dlatego, iż jest nim od zawsze”, E. Cioran,
Wyznania i anatemy, s. 18.

Każdy, kto się uwija jak w ukropie, robi to pod wpływem jakiegoś skrywanego impulsu, do
którego nie przyznaje się nawet przed sobą, ba, może nawet o nim nie wie. Wszelkie działanie jest
ze swej istoty nieczyste. To potwór siedzący w nas, zmuszający nas do wyjścia z siebie55.

 
W przeciwieństwie do zła i ludzkich wad, które nierozłącznie wiążą się z cza-

sem, są motorem dziejów i generatorem wydarzeń, dobroć i cnoty są statyczne,
hamują wszelką dynamikę i w ten sposób podkopują fundamenty historii. Żeby
zrobić coś, co nie ma nic wspólnego ze złem, człowiek musi się do tego zmuszać
i zadawać sobie gwałt. Nie potrafi czynić dobra naturalnie i bez wysiłku56, postrzega
je jako anemiczne i pozbawione siły i w związku z tym bezużyteczne w działaniu,
samorealizacji czy podbojach. Co więcej, ponieważ cnoty są abstrakcyjne, kon-
wencjonalne i bezosobowe oraz zużywają się szybciej od przywar, które z wie-
kiem nabierają wyrazistości i mocy, człowiek doskonale dobry i moralny wydaje
się dziecinny, bezskuteczny oraz nieautentyczny57. Kiedy zdobywa się na szla-
chetny gest, wybaczenie czy też dąży do pojednania po doznanej krzywdzie, cierpi
z tego powodu, że sprzeniewierzył się swoim żywiołowym odruchom, oraz po-
pada w fałsz i teatralność, które nie występują, gdy bywa małostkowy i mściwy.
Biorąc to pod uwagę, Cioran dochodzi do wniosku, że dobroć jest uczuciem ze
wszystkich najsłabiej znanym człowiekowi, uczuciem świeżej daty, które nie
przejawia się w sposób wyraźny i przekonujący oraz, jako na pewno nieodziedzi-
czone, nie ma głębokich korzeni w naturze ludzkiej58. W Złym demiurgu znajduje
się następujący fragment:

 
Dobro było albo będzie, ale nigdy nie jest. Pasożytuje na wspomnieniu lub przeczuciu, już się

stało bądź może przyjdzie, lecz aktualność czy trwanie nie jest mu dane. Dopóki jest, świadomość
nic o nim nie wie; chwyta je dopiero, gdy znika. Wszystko dowodzi jego niesubstancjalności. To
wielka nierzeczywista siła, zasada poroniona już na samym początku [...]59.

 
Tym, co zdaniem Ciorana istnieje naprawdę, posiada substancję, towarzyszy

człowiekowi od zarania dziejów i nie jest wyłącznie brakiem dobra60, okazuje się
więc zło, które jest naturalnym i istotnym składnikiem egzystencji ludzkiej. Czło-
wiek nigdy nie był istotą szlachetną i miłującą innych, lecz wyróżniając się nie-
spotykaną w naturze przyrodzoną drapieżnością i okrucieństwem, zawsze starał się
zaszkodzić bliźniemu, zniszczyć go, a następnie cieszył się z jego nieszczęścia61.
W związku z tym, jak podkreśla autor Pokusy istnienia, natura ludzka nie jest po
prostu zła, lecz przeklęta62 i wszystko wskazuje na to, że całe istnienie zostało
skażone już u swych początków. Codzienne doświadczenie zdecydowanie prze-
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63 „Woń stworzenia prowadzi nas tropem cuchnącego bóstwa”, E. Cioran, Sylogizmy goryczy,
przeł. I. Kania, Warszawa 2009, s. 99.

64 Por. E. Cioran, Zarys rozkładu, s. 31.
65 Por. E. Cioran, Zeszyty, s. 434.
66 „Nic, co płodne i prawdziwe, nie jest w stu procentach świetliste ani czcigodne”, E. Cioran,

Upadek w czas, przeł. I. Kania, Kraków 1994, s. 54.
67 E. Cioran, Ćwiczenia z zachwytu, s. 16–17.
68 Uznając istnienie złego demiurga, Cioran, świadomie lub nie, broni dobrego Boga, gdyż odbierając

mu wszechmoc, zachowuje jednocześnie jego dobroć (por. J. Filek, Słów kilka o ostatnim z potężnej
gromadki Rumunów, „Kwartalnik Filozoficzny” 1997, z. 2, s. 75).

69 Marcjon urodził się w Synopie około 100 roku n.e. Za głoszenie poglądów sprzecznych z nauką
Kościoła został ekskomunikowany, a w 144 roku założył Kościół zwany „sektą marcjonitów”. Opra-
cował pierwszy kanon pism chrześcijańskich i w ten sposób zachęcił swoich przeciwników do two-
rzenia własnych kanonów, czego rezultatem stał się Nowy Testament (por. R.H. Zamojski, Schizmy
i herezje, http://gnosis.art.pl/e_gnosis/aurea_catena_gnosis/zamojski_schizmy_herezje.htm; dostęp:
10.05.2016).

czy boskiemu pochodzeniu człowieka i trudno uwierzyć, by w skandalu, jakim
było stworzenie, mógł brać udział dobry Bóg Ojciec. Według Ciorana bardziej
prawdopodobne jest, iż w ogóle nie miał on z tym nic wspólnego, świat zaś jest
dziełem boga pozbawionego skrupułów i ułomnego63.

W tradycji chrześcijańskiej nieskończona dobroć czyni z Boga istotę wyjątko-
wą i dodaje mu blasku, natomiast zdaniem Ciorana jest ona oznaką słabości i bier-
ności. Według rumuńskiego myśliciela pogrążony w mdłej doskonałości dobra Bóg
jest bezbarwny i nijaki, mało pociągający, pozbawiony znaczenia i aktualności64.
Dobro, któremu brak siły stwórczej i wyobraźni, skazuje Najwyższego na niemoc,
czyniąc z niego postać mało interesującą i nieskuteczną. Wyzbyte dynamiki i nie-
śmiałe, nie potrafi się zamanifestować i pchnąć go do działania, jedyne zaś, czego
możemy się spodziewać po niebiosach, to przerażająca monotonia odgłosu hym-
nów pochwalnych i bezruch przypominający ten sprzed boskiego fiat. Z kolei zło,
które rozciąga swą władzę nad wszystkim, co zniszczalne, i wydaje się czymś
najoczywistszym i najwyraźniejszym na ziemskim padole, jest zaaferowane, atrak-
cyjne i zaraźliwe jak choroba65. W przeciwieństwie do dobra rozprzestrzenia się,
żerując na ludzkiej ciekawości, fascynuje i kusi ciągłą innowacją, by ostatecznie
zawładnąć człowiekiem i wpędzić go w obsesję czynu. Bóg, aby stworzyć świat,
potrzebował zasady ruchu, a ponieważ według Ciorana zło jest warunkiem ko-
niecznym każdego aktu twórczego i motorem wszelkiego działania, stąd też ru-
muński myśliciel wyprowadza wniosek, że Bóg musiał być zły66. W Ćwiczeniach
z zachwytu zawarty jest następujący fragment:

 
Bóg nie mógł uniknąć wpływu zła – źródła czynu, narzędzia niezbędnego każdemu, kto, poiry-

towany spokojem własnego Ja, pragnie wyjść poza siebie i w upodleniu dać się nieść czasowi. Gdyby
zło – sekret naszej witalności – przestało towarzyszyć naszemu życiu, wegetowalibyśmy w mono-
tonnej doskonałości dobra, które – jeśli wierzyć Księdze Rodzaju poprzedzało sam Byt67.

 
Autor Historii i utopii nie obarcza jednak złem Boga tradycji chrześcijańskiej,

lecz oprócz Najwyższego uznaje istnienie złego demiurga68. Odwołuje się w tym
do mitologii gnostyckiej, a w szczególności do herezjarchy Marcjona69, który od-
rzucał Stary Testament, twierdząc, że jest to księga zła, oraz sądził, iż całą winę
za nieudolność stworzenia ponosi Jahwe, bóg gwałtu, brutalności i bezprawia. Nie
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70 Por. G.M. Kuta, „Zły demiurg” w myśli Emila M. Ciorana, w: Oblicza gnozy, red. E. Przybył,
Kraków 2000, s. 123.

71 Zdaniem Ciorana stopień prawdziwości religii powinno się ustalać zależnie od rangi, jaką przy-
znaje ona złemu duchowi. Im ranga wyższa, tym bardziej widać, że religia ma na uwadze zgodność
swych nauk z rzeczywistością, odrzuca wykręty i kłamstwa oraz zależy jej na stwierdzaniu, a nie po-
cieszaniu (por. E. Cioran, O niedogodności narodzin, s. 159).

72 E. Cioran, Zły demiurg, s. 4.
73 Por. E. Cioran, Je suis un auteur à fragments, w: Cioran, éd. L. Tacou, V. Piednoir, Paris 2009,

s. 409.
74 E. Cioran, Ćwiczenia z zachwytu, s. 16–17.
75 „Gdyby Bóg był władcą świata, nie byłoby historii. Wszystko szłoby jak po maśle, bez historii”,

E. Cioran, Rozmowy z Cioranem, s. 164.
76 „Ułomności Stworzenia objawiają się brutalnie w każdym momencie i w każdym szczególe.

Co za partanina!”, E. Cioran, Zeszyty, s. 246.

mogąc przystać na jedynowładztwo złego boga, Marcjon na podstawie nauk Jezu-
sa doszedł do wniosku, że musi istnieć jeszcze jeden, w przeciwieństwie do tam-
tego, dobry, aczkolwiek ukryty Bóg. Nie mając nic wspólnego z demiurgiem,
światem przez niego stworzonym i człowiekiem, nie odpowiada on za zło ist-
niejące na tym świecie, jak również jest wolny od jakichkolwiek obowiązków
względem człowieka70.

Mimo iż Cioran odwołuje się do tradycji gnostyckiej i Marcjona, wydaje się
przypisywać pierwszoplanową rolę nie dobremu Bogu, lecz demiurgowi71, które-
go jednak nie utożsamia wyłącznie ze złem. Wyobraża sobie, że w trakcie proce-
su tworzenia demiurg był niejako szarpany zarówno przez zło – innowację, jak
i przez dobro – inercję, a skutkiem tej zgubnej dla zła walki było to, iż uległo ono
wpływowi dobra, co z kolei tłumaczy, „dlaczego stworzenie nigdy nie może być
całkowicie złe”72. Co ważne, również tutaj, podobnie jak w przypadku Boga, de-
miurg jest dla Ciorana hipotezą roboczą, figurą i symbolem, któremu przysługu-
je ten sam rodzaj rzeczywistości, co Najwyższemu i który istnieje, jak określa to
autor Upadku w czas, „bez istnienia”. Jest „prawdziwie” rzeczywisty nie w swojej
formie naiwnej, lecz jako czynnik wyjaśniający stawanie się historii, bez którego
dzieje ludzkości byłyby niepojęte73. W Ćwiczeniach z zachwytu rumuński myśli-
ciel napisał: 

 
Zasada dobra i zła współistnieją i mieszają się w bogu, podobnie jak współistnieją i mieszają się

w świecie. Idea winy boga nie jest bezpodstawna, lecz konieczna i doskonale zgodna z ideą jego
wszechmocy: tylko ona czyni historię jako tako zrozumiałą, tylko ona tłumaczy to, co w historii
przerażające, bezsensowne, śmieszne. Przypisywać twórcy istnienia czystość i dobroć to rezygnować
ze zrozumienia większości zdarzeń, a wśród nich najważniejszego: Stworzenia74.

 
Niedoskonałość demiurga popchnęła go do obmyślenia i powołania do istnienia

stworzenia75, które będąc dziełem istoty ułomnej, przejęło wszystkie jej cechy76.
Między nami a nim istnieje więź, z powodu której trudno jest nam się z nim roz-
stać, gdyż będąc potomkami i zarazem spadkobiercami jego niekompetencji, uzna-
jemy go za kogoś nam najbliższego. Jak podkreśla rumuński myśliciel, podczas
gdy Bóg jest postacią anemiczną, wątłą i w niewielkim stopniu antropomorficzną,
demiurg posiada wszystkie najważniejsze negatywne cechy, które czynią go pełnym
życia i sprawiają, że jest kimś na kształt naszego sobowtóra. Rozpoznajemy się
w nim, ponieważ, tak samo jak my, jest ruchliwy, nieprzewidywalny, inteligentny,
ironiczny i małostkowy, co z kolei nadaje mu znamiona czegoś rzeczywistego,
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77 „[...] diabeł lepiej wyraża istotę życia niż Bóg”, E. Cioran, Na szczytach rozpaczy, przeł. I. Ka-
nia, Kraków 1992, s. 138.

78 Por. E. Cioran, Zarys rozkładu, s. 31–32.
79 Cioran w następujący sposób napisał o związku człowieka z demiurgiem: „Lecz podniesienie na

niego ręki to nic więcej jak tylko zbędna uprzejmość wobec samego siebie. On jest już twoim dru-
gim imieniem, nie możesz bezkarnie użyć wobec niego przemocy”, ibidem, s. 99.

80 „Zły bóg jest najużyteczniejszy ze wszystkich, jacy istnieli”, E. Cioran, Zły demiurg, s. 5.
81 Por. ibidem.
82 Według Ciorana każdej ekstazie mistycznej towarzyszy odmowa uczestniczenia w dziele demiur-

ga: „Wszelkie doświadczenie religijne zaczyna się tam, gdzie ustaje władztwo demiurga”, ibidem,
s. 7.   

83 „Wierzę, że diabeł jest panem świata”, E. Cioran, Je suis un auteur à fragments..., s. 409.
84 Por. E. Cioran, Historia i utopia, s. 70.
85 „W tej mierze, w jakiej Bóg nie zasiada sam w sobie, w jakiej przekracza swoją kondycję

– uczestniczy w złu”, E. Cioran, Zmierzch myśli, s. 125.
86 E. Cioran, Zły demiurg, s. 9.

zgodnego z codziennym doświadczeniem77. W przeciwieństwie do Boga demiurg
nie potrzebuje ołtarzy i nie ustanawia religii, gdyż niemal każdy ludzki akt wypeł-
nia go życiem, głosi jego istnienie oraz chroni przed zatratą i zapomnieniem78. Jeśli
zaś nikt jawnie go nie wielbi, to tylko dlatego, że wszyscy za bardzo się w nim
odnajdują i z tego też względu nienawidzą go oraz odrzucają, nie chcąc przyjąć do
wiadomości, iż w ten sposób odrzucają samych siebie79.

Według Ciorana demiurg jest w nas, w żarze krwi i w goryczy każdej komór-
ki, dostrzegamy w nim przyczynę naszych utrapień i myślimy o nim w związku
z najdrobniejszym poruszeniem naszego życia, które jest cudem przerażającym,
jednak mimo wszystko pochodzącym od niego. Będąc źródłem naszych nikczem-
ności, służy nam do tłumaczenia się ze wszystkiego, jest kimś, na kogo możemy
zrzucić wszystkie nasze niedostatki i przywary i poczuć się w ten sposób lepiej,
czyściej80. Obarczając go odpowiedzialnością za stworzenie nieudanego wszech-
świata, uspokajamy się, przestajemy czuć niepewność co do naszego pochodzenia
i perspektyw oraz godzimy się z fatalnością ludzkiego istnienia i nie przeżywamy
już koszmaru wątpliwej obietnicy życia wiecznego81. Uspokaja nas, ale również
urzeka swoim wigorem i wpędza w gorączkę czasu, historii i działania, nie tłam-
sząc żadnymi przykazaniami i pozwalając nam czuć się na podobieństwo bogów.
Gdy odwracamy się od świata i historii, odsuwamy od siebie nienawiść, sarkazm
i ironię, zbliżamy się wtedy do Boga dobrego82, jednak z chwilą powtórnego wkro-
czenia do królestwa demiurga Najwyższy przestaje nas fascynować, staje się
z gruntu obcy i niezrozumiały, a co więcej, chcemy go jak najszybciej przepędzić.
Demiurg, tak samo zepsuty jak stworzenie, w świecie ludzkim wydaje się więc po-
tężniejszy od Boga i nie występuje w roli uzurpatora czy też podstępnego ducha,
lecz jest naszym panem83, prawowitym władcą, który, zdaniem Ciorana, najpraw-
dopodobniej całkowicie wyparłby Wszechmogącego, gdyby wszechświat sprowa-
dzał się wyłącznie do człowieka84.

Demiurg, uczestnicząc w złu, wyszedł z samego siebie85, by stworzyć świat,
natomiast my, rozczarowani biernością Najwyższego i przywykli do nieprzerwa-
nego pochodu zdarzeń, niejako odziedziczyliśmy tę jego „niezdolność do trwania
wsobnego”86, tak iż każdy, kto przejawia się na zewnątrz, tworzy, działa i buntuje
się, odcina się w ten sposób od stanu naturalnego i ma w sobie coś demonicznego.
Tworząc wybrakowany byt, Najgorszy przekazał nam zdolność tworzenia bytów
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87 „Nic nie potrafi usunąć z mego umysłu przekonania, iż ten świat jest dziełem jakiegoś mroczne-
go boga, którego cień sam przedłużam, oraz że do mnie należy wyczerpanie wszelkich konsekwen-
cji przekleństwa wiszącego nad nim i nad jego dziełem”, ibidem, s. 83.

88 Por. C. Wodziński, Światłocienie zła, Wrocław 1998, s. 285.
89 „Chodzi o zwalczanie nie tyle chęci życia, ile chęci «posiadania potomstwa». Rodzice –  r o -

d z i c i e l e  – to prowokatorzy albo szaleńcy”, por. E. Cioran, Zły demiurg, s. 9.
90 „Nie śmiem posądzać Złego o takie nami zainteresowanie, iżby dotrzymywał nam towarzystwa

przez całe miesiące [w łonach naszych matek – S.P.]; nie wątpię wszakże, iż poczęto nas pod jego
właśnie okiem i że istotnie wspomagał naszych drogich rodzicieli”, ibidem, s. 57.

91 Por. ibidem, s. 11.
92 Ibidem, s. 10.
93 Por. ibidem.
94 Według Ciorana, by z ludzkiego życia wyeliminować strach i zostawić tylko zdziwienie, trzeba

by cały świat zbudować na nowo, zdać się na innego stwórcę. W świecie stworzonym przez demiurga
strach jest rzeczą konieczną (por. ibidem, s. 14).

95 „Na tym świecie nic nie jest na swoim miejscu, poczynając od samego świata”; „Ta ziemia jest
grzechem Stworzyciela!”, E. Cioran, Zarys rozkładu, s. 58, 84; „Jestem niezadowolony ze wszystkie-
go. Nawet gdybym został wybrany Bogiem tego świata, natychmiast złożyłbym dymisję”, E. Cioran,
Na szczytach rozpaczy, s. 112; „Daremnie bym próbował: nie mógłbym zaakceptować tego świata
bez poczucia, że oszukuję”, E. Cioran, Zeszyty, s. 22.

wybrakowanych, a następnie, wycofując się w głąb siebie, zostawił zadanie do-
kończenia swojego dzieła87. Czyniąc nas swoimi wspólnikami, włączył nas w od-
wieczny ruch solidarności ze złem, który służy podtrzymywaniu i umacnianiu
powszechnego nieładu, oraz zmusił do współpracy polegającej nie tylko na działa-
niu i produkowaniu, ale również na płodzeniu, nieustannie pomnażającym liczbę
„potworów i potworności”88. Z tego też względu Cioran, nawiązując do nauk sekty
katarów i bogomiłów, potępia instytucję małżeństwa, twierdzi, iż należy zniechę-
cać do prokreacji, oraz zastępuje starotestamentowy nakaz, by ludzie byli płodni
i się mnożyli, nakazem dobrego boga, który powiedziałby: niech będzie was ma-
ło89. Jak podkreśla, prokreować oznacza kochać plagę, umacniać jej trwanie90 i od-
dawać się zaślepieniu, podczas którego nie dostrzega się, że chwile przyjemności
towarzyszące stosunkowi seksualnemu są niczym wobec ogromu cierpień czeka-
jących każde nowe życie91. W Złym demiurgu znajduje się następujący fragment:

 
Cielesność rozpełzła się po całym globie jak gangrena. Nie potrafi sobie nałożyć ograniczeń,

wściekle pleni się nadal mimo wszelkich swoich porażek. Bardziej niż cokolwiek innego, ciało
przynależy królestwu demiurga, i to właśnie w nim umieścił on swe występne instynkty. Normalnie
ciało powinno budzić zgrozę nie tyle w tych, co je kontemplują, ile raczej w tych, którzy zapewniają
mu trwanie i rozprzestrzenianie się. Jest całkiem inaczej, gdyż oni nawet nie wiedzą, w jakiej aber-
racji uczestniczą92.

 
Cioran ma nadzieję, że ludzkość w przyszłości zauważy negatywne aspekty

prokreacji i nastanie czas, kiedy ciężarne kobiety będzie się kamienować, instynkt
macierzyński zostanie wyklęty, a bezpłodność spotka się z poklaskiem93. Jego
zdaniem to jedyne dobre wyjście, skoro żadne ojcowskie prawo nie czuwa nad
stworzeniem, a demiurg jest najwyższym kutwą i dusigroszem, który jeśli już prze-
kazał nam jakieś bogactwo, jest to na pewno bogactwo strachu przed jutrem94.
Rumuński myśliciel nie ma wątpliwości, że świat, podobnie jak człowiek, został
spartaczony95, nosząc zaś miano prowizorki pełnej błędów i zaniedbań, sam jest
błędem największym i o tyle bolesnym, że – w przeciwieństwie do Najgorszego
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– na każdym kroku musimy się zmagać z niedoskonałością nas samych oraz bytu,
a to czyni nas stokroć nieszczęśliwszymi od niego.

HOMO MALUS. EVIL AS THE WORLD PRINCIPLE IN EMIL CIORAN’S THOUGHT

Summary

The article, referring to Emil Cioran’s thought, focuses on the philosophical analysis of
the phenomenon of evil and the role it plays in human life. According to Cioran, a man does
not incline to good, but as a slave of own individuality, wants to affirm his existence, thus
human relationships are a chain of envy, hatred, resentment and revenge. Despite the fact
that life in society founded on these feelings is unbearable, a man deliberately chooses the
way of being based on them, as they are the only ones which add strength, drive his actions
and the whole history. This, in turn, leads Cioran to the conclusion that only evil has sub-
stance and really exists, and its ubiquity and the role of the principle of movement indicate
that the world could not be created by a good god, but an evil demiurge. Imperfection of
a demiurge led him to create the world, which took over all his qualities. This is the bungled
world, where everything gets destroyed, and in which everybody must cope with his de-
structibleness and passing on his own.

 
Trans. Izabela Ślusarek



   



1 Zgodnie z zastosowaniem genetycznej metody analizy pism Platona, przyjmuję za Janiną Gajdą,
iż Platońską twórczość można podzielić na cztery następujące po sobie okresy: 1) Platon „szukają-
cy”, 2) okres przejściowy, 3) pisma wieku dojrzałego – Platon „średnioakademicki”, 4) okres filozofii
„najwyższych rodzajów” – „późny” Platon. Czytelnika szerzej zainteresowanego kwestiami natury
metodologicznej odsyłam do: J. Gajda, Platońska droga do idei, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
1993, s. 5–37.

2 Platońska samokrytyka w Parmenidesie, chronologicznie pierwszym z dialogów dialektycz-
nych, dokonuje się także za sprawą ustaleń Gorgiasza, Antystenesa i Megarejczyków.

3 Wpływ Protagorasa na Platona nie ogranicza się do wpływu negatywnego. Dla obrony postawio-
nej tezy wspomnę choćby o obserwacji poczynionej przez Romualda Turasiewicza, iż sofistyka jako
„[...] postawa intelektualna ujawnia się w dysputach filozofów, w dialogu, powołanej do życia nowej
formie literackiej. Trudno sobie wyobrazić, aby bez twórczego w tym względzie udziału sofistów mógł
powstać platoński dialog [...]”, R. Turasiewicz, w: Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. K. Kuma-
niecki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2004, s. IX.

4 Platon, Uczta, tłum. W. Witwicki, Antyk, Kęty 1999, 210e–211b: „[...] piękno samo w sobie, ono
samo w swej istocie [...] piękno wieczne, które nie powstaje i nie ginie, i nie rozwija się ani nie
więdnie, ani nie jest z jednej strony piękne, a z drugiej szpetne, ani raz tylko takie, a drugi raz od-
mienne, ani takie w porównaniu z czymkolwiek, a z czym innym inne, ani też dla jednego piękne,
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WPŁYW FILOZOFII PROTAGORASA NA MYŚL PLATONA

WPROWADZENIE

Polemika Platona z Protagorasem z Abdery jest kluczowym momentem dla
zrozumienia ewolucji Platońskiej filozofii. Za sprawą dyskusji z Protagorasem
Platon powołuje do życia świat idei, a następnie odchodzi od ustaleń okresu
„średnioakademickiego”1 na rzecz filozofii „najwyższych rodzajów”2. Z braku
miejsca ograniczam się do tego rodzaju oddziaływania Protagorasa na autora
Teajteta, które najogólniej można scharakteryzować jako wpływ à rebours3,
sprowadzający się do przeciwstawiania się Platona określonym koncepcjom
sofisty. Innymi słowy, co postaram się wykazać, filozofia Protagorasa sta-
nowi negatywny punkt odniesienia dla całokształtu myśli Platona. Przy-
kładowo młody Platon jeszcze wprawdzie nie mówi, czym jest istota
sprawiedliwości, piękna czy dobra, lecz już w swych wczesnych, „szukających”
dialogach przyjmuje, że sprawiedliwość jest czymś różnym od niespra-
wiedliwości, piękno czymś różnym od brzydoty4, a dobro czymś różnym od
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a dla drugiego szpetne [...] tylko piękno samo w sobie niezmienne i wieczne, a wszystkie inne przed-
mioty piękne uczestniczą w nim jakoś w ten sposób, że podczas gdy same powstają i giną, ono ani się
pełniejszym nie staje, ani uboższym, ani go żadna w ogóle zmiana nie dotyka”.

5 Jako egzemplifikacja niech posłuży Platoński dialog Protagoras poświęcony arete – central-
nemu pojęciu aksjologii starożytnych Greków.

6 Obecny w filozofii Protagorasa kontekstualizm wykracza poza uzależnienie oceny wartości rze-
czy bądź zdarzenia od aktualnej sytuacji. Poza odsyłającym do aktualnego stanu rzeczy kontekstem
sytuacyjnym Protagoras zwraca uwagę także na kontekst podmiotowy w procesie poznawania przed-
miotów i zdarzeń otaczającego nas świata, o czym szerzej w dalszej części artykułu.

7 Platon, Teajtet, tłum. W. Witwicki, Antyk, Kęty 1999, 166e–167d.
8 Platon, Protagoras, tłum. W. Witwicki, Antyk, Kęty 2002, 323e–324a.
9 Platon, Teajtet, 166d–167d: „[...] takiego człowieka nazywam mądrym, który, jeśli się komu-

kolwiek z nas coś wydaje złem i jest złem, rzecz potrafi odwrócić i sprawić, że się ta rzecz i wydawać
będzie dobra, i będzie dobra. [...] mędrcy i dobrzy mówcy sprawiają, że się państwom rzeczy zdro-
we zamiast lichych, wydają sprawiedliwe. Bo jakiejkolwiek by rzeczy dane państwo za sprawiedliwe
i piękne uważało, takimi też one dla niego będą, jak długo państwo w nie wierzy; mędrzec sprawia,
że w danym wypadku zamiast tego, co jest dla państwa złe, przychodzi to, co jest dobre i dobre się
wydaje. Tak samo i sofista potrafi swoich wychowanków prowadzić”.

10 J. Gajda, Teorie wartości w filozofii przedplatońskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1992,
s. 144–169.

zła5, w przeciwieństwie do Protagorasa, nauczającego, że za pomocą tych antago-
nistycznych kategorii aksjologicznych denotujemy dokładnie te same rzeczy czy
zdarzenia, które zależnie od sytuacji6 różnie się nam przedstawiają7. Pragnę pod-
kreślić, że wbrew pozorom Protagoras nie postuluje aksjologicznego anarchizmu.
Platon przytacza bowiem słowa Protagorasa, iż wadami są „[...] niesprawiedli-
wość, i bezbożność, i w ogóle wszystko, co się przeciwstawia dzielności obywa-
telskiej”8. Protagoras dodaje przy tym, że nadrzędnym celem działań mędrca jest
dobro tak prywatnego człowieka, jak państwa, i zgodnie z tym kryterium umie-
jętnie przedstawia on rzeczy i zdarzenia w korzystnym im świetle9.

FILOZOFIA PROTAGORASA

Filozofia rozpatrywanych czasów była zaangażowana politycznie. Fakt, iż
centralnym pojęciem greckiej aksjologii Ateńskiego Oświecenia było pojęcie
arete politike oznacza, że doskonałość (arete) można było osiągnąć, wyłącznie
będąc obywatelem czynnie biorącym udział w życiu politycznym10. Podobnie jak
Protagoras, Platon przyznaje kategorii wiedzy priorytetowe znaczenie na drodze,
której celem jest osiągnięcie stanu doskonałości. Ścieżki filozofów rozchodzą się
w punkcie ustaleń dotyczących przedmiotu owej wiedzy. Ze względów chrono-
logicznych przyjrzyjmy się najpierw spisanym przez Platona epistemologicznym
przekonaniom Protagorasa: „Sokrates: [...] Spostrzeżeniem, mówisz, jest wiedza?
[...] Bodaj żeś ty nie byle jakie słowo powiedział o wiedzy, tylko to samo co
i Protagoras. On tylko w jakiś inny sposób powiedział nawet zupełnie to samo.
Powiada przecież gdzieś, że miarą wszystkich rzeczy jest człowiek; istniejących,
że są, i nieistniejących, że nie są. [...] Nieprawdaż, tak jakoś powiada, że jaką się
każda rzecz mnie wydaje, taką też i jest dla mnie, a jaką się wydaje tobie, taką
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11 Platon, Teajtet, 151e–152b.
12 „Sokrates: A zatem mnie posłuchaj, co by o tych sprawach powiedzieli ci, którzy sądzą, że to, co

się za każdym razem wydaje, to też jest sprawą dla tego, któremu się wydaje. [...] z konieczności wejdę
w pewien stosunek do czegoś, kiedy zacznę spostrzegać: nie sposób przecież, żeby ktoś spostrzegał,
a nie spostrzegał czegoś. A ono znowu wejdzie w stosunek do kogoś, kiedy się stanie słodkie albo
gorzkie, albo jakiekolwiek; niepodobna przecież, żeby coś było słodkie, a dla nikogo słodkie”, ibidem,
158e–160b.

13 „Miarą wszystkich rzeczy jest człowiek, będących, że są, niebędących, że nie są”, Protagoras,
Prawda albo mowy obalające, w: J. Gajda, Sofiści, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989, s. 229;
„O bogach nie mogę stwierdzić ani, że są, ani że nie są, ani jaka jest ich istota i jak się przejawiają;
wiele bowiem okoliczności stoi na przeszkodzie ich poznaniu, a między innymi ich niewidzialność
i krótkość życia ludzkiego”, Protagoras, O bogach, w: J. Gajda, Sofiści, s. 229.

14 Platon, Prawa, tłum. M. Maykowska, PWN, Warszawa 1960, 716c.
15 Za Gajdą-Krynicką przyjmuję, iż „Koncepcja isostenii została po raz pierwszy wyartykułowana

przez sofistę, Protagorasa z Abdery w traktacie Prawda albo mowy obalające (Aletheia e katabal-
lountes), której treść przekazuje nam Platon w dialogu Teajtet”, J. Gajda-Krynicka, Filozofia przed-
platońska, WN PWN, Warszawa 2007, s. 226.

16 Platon, Teajtet, 171a–b.

jest znowu dla ciebie. Człowiek ty i człowiek ja? Teajtet: Mówi w ten sposób”11.
Pragnę zwrócić uwagę na ten aspekt epistemologii Protagorasa, w którym uzależ-
nia on wiedzę o rzeczach zmysłowo namacalnego świata od podmiotu poznają-
cego. Podmiotowy kontekstualizm Protagorasa przejawia się w zrelatywizowaniu
wiedzy o rzeczach do podmiotu, któremu dana rzecz (ta chremata) „wydaje się”
jakąś12. Jeśli, ogólnie rzecz biorąc, powiemy, że Protagoras uprawiał filozofię
wyłącznie z perspektywy porządku poznawania, a rozważania o charakterze onto-
logicznym interesowały go o tyle, o ile odrzucał istnienie metafizycznego kryte-
rium prawdziwości sądów13, to w przypadku Platona zauważyć należy, iż zajmuje
się on filozofią zarówno w porządku poznawania, kiedy podejmuje namysł nad
kwestiami natury epistemologicznej, jak i w porządku bytowania, gdy z roszcze-
niem prawdziwości orzeka o tym, co jest. W sporze z Protagorasem odrzucającym
istnienie metafizycznego uzasadnienia sądów na rzecz kontekstualizmu, Platon
przyjmuje stanowisko odmienne, twierdząc, że musi istnieć metafizyczny argument
ostatecznego uzasadnienia. Również w ostatnim, niedokończonym piśmie przypi-
sywanym Platonowi – w Prawach – spotykamy się z wyraźną krytyką Protago-
rasowej koncepcji człowieka – miary wszechrzeczy (homo mensura): „Otóż bóg
ma być dla nas miarą wszystkich rzeczy, o wiele bardziej z pewnością niż jak to
mówią człowiek”14.

Konsekwencją przedstawionej koncepcji homo mensura jest Protagorasowa
koncepcja isostenii (isostheneia)15. Traktuje ona o równosilności wszystkich są-
dów o rzeczach i zdarzeniach podlegających oglądowi zmysłowemu, w szczegól-
ności zaś sądów przeciwstawnych. Postulując konieczność istnienia metafizycznego
argumentu ostatecznego uzasadnienia, Platon podejmuje próbę obalenia koncepcji
isostenii, jak jednak postaram się wykazać, jest to próba nieudana, ponieważ po-
lega na nieuprawomocnionym skierowaniu jej ostrza w nią samą: „Następnie
tkwi w tym wszystkim coś bardzo zabawnego. On zgadzając się, że wszyscy
mniemają tak, jak jest, przyznaje tym samym niejako, że prawdziwe jest mniema-
nie przeciwników jego własnej opinii; tych, którzy uważają, że on jest w błędzie.
[...] Nieprawdaż, musiałby się zgodzić, że jego własna opinia jest mylna, jeżeli się
zgadza, że prawdziwa jest opinia tych, którzy myślą, że on jest w błędzie”16. Czy
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17 Ibidem, 171c–d.
18 W. Witwicki, w: Platon, Teajtet, s. 135, przypis 38.
19 „[...] filozof ten twierdził, że człowiek jest miarą wszystkich rzeczy, mając na myśli po prostu to,

że co się każdemu wydaje, z pewnością jest takie. Skoro tak, to z tego wynika, że ta sama rzecz jest
i nie jest, jest zła i dobra, i że wszystkie inne twierdzenia przeciwne są również prawdziwe [...]”,
Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 2, PWN, Warszawa 1990, XI,
1062b. Warto skontrastować ostatnią myśl Stagiryty z przytoczonym przez Platona stanowiskiem
Protagorasa: „A ja uważam, że lepsze są jedne mniemania od drugich, ale prawdziwsze – wcale nie”,
Platon, Teajtet, 167b.

20 Platon, Teajtet, 152a.

jednak Protagoras faktycznie zgodziłby się z twierdzeniem, że prawdziwa jest
opinia tych, którzy myślą, że jest on w błędzie? Ta chremata – pojęcie, które
Władysław Witwicki tłumaczy jako rzecz – ściśle biorąc oznacza tylko i wyłącz-
nie to, co podlega oglądowi zmysłowemu tu i teraz przez określony podmiot po-
znający. Mając na względzie znaczenie owego pojęcia, stawiam tezę, iż koncepcja
isostenii nie może być zasadnie zastosowana do niej samej. Koncepcja ta
– twierdzenie, iż wszystkie sądy o rzeczach postrzeganych zmysłowo są równo-
silne – sama nie należy do kategorii ta chremata. Żadne twierdzenie, w szczegól-
ności zaś twierdzenie o równosilności sądów przeciwstawnych, nie jest rzeczą
(ta chremata) w znaczeniu, o jakim Protagoras mówił w koncepcji isostenii. Są-
dzę ponadto, iż Platon doskonale zdawał sobie z tego sprawę, nie znajduję bo-
wiem innej przyczyny, dla której po rzekomym obaleniu rozważanej koncepcji
Protagorasa za pomocą niej samej Założyciel Akademii daje wyraz następującej
samokrytyce: „Tylko to rzecz niejasna, przyjacielu, czy aby sami nie mijamy się
z prawdą. On przecież starszy od nas, powinien chyba być mądrzejszy. Gdyby
się tak Protagoras tu w tej chwili spod ziemi wynurzył po szyję, mocno by mnie
zbeształ, że plotę byle co – z pewnością – a ciebie, że się zgadzasz [...]”17. Pragnę
przy tym zauważyć, że nieuzasadniony jest komentarz polskiego tłumacza dialo-
gów, który zwiedziony tokiem Platońskiej argumentacji powiada, iż stanowisko
Protagorasa jest „sprzeczne wewnętrznie, a więc fałszywe”18. Witwicki zdaje się po-
wielać błąd Arystotelesa, polegający na bezpodstawnym dopatrzeniu się sprzecz-
ności w Protagorasowej koncepcji isostenii19. Obaj zdają się ignorować słowa
Protagorasa: „[...] jaką się każda rzecz mnie wydaje, taką też i jest dla mnie, a jaką
się wydaje tobie, taką jest znowu dla ciebie”20. W przytoczonym sądzie sofisty
mamy wyraźnie do czynienia ze zrelatywizowaniem „wydawania się, jaką rzecz
jest” do podmiotu poznającego ową rzecz. Protagoras nie rości sobie pretensji do
orzekania o tym, jak jest w ogóle, a co za tym idzie, podmiotowy kontekst określo-
nego „wydawania się” rzeczy stanowi ramę, poza którą Protagorasowa koncepcja
isostenii nie obowiązuje.

ODPOWIEDŹ PLATONA NA ETAPIE „ŚREDNIOAKADEMICKIM”

Na przekór Protagorasowi w dialogu Teajtet Platon daje wyraz przeświad-
czeniu, iż przedmiotem wiedzy nie są rzeczy czy zdarzenia (ta chremata, ta prag-
mata). W polemice z Protagorasem Platon przyjmuje, że przedmiot wiedzy jest
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21 Ibidem, 186e.
22 Ibidem, 164b.
23 Za przykład charakterystyki bytu bytującego w „prawdziwym”, niezmiennym świecie pozna-

wanym za pomocą umysłu (nous) może posłużyć przytoczony wcześniej Platoński opis idei piękna.
Patrz przypis 5.

24 Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Antyk, Kęty 1999, 534a.
25 Platon, Kratylos, tłum. W. Stefański, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, 439d.
26 J. Gajda, Platońska..., s. 82.

dalece odmienny od tego, co postrzegalne: „Sokrates: Zatem, Teajtecie, spostrze-
żenie nie może być tym samym, co wiedza”21. Ateńczyk powiada, iż „filozof”,
w przeciwieństwie do Protagorasa, w swym rozumowaniu nie ogranicza się do
tej sfery rzeczywistości, która dana jest w doświadczeniu zmysłowym22. Wiedza
w ujęciu „dojrzałego” Platona nie dotyczy zmiennego, postrzegalnego świata
fenomenalnego, lecz idei bytujących na wzór Parmenidesowego bytu23. Zdaniem
Platona postrzegalne zmysłowo rzeczy nie są przedmiotem wiedzy – domeny filo-
zofów – a jedynie mniemań, którymi żyją „pochłonięci problemami doczesnymi”:
„Mniemanie ma za przedmiot zjawiska, które powstają i giną, a przedmiotem ro-
zumu jest byt. I jak się istota ma do zjawiska, tak się ma rozum do mniemania.
A czym jest rozum w stosunku do mniemania, tym jest nauka w stosunku do wia-
ry (pistis), a rozsądne rozważanie (dianoia) w stosunku do myślenia obrazami
(eikasia)”24. Platon bynajmniej nie przeczy istnieniu świata, o którym poucza nas
doświadczenie zmysłowe. Już w Kratylosie Platon explicite stwierdza istnienie
dwóch światów: danego zmysłowo świata zjawisk (oraton genos) tożsamego ze
zmiennym bytem gignetycznym, oraz niezmiennego świata noetycznego (noeton
genos) stanowiącego „rzeczywisty” byt ontyczny. Negatywnie ustosunkowując się
do koncepcji zwolenników Heraklitejskiej wizji rzeczywistości, Platon wówczas
pisze: „[...] wielu mędrców, obracając się wśród wielu zagadnień i dociekając, jak
się ma z bytami, dostali zawrotu głowy, a potem ulegli wrażeniu, że to byty się
obracają i wszystko jest w ruchu. Obwiniają więc nie własne doznania jako przy-
czynę swojego osądu, ale twierdzą, iż taka jest natura rzeczy, że w nich nie ma
nic trwałego ani stałego, ale że toczy się, pędzi, wypełnione ruchem i wiecznym
powstawaniem”25. Podkreślenia jednak wymaga, że doświadczenie zmysłowe jest
dla Platona zaledwie punktem wyjścia procedur dialektycznych, za pomocą któ-
rych, na mozolnej drodze rozumowania, „prawdziwy” przedmiot wiedzy ujawnia
swoje bytowanie. Celowo nie użyłem pojęcia „istnienie”, ponieważ, zdaniem Pla-
tona, istnienie przysługuje właśnie rzeczom postrzegalnym zmysłowo, a nie te-
mu, co na wzór Parmenidesowego bytu jest wieczne, niezmienne i niezrodzone.
Można powiedzieć, że w rozumieniu Platona warunkiem sine qua non posiada-
nia wiedzy jest istnienie niezmiennego świata noetycznego, ponieważ tylko ten
świat może być przedmiotem poznania: „W rzeczywistości pojmowanej jako tylko
zmienna i zawsze stająca się nie ma miejsca na poznanie: na podmiot i przedmiot
poznania; przedmiot nie byłby przedmiotem, gdyby stale się zmieniał, tak, iż nie
można by ująć jego właściwości, a i poznający zmieniałby się wraz z przedmiotem.
Jeśli jednak jest ktoś, kto poznaje, musi istnieć i przedmiot poznania: dobro i piękno
oraz poszczególne byty stałe i niezmienne, byty prawdziwe, istniejące obiektywnie,
«nie ze względu na nas», «niezależnie od skoków naszej wyobraźni»”26. Zarysowa-
ne ustalenia dotyczące relacji między bytem a jego poznaniem nie należą jednak
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27 Platon, Sofista, tłum. W. Witwicki, Antyk, Kęty 1999, 268c.
28 Ibidem, 254a.
29 Ibidem.

do niezmiennych punktów Platońskiej filozofii. W dialogu Sofista Platon miano-
wicie dostrzegł konieczność bytowania ruchu – odwiecznej przyczyny wszelkiej
zmienności. 

WPŁYW FILOZOFII PROTAGORASA NA ONTOLOGICZNY PRZEŁOM
W „PÓŹNEJ” MYŚLI PLATONA

Na „późnym” etapie swojej drogi filozoficznej, ze względu na ustalenia Pro-
tagorasa dotyczące przedmiotu wiedzy, Platon – ponieważ przedmiot wiedzy jawi
się mu odmiennie niż autorowi O bogach – odmawia sofiście zarówno posiada-
nia wiedzy, jak i statusu mędrca: „Mędrzec to być nie może, skorośmy przyjęli, że
wiedzy nie ma. Ale ponieważ to jest imitator mędrca, więc jasna rzecz, że od niego
po trochu zarwie nazwę [...]”27. Warto wspomnieć, że powyższe twierdzenie Platona
pozostaje w ścisłej zależności od tego, czym jest dla niego wiedza. Okazuje się
bowiem, że przy tak specyficznym pojmowaniu wiedzy nie posiada jej nikt, kto nie
podziela przekonań „późnego” Platona. Należy wobec tego zauważyć, że Platon
na tym etapie swojego filozofowania nie traktuje jako posiadających wiedzę rów-
nież tych, którzy mówiąc o bytowaniu idei, podzielają jego „średnioakademickie”
poglądy filozoficzne. Autor Sofisty odmawia Protagorasowi posiadania „wiedzy dia-
lektycznej”, która dla „późnego” Platona stanowi kryterium działalności filozo-
ficznej. Bez „wiedzy dialektycznej” nie można „odkryć” prezentowanej w Sofiście
„prawdy o najwyższych rodzajach”, którą zresztą Protagoras programowo odrzu-
ca. Posługując się Platońską metaforą jaskini, można powiedzieć, że Protagoras ze
względu na poznawcze ograniczenia człowieka „zostaje w jaskini” mocą świadomej
decyzji. Przedmiotem wiedzy dla Protagorasa są mianowicie tylko i wyłącznie pod-
legające oglądowi zmysłowemu rzeczy (ta chremata) i zdarzenia (ta pragmata).
Natomiast Platon za Heraklitem odróżnia „śpiących” od „czuwających”, żyjących
w „krainie mroków i cieni” od „miłujących mądrość”, czy jeszcze inaczej rzecz
ujmując – „sofistów” od „filozofów”. Zdaniem Platona człowiek rodzi się ze zmy-
słami i intelektem, od narodzin siłą rzeczy związany jest z nieustannie „płyną-
cym” światem fenomenalnym. Filozof jednak „[...] w swoich rozumowaniach oddaje
się zawsze oglądaniu bytu wiecznego”28, sofista zaś, wyszedłszy z owej „jaskini”
gignetycznego świata zmysłowo postrzegalnych rzeczy, powraca do niej bardzo
chętnie, uciekając w „[...] mroki niebytu przystosowany do nich zawodowo”29.

Widzieliśmy już, że w sporze z Protagorasem na „średnim” etapie swojego
filozofowania Platon przyjął tezę, iż przedmiotem wiedzy są bytujące na wzór
Parmenidesowego bytu idee. Opracowana wyżej kwestia wpływu filozofii Prota-
gorasa na Platona w obszarze epistemologii „średnioakademickiej” jest także zwią-
zana z ontologicznym aspektem „późnej” filozofii autora Fajdrosa. Dla Platona
oczywiste jest, że sofiści z Protagorasem na czele „mijają się z prawdą”, innymi
słowy, że ich działalność opiera się na „mówieniu niebytów”. Właśnie w obszarze
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30 Ibidem, 233d.
31 Ibidem, 236e–237a.
32 Ibidem, 240c.
33 Ibidem, 240e.
34 „Kiedy mówimy «niebyt», to zdaje się, że wymieniamy nie przeciwieństwo bytu, tylko coś róż-

nego od bytu. [...] nazwy przybierające na początku «nie» lub «bez» oznaczają coś z rzeczy innych
niż wyrazy, które po tym «nie» lub «bez» następują, a raczej: z innych niż te rzeczy, których dotyczą
nazwy następujące po przeczeniu”, ibidem, 257b–c; „[...] przeciwieństwo wzajemne bytu i natury pew-
nej cząstki tego, co różne, kiedy się jedno drugiemu przeciwstawia, jest zgoła nie mniej niż sam byt
czymś istniejącym, jeżeli tak powiedzieć wolno, i nie oznacza żadnego przeciwieństwa bytu, tylko
coś inne niż byt, i nic więcej”, ibidem, 258a–b.

dociekań na temat wiedzy Platon upatruje jeden z podstawowych wyróżników
bycia sofistą: „[...] nam się sofista objawia jako posiadacz pewnej umiejętności
wywoływania mniemań, a nie jako posiadacz prawdy. Teajtet: Ależ ze wszech
miar. I bodaj że to w tej chwili powiedziane słowo najsłuszniej ich charaktery-
zuje”30. Mamy tu do czynienia z punktem wyjścia ewolucji Platońskiej ontologii
etapu „średnioakademickiego” do etapu zwanego „późnym”. W jaki jednak spo-
sób propozycja epistemologiczna, że „[...] sofista objawia się jako posiadacz pew-
nej umiejętności wywoływania mniemań, a nie jako posiadacz prawdy”, mogłaby
pociągać za sobą tak daleko idące skutki natury ontologicznej? Rzecz w tym, że
w celu wykazania, iż sofiści zawodowo wprowadzają ludzi w błąd, Platon mu-
si najpierw wykazać, że „wprowadzanie w błąd” jest w ogóle możliwe, inny-
mi słowy, że ontologicznie rzecz ujmując, istnieją „fałszywe wizerunki”. Platon
zauważa, że twierdzenie, iż sofiści posiadają „umiejętność stwarzania złudnych
wyglądów”, nie koresponduje z jego „średnioakademickimi” ustaleniami ontolo-
gicznymi. Wówczas bowiem, idąc za nakazem mistrza z Elei, Platon nawet nie
dopuszczał myślenia o niebycie. 

W „późnym” dialogu Sofista Platon uświadamia sobie wewnętrzną sprzecz-
ność swoich poglądów dotyczących istoty sofistyki oraz poglądów dotyczących
bytu: „[...] wpadliśmy w rozważanie trudne ze wszech miar. Bo to, żeby coś mogło
wyglądać i wydawać się czymś, a nie być, i żeby można mówić coś, ale prawdy
nie – to wszystko jest pełne kłopotów zawsze, i dawniej, i teraz. Bo jak się trzeba
wyrazić, żeby przyznać istnienie fałszywym zdaniom albo fałszywym sądom i nie
popaść w tym wyrażeniu w sprzeczność – to jest strasznie trudna rzecz [...]. Bo
to wyrażenie ośmiela się zakładać, że istnieje to co nie istnieje. Przecież inaczej
nie mógłby powstać fałsz”31. W celu uprawomocnienia przekonania, że sofiści są
„kuglarzami”, którzy „zawodowo trudnią się uprawianiem żartów”, Platon dopusz-
cza się na Parmenidesie „ojcobójstwa”. Na arenie filozofii, po raz pierwszy w hi-
storii ludzkiej myśli, pojawia się kategoryczne stwierdzenie, że niebyt istnieje:
„[...] wielogłowy sofista zmusił nas do przyznania mimo woli, że to, co nie istnie-
je, niebyt – jednak istnieje jakoś”32, ponieważ „Istnieć jakoś muszą niebyty, jeżeli
się czasem myli ktoś w czymś – choćby i trochę”33. Przyznając realne istnienie
niebytowi, Platon sprzeciwia się tym samym idącej śladami Parmenidesa tradycji
filozoficznej: „Myśl ojca Parmenidesa będziemy musieli we własnej obronie ro-
zebrać krytycznie i z naciskiem bronić tezy, że z jednej strony to, co nie istnieje,
istnieje jednak jakoś34, i że to, co istnieje – jednak w pewnym sposobie nie ist-
nieje. [...] Bo jeżeli się tych rzeczy ani nie odrzuci, ani nie przyjmie, to będzie
trudno, żeby ktoś potrafił mówić o słowach fałszywych albo o sądzie mylnym,
czy to o wizerunkach, czy o podobiznach, czy o naśladownictwie, czy o złudnych
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35 Ibidem, 241d–e.
36 Ibidem, 248d–e.
37 Ibidem, 249b–d.
38 Ibidem, 258b–e.
39 Na tym etapie swojej filozoficznej drogi predykat bytowania Platon przypisuje jedynie pięciu

ideom zwanym „najwyższymi rodzajami” – bytowi samem, ruchowi, spoczynkowi, tożsamości i róż-
nicy.

40 Platon, Sofista, 240e–241a: „[...] i to twierdzenie będziemy uważali za fałszywe, które mówi,
że nie istnieje to, co istnieje, i to, które mówi, że istnieje to, czego nie ma”.

41 Ibidem, 264c–d.

wyglądach samych, albo o umiejętnościach, które się nimi zajmują, i nie naraził
się na śmieszność, kiedy będzie musiał być w sprzeczności sam z sobą”35.

W toku rozumowania Platon odrzuca przedstawione wyżej „średnioakade-
mickie” poglądy dotyczące relacji bytu i jego poznania, i dochodzi do wniosku,
że byt, „[...] ponieważ jest przedmiotem poznawania dla intelektu, musi, o ile jest
poznawany, o tyle zostawać w ruchu, ponieważ doznaje czegoś, a twierdzimy, że to
by się nigdy dziać nie mogło z czymś, co by zostawało w spokoju”36, w następstwie
czego konstatuje: „[...] trzeba przyznać, że i to, co się porusza, i ruch istnieje. [...]
jeśli ruch nie istnieje, to dla nikogo nie ma nigdy nigdzie rozumnego poznania.
[...] ale jeżeli znowu przyznamy, że wszystko się rusza i lata, to tym poglądem
również usuniemy z dziedziny bytu rozum. [...] Więc filozof, który te rzeczy
[wiedzę, umysł i rozum – K.B.] ceni najwyżej, powinien, wobec tego, bezwzględ-
nie nie zgadzać się ani z tymi, którzy przyjmują jedną albo więcej idei i pojmują
wszechświat jako stojący, a wcale nie powinien słuchać tych, którzy byt na wszelki
sposób w ruch wprowadzają, tylko powinien – tak jak się dzieci modlą: «wszystko,
co się rusza i co się nie rusza» bytowi i wszem rzeczom przypisywać i ruch, i spo-
czynek”37. Zwracam uwagę na ontologiczną „cenę”, którą Platon musiał zapłacić,
uzasadniając twierdzenie, że domeną sofistów jest fałsz. Swoiście oddając hołd so-
fistom, Platon powiada: „[...] to niebyt. To jest właśnie to, czego szukaliśmy przez
tego sofistę. [...] niebyt na pewno istnieje i ma swoją naturę [...] myśmy Parmeni-
desa nie posłuchali i przekroczyliśmy granice jego zakazu. [...] A myśmy nie tyl-
ko dowiedli, że niebyty istnieją, aleśmy pokazali postać niebytu, co to właściwie
jest. Bośmy wykazali, że natura tego, co różne, jest rozdrobniona na wszystkie
byty w ich stosunkach wzajemnych, i każdą jej cząstkę przeciwstawioną bytowi
ośmieliliśmy się nazwać niebytem. Właśnie to jest niebyt”38. Polemizując z Pro-
tagorasem, Platon zastępuje „średnioakademicką” koncepcję niezmiennych idei
koncepcją pięciu najwyższych rodzajów39. Platon w konsekwencji, pozwolę sobie
na wyrażenie, dochodzi do upragnionego celu, jakim jest „wykazanie”, iż sofiści
z Protagorasem na czele nie mają do zaoferowania niczego poza fałszem: „[...] padła
na nas ciemność i zawrót głowy, gdy się ukazało stanowisko, które się przeciw-
stawia wszystkim: że w ogóle nie istnieje żadna podobizna, ani wizerunek, ani
wygląd złudny, ponieważ fałsz nie istnieje w żaden sposób nigdy i nigdzie. [...]
A teraz, skoro widać, że istnieje zdanie fałszywe i sąd fałszywy40, to już mogą
istnieć imitacje bytów i może się z takiego stanu rzeczy rodzić umiejętność oszu-
kańcza [...]. I że sofista jest w jednej z tych dwóch klas, to u nas zostało przedtem
ustalone [...]”41.
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42 Jako członek rodziny arystokratycznej Platon z dużym prawdopodobieństwem słuchał Protago-
rasa. Nawet jeśli podchodząc do kwestii sceptycznie, odrzucimy możliwość pobierania przez Platona
lekcji u Protagorasa, to istnieją wszelkie racje, by uznać, że Platon znał pisma sofisty z Abdery i choć-
by w tym sensie miał kontakt z jego filozofią.

43 J. Gajda, Sofiści, s. 46.
44 Arystoteles, Metafizyka, IV, 1004b.
45 Ibidem, XI, 1064b.

ZAKOŃCZENIE

Refleksja będąca treścią niniejszego artykułu wyrasta z pytań o genezę Pla-
tońskiej filozofii. Moim celem jest przedstawienie wciąż szeroko ignorowanego,
aczkolwiek kluczowego dla ujęcia ewolucji Platońskiej myśli, wpływu dokonań
prekursora filozofii Ateńskiego Oświecenia – Protagorasa z Abdery – na filozofię
Platona. Protagoras wpłynął na Platona na wielu poziomach. Rozpoczynam od
wykazania, że Protagoras „skierował” młodego Platona ku jego „dojrzałej” filo-
zofii42. Następnie argumentuję, że Platon powołał swój świat wiecznie bytujących
idei w opozycji do epistemologii Protagorasa. Ponadto zwracam uwagę, iż w celu
wykazania, że sofiści nie są filozofami, Platon porzuca swoją „średnioakademic-
ką” filozofię i zmienia poglądy, formułując „późną” filozofię pięciu zasad. Uza-
sadnione zatem wydaje się twierdzenie, że nie byłoby Platońskiej filozofii, gdyby
nie filozofia Protagorasa. 

Życie Platona przypada na epokę rozwoju kultury starożytnej Grecji zapocząt-
kowaną odrzuceniem dotychczasowego przedmiotu filozofii wraz z tradycyjnymi
wartościami. Przełom filozoficzny, z jakim mamy do czynienia w V wieku p.n.e.,
swoim zakresem objął tak epistemologię, ontologię, jak i aksjologię. Tradycyjnie
Sokratesowi przypisywane autorstwo owego przełomu w niniejszej pracy niejako
„zwrócono” autentycznemu jego twórcy, którym bez cienia wątpliwości jest Pro-
tagoras. To właśnie filozof z Abdery odrzucił tradycyjny przedmiot przedsofistycz-
nych filozofów na rzecz uczynienia z człowieka nowego centrum filozoficznych
zainteresowań. Wraz z metafizycznym kryterium prawdziwości sądów Protagoras
odrzucił kosmiczne wzorce postępowania oraz zaproponował odmienne od do-
tychczasowego pojmowanie kategorii doskonałości (arete), ściśle wiążąc ją z wy-
kształceniem i wiedzą.

Za sprawą Platona w szeroko pojętej humanistyce wciąż jednak funkcjonu-
je stereotyp sofistyki jako, w najlepszym wypadku, zjawiska filozoficznie mało
istotnego. Do współczesności prawda o sofistach pogrążona była w „mrokach”
historii filozofii, powszechnie natomiast obowiązywała Platońska dyrektywa, wedle
której „[...] koncepcjom sofistów nie przysługuje miano filozofii ze względu na brak
metafizycznego uzasadnienia”43. Przekonanie Platona przejął Arystoteles: „[...] so-
fiści chcą uchodzić za filozofów, mądrość bowiem sofistyczna jest tylko pozorna
[...]. Sofistyka jest tylko filozofią pozorną, a w rzeczywistości nią nie jest”44;
„[...] trafnie powiedział Platon, że sofistyka błąka się w mrokach niebytu”45. Prag-
nę podkreślić, iż wobec tego, że stanowisko odmawiające sofistyce filozoficznego
podłoża nie należy do wyjątkowych, stanowczo odrzucam platońsko-arystotelesow-
ską perspektywę ujmowania sofistyki, która – zestawiana z „prawdziwą” filozofią
Platona i Arystotelesa – z konieczności przedstawia się nam negatywnie. 
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46 Platon, argumentując na rzecz tezy, że sofistyka nie jest filozofią, przypisuje jej przedstawicie-
lom konkretne stanowiska filozoficzne, co paradoksalnie stanowi najistotniejszy argument za tym,
że sofistyka jest filozofią. Przytaczane przez Platona poglądy Protagorasa z powodzeniem dają się
usytuować w obszarze epistemologii, ontologii i aksjologii.

Pomimo zapału, z jakim Platon zwalczał Protagorasa, wysiłki Ateńczyka przy-
niosły odwrotny do zamierzonego skutek. Platon bowiem przekazał potomnym
fragmenty filozofii Protagorasa, dając nam możliwość wolnego od Platońskiej
interpretacji zrekonstruowania myśli filozofa z Abdery, jak również możliwość
oceny zasadności argumentacji Platona w obliczu zachowanych słów swojego
oponenta. Poza przedstawieniem wpływu Protagorasa na Platona, zadość czyniąc
wymogowi rzetelności historycznej, starałem się również pokazać, że z samych
tylko pism Platona wynika, iż myśl Protagorasa jest filozofią46.

THE INFLUENCE OF PHILOSOPHY OF PROTAGORAS ON THE THOUGHT
OF PLATO

Summary

The article concerns a widely ignored influence of Protagoras on Plato. My objective
is to show that generally speaking there would be no Plato’s philosophy if it was not for
the thought of Protagoras. The philosopher from Abdera influenced Plato on many levels.
I started off with pointing out that Protagoras “gave” young Plato directions towards his
crystallised philosophy. Consequently, I argue that Plato created his world of infinitely
existing ideas in opposition to Protagoras’s epistemology. Moreover, in order to prove that
sophists are not philosophers, later on Plato abandoned his so-called middle philosophy and
once again changed his views, forming his late philosophy of five principles.

Adj. Izabela Ślusarek
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PRZYRODZONE, POSKRAMIANE CZY KONSTRUOWANE?
DYSKURSY O EMOCJACH W BADANIACH HISTORYCZNYCH

WSTĘP. EMOCJE, ALE JAKIE?

„Złożonego świata epoki globalizacji nie sposób zrozumieć bez uwzględnienia
emocji” – tym kontrowersyjnym zdaniem znany francuski politolog i publicysta
Dominique Moïsi rozpoczął esej z 2009 roku Geopolityka emocji1. Na pierwszy
rzut oka opinia ta wydaje się bardzo zasadna, ponieważ – nawet pobieżnie śledząc
współczesny dyskurs medialny, jednocześnie będąc w kontakcie z językiem marke-
tingu i reklamy – trudno zaprzeczyć, że idea emocji odgrywa obecnie bardzo waż-
ną rolę2. Obiecuje ona odbiorcy znudzonemu nadmiarem informacji i produktów
kontrowersję, ekscytację i zaangażowanie. Ponadto od lat rośnie rola i popularność
poradników emocjonalnych, coraz większą wagę przykłada się również do koncep-
tu inteligencji emocjonalnej jako jednego z mierników kompetencji umysłowych
człowieka3, z kolei w dotychczasowym podziale form pracy na intelektualną i fi-
zyczną coraz częściej uwzględnia się również jej stronę emocjonalną4. Dostrzeżenie
w emocjach ważnego czynnika życia społecznego i pozytywne jego przewartościo-
wanie – już nie jako zaburzenia, ale jako „esencji życia” – sięga korzeniami prze-
de wszystkim Stanów Zjednoczonych5, gdzie procesy te miały swój początek, ich
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6 Richard Sennett posługuje się wyrażeniem „tyrania intymności” do opisu długofalowych prze-
mian historycznych, które – jego zdaniem – zaowocowały ukształtowaniem się, z jednej strony,
indywidualistycznej koncepcji natury ludzkiej, z drugiej zaś, „standardu oceniania społeczeństwa
w kategoriach psychologicznych” (por. R. Sennett, Upadek człowieka publicznego, przeł. H. Jankowska,
Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2009, s. 544–549).

7 K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, przeł. J. Łoziński, Wydawnictwo Naukowe
„Scholar”, Warszawa 2007, s. 122–124.

8 Czy raczej niedoskonale komunikatywne – por. koncept emotywów w: W. Reddy, Navigation
of Feelings. A Framework for the History of Emotions, Cambridge University Press, Cambridge
2001, s. 100–105.

9 Ibidem, s. 24.
10 W Zaproszeniu do socjologii emocji wymieniono listę ośmiu podstawowych założeń socjolo-

gicznych dotyczących emocji: po pierwsze, „emocje są centralnym elementem ludzkiego doświad-
czenia”, który wpływa na wartościowanie, organizację i utrzymywanie świata społecznego; po drugie,
„emocje mają moc więziotwórczą i strukturotwórczą” wpływającą na sposoby kształtowania tożsamo-
ści grupowej i wewnątrzgrupowych relacji między jednostkami; po trzecie, „zmiany w treści przeżyć
emocjonalnych mają charakter historyczny”, w związku z tym emocje zarówno ulegają wpływowi
przemian zachodzących w sferze społecznej i ekonomicznej, jak i same, do pewnego stopnia, mają
wpływ na te procesy; po czwarte, „emocje są strukturalizowane przez system semiotyczno-kulturo-
wy” (kulturowa sieć znaczeń i symboli umożliwia nie tylko „posługiwanie się” swoimi emocjami, ale
także „odczytywanie” emocji innych); po piąte, „emocje nie mają charakteru jedynie «niedyskursyw-
nego»”, język wpływa więc na sposób formowania i kulturowego doświadczania emocji; po szóste,
„emocje podlegają kontroli społecznej”, co oznacza, że reakcje emocjonalne aktorów są kształtowane
przez system aksjonormatywny danego społeczeństwa; po siódme, „emocje podlegają społecznemu
ustrukturowaniu”, odzwierciedlającemu miejsce zajmowane przez jednostkę w hierarchii społecznej
i zawodowej; po ósme, „emocje powiązane są z pełnieniem ról społecznych”, które regulują reakcje
emocjonalne jednostek. P. Binder, H. Palska, W. Pawlik, Zaproszenie do socjologii emocji, w: Emocje
a kultura i życie społeczne, red. P. Binder, H. Palska, W. Pawlik, Wydawnictwo Instytutu Filozofii
i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2009, s. 9–10.

promieniowanie zaś, sięgające terytorium Polski, można traktować właśnie jako
jeden z przejawów procesów globalizacyjnych6.

Kontrowersja eseju Dominique’a Moïsiego i innych podobnych, coraz licz-
niejszych prac, również historycznych, polega na sposobie, w jaki są w nich trak-
towane emocje – nie jako skutek uboczny przemian społeczno-kulturowych, ale
jako ich czynnik sprawczy. Zakłada się bowiem, że można analizować zjawiska geo-
polityczne – rozwój i kryzys gospodarczy, wojny i rewolucje, stosunek państw do
imigracji, ich podejście do sąsiadów czy obcych oraz podejmowane w stosunku
do nich decyzje „globalnych graczy” – z perspektywy emocji lub raczej dominu-
jących w danym społeczeństwie stanów, nastrojów emocjonalnych. Ujęcie to pro-
wadzi do dwóch istotnych implikacji. Po pierwsze, do podważenia oceny zjawisk
politycznych zachodzących na arenie międzynarodowej wyłącznie jako owoców
Realpolitik, czyli podejmowania przez „racjonalnych aktorów” decyzji uznawa-
nych za moralnie indyferentne, opartych jednak na chłodnej kalkulacji sił i środ-
ków w imię partykularnych narodowych interesów7. Po drugie, do uznania, że
emocje – postrzegane zazwyczaj jako ulotne i irracjonalne przejawy indywidual-
nych procesów psychofizycznych – są częścią rzeczywistości społecznej. Innymi
słowy, że te dogłębnie prywatne, niekomunikatywne8 formy recepcji i oceny własnej
kondycji cielesnej, świata zewnętrznego i zajmowanego w nim miejsca9, uczestni-
czą w procesach socjotwórczych, będąc przy tym przedmiotem społecznej kontroli
i narzędziem komunikacji zbiorowej10. Sprawia to, że emocje bywają jednocześnie
podzielane przez inne jednostki, grupy społeczne, a nawet całe społeczeństwa.
Przejście od emocji indywidualnych do emocji społecznych – podobnie jak od
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emocji prywatnych do emocji publicznych – czyni z nich przedmiot badań zarów-
no nad społeczeństwem współczesnym i zachodzącymi w nim przemianami, jak
i nad dawnymi normami i praktykami grup społecznych, klas, państw i narodów.

Tak ujmowane emocje stały się również problemem historycznym, choć nie
w formie praktykowanej jako psychohistoria11 – skupiającej się na analizie świa-
domościowej wybitnych jednostek przy zastosowaniu kategorii psychoanalitycz-
nych, ale w formie nowej historii emocji, stawiającej sobie za cel studia nad
społecznym kształtowaniem emocji jednostek oraz wpływem tych emocji na
wydarzenia i procesy historyczne12. Niezależnie od tego, czy reprezentanci tego
– wciąż niewielkiego, ale szybko się rozwijającego – pola badawczego zajmują
się „standardami emocjonalnymi”13, „normami emocjonalnymi”14 czy „reżimami
emocjonalnymi”15, i niezależnie od sposobu, w jaki je definiują, w każdym wypad-
ku emocje są rozumiane jako fenomen ponadindywidualny mający źródło w re-
lacjach społecznych i uwarunkowaniach kulturowych danego społeczeństwa.

Mając świadomość wyzwań związanych z uwzględnieniem emocji w badaniach
historycznych, za cel niniejszego artykułu przyjęto naszkicowanie dotychczaso-
wych stanowisk teoretycznych, ich pochodzenia oraz korzyści i wyzwań, które się
z nimi wiążą. Prowadzone studia pozwoliły wyodrębnić trzy podstawowe koncep-
ty emocji wykorzystywane w dyskursie historiograficznym. Na potrzeby dalszych
rozważań zostały one określone terminami „emocje przyrodzone”, „emocje po-
skramiane” i „emocje konstruowane”. Ich pochodzenie jest oparte na odmiennych
paradygmatach emocji, w związku z tym inne są konsekwencje wykorzystania
każdego z tych pojęć.

EMOCJE PRZYRODZONE

Gniew, bogini, opiewaj Achilla, syna Peleusa16

„Na początku było słowo «gniew»” – pisze Peter Sloterdijk17. Już w pierw-
szym wersie fundamentalnego przekazu europejskiej kultury, w Iliadzie Homera,
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18 M. Michalik-Jeżowska, Emocje jako strategie dobrego życia w świetle filozoficznej teorii emocji
Roberta Solomona, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.

19 R.R. Cornelius, The science of emotion: Research and tradition in the psychology of emotions,
Pearson, Upper Saddle River 1996.

20 J.E. LeDoux, Mózg emocjonalny: tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, przeł. A. Jankowski,
Media Rodzina, Poznań 2000.

21 R. MacMullen, Feeling in History, Ancient and Modern, CreateSpace Independent Publishing
Platform, Claremont 2003, s. 9; J. Plamper, The History of Emotions: An Introduction, Oxford
University Press, Oxford 2015, s. 43–44; E. Visvardi, Emotion in Action: Thucydides and the Tragic
Chorus, Brill, Leiden 2015

22 Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. K. Kumaniecki, Czytelnik, Warszawa 1988, s. 45.
23 „[...] pcha ludzi na niebezpieczną drogę namiętność jako coś od nich silniejszego i nie do od-

parcia”, ibidem, s. 177.
24 Ibidem, s. 93.
25 Ibidem.

oddano hołd tej rządzącej ludzkim życiem, spersonifikowanej i deifikowanej emo-
cji. Tym samym nie tylko zbudowano należny poematowi heroicznemu patos,
ale także lapidarnie zasygnalizowano spiritus movens losów jego bohaterów. Sens
historii wartej opowieści i pamięci oparto na czci oddanej emocji gniewu, która
tłumaczy, motywuje i usprawiedliwia decyzje podejmowane przez ludzi.

Emocje jako cecha naturalna, przyrodzona ludzkiej istocie, jest najstarszą i naj-
trwalszą formą refleksji nad uczuciami człowieka. Jej formy, racjonalizacje i nau-
kowe uzasadnienia odnajdujemy w różnych okresach i środowiskach społecznych,
ale wyobrażenie emocji jako fundamentu – czy przekleństwa – człowieczeństwa
występuje od najstarszych utworów poetyckich i historiograficznych starożytnych
Greków po najnowsze współczesne badania filozoficzne18, psychologiczne19 i neuro-
logiczne20. Przekonanie o przyrodzonej naturze emocji jest zakotwiczone, z jednej
strony, w historiozoficznych rozważaniach nad charakterem lub „duchem” przy-
należnym określonym grupom lub narodom, z drugiej zaś strony – w studiach nad
ludzką biologicznością.

W pierwszym wypadku ślady tego typu refleksji odnajdujemy już na przykład
u Tukidydesa, w którego Wojnie peloponeskiej emocje zajmowały centralne miejsce,
zmuszając jednostki i narody do działania, często wbrew ich własnemu interesowi
i szansom na sukces21. Emocje u Tukidydesa są niebezpieczne i nie tak chwaleb-
ne, jak u Homera, w podobny sposób stanowią jednak brzemię związane z naturą
ludzką, dla której „strach, honor i względy na korzyść” są najbardziej oczekiwany-
mi pobudkami22. Są namiętnościami silniejszymi od ludzi, a więc niemożliwymi
przez nich do odparcia23. Jak pisał Tukidydes, „każdy, kto na własne oczy widzi
szybką i nieoczekiwaną przez siebie klęskę, wpada w gniew i nie kierując się ro-
zumem działa pod wpływem uniesienia”24. Co jednak ważne, postrzegał on emocjo-
nalne skłonności antropologicznie: „Jest rzeczą prawdopodobną, że Ateńczycy
prędzej niż ktokolwiek inny tak postąpią; uważają bowiem, że to raczej im przy-
stoi panować nad innymi, najeżdżać i pustoszyć cudze ziemie, niż patrzeć na ni-
szczenie własnego kraju”25. Emocje miały więc u niego społecznie definiowany
charakter moralny i kulturalny, związany między innymi z zajmowaną pozycją
w relacjach władzy i podległości.

Mimo krytycznego wydźwięku tej opinii pozwala nam ona zrozumieć, że emocje
nie były – zdaniem Tukidydesa – emanacją barbarzyńskiej natury sąsiadów cy-
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26 „[...] tak wielkie przerażenie nagle ogarnęło całe wojsko, że wywołało poważne zaniepokojenie
w sercach i umysłach wszystkich żołnierzy. Przerażenie to objawiło się najpierw wśród trybunów
wojskowych i reszty prefektów [...]; niektórzy, aby uniknąć podejrzeń o tchórzostwo, przez wstyd
pozostawali. Ci ani nie potrafili zataić wyrazu twarzy, ani niekiedy powstrzymać łez: kryjąc się po na-
miotach albo opłakiwali swój los, albo wraz ze swoimi zaufanymi towarzyszami rozpaczali z powodu
grożącego im wspólnie niebezpieczeństwa. W całym obozie sporządzano powszechnie testamenty.
Ich gadanina i strach wywołały z wolna zaniepokojenie w obozie także wśród tych żołnierzy, cen-
turionów i dowódców jazdy, którzy uchodzili za doświadczonych w służbie polowej. Natomiast ci
spośród nich, którzy nie chcieli, aby uważano ich za bojaźliwych, powiadali, ze niestraszny im nie-
przyjaciel, ale obawiają się ciasnoty przejść oraz rozległych lasów, jakie rozciągały się pomiędzy ni-
mi a Ariowistem, albo ze względu na zaopatrzenie w żywność, żeby można ją było dość sprawnie
dowozić”, Gajusz Juliusz Cezar, Wojna galijska, przeł. E. Konik, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław 2004, par. 39, ks. 1, s. 15.

27 „Podczas gdy to się działo pod Gergowią, Eduowie po otrzymaniu pierwszych wiadomości od
Litawikkusa nie poświęcili ani chwili na rozpoznanie sprawy. Jednymi powodowała zachłanność,
drugimi gniew i lekkomyślność, które są najbardziej wrodzonymi cechami owego rodzaju ludzkiego,
tak że czcze pogłoski mają za pewne wiadomości”, ibidem, par. 42, ks. VII, s. 105.

28 G.L. Mosse, The Crisis of German Ideology: Intellectual Origins of the Third Reich, Howard
Fertig, London 1966; N. Atkin, M. Biddiss, Themes in Modern European History, 1890–1945,
Routledge, Abingdon–New York 2009, s. 36–37; A.L. Stoler, Racial Histories and Their Regimes of
Truth, „Political Power and Social Theory” 1997, t. 11, s. 183–206.

29 B.H. Rosenwein, Emotional communities in the Early Modern Ages, s. 13.

wilizacji greckiej, ale stanowiły cechę charakterystyczną przywykłych do władzy
i wielkości obywateli Aten. Bardziej „etniczny” charakter emocje uzyskały u Ju-
liusza Cezara w Wojnie galijskiej. Wprawdzie zarówno Gallowie, jak i Rzymianie
nieraz ulegali lękowi i przerażeniu26, to jednak wyraźnie widać, że poszczegól-
ne ludy charakteryzowały się skłonnością do oczekiwanych zachowań emocjonal-
nych – na przykład za najbardziej wrodzone cechy plemienia Eduów Juliusz Cezar
uważał „zachłanność, gniew i lekkomyślność”27. Antyczne przekazy nie spełniają
oczywiście rygorów opisu naukowego, emocje pełnią zaś w nich funkcję raczej
retoryczną i racjonalizacyjną niż roszczącą pretensje do objaśniania mechanizmów
życia społecznego, mimo to stojące za nimi wyobrażenie dawno ukształtowanej
i odtąd niezmiennej „kultury narodowej”, z charakterystyczną dla niej emocjo-
nalnością, okazało się niezwykle trwałe, głównie ze względu na zakotwiczenie
w mechanizmie budowy stereotypów o „nas” i o „innych”. Odegrało ono między
innymi fundamentalną rolę w dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych dyskursach
rasowych. Karmiły się nimi antyliberalne i antymodernistyczne ideologie, które
na podstawie zarówno specyficznie rozumianej kultury – „duszy”, jak i biologii
definiowanej przez „krew”, warunkowały relacje między „wyższymi” i „niższymi”
rasami i narodami28.

Inna, równie antyczna, naturalistyczna teoria emocji, która zadomowiła się
w XIX i XX wieku przede wszystkim w środowiskach liberalnych, została opar-
ta na studiach nad ludzką cielesnością. Mimo znacznej różnorodności podejść
i znaczeń przypisywanych emocjom, dominuje w niej postrzeganie emocji jako
części specyficznego biologicznego systemu człowieka, uniwersalnie, głęboko i nie-
zmiennie zapisanego w jego ciele. W studiach historycznych najpełniejszy wy-
raz znajduje ona w tak zwanym (słowami Barbary Rosenwein) „hydraulicznym
koncepcie emocji”29. Emocje są wyobrażone jako forma gazu lub płynu ustrojo-
wego w ciele człowieka, który zbiera się w środku i dąży do wydostania się na ze-
wnątrz – w formie długotrwałego bezpiecznego ujścia lub nagłego, gwałtownego
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30 Według wczesnośredniowiecznego filozofa: „Są w człowieku cztery soki, które naśladują różne
żywioły; każdy z nich przybiera w innej porze roku, każdy dominuje w innym okresie życia. Krew na-
śladuje powietrze, przybiera wiosną i dominuje w dzieciństwie. Żółć naśladuje ogień, przybiera latem
i dominuje w młodości. Czarna żółć albo melancholia naśladuje ziemię, przybiera jesienią i dominuje
w wieku dojrzałym. Flegma naśladuje wodę, przybiera zimą i dominuje w wieku starczym. Kiedy
soków nie jest za dużo ani za mało, człowiek znajduje się w pełni sił”, za: R. Klibansky, E. Panofsky,
F. Saxl, Saturn i Melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, przeł.
A. Kryczyńska, Universitas, Kraków 2009, s. 25.

31 K. Darwin, O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, red. R.J. Wojtusiak, przeł. Z. Majlert,
K. Zaćwilichowska, PWN, Warszawa 1988; S. Freud, Resistance and Repression, w: idem, The
Complete Introductory Lectures on Psychoanalysis, red. J. Strachey, W.W. Norton & Co Inc., New
York 1966, zwł. s. 294–302.

32 B.H. Rosenwein, Obawy o emocje w historii, op. cit.
33 „W perspektywie socjologicznej Randall Collins (1990) używa terminu «energia emocjonalna»,

omawiając sposób, w jaki emocje kierują zachowaniem. Podobnie jak wielu socjologów, konceptua-
lizuje on energię emocjonalną na kontinuum: od uczuć pozytywnych, takich jak szczęście i solidarność
z grupą, z łagodniejszymi stanami pośrodku, aż po negatywne uczucia, takie jak depresja i izolacja
od grupy”, J.H. Turner, J.E. Stets, Socjologia emocji, przeł. M. Bucholc, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2009, s. 25). Por.: R. Collins, Stratification, emotional energy, and the transient
emotions, w: Research agendas in the sociology of emotions, red. T.D. Kemper, Suny Press, New York
1990; L. Child, Tantric Buddhism and Altered States of Consciousness: Durkheim, Emotional Energy
and Visions of the Consort, Routledge, Hampshire 2013.

34 Por. na przykład: M. Kirshenbaum, The Emotional Energy Factor: The Secrets High-Energy
People Use to Beat Emotional Fatigue, Delta, New York 2008; M. Sky, The Power of Emotion: Using
Your Emotional Energy to Transform Your Life, Bear & Company, Rochester 2002.

i nieobliczalnego wybuchu. Wizja ta, tak silnie zakorzeniona w codziennym języ-
ku, wywodzi się bez wątpienia z antycznej i średniowiecznej koncepcji czterech
humorów, których poziomy w ciele człowieka wpływały na jego charakter i emo-
cjonalność30. Ślady takiej „sprężonej” natury emocji można również odnaleźć
między innymi w dziewiętnastowiecznych teoriach Karola Darwina i Zygmunta
Freuda31. W wypadku twórcy teorii ewolucji, który poszukiwał w emocjach wspól-
nych ludziom i zwierzętom mechanizmów adaptacyjnych, otrzymały one charakter
„siły nerwowej”, której wewnętrzne naprężenie mogło się uwolnić i zrelakso-
wać przez doświadczenie silnego bodźca – doświadczenia emocjonalnego. Z kolei
dla twórcy psychoanalizy emocje były wprawdzie mniej istotne niż popędy, na
których skupił uwagę, mimo to w samej teorii popędów, które są (w mniejszym
lub większym stopniu) siłami stale wywierającymi wewnętrzną presję na człowie-
ka, a które mogą podlegać mechanizmom „stłumienia” lub „sublimacji”, można
dostrzec ideę „hydraulicznego” mechanizmu ludzkiej emocjonalności32. Także
obecnie w literaturze naukowej jest niekiedy używana metafora „energii emocjo-
nalnej” wyładowywanej w wielkich rytuałach społecznych33, częściej jednak jest
ona stosowana w szerokiej gamie podręczników „udanego życia”34. Przekonanie
o „emocjonalnej sile”, która jest „wewnętrznym poruszycielem” człowieka, a która
(zależnie od stanowiska) powinna być stłumiona lub uwolniona, zdaniem Barbary
Rosenwein leży u podstaw tak zwanej wielkiej narracji. Jest to narracja o proce-
sie stopniowo rosnącego kulturowego kontrolowania i wypierania tej chaotycznej
energii na rzecz dominacji rozumu, profesjonalizmu i pragmatyzmu.
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35 J.M. Barbalet, Komformizm i wstyd, w: Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogu-
nia-Borowska, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 2008, s. 837–838.

36 J. Huizinga, Jesień średniowiecza, przeł. T. Brzostowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, War-
szawa 1961.

37 Ibidem, s. 19.
38 M. Bucholc, U źródeł socjologii procesów społecznych, w: N. Elias, O procesie cywilizacji.

Analizy socjo- i psychogenetyczne, przeł. T. Zabłudowski, K. Markiewicz, Wydawnictwo W.A.B.,
Warszawa 2011, s. 7.

EMOCJE POSKRAMIANE

Wiek XVIII przyniósł światu rewolucyjną zmianę. Nadzieja na lepszą przy-
szłość zaczęła być łączona nie – jak dotąd – z przywróceniem dawnego mitycznego
porządku i dawnej sprawiedliwości, czyli z restauracją świata, ale z jego zmianą
w nieznanym dotąd, nowym kierunku – z modernizacją. Według postępowych
intelektualistów epoki oświecenia to nowe, nieznane dotąd formy życia społecz-
nego, podobnie jak nowe rozwiązania techniczne i naukowe, miały prowadzić do
oczekiwanych przekształceń świata. Pomijając tutaj analizę samego zjawiska, ma-
jącego obszerną literaturę przedmiotu, warto naszkicować sposób, w jaki idea pro-
gresu odbiła się na genezie „modernistycznej” historii emocji. Opierała się ona na
powstaniu i rozpowszechnieniu teorii ewolucji, na psychoanalitycznych studiach
Zygmunta Freuda oraz na pracach Emila Durkheima i Maksa Webera. Podczas
gdy Karol Darwin dostrzegł w emocjach ewolucyjny mechanizm przystosowaw-
czy człowieka (w tym celu poszukiwał związków między ekspresją takich emocji,
jak radość, strach czy smutek u ludzi i zwierząt)35, to dla Zygmunta Freuda i bę-
dących pod jego wpływem twórcach rodzącej się socjologii idee i formy życia
społecznego prowadziły do coraz bardziej złożonych systemów emocjonalnych,
co określano zbiorowo jako proces racjonalizacji świata. Racjonalizacja oraz wią-
żące się z nią rosnąca sprawność, funkcjonalność i uporządkowanie życia zarówno
społeczeństwa, jak i jednostki, miały następować kosztem życia emocjonalnego,
które miało być poddawane coraz większej kontroli i represji. Wśród historyków
pierwszym wybitnym przedstawicielem tej „wielkiej narracji” był bez wątpienia
Johan Huizinga, dla którego stanowiła ona oś narracji opublikowanej w 1919 ro-
ku Jesieni średniowiecza36. Już na pierwszych stronach tej pracy zawarł opis
swojego wyobrażenia średniowiecza, mającego być okresem emocjonalnego „dzie-
ciństwa” dojrzałej już w jego czasach europejskiej cywilizacji: „Gdy świat młod-
szy był jeszcze o pół tysiąclecia, zarysy wszystkich przypadków życia ludzkiego
kształtowały się o wiele ostrzej niż dzisiaj. Dystans między cierpieniem i rado-
ścią, między nieszczęściem i szczęściem wydawał się wówczas o wiele większy;
wszystkie przeżycia posiadały wtedy ten stopień żywiołowości i wyłączności, jaki
dziś radość i cierpienie osiągają jeszcze tylko w umyśle dziecka”37.

Średniowiecze Johana Huizingi zostało pięknie przez niego odmalowane ja-
ko okres jaskrawych barw i głębokich kontrastów w całym zakresie życia spo-
łecznego. Ta dziecięca spontaniczność miała już zanikać w okresie przyciężkiego
i sztucznego splendoru „średniowiecznej jesieni”, zwiastującej nadciągającą doj-
rzałą stabilność i związane z tym stonowanie uczuć świata nowoczesnego.

W podobnych kategoriach uczuciowość i obyczajowość „człowieka średnio-
wiecznego” opisywał Norbert Elias w opublikowanej w 1939 roku w Szwajcarii
pracy O procesie cywilizacji38. Pisząc o standardzie emocjonalności tej epoki,
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39 Ibidem, s. 133.
40 Ibidem.
41 Ibidem, s. 535.
42 Ibidem, s. 545.
43 P. Burke, The French Historical Revolution. The Annales School, 1929–1989, Stanford University

Press, Stanford 1990, s. 65–93.
44 J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu, XIV–XV w. Oblężony gród, przeł. A. Szymanowski,

Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2011, s. 15.

charakteryzował je jako uderzające swoim „symplicyzmem i naiwnością”39 w po-
równaniu z późniejszymi okresami: „Jak we wszystkich społeczeństwach, w któ-
rych emocje uzewnętrzniają się gwałtowniej i bardziej bezpośrednio, mniej tu
jest niuansów i komplikacji psychologicznych w sposobie myślenia”40. Zdaniem
tego twórcy idei procesu cywilizacyjnego, europejska emocjonalność została
przekształcona pod wpływem przebudowy struktur i zależności występujących
w samym społeczeństwie41. To narodziny nowoczesnego państwa opartego na
fundamentach centralizacji władzy, biurokratyzacji aparatu urzędniczego, uzawo-
dowienia wojska i zdobycia przez władcę monopolu podatkowego, wraz z rosnącym
skomplikowaniem interakcji i zależności społecznych, doprowadziły do ukształto-
wania się coraz doskonalszego systemu społecznej kontroli zachowania. Z czasem,
siłą nauki i nawyku, kontrola społeczna nie była już dłużej potrzebna, ponieważ
miała się przerodzić w emocjonalną autorepresję, wiążącą wolną i ekspresyjną na-
turę ludzką sieciami wstydu i lęku. Norbert Elias pierwszy potraktował zmianę
emocjonalną jako bezwzględnie ważny przedmiot namysłu nad biegiem dziejów.
Jak twierdził: „Wszelkie [...] badania, które biorą pod uwagę jedynie świadomość
ludzi, ich ratio lub ich idee, a nie uwzględniają jednocześnie także struktury po-
pędów, kierunku i postaci emocji i namiętności ludzkich, są z góry skazane na to,
że owocność ich okaże się ograniczona”42. Mimo że był on socjologiem, nie zaś
historykiem, jego praca – po tym, jak została ponownie odkryta w latach sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku – odcisnęła silne piętno na refleksji
historycznej nad emocjami. Także w ramach szkoły Annales (École des Anna-
les), w badaniach nad zbiorową mentalnością43, historia emocji znajdowała miejsce
w ramach paradygmatu Norberta Eliasa: „Uogólnienia ironiczne i być może po-
wierzchowne [...] ujawniają między strachem a trzeźwością spojrzenia tę więź, któ-
ra kształtuje się w renesansie – trzeźwość współzależna z postępem intelektualnym.
Czyż, tak wysubtelnieni przez długą przeszłość kulturową, nie jesteśmy dzisiaj słabsi
w obliczu niebezpieczeństw i przystępniejsi dla strachu niż nasi przodkowie?”44.

Gdy na początku lat osiemdziesiątych XX wieku Jean Delumeau pisał po-
wyższe słowa, odwołując się do Prób Montaigne’a, idea radykalnej i powszechnej
zmiany emocjonalnej, do której miało dojść w Europie w ciągu kilku ostatnich
stuleci, była już dobrze zadomowiona w tradycji historiograficznej Zachodu. Ba-
dania nad treścią nauczania kaznodziejskiego prowadzonego przez katolickich
i protestanckich duchownych we wczesnonowożytnej Europie skłoniły go do za-
rysowania teorii wielkiej zmiany psychologicznej. Oto pod wpływem masowej
ewangelizacji miało dojść do rozpowszechnienia wśród szerokich warstw spo-
łeczeństwa europejskiego klimatu emocjonalnego występującego dotąd przede
wszystkim w środowiskach klasztornych, odznaczającego się zaś poczuciem wi-
ny z powodu własnej grzeszności i lękiem przed związanym z tym potępieniem.
Uczucia strachu, słabości i winy miały się w ten sposób położyć cieniem na
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umysłach i uczuciach ludzi z długiej epoki (XIV–XVIII wiek), postrzeganej dotąd
jako okres odrodzenia, rozkwitu i wzrastającego poczucia wiary w moc i spraw-
czość człowieka.

Mogłoby się zatem wydawać, że tym samym Jean Delumeau podjął dyskusję
i podważył podstawowy paradygmat teorii modernizacji, w ramach której ukształ-
tował się pogląd o stopniowej jednokierunkowej zmianie emocjonalnej od „dzi-
kich” do „cywilizowanych” emocji. Przytoczony wyżej cytat wskazuje jednak, że
w istocie Jean Delumeau poddał go jedynie modyfikacji. Renesans rzeczywiście
przyniósł rozwój intelektualny i „trzeźwość”, za którą kryje się przekonanie o pro-
cesie racjonalizacji świata i – w ramach niego samego – człowieka. W rezultacie
to właśnie nasza rozwinięta samoświadomość zmusza nas dziś do lęku przed za-
grożeniami. Lęku, który jest w istocie racjonalny, wywodzi się bowiem z wiedzy
o czających się niebezpieczeństwach. W porównaniu z nami człowiek średnio-
wiecza, według Jeana Delumeau, miał być śmiały i nieustraszony, choć nie ze
względu na wartościowanie określonych przymiotów i stojącą za tym ideologię,
ale ze względu na własną ignorancję i wywodzącą się z niej beztroskę. Zdaniem
tego wybitnego historyka, pełniącego funkcję dziekana wydziału historii mental-
ności religijnych w Collège de France, strach i lęk – mimo że doprowadziły do po-
wstania w Europie obciążającej „kultury winy” – były jednak uznane za cechy
dojrzałości cywilizacyjnej.

EMOCJE KONSTRUOWANE

O tym, w jakiej mierze wpływowa okazała się teoria procesu cywilizacyj-
nego, może świadczyć uwaga Barbary Rosenwein, która redagując w 1998 roku
zbiór artykułów poświęcony roli gniewu w epoce średniowiecza, stwierdziła, że
dla zdecydowanej większości autorów teoria Norberta Eliasa była wciąż głów-
nym punktem odniesienia (zarówno pozytywnie, jak i negatywnie)45. W podsumo-
waniu przywoływanej pracy amerykańska badaczka zajęła krytyczne stanowisko
wobec teorii Norberta Eliasa46. Wskazała występujące w niej słabości i niekonsek-
wencje pod względem anachronicznego rozumienia renesansu, braku uwzględ-
nienia idei religijnych w zapożyczeniach od Maksa Webera i odmienne od
Zygmunta Freuda rozumienie źródła represji emocjonalnej. Przywołała również
opinię Roberta van Kriekena, zgodnie z którą „obraz niezdyscyplinowanej, im-
pulsywnej struktury osobowości średniowiecznej, przypomina nieco to, jak wie-
lu zwykło postrzegać «prymitywne» kultury”47. Można stwierdzić, że wyłaniający
się z takiego ujęcia średniowiecznej emocjonalności naiwny i redukcjonistyczny
mediewalizm byłby odpowiednikiem Zachodniej konstrukcji orientalizmu48.
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Krytyczna refleksja nad teorią procesu cywilizacyjnego, w którym średniowie-
cze miało do odegrania rolę „dzieciństwa” cywilizacji europejskiej, była oznaką
przełomu, jaki się dokonał w refleksji historyków w ciągu ostatnich dwudziestu lat.
W tym czasie doszło do powstania środowiska badawczego reprezentującego swoistą
nową szkołę historii emocji. Oprócz sędziwej już krytyki teorii modernizacji
(z różnych pozycji teoretycznych49), na budowę nowego podejścia w badaniach
historycznych nad emocjami wpłynął „zwrot emocjonalny”, do którego doszło
w wielu pokrewnych naukach humanistycznych i społecznych. Podstawową rolę
odgrywa tutaj dorobek antropologów (początkowo wynikający z zainteresowania
kulturowym konstruowaniem płci), wraz z ukształtowanym w ramach niego para-
dygmatem konstruktywizmu społecznego. Opiera się on na poststrukturalistycznej
koncepcji kultury jako dyskursu50. W ramach niej świat, w którym funkcjonu-
jemy, jest oparty jedynie na języku, którym się posługujemy, jest więc tekstem.
Konsekwentnie również emocje są jedynie społecznie tworzonymi lokalnymi i kul-
turowymi konstruktami, których sens i znaczenie są kształtowane społecznie
i internalizowane w toku socjalizacji. W skrajnym stanowisku konstruktywistycz-
nym jednostka jest w pełni podatna na możliwości formowania jej myśli, wrażeń
i odczuć przez dyskursy. Kultura determinuje całkowicie tożsamość, doświadcze-
nie i uczucia. Konstruktywizm emocjonalny może więc przybierać formę skraj-
nego relatywizmu51.

Barbara Rosenwein, od czasów wspomnianej Anger’s Past prowadząca badania
nad historią emocji, jest reprezentantką umiarkowanego stanowiska konstrukty-
wistycznego, godzonego z kognitywistyczną teorią emocji, akcentującego społecz-
ne konstruowanie norm emocjonalnych obejmujących zasady zarówno wyrażania,
jak i odczuwania emocji. Tym samym normy te mają być silnie związane z idea-
mi, teoriami, poglądami religijnymi i światopoglądowymi, co pozwala, zdaniem
Rosenwein, połączyć studia nad historią idei, obejmującą przede wszystkim elity
intelektualne, z badaniami nad szerszymi środowiskami społecznymi. Podejście
to wyraziła w pełni w zaproponowanym koncepcie „wspólnot emocjonalnych”
(emotional communities) jako narzędzia analizy historycznej52. Są one w zasadzie
tożsame ze znanymi nam określonymi grupami społecznymi (jak rodziny, gildie,
wspólnoty zakonne), ale „studiujący je badacz dąży przede wszystkim do odkrycia
ich systemu uczuć: tego co te społeczności (i jednostki w ramach nich) określały
i osądzały za wartościowe lub szkodliwe, oceny, które wystawiały wobec emocji
innych, uznawana przez nich natura istniejących między ludźmi więzi afektyw-
nych oraz formy ekspresji emocjonalnych, których oczekiwali, do których zachęcali,
które tolerowali i nad którymi ubolewali”53. Są one metaforycznie przedstawiane
jako koliste kręgi: mniejsze zawierające się w większych, zachodzące częściowo
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na siebie lub od siebie zupełnie oddzielone w zależności od podzielanych założeń,
wartości, celów, norm odczuwania i wyrażania emocji54. Ich kształt i spoistość
zależą od wzajemnego kontaktu, w związku z czym istotnie wpływają na nie
język, tekst czy media, z których ta grupa korzysta55.

Idea „wspólnot emocjonalnych” ma jednak, jak się wydaje, ograniczoną przy-
datność w wypadku badań prowadzonych nad emocjami w świecie nowoczes-
nym, w którym normy emocjonalne były formowane przez wielkie ideologie XIX
i XX wieku. Charakteryzuje się ona również relatywną statycznością – nie uwzględ-
nia ani nie tłumaczy w odpowiednim stopniu zmian zachodzących w regułach
odczuwania i zachowania. Najnowszą pracę Barbary Rosenwein dotyczącą histo-
rii emocji – Generations of Feeling: A History of Emotions, 600–170056 – można
postrzegać jako próbę zmierzenia się z problemem „zmiany i trwania”. Podobnie
jak we wcześniejszych studiach, opis emocjonalnej charakterystyki „wspólnot”
oparto na wyodrębnianiu funkcjonujących w tych grupach słowników emocjo-
nalnych57, a więc precyzyjnego, kontekstualnego ustalania pól semantycznych wy-
rażeń emocjonalnych zebranych dla danej grupy społecznej. Metoda ta została
jednak poszerzona o koncept „sekwencji emocjonalnych” – analizę następujących
kolejno po sobie określonych wyrażeń i gestów emocjonalnych składających się
na właściwą sekwencję emocjonalnego doświadczenia. Barbara Rosenwein prze-
konuje, że nie tylko określone emocje i dotyczące ich normy kontekstualne są opar-
te na konstrukcji kulturowej, ale podlega im także złożony system kolejności,
w jakiej powinny się one po sobie pojawiać. Obserwacja ta może pozwolić na
lepsze uchwycenie dynamiki emocjonalnej zawartej przede wszystkim w narra-
cyjnych źródłach o charakterze „ego-dokumentów”, czyli w tych przekazach hi-
storycznych, w których autor pisze o sobie (obojętnie, czy czyni to dobrowolnie,
czy też przez oddziaływanie innych okoliczności)58.

Drugim współczesnym historykiem59, który wywarł – i wciąż wywiera – ogrom-
ny wpływ na metodologię nowych badań nad historycznymi emocjami, jest William
Reddy. Wyróżnia się on przede wszystkim oryginalnym głębokim podejściem do
interdyscyplinarności badań, próbując wykorzystać i pogodzić ze sobą tak różne
języki nauki, jak język historii, antropologii kulturowej, psychologii czy neurologii.
Reddy wystąpił z krytyką podejścia skrajnie konstruktywistycznego60, oskarżając
je o niepozostawianie miejsca zarówno na rzeczywiste jednostkowe doświadcze-
nie, jak i na jakiekolwiek uniwersalne cechy ludzkiej emocjonalności. W zamian
za to zaproponował podejście oparte w większym stopniu na teorii kognitywnej,
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czyli postrzeganie emocji jako przede wszystkim formy silnie zinterioryzowanych
sposobów myślenia – „głęboko wyuczonych nawyków poznawczych” (overlearned
cognitive habits)61. Jego zdaniem, takie podejście jednocześnie pozwala wytłuma-
czyć społecznie kształtowane wzory odczuwania i dostrzec w emocjach realne in-
dywidualne doświadczenie. Na tej podstawie w pracy The Navigation of Feeling.
A Framework for the History of Emotions62, poświęconej osiemnasto- i dziewięt-
nastowiecznej Francji, William Reddy podjął próbę zarysowania własnej wizji
procesu historycznego. Zaproponowana przez niego bogata rama teoretyczna,
rozpięta wokół naczelnego konceptu „swobody emocjonalnej” (emotional liberty),
miała na celu zapewnienie, aby badania nad społecznymi emocjami pozwoliły
również uzyskanie „podstawy krytyki politycznej”63 systemów władzy (których
ważnym składnikiem są „reżimy emocjonalne” – emotional regimes). Zbudowano
w ten sposób model relacji władzy, która mniej lub bardziej opresyjnie narzuca
zestaw standardów emocjonalnych, społeczeństwa, w ramach którego standardy
te są rozpowszechniane, ale w którym mogą również powstać inne mechanizmy
„odczuwania” (tak zwane schronienia emocjonalne – emotional refuges), i jed-
nostki, która, niepozbawiona dozy sprawczości, funkcjonuje w ramach dominu-
jących i innych dyskursów emocjonalnych, wykazując jednocześnie potencjał do
zarządzania własnymi stanami odczuwania za pomocą wyrażeń emocjonalnych
– „emotywów” (emotives).

W najnowszej pracy, poświęconej historii idei miłości romantycznej, William
Reddy podjął próbę podważenia specyficznego dla Zachodu sposobu myślenia
o miłości, mianowicie jej radykalnego przeciwstawienia seksualnemu pożądaniu.
Według badacza, ten wciąż silnie zakorzeniony w kulturze europejskiej dualizm jest
jedynie konstruktem kulturowym. Aby tego dowieść, Reddy podjął wyzwanie sięg-
nięcia do źródeł historycznych ze znacznie bardziej odległych nie tylko czasów,
ale także miejsc. Narodzin zachodniego konceptu romantycznej miłości szukał
tym razem w utworach trubadurów (kobiet i mężczyzn) z terenów dzisiejszej po-
łudniowej Francji z XII wieku. Zestawił je z utworami przedstawicieli elit z połu-
dniowej Azji, z Bengalu i Orisy z VIII–XII wieku, i arystokratów z X–XI wieku
z Japonii z okresu Heian. W tej imponującej intelektualnej podróży Reddy ko-
rzystał ze stworzonej wcześniej ramy teoretycznej, ale wzbogacił ją kluczowym
konceptem „tęsknoty za byciem razem” (longing for association). Pozwoliło to
ująć wiele zróżnicowanych emocjonalnych motywacji człowieka do bliskości z in-
nym lub z innymi, które w rozmaitym stopniu w różnych czasach były określane
w kulturze zachodniej albo jako pragnienie – synonim cielesnej żądzy seksual-
nego spełnienia, albo jako mające być jego przeciwstawieniem – miłość dworska,
miłość romantyczna, miłość prawdziwa. To, co istotnie różni pod względem teore-
tycznym wcześniejszą i nowszą pracę Reddy’ego, to przyjęcie przez niego (wbrew
wcześniejszym deklaracjom) stanowiska wyraźnie konstruktywistycznego – przez
skupienie się na ideologii, pominięcie zaś prawie zupełne aspektu między innymi
podniecenia cielesnego. Ta bardzo intelektualnie prowokująca praca wydaje się
może mniej rewolucyjna niż Navigation of Feelings, stanowi jednak bardzo ważne
wzbogacenie pola badań nad historią emocji, pod względem zarówno teoretycz-
nym, jak i metodologicznym. 
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NIEPEWNE WNIOSKI

Choć wciąż brak zgody wśród przedstawicieli różnych dyscyplin akademic-
kich i poszczególnych podejść badawczych co do tego, czym w istocie są emocje
i w jaki sposób należy je definiować, nie przeszkodziło to jednak badaczom
doprowadzić w ciągu ostatnich kilkunastu lat do znacznej zmiany w sposobie
mówienia i pisania o nich. Emocje, odsunięte na boczny tor ze społecznego
i z humanistycznego dyskursu naukowego przez całe dziesięciolecia XX wieku64,
wróciły do niego z impetem, domagając się jeśli nie centralnego miejsca w re-
fleksji akademickiej, to przynajmniej równorzędnego z analizą struktur, języka,
kultury lub myśli65. Zmiany te zostały zapoczątkowane już w latach siedemdziesią-
tych XX wieku przez niektórych antropologów kulturowych i psychologów kogni-
tywnych66. Z czasem także przedstawiciele innych dyscyplin humanistycznych
i społecznych coraz śmielej zaczęli rościć sobie pretensje do badań nad dzie-
dziną ludzkiej emocjonalności (dotąd niepodzielnie dzierżonej przez psycholo-
gów67). Co więcej, do przewartościowania roli emocji w życiu społecznym doszło
nawet w środowisku politologów, w którym do tej pory dominowała niepodziel-
nie „teoria racjonalnych aktorów”68. Obecnie, zdaniem redaktorów przełomowej
pracy Passionate Politics. Emotions and Social Movements, Jeffa Goodwina, Jamesa
Jaspera i Franceski Polletty, emocje – podobnie jak inne aspekty kultury – są
postrzegane nie tylko jako współuczestniczące we wszystkich społecznych dzia-
łaniach i relacjach, ale nawet jako zajmujące w nich centralne miejsce69.

Wprawdzie, zgodnie z odziedziczonym po dziewiętnastowiecznej historio-
grafii pozytywistycznym dążeniem raczej do ustalania faktów i rekonstruowania
przebiegu wydarzeń niż teoretyzowania na temat mechanizmów za nie odpowia-
dających, emocje rzadko stanowiły przedmiot głębszego namysłu przedstawicieli
tej dziedziny nauki. Błędna byłaby jednak konstatacja, sygnująca emocje jako
terra incognita światowej historiografii. Emocje pojawiały się w dyskursie histo-
rycznym na różne sposoby, zazwyczaj odpowiadające sposobom popularnego
ówcześnie sposobu ich rozumienia. Występowały między wierszami, jako wytłu-
maczenie zjawiska czy opis specyficznej „mentalności” danej grupy społecznej70,
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zachodzącego w mieście „procesu cywilizacyjnego”, zapewniającego mieszczanom kontrolę nad
ich lękami: „W dużo większym stopniu niż gdzie indziej człowiek w mieście zdawał sobie sprawę
z tego, że zdany jest na własne siły, na własną przedsiębiorczość. W tym środowisku świadomie kie-
rował swoimi poczynaniami. Stąd wynikały dalsze konsekwencje psychologiczne. Przede wszystkim
– oswojenie się z ryzykiem, dużo większym niż w innych środowiskach społecznych. W Średnio-
wieczu mieszczanin zdawał sobie sprawę z tego, że podjęcie tej czy innej decyzji to nie tylko możli-
wość większego lub mniejszego zysku. To była także możliwość straty prowadzącej do bankructwa,
klęski życiowej, a nawet śmierci [...]. Ryzyko było koniecznością życiową. Świadomość tego kształ-
towała postawę życiową, pozwalała na przyjmowanie klęski ze spokojem”, H. Samsonowicz, Życie
miasta średniowiecznego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, s. 170–171.

71 Por. na przykład: T. Wiślicz, Pedagogika strachu w Kościele potrydenckim w Polsce, w: Sic erat
in fatis. Studia i szkice historyczne dedykowane Profesorowi Bogdanowi Rokowi, t. 1, red. E. Kościk,
R. Żerelik, P. Badyna, F. Wolański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 283–298.

72 C.A. Lutz, Emocje, rozum i wyobcowanie..., s. 30–31.
73 Ibidem, s. 34.

lub, znacznie rzadziej, stawały się głównym tematem badawczym71. W każdym
wypadku ryzyko włączenia emocji do opisu historiograficznego wiązało się z sil-
nym zakotwiczeniem przypisywanych im znaczeń w języku potocznym, co mogło
prowadzić do nieświadomego implikowania natury emocji przez samo pisanie
o nich. Emocje, z jednej strony – jako idee (miłości, hańby, dumy), z drugiej strony
– jako stany psychofizyczne, naturą zawsze odbiegające od relatywnie ubogiego
słownika emocjonalnego, były – i są nadal – zawieszone w bogatej sieci znaczeń
i wyobrażeń. W oświeceniowej tradycji europejskiej emocje jako idee są wciąż ze-
stawiane z przeciwstawioną im racjonalnością. „Emocje tak się mają do rozumu,
jak wiedza, że coś jest dobre, do wiedzy, że coś jest prawdziwe, to znaczy jak
wartości mają się do faktów czy poznania, coś względnie nieświadomego do
względnie uświadomionego, subiektywne do obiektywnego, fizyczne do mentalne-
go, naturalne do kulturowego, ekspresywne do instrumentalnego czy praktycznego,
moralnie podejrzane do etycznie dojrzałego, niższe klasy do wyższych, dziecko
do dorosłego i kobieta do mężczyzny”72. W każdej z tych binarnych par opozycji
wartościowanie, będące odbiciem sądów nad naturą emocji, opiera się na przeciw-
stawieniu emocji i rozumu – to, co niższe, temu, co wyższe, w każdym wymiarze
tego porównania. Z drugiej strony, w tradycji romantycznej emocje reprezentują
wartość dodatnią. Są tym, co społeczne, przeciwstawione temu, co wyobcowane.
Towarzyszące temu zestawieniu opozycje to na przykład życie i śmierć, wspólnota
i więzi kontra obcość i zdystansowanie, relacje i alienacja, subiektywne wobec
obiektywnego, prawdziwe i sztuczne, naturalne wobec kulturowego, szczere i fał-
szywe, zaangażowanie i wartości wobec nihilizmu, moralność wobec amoralności
i kobiece wobec męskiego73. Są one również oparte na wielu powiązanych ze so-
bą teoriach i ideach religijnych, filozoficznych, biologicznych, socjologicznych czy
psychologicznych, które stanowią tło, na którym te wartościujące sądy są budowa-
ne, same emocje są zaś wplatane w narrację historyczną.

To, w jaki sposób zarówno indywidualne, jak i historyczne uczucia „były
rozpięte” na tej kulturowej konstrukcji znaczeń, jak ta struktura z czasem się
zmieniała oraz jak była zmieniana i dostosowywana do potrzeb sprawowania wła-
dzy i rywalizacji o władzę, powinno stanowić podstawowy problem, do którego
rozwiązania historycy mają jedne z najlepszych narzędzi – metodologię kryty-
ki źródeł, bogactwo materiału porównawczego i perspektywę czasową. Wyniki
prac reprezentantów „nowej historii emocji” wskazują jednocześnie konieczność
otwarcia interdyscyplinarnego i poważnego podejścia do teorii społecznych. Brak
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zdefiniowania określonej bazy teoretycznej przy mówieniu o emocjach grozi po-
sługiwaniem się nimi na tak zwanym poziomie „zdroworozsądkowym”, za którym
zawsze skrywa się jednak określona ontologia.

INHERENT, RESTRAINED OR CONSTRUCTED? DISCOURSES ON EMOTIONS
IN HISTORICAL RESEARCH

Summary

The interest in the issue of emotions both in everyday world and in academic circles is
a phenomenon that should not be ignored. It reflects cultural changes, but is also a result
of deep thought on the world of feelings – their nature, social role and forms of expression.
The aim of this article is to juxtapose the dominant ways of conceptualizing emotions in
social and historiographical discourse. The conducted studies allowed identification of three
basic conceptions about the role and nature of emotions. For the needs of this essay, they are
named “inherent emotions”, “restrained emotions” and “constructed emotion”. They are based
on differently understood nature of emotionality. Thus, the use of each of them leads to
different conclusions in the constructed social and humanistic reflection.

Trans. Izabela Ślusarek



   



1 Do najważniejszych opracowań poświęconych historii politycznej Galicji w XIX w. oraz roli
Polaków w ustroju monarchii austro-węgierskiej należą: J. Buszko, Galicja 1859–1914 Polski
Piemont?, Warszawa 1989; J. Buszko, Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848–1914, Warszawa
1996; S. Grodziski, Sejm Krajowy Galicyjski 1861–1914, t. 1, Warszawa 1993; S. Grodziski, Zarys
ustroju politycznego Galicji, w: Galicja i jej dziedzictwo, t. 1: Historia i polityka, red. W. Bonusiak,
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Warszawa 2004; M. Janowski, Główne tendencje polskiego liberalizmu w latach 1815–1914, w: Tra-
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BEZRADNOŚĆ LIBERAŁÓW. POSTAWA STRONNICTWA
DEMOKRATYCZNO-LIBERALNEGO WOBEC RADYKALIZACJI ŻYCIA

POLITYCZNEGO W GALICJI NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU

Atmosfera walki politycznej związanej z wyborami do parlamentu wiedeńskie-
go w 1907 r. stanowiła jaskrawy przejaw ideologicznej radykalizacji, do jakiej
doszło w Galicji na przełomie XIX i XX w.1 Proces ten oznaczał zmianę stylu
działalności publicznej, ale jednocześnie spowodował ewolucję języka publicy-
styki społeczno-politycznej. Poczucie tych przemian nie ominęło krakowskiego
stronnictwa demokratyczno-liberalnego2. Bez wątpienia jego działacze znaleźli się
w trudnym położeniu, ponieważ byli zmuszeni dostosować się do nowej, nie-
wygodnej dla nich sytuacji, a jednocześnie nie utracić cnót, cechujących liberalny
sposób uprawiania polityki – daleki od ekstremizmu i pieniactwa, a mocno zwią-
zany z racjonalizmem, umiarkowaniem i dążeniem do kompromisu. Wstępując
w polityczne szranki, unikali słów wielkich i ciężkich, postaw odlanych z brązu,
podkreślając prostotę, zwyczajność oraz umiar swoich politycznych ambicji i dążeń.

Bardzo trudno w wyczerpujący, a jednocześnie zwięzły sposób scharaktery-
zować styl i tematykę politycznych polemik i dyskusji, jakie toczyły się na łamach
„Nowej Reformy” w gorącym roku wielkiej reformy wyborczej do parlamentu
wiedeńskiego. Z jednej strony działo się tak z powodu niezwykłego w tym okre-
sie nasycenia krakowskiego dziennika tekstami z zakresu polityki krajowej, któ-
re narastało od początku roku, osiągając apogeum w maju, kiedy odbywały się
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3 Konfederaci lwowscy, „Nowa Reforma” (dalej – NR), 8 stycznia 1907, s. 1.

wybory do Izby Posłów parlamentu austriackiego. Inną sprawą, utrudniającą ogól-
ną ocenę, było stosowanie niejednorodnej strategii publicystycznej walki przez
stronnictwo demokratyczne wobec swoich ideowych przeciwników. I tak jest tam
miejsce na polityczne umizgi, próby kokietowania, ojcowskie napominania so-
juszników, ale równocześnie ostre, bezpardonowe starcia z przeciwnikami. Ataki
podminowane ironią, błyskotliwe riposty oraz rzeczowe, charakteryzujące się
umiarem i niemal rodzicielską cierpliwością odpowiedzi na formułowane przez
rywali zarzuty były kierowane w różne strony i miały razić różnych politycznych
konkurentów. Taka relatywizacja perspektywy pociągała za sobą zróżnicowaną
prezentację własnych poglądów i postulatów ideowych w stosunku do różnych
stron politycznej rywalizacji. Chodziło więc nie tylko o biegłość w sztuce erysty-
ki czy semantyczną wirtuozerię, ale również o takie przedstawienie własnych
poglądów, aby w wyraźny sposób odróżnić się od wielobarwnego tła galicyjskiej
rzeczywistości politycznej. I chociaż – z odmiennych, nierzadko wynikających
jedynie z politycznej kalkulacji, powodów – polityczne sympatie krakowskich
liberałów ulegały ewolucji, to wydaje się, że niechęć do stańczyków stanowiła
trwały element ich poglądów. 

Bez wątpienia na progu XX w. środowisko „Nowej Reformy” miało świado-
mość schyłkowości formacji ideowej, którą reprezentowało. Z nostalgią przyzna-
wało rację konserwatywnemu „Czasowi”, który pisał o nim jako „niedobitkach
demokracji”. Demoliberałowie uparcie powtarzali, że ich zadaniem było stać na
straży politycznej prawdy, nawet za cenę politycznego oportunizmu wobec „Gro-
na krakowskiego”3. W tych trudnych dla siebie czasach na pewno starali się być
wierni swoim pryncypiom i fakt ten często usiłowali wykorzystywać jako element
odróżniający ich postawę od zachowania pozostałych stronnictw politycznych.
Być może właśnie dlatego krakowskim demokratom towarzyszyło silne poczucie
misji połączone z koniecznością walki o przemiany w galicyjskim społeczeństwie.
Szczególną może wydawać się postawa ludzi, którzy z jednej strony domagali się
demokratyzacji życia publicznego i w pełni akceptowali ten proces, z drugiej zaś
mieli świadomość nieuniknionego końca ich politycznego stronnictwa, gdy wresz-
cie proces ten miał się dokonać w całości.

Analizując reakcje krakowskiego stronnictwa demokratyczno-liberalnego na
radykalizację galicyjskiego życia politycznego, posłużę się dwiema perspektywa-
mi. Pierwsza, mająca szerszy zasięg, powinna odsłonić metody i strategie, które
demoliberałowie wykorzystywali dla przetrwania na froncie politycznych zmagań
w warunkach gwałtownych przemian społecznych. Druga, ostrzejsza, powinna
umożliwić dostrzeżenie zalet i ułomności taktyki wykorzystanej przez „Nową
Reformę” w czasie politycznej batalii, do której stoczenia zmusiły jej środowisko
wybory do parlamentu wiedeńskiego. Uważam, że dopiero nałożenie na siebie
tych dwóch perspektyw pozwoli zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie, dlacze-
go podjęte wtedy wysiłki nie wystarczyły dla trwałego wykształcenia w świado-
mości dynamicznie demokratyzującego się społeczeństwa Galicji szacunku dla
liberalnych wartości, co w konsekwencji zepchnęło później demoliberałów na szla-
ki bardzo odległe od ubitych traktów, po których maszerowały największe siły
politycznej rywalizacji.
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4 24 lutego 1907 roku ugrupowanie demokratów krakowskich uchwaliło swój nowy program po-
lityczny. Jak tłumaczyli, musiało tak być, ponieważ nastała nowa epoka. Na gruncie międzynarodo-
wym jej zwiastunem były wydarzenia w Rosji; w Galicji zapowiadała ją pomyślnie przeprowadzona
reforma do parlamentu wiedeńskiego. Przeobrażenia społeczne nabrały tempa i powinnością każdego
stronnictwa politycznego było na nie odpowiedzieć. Na ideologicznej szachownicy pojawiły się no-
we, groźnie wyglądające figury – socjalizm i nacjonalizm. „Nowa Reforma” nie miała wątpliwości,
że jej środowisko znalazło się pomiędzy dwiema siłami, które witalność czerpały z dynamicznie zmie-
niających się warunków życia społeczeństwa galicyjskiego. Nowy program demoliberałów został po-
myślany jako alternatywa dla politycznego ekstremizmu. Jak zapewniali członkowie Prezydium Rady
Naczelnej Polskiego Stronnictwa Demokratycznego, uchwalony dokument był śmiałym, nowoczes-
nym projektem, stanowiąca wyzwanie dla agresywnej formuły nacjonalistów oraz próbę zharmoni-
zowania postulatów społecznych z narodowymi, od której uchylali się socjaliści. Program Polskiego
Stronnictwa Demokratycznego (Dodatek do NR z 27 lutego 1907), s. 1.

5 Demoliberałowie nie chcieli uchodzić za radykałów. Określenie „radykałowie”, którym niekie-
dy opisywali ich stańczycy, strzepywali z siebie ze wstrętem i odrzucali, wołając przy tym, że rady-
kałów należy szukać w szeregach konserwatystów, ludzi uparcie odmawiających praw obywatelskich
przytłaczającej większości społeczeństwa. Na łamach wielu pism zaczęło wtedy dochodzić – i jak
twierdziła „Nowa Reforma” było to zjawisko wyjątkowo szkodliwe – do otwartego wyszydzania
interlokutora, czy wykpiwanie jego poglądów kosztem uczciwej, rzeczowej wymiany argumentów.
Demokratyczny dziennik przekonywał, że były to praktyki haniebne, zwłaszcza dla tak nobliwego
periodyku, jakim był konserwatywny „Czas”. „Czas” – jak ze smutkiem przyznawała redakcja demo-
kratycznego dziennika – porzuciwszy godne środki walki politycznej, zaczął naśladować styl socja-
listycznego „Naprzodu”. Pierwszy apel, NR, 17 stycznia 1907, s. 1 oraz Idealiści bez większości, NR,
29 października 1907, s. 1.

Wydaje się, że podstawowym celem środowiska skupionego wokół „Nowej
Reformy” było stworzenie wyraźnej alternatywy dla innych ugrupowań politycz-
nych. Demoliberałowie doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że zostali zmu-
szeni walczyć o zachowanie własnej tożsamości ideowej. Z jednej strony chcieli
uniknąć ulokowania ich w jednym obozie obok niedawno powstałych stronnictw,
reklamujących się jako demokratyczne, z drugiej zaś rozumieli, że – wobec jed-
noczesnego przypisywania sobie profilu demokratycznego przez dwa tak różne
od siebie światopoglądy, które reprezentowali socjaliści i wszechpolacy – musieli
na nowo określić, na czym właściwie polega bycie ugrupowaniem demokratycz-
nym4. To prawda, że byli nazywali „niedobitkami demokracji”, ale chodziło tutaj
raczej o demokrację w sensie XIX-wiecznej doktryny Johna Stuarta Milla, która
na początku XX w. zaczynała być powoli passé. Szlachetne hasła demokracji, do
których część obywateli zdołała się już przyzwyczaić, były od teraz wprzęgane
w tryby rodzących się ruchów masowych. Demoliberałowie pragnęli zahamować
ten proces i stać na straży niezależności doktryny, która była immanentną częścią
ich politycznego dziedzictwa. Zamierzali osiągnąć ten efekt, po pierwsze wskazu-
jąc różnice rysujące się między programem swojego ugrupowania a projektami po-
zostałych partii, po drugie zaś wypracowując własny model politycznej retoryki5.

Bez wątpienia wyróżnione miejsce w programie krakowskich demokratów
zajmowała kwestia narodowościowa. Chodziło o narodowe odrodzenie Galicji.
Wszystkie pozostałe postulaty były w dużej mierze podporządkowane temu idea-
łowi. Projekt ten był na pewno niemałym wyzwaniem, stanowiącym konkurencję
dla starego porządku oraz alternatywną ofertę dla kolektywnej wizji socjalistów
i nacjonalistycznej propozycji endeków. Tak mocno akcentowane postulaty ega-
litaryzacji stosunków społecznych oraz poszerzenie zakresu autonomii miały zwal-
czać stanowisko stańczyków. Dbałość o sprawiedliwość społeczną, która godziła
interes ogółu z ambicjami poszczególnych jednostek, a także jasna deklaracja
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6 Por. Program Polskiego Stronnictwa Demokratycznego (Dodatek do NR z 27 lutego 1907).

obrony polskości były wymierzone w pozycje socjalistów, zapewnienie przyja-
cielskiej koegzystencji wszystkich mniejszości narodowych w granicach polskiej
prowincji monarchii Habsburgów zaś miało neutralizować argumenty narodowych
demokratów. Program włączenia inicjatyw obywatelskich w dzieło odrodzenia na-
rodowego został skierowany przeciwko trzem rywalom jednocześnie, ponieważ
podkreślał troskę demoliberałów o indywidualny rozwój każdego obywatela oraz
wspieranie samodzielności w myśleniu i działaniu, atakując tym samym trady-
cyjną, paternalistyczną rolę aparatu państwowego. Środowisko „Nowej Reformy”,
na przekór konserwatystom i socjalistom, ale także wszechpolakom, usiłowało zwal-
czać wszelkie podziały, które dzieliły społeczeństwo Galicji na wiele odrębnych
grup interesów6. Sądzę, że chciało jawić się jako ugrupowanie potrafiące pogodzić
dążenia wszystkich odrębnych społeczności (jakiekolwiek zastosować kryterium
podziału) występujących w kraju. Pod sztandarem krakowskich liberałów mogli
schronić się przedstawiciele różnych narodowości, zawodów czy formacji inte-
lektualnych. Wszystkie przeciwne bloki polityczne eksploatowały jakąś formę
alternatywy, podczas gdy program demoliberałów dążył do przekształcenia tych
schematów w ciąg koniunkcji, w którym wartości poszczególnych członów będą
sumowane, a nie eliminowane. Nikt nie miał prawa odbierać innym szansy wnie-
sienia swojego indywidualnego wkładu w projekt budowy pomyślności kraju,
którego był cząstką. Zarówno stańczycy, wspierający różne koterie i kliki, jak
i posłuszni ideologii „walki klas” socjaliści oraz podsycający narodowy szowi-
nizm endecy przypisywali sobie takie prawo i zamiast konsolidować galicyjskie
społeczeństwo, antagonizowali je. Jestem zdania, chociaż nigdzie nie zostało to
wprost wyartykułowane, że ogólny zarzut demoliberałów tyczący się programów
trzech konkurencyjnych ugrupowań byłby wskazaniem na pogwałcenie idei spra-
wiedliwości społecznej. W rzeczywistości, chociaż może to zabrzmieć paradok-
salnie, wszyscy rywale stronnictwa demokratycznego hołdowali hierarchicznej
strukturze społecznej – interes jednej, uprzywilejowanej grupy miał prymat nad
interesami pozostałych. Jeżeli więc program demoliberałów – jako jedyny – był
w pełni demokratyczny, to właśnie dlatego, że wymagał bezwzględnego podpo-
rządkowania się imperatywom sprawiedliwości, której tylko jednym z przejawów
była idea powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborów. Wydaje mi
się, że tym, co pozwalało liberałom krakowskim z odrobiną dumy nazywać swoje
ugrupowanie częścią tej politycznej tradycji, która umierała na ich oczach, była
świadomość, że nigdy nie zhańbili się ideologicznym konformizmem, czy wysta-
wianiem na sprzedaż dobrego imienia. Nie traktowali instrumentalnie postulatu
zrównania wszystkich obywateli w politycznych prawach, rozumiejąc doskonale,
że jego spełnienie może dokonać się tylko w warunkach poszanowania ogólnej
idei sprawiedliwości. Śmiertelnym grzechem pozostałych ugrupowań politycznych
– jeżeli nawet godziły się na powszechne wybory – było wypreparowanie tego
pojedynczego elementu z całej złożonej struktury. Reasumując, można stwier-
dzić, że dla demoliberałów demokratyzacja życia publicznego była synonimem
sytuacji, w której zasady sprawiedliwości regulowałyby ogół spraw społecznych
i politycznych. Środowisko „Nowej Reformy” zasady te jasno wyłożyło w swoim
programie. Były to postulaty wolności oraz równości wszystkich obywateli.
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7 Przed podobnym zarzutem – przypisującym demoliberałom poglądy kosmopolityczne, wynika-
jące z faktu, że program ich stronnictwa miał stanowić prostą implantację „pierwszego lepszego pro-
gramu liberalnego” którejś z partii zachodnich – „Nowa Reforma” musiała się mierzyć w polemice
ze „Słowem Polskim”. Krytyka krytyki, NR, 12 marca 1907, s. 1.

8 Zdobycze wszechpolskie, NR, 3 kwietnia 1907, s. 1.
9 „Nowa Reforma” starała się przedstawić stronnictwo zachowawcze jako ugrupowanie, które

– przez swój konformizm i uległość w stosunku do władz austriackich – w rzeczywistości wynara-
dawiało Polaków, sprawiało, że w kraju przestawało żyć społeczeństwo prawdziwie polskie. Służalczą
postawę konserwatystów podkreślano w kontekście działalności Koła Polskiego. Zdaniem „Nowej
Reformy” to właśnie na polu działalności parlamentarnej stańczycy dawali najjaskrawsze dowody

Niepewność łączy się z pytaniem, w jakiej relacji do siebie pozostawały te dwie
podstawowe zasady w interpretacji autorów dokumentu z 24 lutego 1907 r.? Za
dominacją pierwiastka liberalnego w ich doktrynie przemawiał na pewno ideo-
wy rodowód demoliberałów. I chociaż w czasie przedwyborczej gorączki na ła-
mach „Nowej Reformy” bardzo silnie eksponowali demokratyczną stronę swoich
poglądów, to jednak nie uszło uwadze ich konkurentów, że gdzieś pod tą gładką
powierzchnią ukrywali liberalne oblicze7. Sądzę, że na politycznym rynku w pro-
wincjonalnej Galicji ludzie prezentujący światopogląd demoliberałów mogli ucho-
dzić za oferujących przede wszystkim doktrynę wolności. Nie mogę oprzeć się
wrażeniu, że w ujęciu krakowskiego stronnictwa demokratyczno-liberalnego ka-
mieniem probierczym demokracji powinna być realizacja założeń liberalizmu.
Idea powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborów stanowiła dla
demoliberałów zabieg czysto legislacyjny, mechaniczny, który mógł przyoblec się
w ideał egalitaryzacji stosunków społeczno-prawnych (sprawiedliwości społecz-
nej) tylko na gruncie wartości liberalnych. Niebezpieczeństwem dla środowiska
„Nowej Reformy” było częste w tym czasie separowanie filozofii wolności od
demokracji – redakcje „Naprzodu” czy „Słowa Polskiego” mogły epatować swoich
czytelników ideami równości społecznej bez odwoływania się do wymogów po-
szanowania swobód i praw jednostek. Znamienne jest to, że w polemicznych
tekstach z tego okresu praktycznie nie dochodziło do prób wytyczenia granicy
pomiędzy indywidualną wolnością a obywatelską równością. Albo nie dostrzega-
no tego napięcia, albo świadomie ignorowano ten problem jako nieistotny.

Wydaje się, że oprócz socjalistów wszyscy główni uczestnicy politycznej
rozgrywki, do której doszło w 1907 r. w Galicji, chętnie grali narodową kartą,
nierzadko licytując wysoko. Demoliberałowie, dla których postulat harmonijnego
współżycia z innymi narodami wynikał z ich doktrynalnego profilu, nacjonalizm
narodowej demokracji traktowali jako przejaw tendencji odwrotnych. Działal-
ność wszechpolaków, jak powtarzali, szkodziła dziełu modernizacji kraju, po-
nieważ godziła w zasady wolności i równości wszystkich mieszkańców Galicji,
a bez poszanowania tych pryncypiów niemożliwe było rozbudzenie w ludziach
postawy obywatelskiej w wieloetnicznej wspólnocie8. Stanowiska stańczyków
i socjalistów na polu walki o interes narodowy były w oczach krakowskich de-
mokratów zbliżone. Zarówno konserwatyści, jak i stronnicy Ignacego Daszyń-
skiego dążyli do zatracenia społeczeństwa polskiego. Demoliberałowie obawiali
się wiernopoddańczych deklaracji stańczyków, skazujących społeczeństwo pol-
skie na trwałe związanie z imperium Habsburgów i stopniową rezygnację ze
swej tożsamości9, ale jednocześnie lękali się proletariackiego internacjonalizmu
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tego, że interes kraju i narodu był dla nich wtórny wobec „mocarstwowej pozycji państwa”. Na po-
żegnanie, NR, 1 lutego 1907, s. 1.

10 Jak ostrzegał demokratyczny dziennik, wyborczy sukces socjalistów byłby niebezpieczny dla
„naszych [polskich – przyp. M.M.] ideałów narodowych”. Przez swój kosmopolityzm socjaliści
mieli zupełnie ignorować interes narodowy; dla „Nowej Reformy” było jasne, że za wszelką cenę
należało uchronić „stolicę Jagiellonów” przed zalewem i wszechwładzą socjalistów. Wdrożenie w ży-
cie idei socjalistycznego uniwersalizmu oznaczałoby całkowite roztopienie polskiej idei narodowej.
Wszyscy do urn!, NR, 15 maja 1907, s. 1 oraz Przed wyborami!, NR, 11 maja 1907, s. 1.

11 W oczach demoliberałów analogia pomiędzy stańczykami i socjalistami polegała między inny-
mi na łączącej ich wierze w to, że byli jedynymi depozytariuszami prawdy. Taka postawa czyniła z nich
ugrupowania radykalne, których bezkompromisowość w politycznej walce wyradzała się w fanatyzm.
Odpowiedź, NR, 8 lipca 1907, s. 1.

socjalistów10. Z pewnością pielęgnowanie pamięci i tradycji narodowych było
dla demoliberałów taką formą patriotyzmu, na jaką stać było naród, który utracił
niepodległość i został włączony w struktury obcego państwa. Sądzę jednak, że ho-
łubienie polskiej idei narodowej było dla stronnictwa „Nowej Reformy” przede
wszystkim postulatem pragmatycznym, niemającym charakteru ideologicznego,
jak w przypadku endecji. O ile idee wolności i równości tworzyły ideologiczny
szkielet przyszłego odrodzenia narodowego (modernizacji), o tyle czuwanie de-
moliberałów nad utrzymywaniem pożądanej przez nich intensywności patrio-
tyzmu Polaków miało w przyszłości zagwarantować obleczenie konceptualnego
kośćca w ciało politycznej realności. Zwycięska walka krakowskich demokratów
ze stańczykami i socjalistami o zachowanie idei narodowej oraz efektywne hamo-
wanie skłonności nacjonalistycznych, stymulowanych przez endeków, stanowiły
dla środowiska „Nowej Reformy” jedyną szansę spełnienia obietnicy autonomii
działającej na bazie pełnej egalitaryzacji stosunków społecznych i politycznych.
Broniąc się przed zarzutami wszechpolaków i stańczyków, demoliberałowie do-
wodzili, że interes narodowy może być realizowany w obrębie złożonej struktury
nawet wtedy, gdy jej pojedyncze elementy przejawiały sprzeczne ambicje. Jed-
nakże aby było to możliwe, każdy musiał najpierw zrobić krok do przodu, jakim
była rezygnacja z twardych, dogmatycznych postaw. Jeżeli redakcja „Nowej Re-
formy” nie sięgała po górnolotne, dęte przemowy, to nie robiła tego tylko z po-
wodu obawy przed dodatkowym zagęszczeniem atmosfery wrogości panującej
pomiędzy różnymi obozami politycznymi. Wydaje mi się, że bardziej lękała się
utraty elastyczności, która pozwalała jej lawirować w warunkach chaosu, jaki za-
panował na galicyjskiej scenie politycznej, a także z powodu wrodzonej podejrz-
liwości, z jaką odnosiła się do wszystkich pozujących na niezawisłe autorytety11.

Niechęć stronnictwa demokratyczno-liberalnego do radykalizmu najwyraźniej
przejawiała się w tonie oraz stylu pisemnych wypowiedzi i dyskusji, które pojawia-
ły się na łamach „Nowej Reformy” przez cały okres przedwyborczej rywalizacji.
Demoliberałowie najczęściej chronili się za parawanem ironii i złośliwości albo
wcielali się w rolę surowych mentorów, gdy stawali wobec nieuczciwości lub
brutalnej napaści; merytoryczną odpowiedź rezerwowali na te okazje, kiedy ich
oponent przestrzegał dziennikarskiego savoir-vivre’u. Zastanawiając się nad za-
daniami, które krakowscy liberałowie stawiali przed takim sposobem polemi-
zowania, można odwołać się wprost do politycznej praktyki i uznać, że ironia
i kąśliwe uwagi w zabawny, a zarazem błyskotliwy sposób miały rozpraszać iluzje
rozsiewane nad głowami wyborców oraz wyszydzać ludzi barbaryzujących poli-
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12 Wyrażając swoją dezaprobatę dla metod publicystycznej działalności swych konkurentów, „No-
wa Reforma” pisała: „Polemika rzeczowa ze «Słowem Polskim» jest właściwie niemożliwa, bo trudno
walczyć ze złą wolą, rozmyślnym przekręcaniem faktów, a już niepodobna współzawodniczyć z bru-
talnością i na wyzwiska odpowiadać wyzwiskami”. W innym miejscu, twardo opowiadając się za
uczciwością i okazywaniem w trakcie dyskusji szacunku swoim oponentom, z sarkazmem zauważała,
iż, aby w krótkim czasie doczekać się całej serii inwektyw i kłamliwych oskarżeń, wystarczyło stanąć
do politycznej rywalizacji z socjalistą; kiedy indziej zaś, prostując manipulacje „Naprzodu”, ograniczyła
się do publikacji krótkiego, rzeczowego sprostowania oraz uprzejmej, chociaż stanowczej prośby, aby
w przyszłości socjalistyczny dziennik postarał się rzetelniej wypełniać swe redakcyjne powinności.
Pierwsze strzały konfederatów, NR, 15 lutego 1907, s. 1; Pierwsze ataki, NR, 27 kwietnia 1907, s. 1
oraz Z ruchu wyborczego, NR, 3 kwietnia 1907, s. 1.

tyczne obyczaje. Ponadto czytelnikom „Nowej Reformy” mogło pochlebiać, że in-
teresowało ich pismo, które do poważnej dyskusji zapraszało tylko tych spośród
licznego grona swoich przeciwników, którzy charakteryzowali się wysoką kulturą
i – mówiąc nieco kolokwialnie – „potrafili się zachować”. Wydaje się jednak, że
byłby to obraz mocno uproszczony, spłaszczający horyzont zainteresowań demoli-
berałów jedynie do politycznych rachunków. Działalność demokratycznego dzien-
nika nie ograniczała się przecież do walki o parlamentarne mandaty, ale była
w dużej mierze sprzeciwem wobec szkodliwych zjawisk nowej epoki. Demolibe-
rałowie podejrzewali, że za brutalnymi metodami politycznej rywalizacji kryło się
niewiele więcej niż zła wola i nieczyste motywy. Kłamstwa i inwektywy nie tyl-
ko dławiły możliwość merytorycznej wymiany poglądów, ale w ogóle uniemożli-
wiały istnienie jakiegokolwiek dyskursu publicznego, ponieważ ten w całości jest
uzależniony od uczciwości rozmówców12. Bez swobodnej, szczerej wymiany my-
śli, poszanowania poglądów drugiego człowieka, wspólnego szukania optymalnych
rozwiązań, a więc liberalnych cnót życia zbiorowego, nie mógł zostać zrealizowany
wielki projekt odrodzenia narodowego. Gdzie zamierała wolność wymiany poglą-
dów, tam nieodmiennie wytyczano drogę fanatyzmowi i przemocy. Demokraci
krakowscy wyrzucali wszechpolakom i socjalistom, że ci niszczyli ideę prawdzi-
wej demokracji, a stańczykom, że jedynie podszywali się pod rzeczników głębo-
kich przeobrażeń społecznych w Galicji. Ich zarzuty wyrastały z przekonania, że
narastający proces degradacji dyskursu publicznego, którego świadectwem były
teksty drukowane na łamach „Naprzodu”, „Słowa Polskiego”, a od pewnego mo-
mentu również „Czasu”, był dla dzieła ukształtowania stosunków społecznych
na bazie kryterium sprawiedliwości nie mniej groźny niż fizyczne formy agresji.
Można bez przesady powiedzieć, że warunek wolnej debaty publicznej był kolej-
nym elementem warunkującym odrodzenie narodowe w Galicji. To prawda, że re-
toryka „Nowej Reformy” służyła najpierw do zwalczenia politycznej konkurencji,
jednak zaraz potem – jak mi się wydaje – miała zadać cios temu wszystkiemu, co
przyczyniało się do śmierci tradycji i dobrych obyczajów w życiu publicznym.
Galicyjskich działaczy demokratyczno-liberalnych z tego okresu można porównać
do książąt krwi, którzy odtrącali uwłaczające im układy z rewolucjonistami i wy-
bierali dumne wygnanie. Nic dziwnego, że demoliberałowie widzieli w sobie
ostatnich (po niespodziewanej wolcie stańczyków) polityków nawiązujących do
dawnej etykiety, nieprzestrzeganie której świadczyło o politycznym łajdactwie
i warcholstwie. Być może sarkazm i zjadliwy ton, którym przesiąknięte były teksty
„Nowej Reformy”, należy niekiedy rozumieć jako wyraz rezygnacji i zgorzknie-
nia jej środowiska.
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Sądzę, że w tym miejscu można pokusić się o krótkie podsumowanie tego, co
ogólnie nazwałem strategią walki politycznej stosowaną przez krakowskie stron-
nictwo demokratyczno-liberalne. Wydaje mi się, że wszystkie argumenty oraz cały
aparat retoryczny, które zostały zaangażowane przez redakcję „Nowej Reformy”
w czasie publicznej debaty, nie były doraźnymi zabiegami, ale wynikały z wa-
runków, które musiały zostać zrealizowane dla powodzenia idei odrodzenia na-
rodowego. Posługiwano się więc zarzutami gwałcenia wolności obywatelskiej,
niejednakowego traktowania wszystkich grup społecznych, niewłaściwego sto-
sunku do patriotyzmu Polaków oraz uniemożliwiania prowadzenia merytorycznej
wymiany poglądów w ramach publicznej polemiki. Dwa pierwsze zarzuty ściśle
wiązały się z postulatem sprawiedliwości społecznej, dwa ostatnie dotyczyły bar-
dziej funkcjonowania samego społeczeństwa, w którym sprawiedliwość ta miała
zapanować. Należy dodać, że zarzuty te były ze sobą ściśle związane, ponieważ
warunkujące je założenia, leżące u podstaw wielkiego projektu modernizacji, uzu-
pełniały się wzajemnie i nigdy – w oczach liberałów krakowskich – nie były od
siebie niezależne. Jestem zdania, że demoliberałowie, którzy podkreślali swoją
schyłkowość i momentami mogli ulegać zwątpieniu, podejmując polemikę, bronili
ideału, którego realizacja była dla nich ważniejsza od żywotności ich własnej
formacji politycznej. Realizacja ich dzieła została obliczona na dystans zdecydo-
wanie dłuższy niż kadencja tego czy kolejnego parlamentu. Nie chcę przez to
powiedzieć, że krakowscy demokraci byli „niepolitycznymi politykami”, a zamie-
rzam jedynie zaznaczyć, że byli ugrupowaniem, dla którego cenniejsze od wy-
miernego zysku osiągniętego w wyborach było to, o co walczyli, oraz wartości,
które składały się na ich ideowe dziedzictwo.

Przejdę teraz do oceny skuteczności działań podejmowanych przez demolibe-
rałów dla zachowania swojej pozycji na galicyjskiej scenie politycznej. Należy
chyba zacząć od tego, że cały teoretyczny fundament, który dźwigał gmach prak-
tycznych postulatów formułowanych przez środowisko „Nowej Reformy”, był
konstrukcją przemyślaną i w miarę spójną. Możliwe jednak, że dla dużej części
wyborców mógł mieć zbyt kontemplacyjny charakter. Partie radykalne nawoływa-
ły, aby każdy brał sprawy w swoje ręce, aby działał tu i teraz i to często w sensie
dosłownym. Wysiłki socjalistów, endeków oraz ich sympatyków ogniskowały się
wokół bardzo konkretnego celu, jakim była eliminacja wskazanego wcześniej
przeciwnika. Polityczna aktywność, do której namawiała „Nowa Reforma”, koń-
czyła się z chwilą wrzucenia wyborczej karty do urny. Demoliberałowie nie czuli
się na siłach skanalizować energię ogromnej liczby ludzi, których przeobrażenia
cywilizacyjne zepchnęły na mielizny życia społecznego. Ludzie, których poglądy
reprezentowała „Nowa Reforma”, skonstruowali polityczny projekt, którego rea-
lizacja miała zależeć wyłącznie od inteligencji. Sądzę, że w tym miejscu demo-
liberałowie nie wykazali się zaradnością i nie wyciągnęli głębszych wniosków ze
swego proroctwa, wieszczącego nadejście epoki ludu. Nie przewidzieli, że obda-
rzenie ogółu ludności (męskiej części) polityczną wolą może wywołać wśród ludzi
chęć pełniejszego i trwalszego zaangażowania w działalność publiczną. Sporadyczny
– nawet jeżeli był regularny – udział w wyborach mógł po prostu nie wystarczyć.
Demoliberałowie pełniejsze uczestnictwo w życiu politycznym oferowali bardzo
niewielu. Odrębną kwestią była niezdolność środowiska „Nowej Reformy” do
uwolnienia się od opinii ugrupowania liberalnego. Demoliberałowie musieli zda-
wać sobie sprawę z faktu, że chociaż ich program w małym stopniu (zwłaszcza
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w kwestiach gospodarczych) nawiązywał do liberalizmu zachodniego, to dla słabo
wykształconych rzesz robotników, drobnych handlarzy i rzemieślników określe-
nie kogoś mianem „liberała” musiało brzmieć szczególnie złowrogo. Na pewno
„Nowa Reforma” dostarczała opinii publicznej spójnej, konsekwentnej wizji no-
wych warunków społecznych i politycznych, nie dostarczała jednak prostego opisu
rzeczywistości. Prawie nigdy nie spoglądała na wydarzenia z perspektywy, którą
– nawet przy ogromnej dawce dobrej woli – można byłoby zaklasyfikować jako
ostateczną, podczas gdy socjaliści i narodowi demokraci bardzo szybko włączali
wszystkich chętnych do grona depozytariuszy prawdy. Liberalizm, gdy tylko zetknął
się z radykalizmem, musiał popaść w kompleksy, z którymi boryka się do dzisiaj.
Krakowscy liberałowie, których przyszły los nie był wyjątkowy i to zarówno w ska-
li monarchii habsburskiej, jak i całej Europy, zostali przywaleni ciężarem de-
mokratycznej rewolucji: wciąż górnolotnie przemawiali do wykształconych elit,
podczas gdy przed nimi rozlał się płaski krajobraz egalitarnego społeczeństwa.

Uważam jednak, że największą porażkę demoliberałowie ponieśli na polu re-
torycznych zmagań. Możliwe, że zaletami języka powstrzymującego się od gwał-
townych reakcji na niewybredne zaczepki i operującego subtelnymi formami
riposty było nieusprawiedliwianie strony atakującej, a także utrwalanie wizerun-
ku krakowskich demokratów jako ugrupowania nobliwego i pełnego politycznej
ogłady, jednak brakowało mu najcenniejszej cechy, która powinna znamionować
każdą formę politycznej retoryki. Język ten nie zawierał klarownego, prostego
w odczytaniu dla wszystkich przekazu. W tym czasie środowisko „Nowej Refor-
my” posługiwało się retoryką łagodności i umiaru, ponieważ chciało stworzyć
alfabet nowego, uniwersalnego języka politycznej debaty. Dlatego przemowy de-
moliberałów mogły uchodzić za nudne, jałowe i w gruncie rzeczy niewiele wno-
szące. Semantyka socjalistów i nacjonalistów składała się z czegoś, co można by
nazwać „twardymi modułami”, będącymi nieredukowalnymi wyrażeniami, z któ-
rymi łatwo było się identyfikować i w których kryła się esencja ideologicznej
treści. Sposób, w jaki swoje pomysły czy obiekcje formułowali krakowscy liberało-
wie, dla przeciętnego mieszkańca Galicji musiał wydawać się zupełnie nieatrak-
cyjny. To prawda, że wyborczy wynik demoliberałów w 1907 r. nie wskazywał na
uwiąd tego ugrupowania, ale pamiętając o tym fakcie, nie można jednocześnie
zapominać, iż w tych samych wyborach wielkie zwycięstwo odnieśli endecy,
a informacje o klęsce socjalistów zostały wyolbrzymione. Najbardziej wymowne
są jednak uwagi samych krakowskich demokratów, którzy głośno przyznawali, że
czas ich świetności przemijał. 

Na przełomie XIX i XX w. galicyjskie stronnictwo demokratyczno-liberalne
szukało dla siebie nowego miejsca na scenie politycznej. Credo ugrupowania, czy-
li postulat pełnej demokratyzacji społeczeństwa, przestało być ich wyłącznością,
a zaczęło pojawiać się w programach wszystkich znaczących partii politycznych.
Próbując przetrwać między napierającymi na siebie dwiema potężnymi ideologia-
mi, demoliberałowie zdecydowali się na nowo zdefiniować swoje pryncypia. Nie
powstrzymali tym jednak rozrostu politycznego radykalizmu. Spodziewali się, że
w tym starciu zostaną pokonani, ale do końca walczyli o czas potrzebny do te-
go, aby w galicyjskim społeczeństwie mogła zakiełkować najcenniejsza cnota ży-
cia społecznego – wrażliwość na sprawiedliwość oraz zaufanie do idei wolności
i równości wszystkich ludzi. Z ich dalszych losów wiadomo, że starania te nie
wystarczyły nawet do tego. Demoliberałowie, podobnie jak inne ugrupowania li-
beralne z tego okresu, zawiedli, ponieważ, będąc zupełnie nieprzygotowani do roli
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przywódców ludu, nie mogli przebić się ze swoimi delikatnymi, nierzadko operu-
jącymi subtelną retoryką, poglądami do świadomości niewyrobionych politycznie
społeczeństw.

HELPLESSNESS OF LIBERALS. THE ATTITUDE OF THE DEMOCRATIC
LIBERAL PARTY TOWARDS RADICALIZATION OF POLITICAL LIFE

IN GALICIA AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURY

Summary

The turn of the 19th and 20th century brought modernity in Galicia. One consequence of
this process was radicalization of political life. Democratic liberals, Galician political activists
connected with the Cracow democratic journal New Reform, concerned about the future of
the country and their party, had to respond to this phenomenon. In revising their programme,
as well as arguing against ideological opponents, they wanted to halt the growth of political
radicalism in popularity, and at the same time save Galicia against savagery of political man-
ners. Their failure resulted from the crisis of liberalism related to arrival of the era of mass
political parties.

Trans. Izabela Ślusarek



1 Zob. Н.О. Лосский, Характер русского народа, Москва 2005, s. 8.
2 Ibidem, s. 25, 26.
3 Katarzyna II należała niewątpliwie do grona miłośniczek kultury francuskiej, konsekwentnie

pracując nad stworzeniem image’u mecenatki i orędowniczki francuskiego Oświecenia w Rosji.
Z niebywałą gorliwością studiowała dzieła francuskich „koryfeuszy encyklopedii”: Jeana d’Alemberta,
Denisa Diderota (jednego z większych rusofilów i piewców carycy, od którego kupiła, za 15 tysięcy
franków, prywatną bibliotekę, zostawiając ją do jego dyspozycji z roczną pensją tysiąca rubli, wy-
płaconych awansem za 50 lat) i współautorów: Voltera i Rousseau. Za okazane im zainteresowanie
piewcy odwdzięczali się Katarzynie II głoszonymi w Europie peanami na jej cześć, nie bacząc na fakt,
że Ludwik XV nie uznał uzurpatorskiej władzy Katarzyny II, oczekując kolejnego przewrotu pałaco-
wego, który pozbawiłby ją tronu. Wciąż żądano sprawiedliwości za pozbawienie życia męża Piotra III
i w tajemnicy więzionego syna Anny Leopoldowny (bratanicy Piotra I) Iwana VI, potencjalnego
następcy tronu. Zob.: А.В. Карташев, История Русской Церкви, Москва 2000, т. 2, s. 637, także
Е. Каррер д’Анкос, Императрица и аббат: Неизданная литературная дуэль Екатерины II
и аббата Шаппа д’Отероша, перевод О.А. Павловская, Москва 2005, s. 32–38.

4 Odwołując się do refleksji Josepha de Maistre’a, który rozgraniczając pojęcia ludu „dzikiego”
i „barbarzyńskiego”, zauważa: „U pierwszego ziarno życia wygasło lub wyschło, u drugiego padło ono
na żyzną glebę i potrzeba mu jedynie czasu i okoliczności odpowiednich do rozwoju”, diagnoza ta
nie miała tak pejoratywnego namaszczenia. Zob. J. de Maistre, Wieczory petersburskie. O doczesnym
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PRAWOSŁAWIE I CERKIEW WE FRANCUSKICH ROSSICA XVIII WIEKU
– CHAPPE’A D’AUTEROCHE’A I CHARLES’A MASSONA

Jeden z najwybitniejszych myślicieli religijnych przełomu XIX i XX wieku
– Nikołaj Łosski w swoich, poczynionych u schyłku życia, refleksjach o mentalności
duszy rosyjskiej z pełną ufnością świadczy światu, że właśnie religijność, bogo-
bojność i związane z nimi poszukiwanie dobra to najwznioślejsze cechy jego na-
rodu od zarania dziejów1. Wspiera go w tym szlachetnym dziele Duch Cerkwi
Prawosławnej, spersonifikowany w nieodpartym uroku mistycyzmu duchownych,
a wyrosłe w pełnej harmonii z tradycjami chrześcijaństwa wschodniego przymio-
ty: pokora, powściągliwość, dostojeństwo budują obraz kapłana Cerkwi, który nie-
malże jak Tołstojowski благостный старичок „[...] так неотразимо действует
на русское сердце”2.

Jakim zatem światłem jaśniał ów idylliczny obraz Cerkwi i jej kapłanów w kon-
frontacyjnym odbiciu francuskich podróżników-memuarystów, którzy na przestrze-
ni XVIII wieku z powodzeniem, ale i z nieskrywanym rozczarowaniem burzyć
będą – kreowany także przez, nomen omen, przyjaznych Katarzynie II myślicieli
francuskich3 – rosyjski miraż pozostającego wciąż na peryferiach europejskiej
cywilizacji kraju i jej na poły barbarzyńskiej nacji4.
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panowaniu Opatrzności, przekład M. Bucholc, Warszawa 2011, s. 79–80. Podobnie interpretuje po-
jęcie barbarii Henryk Kamieński (1813–1866): „Nazwa barbarii nie jest zarzutem, a tym mniej obelgą:
ona jest tłumaczeniem, i o ile można usprawiedliwieniem postępków pełnionych bez żadnej o nich
wiedzy: barbarią zowie się stan, w którym znajduje się zmysłowy ogrom, dla którego nie stało się
jeszcze światło. Tylko za pomocą barbarii Rosja wytłumaczona być może”. Zob. H. Kamieński, Rosja
i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami, Warszawa 1999, s. 225, za: Katalog
wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, red. A. de Lazari, Warszawa 2006, s. 207. Należy też odnieść
się do rosyjskich myślicieli, dowodzących, że barbarzyństwo jest w istocie naturalnym, historycznie
pierwotnym stanem (bez negatywnych konotacji), w którym „wiedzę osiąga się w procesie długotrwa-
łego doświadczenia, poprzez życiową mądrość, a nie w procesie rozwoju nauk”. Zob. А.В. Малинов,
Философия истории в России XVIII века, Санкт-Петербург 2003, s. 87.

5 Jean Chappe d’Auteroche (1728–1769), w czasie swego pobytu zwiedził także Petersburg,
Moskwę, Rygę, Twer, Nowogród i Kazań. Prawdopodobnie w Petersburgu pojawił się bez oficjal-
nego zaproszenia rosyjskiej Akademii Nauk. Jak utrzymuje Aleksander Pypin (1833–1904), jego
nieoczekiwane pojawienie się i chęć udziału w ekspedycji przyjęto bez entuzjazmu, jak bowiem
podkreślał ówczesny prezydent Akademii hrabia Konstanty Razumowski, ambicją rosyjskich bada-
czy było podjęcie samodzielnych badań bez udziału francuskich astronomów, zob. Posłowie Pypina
w Е. Кaррер д’Aнкос, Императрица и аббат, s. 427–428. Sam d’Auteroche w dziennikach wspo-
mina o tym, że przybył do Rosji, na prośbę Akademii Nauk w Sankt-Petersburgu – skierowaną
oficjalnie do Francuskiej Akademii Nauk – o wsparcie ekspedycji na Syberię. Zob. Е. Кaррер
д’Aнкос, Императрица и аббат, s. 69.

6 Wydane w Paryżu w 1768 roku memuary Chappe’a d’Auteroche’a – Voyage en Siberie fait
par Orde du Roi en 1761 – nie były tłumaczone na język rosyjski, ich pierwszy przekład z francu-
skiego oryginału Helene Carrere d’Encausse pojawił się dopiero w 2005 roku: Е. Кaррер д’Aнкос,
Императрица и аббат, op. cit.

7 Ów rekonesans poparty został miarodajnymi źródłami, wśród których znalazła się, między inny-
mi, Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le Grand Woltera, do której niejednokrotnie odwołuje
się w swych relacjach. D’Auteroche wykorzystywał też informacje o Rosji, które czerpał z kontaktów
osobistych z dyplomatami, politykami, pisarzami i artystami, o tym więcej zob. R. Forycki, Droga
do Rosji. Spór o imperium carów, Warszawa 2013, s. 52–53.

8 Jego dzienniki z wyjątkową niechęcią przyjęła Katarzyna II – Semiramida Północy, gdyż pre-
zentowany Europie obraz barbarzyńskiej Rosji, której obca jest cywilizacja zachodniego świata, kłó-
cił się z kreowanym przez nią samą wizerunkiem reformowanej w oświeceniowym duchu Rosji.
Rychło pojawiała się odpowiedź: opublikowany anonimowo w 1770 roku w Amsterdamie Antidot
(Antidote du mauvais livre...), w którym imperatorowa bezlitośnie rozprawia się z licznymi, ale i nie-

Wśród nich miejsce znaczące zajmuje abat i astronom Jean Chappe d’Aute-
roche5, który wczesną wiosną 1761 roku przybył na Syberię z misją obserwacji
paralaksy Słońca, by pozostać w Rosji do maja 1762. I choć nie znał języka rosyj-
skiego (co najczęściej zarzucano etranżerom, dewaluując poziom ich percepcji),
jego dzienniki wydane w Paryżu w 1768 roku pod intrygującym tytułem Voyage
en Siberie fait par Orde du Roi en 1761 (Podróż na Syberię z rozkazu króla
w 1761 roku)6 okazały się kapitalnym rekonesansem z podróży do tej mroźnej
krainy7.

W tle mrocznego, ale badawczo fascynującego entourage’u syberyjskiego
krajobrazu, obok cennych dla ówczesnego stanu wiedzy astronomicznych i przy-
rodniczo-geograficznych analiz d’Auteroche’a – eksploratora, pojawiają się liczne
historiozoficzne refleksje, z dosadnym akordem na naturę rosyjskiej nacji, pozo-
stającej w nierozerwalnej symbiozie z tradycją, wyrosłej na bizantyńskim gruncie,
religii prawosławia. Przejrzyście kreśli obraz Cerkwi, jej kaznodziejów i wier-
nych, przekraczając, pozornie tylko bezkarnie, efemeryczne granice tajemnej prze-
strzeni Świętej Rusi8. Niczym duchowy mentor odważa się diagnozować fanatyzm
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wybaczalnymi merytorycznymi niekonsekwencjami, uważając je za stronnicze, złośliwe i pozbawio-
ne historiozoficznej rzetelności komentarze. Zob. Государыня Императрица Екатерина Вторая,
Антидот или разбор дурной, или великолепно напечатанной книги под заглавием: Путешест-
вие в Сибирь по приказу короля в 1761, w: Е. Каррер д’Анкос, Императрица и аббат, s. 230.
W tej walce posunęła się nawet do oskarżeń sugerujących Europie, że d’Auteroche to tajny agent
ministra spraw zagranicznych Francji, który stał się narzędziem w antyrosyjskiej propagandzie.

9 W prawosławnym kalendarzu cerkiewnym oprócz 40-dniowego bożonarodzeniowego postu, czy
Wielkiego (7-tygodniowego), Piotrowego i Uspienskiego, włączano postne poniedziałki, środy, piątki,
łącznie w roku przypadało ponad 200 postnych dni. I, co ważne, także dziś prawosławna wspólnota
powraca do źródeł, poddając się wymogom postów. Zob. Т.С. Георгиева, Русская культура и право-
славие, Москва 2008, s. 201.

10 Zob. Е. Каррер д’Анкос, Императрица и аббат, s. 131 (wszystkie w tekście tłumaczenia
z języka oryginału własne – J.K.K.).

11 Zob. ibidem, s. 131.
12 Ibidem, s. 163.
13 W. Sołowjow, Wybór pism, przeł. J. Zychowicz, A. Hauke-Ligowski, Poznań 1988, s. 57.
14 Ibidem.
15 Ibidem, s. 54.
16 Zob. Е. Каррер д’Анкос, Императрица и аббат, s. 81.

wiary narodu rosyjskiego, dyskredytujący w istocie kodeks etyczny chrześcijań-
stwa. Mimo pozorów religijnej żarliwości – wyznacznikiem której, demaskuje ów
proceder abat, jest udział w obrzędach i częste modlitwy, namaszczające niemal-
że każdy krok Rosjanina, a nade wszystko rygorystyczne przestrzeganie licznych
postów9, kiedy też „[...] bez wyrzutów sumienia oddają się pijaństwu i występnym
skłonnościom”10 – jego bogobojność zdaje się być ułudą. Z przerażeniem przyta-
cza przykłady, kiedy karygodnym występkom wiernych absolutnie nie towarzy-
szą wyrzuty sumienia czy świadomość czynienia zła. Co więcej, w żaden sposób
nie bezczeszczą one poczucia czystości wiary narodu i jego elementarnej poboż-
ności. Nie rażą w Rosji nikogo, ba, absolutnie nie przynoszą ujmy wyznaniu nawet
świętokradcze modlitwy wznoszone w czasie cudzołożnych namiętnych uniesień.
Nie brukają chrześcijańskiego sumienia brutalne zachowania złodziei-zabójców
– spijających krew swych ofiar i upajających się ich przedśmiertnymi konwulsja-
mi – które w porównaniu z nieprzestrzeganiem postu wydają się niewielkim
grzechem11. Największy z nich to, jak mantrę powtarzać będzie prawosławny
chrześcijanin, grzech zaniechania postu, którego nie zmyje żadna pokuta. W obliczu
panicznej trwogi przed boskimi sankcjami: „[...] przekroczyć nakaz Wielkiego Postu
boją się bardziej, niż naruszyć przykazanie: nie zabijaj”12. Naczelna zasada tego
ostatniego, obok modlitwy i jałmużny, zmysłowego „aktu osobistego życia religij-
nego i osnowy religii osobistej”13, żądając wyeliminowania wszelkiego pokarmu
krwawego (mięsnego), wymagającego uśmiercania zwierząt ciepłokrwistych, so-
lennie nakazywała wiernym: „nie dostarczaj pożywki swojej zmysłowości; sta-
wiaj granice temu zabijaniu i samozabijaniu, do których nieuchronnie prowadzi
pogoń za przyjemnościami materialnymi, oczyszczaj i przeobrażaj swoją własną
cielesność”14. Tylko powstrzymywanie się od przyjemności zmysłowych może
wybawić skażoną, będącą „[...] pod władzą grzechu i śmierci”15, duszę prawosław-
nego, stąd też, ku przerażeniu Chappe’a, nawet dwu–trzyletnie dzieci objęte były
wypełnianiem owej duchowej powinności16.

Świadomość wielotygodniowych wyrzeczeń wyzwalała, jakby na zapas, nie-
spożyte dawki energii towarzyszące przygotowaniom ducha i ciała do Wielkiego



110 Jolanta Kazimierczyk-Kuncer

17 Maslenica należy do religijnych, a w zasadzie pogańskich, świąt, znanych już Starej Rusi, na dłu-
go przed przyjęciem chrześcijaństwa. To trwający tydzień okres zabaw, hulanek (od czasów Piotra I
także festiwal fajerwerków) połączony z powszechnym zwyczajem „chodzenia w gości”, głównie na
bliny i napitki alkoholowe. Efektownym obchodom Maslenicy, poprzedzającej Wieki Post przed
Paschą, przyświecał „[...] głęboki tajemny cel: zbliżenie ludzi, zbliżenie członków rodzin, umocnie-
nie więzi rodzinnych, dobrosąsiedzkich stosunków. [...] Na nadejście wiosny należało otworzyć się
z czystym sumieniem i ciałem”. Т.С. Георгиева, Русская культура и православие, s. 200.

18 Е. Каррер д’Анкос, Императрица и аббат, s. 71.
19 История русской культуры, ред. Т. Ямпольская, Москва 2006, s. 240.
20 J. de Maistre, Wieczory petersburskie, s. 156. Ów cytat pochodzi z rozważań jednego z uczest-

ników polemicznego dialogu Wieczorów petersburskich – Senatora (najbliższego rosyjskiego przyjaciela
de Maistre’a Bazylego Stiepanowicza Tamary, biegłego w katolickiej teologii wyznawcy prawosławia).

21 Uzupełnia ową tradycję Paschy Richard Pipes. „Apogeum pijaństwa przypadało na Wielkanoc.
W tym okresie wsie rosyjskie, budzące się z długiego zimowego snu i szykujące się do wyczerpu-
jącego cyklu prac polowych, spowite były w oparach wódki”, zob.: R. Pipes, Rosja carów, przeł.
W. Jeżewski, Warszawa 2006, s. 161.

22 Е. Каррер д’Анкос, Императрица и аббат, s. 137.
23 Ibidem, s. 124. Crematum – z języka łacińskiego, oznacza wódkę.
24 Ibidem, s. 131.
25 А.В. Карташев, История Русской Церкви, т. 2, s. 640. To cytat pochodzący z manifestu

Katarzyny II z 12 grudnia 1762 roku. Ale też, dowodzi autorytatywny historyk i teolog Kartaszow
(1875–1960), sama caryca konsekwentnie zabiegała o to, by pozostać „głową” Cerkwi i „szanować

Postu. Tygodniowy czas Maslenicy17 wykorzystują, zauważa on, niezwykle żywio-
łowo: „[...] rzadko wybierają się w drogę z powodu ludowych hulanek – cały lud
chodzi pijany i pogrąża się w najrozmaitszych burdach”18. Po nim następuje pokut-
ny czas wstrzemięźliwości – w jedzeniu (z pełnym wyłączeniem mięsa, ryb, jajek
i przetworów mlecznych), piciu (trunków alkoholowych), uciechach życia (także
w wypełnianiu powinności małżeńskich) – który naród, w większości, znosi w peł-
nym uniżeniu. Asystą tej wymuszonej, z zacięciem celebrowanej pokory pozosta-
je wiara, że wypełnienie tegoż świętego obowiązku, poczytywanego w Cerkwi za
„[...] środek udobruchania Bożego gniewu”19, doświadczanego poprzez zsyłane przez
niebiosa cierpienia i plagi, przyniesie nie tylko odkupienie win wszelakich – jed-
nostkowych i narodowych, którym można było zapobiec „[...] najpierw przez lep-
sze życie, a po wtóre przez modlitwę”20 – ale i rychłą nagrodę. To z utęsknieniem
oczekiwana perspektywa błogich świąt Paschy, tak bogatej w tradycję, przynaj-
mniej trzydniowego, biesiadowania z towarzyszącym jej zwyczajem „chodzenia
w gości”. Zwieńczeniem radosnych okrzyków wiernych głoszących boski tryumf:
„Chrystus zmartwychwstał!” i pełnej ekstazy, towarzyszącej wymianie pocałun-
ków i święconek-jajek, są niekończące się alkoholowe uczty21, a „jeśli ktoś od-
mówi wypicia, dla gospodarza będzie to najokrutniejsza obraza”22. Sam abat nie
raz „musiał odmówić wypicia owego crematum w imię życia”23.

I religię, która w założeniach sprzyjać winna dobru ogólnoludzkiemu, „[...] na-
ród ten obraca w jeszcze większe zło”24. Jego siłę umacnia w dużym stopniu sa-
mo duchowieństwo, pozostające wciąż zacofanym, plebejskim i leniwym stanem,
mimo dyscyplinujących kondycję jego sumienia i poziomu gnozy reformatorskich
apeli kolejnych władców: Piotra I czy też samej Katarzyny II, która będzie ape-
lować: „Prosty naród pozostaje w ciemnocie i winien być oświecany w duchu
wiary i chrześcijańskiej bogobojności, jednak okazuje się, ku wielkiemu żalowi,
że wielu duchownych nie tylko nie zna prawdziwej drogi do oświecenia społe-
czeństwa, ale z racji niskiego poziomu wykształcenia daje mu zły przykład”25.
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wiarę, ale nie dopuszczać do tego, by miała ona jakikolwiek wpływ na sprawy państwowe”. Zob.
ibidem, s. 638.

26 Dotyczyło to przede wszystkim niższych duchownych, zarządzających cerkwiami w mniejszych
miastach czy wsiach, gdyż groszowe datki na ofiarę nie pokrywały bieżących wydatków parafii. A wie-
lu z nich miało na utrzymaniu także rodziny. Zob. L. Bazylow, Społeczeństwo rosyjskie w I połowie
XIX wieku, Wrocław 1973, s. 277–278.

27 Potwierdzenie tego faktu znajdujemy u znakomitego badacza dziejów Paweł Milukowa (1859–
–1943), który dowodzi, że w XVIII wieku nie udało się osiągnąć wśród duchowieństwa powszechnej
umiejętności czytania i pisania. Jeszcze w 1786 roku w jednej z kazańskich diecezji 381 duchownych
i ludzi cerkiewnych nie potrafiło czytać ani pisać, zob. П.Н. Милюков, История русской нации,
Москва 2008, s. 509.

28 Е. Каррер д’Анкос, Императрица и аббат, s. 135.
29 Ibidem, s. 134. Mowa tu głównie o chęci nawracania etranżerów: luteranów czy katolików. Abat

przywołuje scenę, w której próbowano siłą nawrócić jego sługę-luteranina na wiarę prawosławną.
30 Ibidem, s. 124.
31 Ibidem, s. 132.
32 Obowiązek ten, nałożony na duchowieństwo zarządzeniami Piotra I, zawartymi w opracowanym

w 1721 roku przez Teofana Prokopowicza, pod osobistym nadzorem cara, Regulaminie duchownym,
który aktualny był do XIX wieku (choć okaże się, że i do XX). Zobowiązywał on wszystkich do
ujawniania wszelkich faktów zasłyszanych podczas spowiedzi, godzących w interes władzy. Kon-
sekwencją tej niegodziwości był fakt podjęcia przez duchowieństwo współpracy z policją i niebawem
denuncjowanie politycznych przeciwników reżimu uważane było za święty obowiązek każdego po-
pa, zob. R. Pipes, Rosja carów, s. 248. Na początku XIX wieku, w 1821 roku pojawi się jeszcze jedno
rozporządzenie Synodu: o cenzurze kazań, obowiązku przedstawiania konspektów naczelnikowi
diecezjalnemu, zob. B. Jegorow, Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, przeł.
D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002, s. 86. Uzupełnia powyższe uwagi o dane z XX wieku Aleksander
Lipatow, dowodząc kontynuacji „symfonii” władzy i Cerkwi. Także bolszewizm bezwzględnie pod-
porządkował instytucję Cerkwi reżimowi: „wszystkie stanowiska od patriarchy i niżej, były zatwier-
dzane najpierw przez służby specjalne, później przez organa partyjne. Księża powinni byli składać
sprawozdania ze spowiedzi wiernych odpowiednim organom państwowym. Rekrutacja na uczelnie

Zauważalna – głównie wśród przedstawicieli tzw. białego duchowieństwa, żyją-
cego często w uwłaczającej temu stanowi nędzy26 – ignorancja, nieznajomość
Biblii, nieumiejętność prowadzenia elementarnych dysput teologicznych pozba-
wia kapłanów i diakonów narzędzi, które dawałyby zacofanemu ludowi szansę
poznania praw boskich, gwarantujących wychowanie w duchu nauk Chrystusa27.
Spotykany przez d’Auteroche’a pop albo mnich był najczęściej „[...] nader upa-
siony i z poczciwą fizjonomią [...] niezdarny, z wyglądu głupkowaty”28. Z nieby-
wałym zacięciem oddaje się on najwznioślejszej misji: „[...] chęci nawracania na
wiarę prawosławną całego świata”29, używając do tego celu prozaicznych, sku-
tecznie jednak wspomagających perswazję, różnych przedmiotów (np. talerzy), by
kruszyć nimi skostniałe dusze innowierców czy bezbożników. Oprawa powyższe-
go rytuału wymagała też osobliwego namaszczenia niebiańskim nektarem, wpro-
wadzającym krewkich misjonarzy w błogosławiony stan niebywałej euforii, że ich
„[...] potem odstawiali do domów albo klasztorów w lektykach”30.

Równie mobilizującego ładunku żarliwości brak im jednak w codziennej
posłudze kapłańskiej: „duchowni troszczą się nie o to, ażeby za pośrednictwem
Wiary pielęgnować w narodzie moralność, a o to, by przymusić go do skrupulat-
nego odprawiania religijnych obrzędów, które nie czynią człowieka lepszym”31.
Pikanterii tej dwuwymiarowości moralnej dodaje, bez wątpienia, fakt, że obo-
wiązującą powinnością popów wobec władzy, obciążającą sumienie w najwięk-
szym stopniu, była konieczność ujawniania informacji o ewentualnych niecnych
czynach parafian32. Tak konstruowany kodeks duchowego posłannictwa musiał
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cerkiewne odbywała się pod ścisłą kontrolą owych organów”. Zob. A. Lipatow, Rosja i Polska: kon-
frontacja i grawitacja, Toruń 2003, s. 351.

33 Władimir Kantor uzasadnia, że rosyjscy Europejczycy są, bezsprzecznie, rezultatem kulturo-
wych przeobrażeń Piotra I, a następnie i Katarzyny II. Zob. В. Кантор, Санкт-Петербург: Россий-
ская империя против российского хаоса, Москва 2008, s. 489. Podobnie uważa Georgij Fiedotow,
który dodaje, iż to reformy Piotra I, stawiając Rosję na skrzyżowaniu wielkich kultur Zachodu, stwo-
rzyły swoistą kategorię w narodzie – „rasę” rosyjskich Europejczyków, zob. Г.П. Федотов, Судьба
и грехи России, Санкт-Петербург 1992, т. 2, s. 178, za: В. Кантор, Санкт-Петербург: Российская
империя..., s. 483–484.

34 A. Hercen, Eseje filozoficzne. Rosja i stary świat, t. 2, przeł. W. Bieńkowska, Warszawa 1966,
s. 221.

35 „Русский Вестник” 1876, No 5, s. 110, za: Н.Ф. Дубровин, После Отечественной войны
1812 г. (Из русской жизни начала XIX в.) Наши мистики сектанты, Санк-Петербург 2009,
s. 307.

36 Funkcjonował podział na duchowieństwo „białe”, którego przedstawiciele mogli się żenić, ale
nie mogli awansować, pozostając na zawsze w parafii; przed „czarnym” duchowieństwem, bez-
żennym, zakonnym – kariera cerkiewna, wysokie godności biskupie, arcybiskupie – stały otworem.
Zob. L. Bazylow, Społeczeństwo rosyjskie w I połowie XIX wieku, s. 278.

37 Zob. Е. Каррер д’Анкос, Императрица и аббат, s. 124.
38 J. Cracraft, The Church Reform of Peter the Great, London 1971, s. 238–239, za: R. Pipes,

Rosja carów, s. 248.
39 Dopełnienia tę diagnozę Andrzej Andrusiewicz: „Często pod liturgiczną szatą ukrywał się nie

tylko człowiek nienormalny, ale po prostu niewierzący. W niektórych kręgach duchownych mó-
wiono wprost, że urzędowi kandydaci na biskupów z chwilą otrzymania święceń przyjmowali złego
ducha”. Zob. A. Andrusiewicz, Cywilizacja rosyjska, t. 2, Warszawa 2005, s. 270.

40 Е. Каррер д’Анкос, Императрица и аббат, s. 124.

budzić powszechną zgrozę – a i, w konsekwencji, niemożliwą do przezwyciężenia
niechęć, przeradzającą się z czasem w nienawiść – skutecznie odstręczając wiernych
od instytucji cerkiewnej. Donosicielstwo, z pogrążającym autorytet Cerkwi ha-
niebnym aktem naruszania świętości tajemnicy spowiedzi, wymuszającym czę-
sto także inwigilację, z kretesem łamało już i tak nadwerężony moralny kręgosłup
duchowieństwa. Na fali tegoż wyrachowanego procederu skompromitowani do
cna depozytariusze ludzkich sumień sukcesywnie tracą nie tylko, deprecjonowa-
ny przez ofiary swoich niegodziwości, należny im prestiż i siłę moralną, ale, nade
wszystko, zaufanie, brutalnie odartej z duchowego przewodnictwa, chrześcijańskiej
trzody, w efekcie, dowiedzie także niebawem rosyjski Europejczyk33 Aleksander
Hercen, „chciwość popów, pijaństwo i bliskie związki z policją sprawiły, że stracili
oni wszelki wpływ na lud”34, bo „czyż mogli oni wskazywać na drzazgę [w oku
– dop. J.K.-K.] swoich parafian, kiedy z ich własnych oczu sterczały belki”35.

Przejawów elementarnego szacunku nie doświadczali też u swych przełożonych
– przedstawicieli tzw. czarnego duchowieństwa – wykształconych metropolitów,
arcybiskupów i biskupów36, dla których, z racji pełnej od nich zależności, pozo-
stawali zaledwie pokornymi niewolnikami – rabami37. W istocie jednak, rabami
jawili się wszyscy reprezentanci Cerkwi, niezależnie od hierarchii, bo świadcząc
władzy usługi wedle stworzonego za Piotra I Regulaminu duchownego, związani
byli złożonym w dniu święceń zobowiązaniem: „Przysięgam na Boga wszechmo-
gącego, że będę wiernym, dobrym i posłusznym niewolnikiem oraz poddanym
mojego przyrodzonego i prawdziwego Cara i Władcy”38. Z nieskrywaną odrazą
precyzuje więc d’Auteroche ów świętokradczy kodeks skrywanego pod liturgicz-
ną szatą, złego ducha tej hermetycznej kasty39: „zacofanie, pijaństwo i rozpusta
z kobietami – oto dola rosyjskiego duchowieństwa”40. Nie ugaszą tego niesmaku
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41 Ibidem, s. 221.
42 I.S. Aksakow, Soczinienija, t. IV, Moskwa 1887, s. 91, za: W. Sołowjow, Zaślubiny Wschodu

z Zachodem, oprac. G. Górny, red. M. Terlikowska, Warszawa 2007, s. 49.
43 Urodzony we Francji Charles-François-Philibert Masson wychowywał się w Szwajcarii. W Pe-

tersburgu pojawił się w 1786 roku, by osiąść tutaj, ożenić się i założyć rodzinę. Był wykładowcą
artyleryjskiego i inżynieryjnego szlacheckiego korpusu kadetów, nauczycielem matematyki wielkich
książąt Aleksandra i Konstantego, a następnie sekretarzem księcia Aleksandra – przyszłego cara. Za
czasów panowania Pawła I on i jego brat zostali wydaleni z Rosji, a jego żona i córka dołączyły do
niego dopiero po kilku latach.

44 Masson pisał swe Секретные записки о России na przestrzeni 1790–1799, w 1800 roku poja-
wiły się pierwsze dwa tomy (równocześnie w Amsterdamie i Paryżu), a III tom w 1802 roku, ale nie
wskazywano imienia ani nazwiska autora. Także i te memuary doczekały się błyskawicznej reakcji cara
Pawła I i w ślad za mistrzynią szkoły refutacji – Katarzyną II, dołączyli kolejni obrońcy rosyjskiego
systemu. Z polemiką wobec Massona wystąpił August von Kotzebue – dworzanin sławiący rządy
dobrodusznego cara Pawła I – którego memuarysta nazywał płatnym najemnikiem i skrybą cara, na-
czelnym „hipokrytą ludzkości”. Zob. R. Forycki, Droga do Rosji. Spór o imperium carów, s. 82–87.
W Rosji książka długo była na liście zakazanych, choć z sukcesem krążyła przez ten czas w rękopi-
sach.   

45 Ш.Ф. Массон, Секретные записки о России времени царствования Екатерины II
и Павла I, ред. Е.Э. Лямина, А.М. Песков, Москва 1996, s. 137. Posługuję się pierwszym, niepełnym
tekstem przekładu, całość bowiem jeszcze nie została przetłumaczona na język rosyjski.

46 Zob. Н.А. Бердяев, Судьба России, Москва 2008, s. 387, 557.
47 Ш.Ф. Массон, Секретные записки о России..., s. 137.

subtelne próby ocieplenia jego ponurego i perwersyjnego obrazu wspomnieniami
z, jednostkowych wprawdzie, spotkań abata z prawymi, wykształconymi, biegły-
mi „[...] w naukach, historii, literaturze”41 biskupami, których wiedza, moralność
zjednywała sobie szczery podziw i szacunek całej Rosji, rehabilitując niejako,
w skromnym jednak bardzo stopniu, autorytet stanu kapłańskiego. Jednak sza-
tańsko opętani słudzy boży, pozostający we władzy grzesznego potencjału miaz-
matów (i nie dotyczyło to tylko niższego, białego duchowieństwa) i ich duchowy
paraliż kładły się długim cieniem na całą hierarchię rosyjskiej Cerkwi, tworząc w jej
łonie w miejscu życiodajnych zasad zaledwie zazdrośnie chronioną „[...] przy-
zwoitość, decorum, by ukryć przed oczami świata „[...] wiele zła, które pod zasło-
ną «piękna», «przyzwoitości», jak rak, jak rdza, toczy i zżera najważniejszy nerw
naszego [rosyjskiego – dop. J.K.-K.] duchowo-społecznego organizmu”42.

Podobnym sztafażem odcieni kreśli portret pasterzy rosyjskiej Cerkwi i jej
wiernych Charles-François Masson43, który pojawi się w Rosji Katarzyny II za-
ledwie 25 lat po abacie, w 1786 roku. W swoich dziennikach z pobytu na obcej
ziemi zatytułowanych Секретные записки о России времени царствования
Екатерины II и Павла I44 wiele uwagi poświęca narodowi, jego mentalności
naznaczonej bolesnym stygmatem, który brutalnie naznacza oblicze Rosjanina:
to niewolnik, w duszy którego znacznie „[...] więcej poddaństwa, niż despotyzmu
w rządach”45. Duszę tę z kretesem wypełnia „mesjanistyczna wrażliwość”, a two-
rzą ją, współgrające ze sobą i pozostające w pełnej harmonii, nieprzeniknione
pokłady pokory, wysoki próg wytrzymałości na wszelkie cierpienia i silna potrze-
ba egzaltacji eschatologią46. U źródeł tejże tajemnej siły narodu leży, według me-
muarysty, wszechpanujący w Rosji strach i powszechny brak wolności, a opętańcze
kajdany bezlitośnie spychały go do upokarzającej kategorii pogańskich dzikusów,
którzy niczym rozlazłe „robactwo” pełzają po rosyjskiej ziemi47.

Zdeprawowany, tłamszony nędzą i okowami niewoli naród, wiekami zalewa-
ny falą wyrafinowanych zabobonów pozbawiony jest, definiuje Masson, głównego
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48 Niosła ją, zdaniem Piotra Czaadajewa, bizantyńska spuścizna, dzięki której naród stał się wy-
tworem zasady religijnej. Zob. Z listu P. Czaadajewa do hrabiego Adolfa de Circourta, w: P. Czaa-
dajew, Listy, przeł. M. Leśniewska, L. Suchanek, Kraków 1992, s. 257–259.

49 Н.А. Бердяев, Истоки и смысл русского коммунизма, Москва 1990, s. 125.
50 W. Jerofiejew, Encyklopedia duszy rosyjskiej. Romans z encyklopedią, przekład A. de Lazari,

Warszawa 2003, s. 17.
51 Ku zaskoczeniu, w Wilczym notesie Mariusza Wilka odnalazłam lakoniczną, niezwykle kry-

tyczną, by nie rzec nazbyt śmiałą, wzmiankę dyskredytującą powyższe informacje Massona, który,
zdaniem dziennikarza, „[...] po ośmiu latach życia wśród Ruskich wypisywał bzdury, jakoby ich
wielkopostne menu dopuszczało rybę”. Zob. M. Wilk, Wilczy notes, Warszawa 2007, s. 137. Istotnie,
ryby, podobnie jak mięso i jajka, odrzucano jako zakazane w poście. Głównym, spożywanym raz
dziennie pokarmem (w soboty i niedziele dwukrotnie) był postny chleb bądź suchary z wodą, a także
warzywa i owoce. Zob. М.М. Забылин, Праздники, обряды и обычаи русского народа, Москва
2008, s. 51.

52 Co ciekawe, funkcjonował (głównie na wsiach) zwyczaj wyliczania u nowonarodzonych po-
tencjalnego czasu poczęcia, ze szczególnym uwzględnieniem okresu objętego nakazem wielko-
postnej wstrzemięźliwości, by piętnować tych, którzy przekroczyli ów „zakon”. Zob. М.М. Забылин,
Праздники, обряды и обычаи русского народа, s. 51.

53 Ш.Ф. Массон, Секретные записки о России..., s. 141.

moralnego źródła – religii, z jej duchowym najwyższym dobrem: tradycją „pier-
wotnej czystości”48. Ów identyfikujący prawosławnego chrześcijanina makrodefi-
cyt, głęboko osadzony na skażonej doktrynalną niemocą prawdzie o konieczności
rezygnacji z odrażającego ziemskiego żywota, wzywał naród do powszechnej
bierności, do zerwania z ziemską rzeczywistością. Nieograniczony zaś ramami
przeszłości, teraźniejszości, a i (niestety) przyszłości, wszechpotężny dziejowo fun-
dament rosyjskiego uniwersum: „Carstwo władcy i Carstwo Boga tworzą jedność”49

– z ideą absolutnego podporządkowania Cerkwi władzy, która, imitując boski
majestat, dławiła swoim totalitaryzmem i religię i naród – był katalizatorem no-
wej jakości życia religijnego, jej osobliwych kanonów wiary. W tej, na wskroś
skostniałej w bizantyńskiej schedzie, tylko już pozornie świętej Rusi-Rosji, która,
jak się okazuje, niezmiennie od wieków „[...] płonie od formalnej religijności”50,
perfekcyjnie prowadzona przez władzę, pozostającą w pełnej symfonii z Cerkwią,
ideologiczna krucjata rewidowała stan ducha nawet najzacieklejszych jej wy-
znawców. Zredukowany do minimum dekalog chrześcijanina zasadzał się na silnie
eksponowanym przykazaniu powszechnej nabożności, wiążąc poszukujący abso-
lutnego dobra naród jedynie tradycją powierzchownej obrzędowości. Tylko rygo-
rystycznie przestrzegane długie posty (cztery nakazywane były przez samą Cerkiew),
z zalecaną tygodniami (nawet do siedmiu tygodni) wycieńczającą organizm die-
tą – która dopuszczała konsumpcję ryb51, a nade wszystko warzyw, grzybów
– połączoną z nakazami: wstrzemięźliwości seksualnej52 i porzucenia tabaki, po-
tencjalnie otwierały przed nim tkliwie wypatrywane bramy pozaziemskiego raju.
Niepojęte dla Europejczyka pozostają zasady etyczne, odpuszczające winy złodzie-
jom i zabójcom, których niecne występki w oczach popów-bigotów okazywały
się znacznie mniejszym grzechem niż zaniechanie prymarnego paschalnego wy-
rzeczenia: „Kradzież albo zabójstwo, z taką łatwością odpuszczane są przez po-
pów, w oczach hipokryty to mniejszy grzech, niż zjedzenie jajek, mięsa albo mleka
w poście”53.

Szokująca europejskiego chrześcijanina jest też ilość dni świątecznych
(oprócz 52 niedziel, dodatkowo 60 świąt cerkiewnych), które na dworze carskim
są okresem niekończących się balów i biesiad, w miastach zaś to pełne swawoli
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54 Ibidem, s. 139.
55 Zob. ibidem, s. 141.
56 Zob. ibidem, s. 142.
57 W. Bieliński, Pisma filozoficzne, t. 2, przeł. W. Anisimow-Bieńkowska, Kraków 1956, s. 414.
58 Сочинения Филарета, т. 1, s. 199, za: Н.Ф. Дубровин, После Отечественной войны 1812 г.

(Из русской жизни начала XIX в.), s. 280.
59 Ibidem.
60 Zob. W. Jerofiejew, Encyklopedia duszy rosyjskiej..., s. 16.
61 M. Zdziechowski, Wpływy rosyjskie na duszę polską, w: Dusza polska i rosyjska, red. A. de La-

zari, Warszawa 2004, s. 168.

„[...] dni rozpusty i pijaństwa”54. Nie mniej zadziwia Massona powszechny w na-
rodzie zwyczaj groteskowego obcowania z obrazami świętych, z miedzianymi
(chłopstwa) i srebrnymi bądź złotymi (szlachty) ikonkami, najczęściej Mikołaja
Cudotwórcy bądź wybranego orędownika. Noszono je najczęściej w kieszeniach,
by w każdej, pożądanej boskiego wsparcia chwili, móc odwołać się do Stwórcy,
a schemat tegoż intymnego kontaktu sprowadzał się w pierwszej kolejności do
czynności higienicznych: oplucia ikonki, by ją następnie przetrzeć (szlachta ra-
czej nie pluła, tylko przecierała), po czym wznoszono 40-krotne chwalebne: Boże,
zmiłuj się. W iście ironicznym tonie brzmią przykłady spektakularnych dialogów
wiernych z Bogiem, których był świadkiem. Znana mu księżna za spotykane ją
dobro dziękowała świętemu protektorowi żarliwą modlitwą i blaskiem licznie za-
palanych świec, za zesłane zaś nieopatrznie nieprzyjemności bezceremonialnie
przywoływała go do porządku ordynarnymi obelgami, zakazując modlitw także
swoim sługom55. Z kolei kobieta publiczna, jawnogrzesznica słynęła z tego, że
w trakcie świadczenia swoich usług – jako znak złożenia ofiary bogini miłości
Wenus – gasiła świece, zakrywając muślinem ikonę56. Tenże zaskakujący obsku-
rancki pragmatyzm bojaźni bożej – o skali którego świadczyć będą rodzimi patrio-
ci (choćby Wissarion Bieliński): „Rosjanin wymawia imię boże drapiąc się w tyłek.
O świętym obrazie zaś powiada: Nada się – można się pomodlić, nie nada się
– można garnek przykryć”57 – niezbicie dowodzi, jak silnie zainfekowany fana-
tyzmem i pruderią był naród, jak w swej zracjonalizowanej, czy też spauperyzo-
wanej, percepcji religii zbaczał na kulturowe manowce. W tej przestrzeni wierni
zdawali się pozostawać spekulatywną dekoracją – „bałwanami”, którzy „służą Bo-
gu jak niewolnicy, nie tyle po to, by wypełniać Jego wolę, ile po to, by uniknąć
Jego gniewu”58.

W tym kłębowisku powszechnej ignorancji, tonący w morzu ubóstwa i upo-
korzenia naród, opętany szatańską mocą zabobonów, z lekkością poddaje się
magii irracjonalnego świata, kompromitując się w oczach przybyszów z Europy.
Ta ponadzmysłowa przestrzeń, w której „[...] sporo przesądów, ani krzty religij-
ności”59 nie ograniczała go jednak, raczej urzekała i zapewne dzięki tej niepojętej
sile instynktu, dusza rosyjska – zatopiona w swoim, chrześcijańskim w zewnętrz-
nych formach doświadczeniu60 – niczym ptak „nawet leżąc w grzechu, trzepoce
skrzydłami i zrywa się do lotu i dlatego pomimo grzechu, umie ona [...] zachować
świętość”61. Ów etyczny relatywizm rodził się wspólnymi siłami: narodu i Cerkwi,
choć szczególne zasługi w tej kwestii przypisuje Masson właśnie pozostającemu
w wielkiej pogardzie duchowieństwu. Ze swoim uwłaczającym chrześcijańskiej
idei brakiem umiejętności egzegezy i amoralnym trybem życia hańbi ono wize-
runek ziemskich namiestników Boga: „wielu z nich to niepiśmienni; ich rozpusta
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62 Ш.Ф. Массон, Секретные записки о России..., s. 140.
63 Ibidem, s. 140.
64 Rozpusta szerzyła się w tychże czasach wśród zarówno kapłanów cerkiewnych, jak i zakonni-

ków, zakonnic. Znane są, nieodosobnione zresztą, przypadki skandalów za murami klasztorów.
W okolicach męskich klasztorów budowano pospiesznie miasteczka, w których gros mieszkańców
stanowiły kobiety wątpliwej reputacji, wykorzystywane przez zakonników. Złą sławą cieszyły się także
żeńskie klasztory, w pobliżu których odnajdywano ślady szkielecików noworodków, zob. B. Jegorow,
Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, s. 69. W XVIII wieku „złota młodzież
moskiewska przechwalała się posiadaniem różańców i modlitewników – atrybutów przynależnych
wyłącznie mniszkom. Cudzoziemcom opowiadano bez żenady o skandalach obyczajowych za klasz-
tornymi murami”. Zob. A. Andrusiewicz, Cywilizacja rosyjska, t. 2, s. 270.

65 Zob. Ш.Ф. Массон, Секретные записки о России, op. cit.
66 W. Bieliński, Pisma filozoficzne, t. 2, s. 414.
67 Ibidem, s. 415.
68 Stan duchowny stał się stanem dziedzicznym, u schyłku życia możliwe było przekazanie go

synom bądź zięciom. Zob. L. Bazylow, Społeczeństwo rosyjskie w I połowie XIX wieku, s. 277. Wy-
magana była jedynie zgoda dziedzica, który u biskupa zabiegał o usankcjonowanie jego decyzji.
To prawo dziedziczenia zniesiono dopiero za Aleksandra II, w 1869 roku, pozbawiając dzieci du-
chownych możliwości przynależenia do stanu duchownego, zob. B. Jegorow, Oblicza Rosji. Szkice
z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, s. 64.

69 W XVII-wiecznych dziennikach z podróży Adama Oleariusa, saksońskiego matematyka, fizyka
i historyka uniwersytetu w Leibnitz, których bywał w Rosji w latach 1633–1634 i 1635–1639 w ra-
mach wizyt poselskich, a swoje wrażenia z pobytu opublikował w dziennikach Relation du voyage
d’Adam Olearius en Moscovie, Tatarie et Perse, pojawia się zapis, że najwyżej jeden ruski mnich
na dziesięciu znał modlitwę Ojcze Nasz, a „[...] ówcześni patriarchowie byli kompletnymi nieukami
w sprawach wiary i nie mogli wdawać się w dyskusje teologiczne z cudzoziemcami”. Zob. Н.М. Ни-
кольский, История русской Церкви, Москва 1931, s. 62, za: R. Pipes, Rosja carów, s. 234, a także
Przedmowa Helene Carrere d’Encausse w: Е. Каррер д’Анкос, Императрица и аббат, s. 7–8.

70 W tym czasie funkcjonowało zaledwie 26 seminariów. Zob. J.H. Billington, Ikona i topór. Histo-
ria kultury rosyjskiej, przeł. J. Hunia, Kraków 2008, s. 269.

i ordynarne nieokrzesanie tylko zwiększają pogardę w stosunku do nich”62. Sam
często bywał świadkiem szokujących scen na ulicach Moskwy i Petersburga, jak
pijani kapłani ze śpiewem na ustach (zarówno popi, jak i mnisi) „[...] zataczając
się, lżąc sobie wzajemnie, mówią głupoty przechodniom i znieważająco obścisku-
ją kobiety”63. To niedouczona, ordynarna i zdemoralizowana, głównie pijaństwem,
chciwością, a i rozpustą64 kasta – uzmysławia Europie memuarysta65. Jego nie-
wybredne konkluzje zyskują na wiarygodności w konfrontacji z deprymującą
narracją rosyjskich Europejczyków, którzy niebawem dopełnią ów portret duchow-
nego stanu, będącego „[...] uosobieniem obżarstwa, chciwości, służalczości i bez-
wstydu”66. Odznaczał się „[...] zawsze jedynie grubymi brzuchami, pedantyzmem
teologicznym i potworną ciemnotą”, a godnym najwyższego uznania był zawsze
jedynie jego dyletantyzm i „[...] wzorowy indyferentyzm w sprawach wiary”67.

Postępujący proces deprawacji instytucji cerkiewnej w znacznym stopniu
pogłębiały powszechne praktyki przejmowania – dzięki tradycji dziedziczenia68

– zarządu nad cerkwią i jej wiernymi przez niewykształconych synów popów69,
którzy mieli zdecydowaną przewagę nad absolwentami seminariów duchownych70.
Profanacji czystości wiary i demoralizacji młodych adeptów sprzyjał również system
wdrażania ich w obowiązki duchownego, z funkcjonującym od wieków katalogiem
niechlubnych metod cerkiewnej dydaktyki. Wśród nich głośnym echem odbijały
się powszechnie tolerowane bijatyki z parafianami przy ołtarzu: najczęściej ofia-
rą okazywał się pop, po czym udzielał on swoim oprawcom błogosławieństwa,
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71 Zob. Ш.Ф. Массон, Секретные записки о России..., s. 140.
72 Ibidem.
73 Н.Ф. Дубровин, После Отечественной войны 1812 г. (Из русской жизни начала XIX в.),

s. 307. Są to komentarze znanego historyka-akademika i sekretarza Imperatorskiej Akademii Nauk
Nikołaja Dubrowina (1837–1904), redaktora czasopisma „Русская старина”, z którego pochodzi też
wiele odniesień źródłowych w tejże, cytowanej już wyżej monografii.

74 Ibidem, s. 306–307.
75 Zob. A. Hercen, Pisma filozoficzne. Rosja i stary świat, t. 2, s. 184.
76 Ibidem, s. 187, 186.
77 В.С. Соловьев, Сочинения в двух томах, Москва 1989, s. 259, za: A. Lipatow, Rosja i Polska:

konfrontacja i grawitacja, s. 346.
78 W. Sołowjow, Idea rosyjska, w: W. Sołowjow, Zaślubiny Wschodu z Zachodem, s. 42.
79 N. Bierdiajew, Królestwo Ducha i Królestwo cezara, przeł. H. Paprocki, Kęty 2003, s. 39.
80 A. Besancon, Święta Ruś, przeł. Ł. Maślanka, Warszawa 2012, s. 28.
81 Ш.Ф. Массон, Секретные записки о России..., s. 140.
82 Tyfon w mitologii greckiej to bóg huraganów, najstraszniejszy potwór. Cytowany wyżej Se-

nator – bohater Wieczorów petersburskich – wyjaśnia metafizykę słowa Tyfon, które „[...] było

za które w podzięce całowano mu ręce71. Równie kompromitującym rytuałom
oddawali się duchowni w trakcie odprawiania nabożeństw, w czasie których bez
zażenowania „[...] przeklinają przed ołtarzem, biją służbę parafialną i głośno, po
grenadiersku, komenderują, jaką świecę zapalić, jaki obraz przysunąć i z jakiej
księgi czytać”72. Dla bezecnych profanatorów miejsce szczególnego kultu – świę-
ty ołtarz zamienia się odstręczający jarmark, z którego dochodzą echa bezustan-
nych kłótni, krzyków i przekleństw73. Towarzyszące tym wynaturzeniom pijań-
stwo i odrażająca rozwiązłość obyczajów, pozostające w spolegliwej symbiozie
z powyższym, antychrześcijańskim modus vivendi, były ze wszech miar fatalnym
stymulatorem edukacji przyszłych sług bożych. W tym dramatycznym quasi-
chrześcijańskim świecie duchowy rozkład następował błyskawicznie, a ferment
deformowanej tożsamości czynił z syna popa, jak i z absolwenta seminarium za-
ledwie niefachowego i niefrasobliwego podwykonawcę, który z każdym dniem
swej posługi „[...] coraz bardziej dziczał, stawał się ordynarny, zapominał o swo-
ich obowiązkach, tracił poważanie dla cerkwi i religii i postrzegał swój stan jako
rzemiosło znanej kasty, czy cechu”74.

Masson definiuje ostatecznie kondycję wiernopoddańczej rosyjskiej Cerkwi,
która trwając w swej wielowiekowej posłudze ziemskiemu namiestnikowi Boga,
uczy naród ślepego posłuszeństwa, a ono jako pierwsza cnota kościoła greckie-
go75, niczym „trąd bizantyjski” kształcić będzie osobowość Rosjanina z silnie
rozwiniętym darem rezygnacji76. Nie bacząc na to, że „niewolnictwo cerkwi jest
sprzeczne z jej godnością duchową, z jej boskim pochodzeniem, z jej wszechświa-
towym powołaniem”77 – jako „[...] palladium wąskiego narodowego partykula-
ryzmu”78 zdołała zaledwie wyświęcić „[...] nowy sakrament, sakrament władzy
cesarza”79. Z gorzką ironią demaskuje status jej świątobliwych, à rebours, przed-
stawicieli, niemiłosiernie bezczeszczących fundament jedynej, prawdziwej wiary
– liturgię, której w istocie „[...] piękno jest chwałą Boga”, która w swej idei
„przenosi do nieba [...] dostarcza pierwocin przebóstwienia”80, a którą moralni
odszczepieńcy i obskuranci, „ci kapłani Chrystusa” [...] wystawiają na pośmiewisko
wszystkie ceremonie, w rzeczywistości wcale nie zabawne”81. Ukarane w końcu
za wszelkie zuchwalstwa przeciw Bogu i wiernym duchowieństwo, potężne siłą
mitologicznego Tyfona82, stanie się, jak ekstrapoluje pół wieku później markiz
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w starożytności symbolem wszelkiego zła, zwłaszcza zaś plag doczesnych...”. Zob. J. de Maistre,
Wieczory petersburskie, s. 158.

83 A. markiz de Custine, Rosja w 1839 roku, t. 2, przeł. P. Hertz, Warszawa 1995, s. 427.
84 A. Hercen, Pisma filozoficzne. Rosja i stary świat, t. 2, s. 32.
85 I.S. Aksakow, Soczinienija, t. IV, Moskwa 1887, s. 125–126, za: W. Sołowjow, Zaślubiny Wscho-

du z Zachodem, s. 46.
86 Ibidem, s. 100, za: W. Sołowjow, Zaślubiny Wschodu z Zachodem, s. 46–47.
87 К. Леонтьев, Восток, Россия и славянство, Москва 2007, s. 145.

de Custine, żałosną ofiarą rosyjskiej Cerkwi, jej historii i sumienia – najpokorniej-
szym z niewolników samowładztwa, które „[...] nigdy nie będzie niczym innym
niż oddziałem straży w mundurach nieco tylko różniących się od uniformów świec-
kiej armii cesarstwa”83.

Pod szokującą, głównie samych Rosjan, XIX-wieczną historiozoficzną kon-
taminacją niezwykle błyskotliwego markiza, epigona Chappe’a d’Auterocha
i Charles’a Massona – wypływającą także z XVIII-wiecznych źródeł: memuarów
wyżej cytowanych autorów – podpisze się wielu, także wspomniany już Aleksan-
der Hercen. Jego ekstremalne rekonstrukcje rosyjskiego systemu religijnego sy-
tuują ujarzmioną przez władzę Cerkiew „[...] na zgniłej glebie Bizancjum”84, z której
wyrosło zachwaszczone i chore prawosławie. I „ulotniła się dusza; ideał został
podmieniony, to znaczy na miejscu ideału Cerkwi obudził się ideał państwowy
i prawda wewnętrzna została zastąpiona prawdą formalną, zewnętrzną”85. W tak
przyjętej formie ideowego kamuflażu prawosławie, sankcjonowane „[...] wyciąg-
niętym, podniesionym mieczem” władzy, pozostanie jedynie jej niewolnikiem,
a Cerkiew strażniczką „ortodoksji”, zatwierdzonej przez symfonię: świętych
Ojców i Kodeksu Praw Cesarstwa Rosyjskiego”86, która uczyni zeń zhańbioną
podporę knuta i fanatycznego sługę despotyzmu. W konsekwencji, hołdowniczy
konserwatyzm idei prawosławia – ów antycywilizacyjny precedens niczym ducho-
wy kataklizm zawładnął narodem, wypełniając swoim bezmiarem rosyjską prze-
strzeń kulturową. I tenże bizantyński duch – puentuje rosyjski myśliciel Konstanty
Leontjew – niezmiennie od wieków, niczym zaklęta mistyczna, czy może też, w du-
żej mierze, także mistyfikatorska karma „[...] как сложная ткань нервной систе-
мы, проникают навсквозь весь великорусский общественный организм”87.
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THE ORTHODOX FAITH AND CHURCH IN FRENCH ROSSICA
OF THE 18TH CENTURY – CHAPPE D’AUTEROCHE AND CHARLES MASSON

Summary

The presentation shows the polemics of French travellers: Chappe d’Auteroche and
Philip Mason, who reveal the secrets of Russian mirage during their journeys to Russia of
Catherine II. The Orthodox faith and the institution of the Orthodox Church, which along-
side the despotism of the authorities turn out to be the major source of Russia’s gloomy
history, are at the heart of their reliable and insightful analyses. Revealing the weaknesses of
the faith, it is the religion where they discover a hidden spring of Russian politics, which
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made the nation become the slavish peasants taught only to humble if confronted with force.
Devoid of freedom or authority, the Orthodox Church, fully dependent on secular power,
serves the despotic ruler.

Adj. Izabela Ślusarek



1 „Magus et nigromanticus” (Chronica minor auctore minorita Erphordiensi, ed. O. Holder-Egger,
w: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 24, ed. G. Waitz et al., Hannover 1879, s. 186).

2 Interpretacją legendy o mówiącej głowie Gerberta zajmowali się m.in.: R. Mills, Talking Heads,
or, a Tale of Two Clerics, w: Disembodied Heads in Medieval and Early Modern Culture, eds.
C. Santing, B. Baert, A. Traninger, Leiden 2013; M. Oldoni, Gerberto e il suo fantasma. Tecniche della
fantasia e della letteratura nel Medioevo, Napoli 2008, rozdział La fabbrica del fantastico; M. Otter,
Inventiones: Fiction and Referentiality in Twelfth-century English Historical Writing, Chapel Hill
1996, s. 109–111; E.R. Truitt, Celestial Divination and Arabic Science in Twelfth-Century England:
The History of Gerbert of Aurillac’s Talking Head, „Journal of the History of Ideas” 2012, 73, 2,
s. 201–222.

3 Posługuję się terminem „mówiąca głowa” ze względu na występowanie czasownika loquor,
loqui w średniowiecznych tekstach zawierających opowieść o magicznej głowie stworzonej przez
Gerberta. W anglojęzycznych opracowaniach tematu spotyka się przeważnie określenie talking head.
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DE CAPITE LOQUENTE – GENEZA LEGENDY O MÓWIĄCEJ GŁOWIE
PAPIEŻA SYLWESTRA II

Gerbert z Aurillac, umierając w 1003 roku, miał za sobą jedynie cztery lata za-
siadania na tronie Piotrowym jako papież Sylwester II. Już za życia wsławił się
jako wybitny logik, matematyk i astronom. Jednak jego dokonaniom szybko zaczę-
ła towarzyszyć aura tajemniczości, która z czasem przybrała postać niezwykłych
legend, w których głoszono, że był nie tylko wielkim uczonym, ale także „magiem
i czarnoksiężnikiem”1. Zarówno jego nadzwyczajną wiedzę, jak i awans na sam
szczyt hierarchii kościelnej tłumaczono wtajemniczeniem w sztukę magii oraz za-
warciem paktu z diabłem. Wśród licznych legend opartych na tych podejrzeniach
jedną z najciekawszych stanowi opowieść o magicznej mówiącej głowie, którą
papież Sylwester miał skonstruować w celu przepowiadania przyszłości.

Wielu mediewistów podejmowało się już badań nad tą legendą, jednak do
tej pory nie pojawiła się praca, która wyczerpująco naświetlałaby różnorodne
tradycje, z których wywodzi się historia mówiącej głowy2. Celem niniejszego arty-
kułu jest więc zbadanie, w jakich wyobrażeniach – starożytnych i średniowiecz-
nych – zakorzeniona jest ta legenda oraz jak przejawiają się one w tworzących
ją tekstach3.
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4 P. Bietenholz, Historia and Fabula: Myths and Legends in Historical Thought from Antiquity
to the Modern Age, Leiden 1994, s. 108–109.

5 Zob. R. Allen, Gerbert, Pope Silvester II, „The English Historical Review” 1892, 7, 28,
s. 625–668.

6 Dokładny opis metod pedagogicznych Gerberta można znaleźć w kronice napisanej przez jed-
nego z uczniów, mnicha Richera z klasztoru św. Remigiusza: Richerus, Historiae, ed. H. Hoffmann,
w: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 38, ed. H. Hoffmann, Hannover 2000, III, 46–54,
s. 193–198. Więcej na temat działalności Gerberta jako nauczyciela można znaleźć w: O. Darlington,
Gerbert, the Teacher, „The American Historical Review” 1947, 52, 3, s. 456–476.

7 Lettres de Gerbert (983–997), ed. J. Havet, Paris 1889, 92, s. 85.
8 Zob. list Gerberta, w którym zgadza się on zbudować taką sferę, w zamian za co mnich Remigiusz

miał przesłać mu przepisaną Achilleidę Stacjusza (Lettres de Gerbert (983–997), 134, s. 121).
9 P. Bietenholz, Historia and Fabula..., s. 109.

10 Willelmus Malmesburiensis, Gesta regum Anglorum, ed. G. Waitz, w: Monumenta Germaniae
Historica. Scriptores, 10, ed. G.H. Pertz, Hannover 1852, II, 172, s. 464.

WYBITNY UCZONY, NAUCZYCIEL KRÓLÓW

Już przez sobie współczesnych Gerbert z Aurillac był uważany za człowie-
ka o wybitnym intelekcie i ogromnej erudycji4. Tę opinię zawdzięczał świetnej
znajomości nauk ścisłych, takich jak arytmetyka, geometria czy astronomia,
w których kształcił się podczas paroletniego pobytu w Hiszpanii. Posiadał rów-
nież szeroką wiedzę w zakresie literatury antycznej. Niewiele wiadomo jednak na
temat wcześniejszego życia Gerberta. Urodził się około 940 roku, a podstawowe
wykształcenie odebrał w klasztorze św. Geralda w Aurillac5.

Po powrocie z Hiszpanii Gerbert żywo zaangażował się w trzy główne sfe-
ry działalności: życie Kościoła, politykę oraz nauczanie. Dla rozwoju legendy
o mówiącej głowie najistotniejsza okazała się ta ostatnia dziedzina. W 972 roku
Gerbert został wyznaczony do kierowania szkołą katedralną w Reims, gdzie po-
został przez prawie 10 lat. Szybko zyskał sławę świetnego nauczyciela6. Wydaje
się, że jako pierwszy wprowadził do szkoły rozmaite pomoce naukowe mające
ułatwić uczniom zrozumienie omawianych tematów. Na przykład w jednym z listów
Gerbert opisuje wykonany własnoręcznie schemat przedstawiający zagadnienia re-
toryczne w łatwy do zapamiętnia sposób7. Oprócz tego konstruował przyrządy
naukowe, takie jak np. astrolabium służące do wyznaczania położenia ciał nie-
bieskich. Przyrządy Gerberta stały się na tyle znane, że uczeni z innych ośrodków
prosili, żeby i dla nich takie skonstruował8. Wśród uczniów Gerberta były waż-
ne osobistości epoki, m.in. Robert, syn i następca Hugona Kapeta, a poza Reims
także cesarz Otton III.

LEGENDARNE LOSY UCZONEGO PAPIEŻA

Po śmierci Gerberta zaczęto przypisywać mu coraz większą wiedzę, a także
podejrzewać go o znajomość magii9. Jednak legenda o mówiącej głowie pojawiła
się w literaturze po raz pierwszy dopiero około 1126 roku w kronice Gesta re-
gum Anglorum autorstwa angielskiego mnicha Williama z Malmesbury10. Jest to
pierwszy zachowany zapis tej historii, a zarazem najbardziej rozbudowany.
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11 „Et Gerbertus quidem, paulo post completum miliarium ascendens de abisso permissionis di-
vinae, quatuor annis sedit mutato nomine dictus Silvester secundus. Et per quae multos decepit, per
eadem demonum responsa deceptus, morte improvisa Dei iudicio est interceptus. Hic responsum a suo
demone acceperat se non moriturum, nisi prius in Ierusalem missa ab eo celebrata. Hac ambage, hac
nominis equivocatione delusus, dum civitatem Ierusalem sibi predictam credit, Romae in aecclesia, quae
vocatur Ierusalem, missam faciens in die stacionis, ibidem miserabili et horrida morte preventus, inter
ipsas mortis angustias supplicat manus et linguam sibi abscidi, per quas sacrificando demonibus Deum
inhonoravit” (Beno, Gesta romanae aecclesiae contra Hildebrandum, ed. K. Francke, w: Monumenta
Germaniae Historica. Libelli de Lite Imperatorum et Pontificum, 2, eds. E. Dümmler, F. Thaner,
E. Sackur et al., Hannover 1892, II, 4, s. 377).

12 „Haec Aquitannici verba ideo inserui, ne cui mirum videatur quod de Gerberto fama dispersit:
fudisse sibi statuae caput, certa inspectione syderum, cum videlicet omnes planetae exordia cursus
sui meditarentur, quod non nisi interrogatum loqueretur, sed verum vel affirmative vel negative
pronunciaret. Verbi gratia diceret Gerbertus: Ero apostolicus? responderet statua: Etiam – : Moriar
antequam cantem missam in Ierusalem? Non. Quo illum ambiguo deceptum ferunt, ut nihil excogitaret
poenitentiae, qui animo blandiretur suo de longo tempore vitae. Quando enim Ierosolymam ire
deliberaret, ut mortem stimularet? Nec providit, quod est Romae ecclesia Ierusalem dicta [...]. Quocirca
cum uno illorum dierum Gerbertus ad missam se pararet, invaletudinis ictus ingemuit, eademque
crescente decubuit: consulta statua, deceptionem et mortem suam cognovit. Advocatis igitur cardi-
nalibus, diu facinora sua deploravit. Quibus inopinato stupore nec aliquid referre valentibus, ille
insaniens et prae dolore ratione hebetata, minutatim se dilaniari et membratim foras proici iussit”
(Willelmus Malmesburiensis, Gesta regum Anglorum, II, 172, s. 464, tłumaczenie – E.B.).

13 William of Newburgh, Historia rerum Anglicarum, w: Chronicles of the reigns of Stephen,
Henry II., and Richard I., Vol. II, ed. R. Howlett, London 1885, V, cap. VI, s. 426.

Do procesu powstawania legendy przyczynił się jednak nieco wcześniej kar-
dynał Beno, który około 1080 roku wykorzystał postać Sylwestra II w dziele Gesta
romanae aecclesiae contra Hildebrandum, godzącym w papieża Grzegorza VII.
Przedstawił on historię przepowiedni, którą Gerbert otrzymał od demona i wedle
której miał nie umrzeć, dopóki nie odprawi mszy w Jerozolimie11. Wróżba okazała
się jednak podstępem opartym na dwuznaczności słowa „Jerozolima”. Demon nie
miał bowiem na myśli miasta, ale rzymską bazylikę Santa Croce in Gerusalemme.
Ceną za błędną interpretację wyroczni była dramatyczna śmierć papieża. 

Ta niejednoznaczna przepowiednia została wykorzystana w kronice Williama
z Malmesbury. Tu wróżba wiąże się już z zupełnie nowym elementem – magiczną
mówiącą głową:

 
Zamieściłem opowieść owego Akwitańczyka po to, aby nikomu nie wydawało się dziwne to,

co się mówi o Gerbercie: że wykonał dla siebie głowę posągu, dzięki dokładnej obserwacji ciał nie-
bieskich, gdy wszystkie planety miały rozpocząć swój bieg. Głowa nie odzywała się, jeżeli nie zo-
stała o coś zapytana, a obwieszczała prawdę przez potwierdzenie lub zaprzeczenie. Gerbert mówił
na przykład: „Czy będę papieżem?”, a głowa odpowiadała: „Owszem”. „Umrę zanim odprawię mszę
w Jerozolimie?” „Nie”. Mówi się, że tak został zmylony tą dwuznacznością, że nie myślał w ogóle
o pokucie, ponieważ w duchu łudził się, że czeka go długie życie. Kiedy bowiem miałby udawać się
do Jerozolimy, aby ściągnąć na siebie śmierć? Nie przewidział, że w Rzymie jest kościół nazywany
Jerozolimą [...]. Dlatego gdy w jeden z tych dni Gerbert przygotowywał się do mszy, jęknął dotknięty
słabością, a pod jej narastającą mocą upadł na ziemię. Kiedy poradził się posągu, zrozumiał podstęp
i zbliżającą się śmierć. Wtedy, wezwawszy do siebie kardynałów, długo opłakiwał swoje występki.
Tracąc zmysły i rozum z powodu bólu, rozkazał im, wstrząśniętym i oniemiałym, żeby rozszarpano
jego ciało i wyrzucono w kawałkach12.

 
Opis dziejów mnicha z Aurillac, który dzięki znajomości astrologii konstruuje

sztuczną głowę przepowiadającą przyszłość, szybko stał się dobrze znany w śred-
niowiecznej Europie. W XII wieku legenda pojawiła się w dziele Historia rerum
Anglicarum autorstwa Williama z Newburgh13, w kolejnym zaś stuleciu w In Anti-
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14 Opera mathematica (972–1003), ed. N.M. Bubnov, Berlin 1899, App. VI, 22, s. 391.
15 Albrici monachi Triumfontium Chronicon, ed. P. Scheffer-Boichorst, w: Monumenta Germaniae

Historica. Scriptores, 23, ed. G.H. Pertz, Leipzig 1925, s. 778.
16 Vincentius (Bellovacensis), Speculum historiale, [Nürnberg] 1483 (Münchener Digitalisierungs-

zentrum, Digitale Bibliothek, Bayerische Staatsbibliothek), XXV, 100–101.
17 Zob. M. Polak, Kronika papieży i cesarzy, przeł. A. Fabiańska, J. Soszyński, Kęty 2008, s. 180.
18 W XVII wieku John Selden, opisując legendę o mówiącej głowie Gerberta, wyśmiał wyobrażenia

Williama z Malmesbury na temat astrologii: „mirum si Phoebus intellexerit ubinam et quae sunt exordia
cursus planetarum?” (J. Selden, De dis syris, Londinium 1617, syntag. I, cap. II, s. 31).

19 Augustyn, Państwo Boże, przeł. W. Kubicki, Warszawa 2010, V, I–VII, s. 267–279.
20 Ibidem, V, VII, s. 279.

claudianum Alani commentum Radulfa z Longo Campo14 oraz w kronice Albery-
ka z Trois Fontaines15. Ostatni twórca, który zawarł w swoim dziele tę historię,
to Wincenty z Beauvais, autor Speculum maius, jednej z najbardziej popularnych
encyklopedii średniowiecza16.

Legenda miała więc dość krótki żywot w średniowieczu – około 100 lat (cho-
ciaż trudno osądzić jej trwałość w przekazach ustnych). Jednak zestawienie auto-
rów, którzy ją przytaczali, świadczy o tym, że nie tylko była znana wśród uczonych
XII i XIII wieku, ale także cieszyła się dużą popularnością. W późniejszych tekstach
opowieść powraca do formy znanej już z relacji Benona – to demony przepowiadają
papieżowi śmierć w Jerozolimie17.

GWIAZDY, WRÓŻBY I DEMONY, CZYLI WARSZTAT MAGA

Na ukształtowanie się opowieści o głowie stworzonej przez Gerberta miały
wpływ bardzo różnorodne tradycje i wyobrażenia obecne w kulturze śródziemno-
morskiej od starożytności, a następnie przejęte i zaadaptowane przez średniowie-
cze. Nadrzędnym elementem legendy jest cudowna mówiąca głowa. Wokół tego
wyobrażenia ogniskują się pozostałe wątki opowieści, które związane są z astro-
logią, dwuznaczną przepowiednią oraz obecnością demonów. Rozpoznanie wza-
jemnych relacji między różnymi tradycjami najlepiej zacząć właśnie od wątków
pobocznych, aby następnie móc wyodrębnić koncepcję mówiącej głowy i odkryć
jej genezę.

Po pierwsze, w opisie tworzenia głowy istotne jest powiązanie tego proce-
su z astrologią. Przyszły papież zabiera się do dzieła po dokładnej obserwacji
gwiazd i wybiera jako odpowiedni moment chwilę, gdy planety miały rozpocząć
swój bieg18. Warto rozważyć, do jakich tradycji może odwoływać się angielski
kronikarz, wprowadzając do opowieści wątki astrologiczne.

W ogromnym uproszczeniu można powiedzieć, że w średniowiecznej kul-
turze chrześcijańskiej praktykowanie astrologii było potępiane. Kościół rzymski
sprzeciwiał się przepowiadaniu przyszłości na podstawie astrologii, uznając jed-
nak możliwość oddziaływania ciał niebieskich na życie na Ziemi. Postawa ta
przejawia się już w pismach św. Augustyna, pod którego ogromnym wpływem
pozostawało całe średniowiecze19. Augustyn zaznaczał, iż adepci astrologii mogą
sprawiać wrażenie, że poznają przyszłość dzięki horoskopom, jednak w rzeczy-
wistości dzieje się to za sprawą demonów20.
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21 „Partim naturalis, partim superstitiosa” (Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive origi-
num libri XX, T. 1, ed. W.M. Lindsay, Oxonium 1911, III, XXVII, 10, tłumaczenie – E.B.).

22 Więcej informacji na temat wpływu Augustyna i Izydora na te dzieła można znaleźć w:
T.O. Wedel, The Mediaeval Attitude towards Astrology. Particularly in England, New Haven 1920,
s. 30–31.

23 Na temat zmian w postrzeganiu astrologii zob. ibidem, s. 60–87.
24 Elly Truitt, amerykańska badaczka średniowiecznej nauki, twierdzi, że angielski kronikarz był

jednym z pierwszych, którzy reprezentowali odmienny stosunek wobec przepowiadania przyszłości
na podstawie obserwacji ciał niebieskich. Zob. E.R. Truitt, Celestial Divination..., s. 203–204.

25 Willelmus Malmesburiensis, Gesta regum Anglorum, II, 167, s. 462: „Mihi vero fidem facit de
istius sacrilegio inaudita mortis excogitatio”.

26 Ibidem, s. 461.
27 Ibidem.
28 Novum glossarium mediae Latinitatis, 800–1200: Ma, ed. F. Blatt et al., Hafniae 1959,

kol. 259–260.
29 Isidori Hispalenis Episcopi Etymologiarum..., ibidem.

Kwestia stosunku Augustyna do owej podejrzanej sztuki powraca w bardziej
usystematyzowanej formie w VII wieku w Etymologiach Izydora z Sewilli. Biskup
tłumaczy, że astrologia to nauka „częściowo zgodna z naturą, częściowo zabobon-
na”21. Owa karygodna odmiana to ta, która ma służyć przepowiadaniu przyszłości.
Definicja astrologii utrwalona w Etymologiach oraz poglądy św. Augustyna były
powtarzane przez wielu ważnych późniejszych twórców, m.in. w wieku IX przez
Rabana Maura, w XI w Decretum Burcharda, biskupa Worms, a nawet w XII
w Decretum Gracjana22.

Gesta regum Anglorum powstały jednak w pierwszej ćwierci XII wieku,
a więc w stuleciu, w którym tradycyjne pojmowanie astrologii zaczęło ulegać
pewnym zmianom, głównie dzięki postępującemu ożywieniu kontaktów z Araba-
mi23. Zasadne jest więc pytanie, czy nawiązania do nauki o gwiazdach i planetach
nie są raczej wyrazem tych nowych tendencji24. Wydaje się jednak, że w kon-
tekście legendy Gerberta astrologia jawi się jako wiedza demoralizująca, służąca
zgubnemu przepowiadaniu przyszłości. Sam William, pisząc o pobycie Gerberta
w Hiszpanii i jego konszachtach z demonami, argumentuje, że chociaż lud często
fałszywie przypisuje praktyki magiczne wielkim uczonym, to jego zdaniem histo-
ria śmierci papieża dowodzi prawdziwości tych legend25.

O tradycyjnym pojmowaniu astrologii świadczy również fakt, że w wylicze-
niu umiejętności, które Gerbert przyswoił sobie w Hiszpanii, prawie tuż po sobie
występują astronomia i wywoływanie duchów26. Ponadto kronikarz zaznacza, że
przyszły papież wybrał na miejsce zdobywania wiedzy tereny opanowane przez
Arabów, których często wiązano w średniowieczu z tajemnymi naukami. William
twierdzi, że ze szczególnym zamiłowaniem zajmują się oni „divinationibus et
incantationibus”, wróżbami i zaklęciami27. Wszystkie wyliczone przesłanki wska-
zują na tradycyjne postrzeganie astrologii jako wiedzy występnej, związanej z de-
monami i zakazanymi praktykami magicznymi.

Odwołania do astrologii mogą być także odbiciem niektórych zainteresowań
papieża. Nauki ścisłe, którymi zajmował się z wielkim zamiłowaniem, określane
były często mianem mathesis. Termin ten mógł odnosić się zarówno do działów
quadrivium, takich jak astronomia, jak i do wróżbiarskich praktyk astrologicz-
nych28. Chociażby u Izydora mathematici to właśnie ci, którzy parają się przepo-
wiadaniem przyszłości z gwiazd29. 
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30 K. Rakowiecka-Asgari, Myśl nieoswojona oswaja świat: o kulturotwórczej roli zagadki w staro-
żytnej Eurazji, Kraków 2011, s. 27.

31 Francuski filozof François Picavet wskazywał, że dwuznaczność przepowiedni oparta na nazwie
„Jerozolima” może być powiązana z fragmentem listu przyszłego papieża do Rajmunda, opata
z Aurillac. W jego zakończeniu Gerbert wyraża się następująco: „donec optatis perfruar sedibus,
reddamque Deo vota mea in Sion” (F. Picavet, Gerbert un pape philosophe: d’après l’histoire et
d’après la légende, Paris 1897, s. 202).

32 Więcej o dwuznaczności starożytnych przepowiedni można znaleźć w: J. Fontenrose, The Delphic
Oracle. Its Responses and Operations with a Catalogue of Responses, Berkeley 1978, s. 11–35;
S. Oświecimski, Zeus daje tylko znak, Apollo wieszczy osobiście: starożytne wróżbiarstwo greckie,
Wrocław 1989, s. 187–198. Na temat niejasnych wyroczni greckich w ujęciu antropologicznym zob.
K. Rakowiecka-Asgari, Myśl nieoswojona..., s. 26–29.

33 G. Colli, Narodziny filozofii, przeł. S. Kasprzysiak, Warszawa–Kraków 1991, s. 52.
34 Kronikarz opisuje kontakty z demonami we wcześniejszej części życiorysu, dotyczącej pobytu

przyszłego papieża w Hiszpanii oraz jego brawurowej ucieczki, podczas której zawarł pakt z diabłem:
Willelmus Malmesburiensis, Gesta regum Anglorum, II, 167, s. 462.

35 M. Polak, Kronika papieży i cesarzy.
36 Na temat podejścia Augustyna oraz innych myślicieli wczesnochrześcijańskich do magii zob.

R. Kieckhefer, Magic in the Middle Ages, Cambridge (UK) 1990, s. 38–42.

Kolejny ważny wątek legendy to sposób komunikacji z głową. Wedle charak-
terystyki z Gesta regum... mechanizm Gerberta odzywał się tylko w odpowiedzi
na zadawane pytania. Opisana procedura wydaje się pochodzić od starożytnego
zwyczaju konsultowania się z wyroczniami, takimi jak na przykład wyrocznia
Apollina w Delfach. Swoje wątpliwości najczęściej przedstawiano bogom w for-
mie pytań rozstrzygnięcia, na które otrzymywano odpowiedź „tak” lub „nie”30.

Z tradycji wyroczni antycznych zdaje się także wywodzić formuła, wedle któ-
rej została ułożona przepowiednia dotycząca śmierci Gerberta31. Cała konstrukcja
opiera się na dwuznaczności, która pociąga za sobą konieczność odpowiedniej
interpretacji, tak jak w wielu sławnych starożytnych wróżbach32. Jak twierdził
włoski filozof Giorgio Colli, dwuznaczność przepowiedni nadaje jej znamiona za-
gadki, którą człowiek musi rozszyfrować33. Pytający rzuca wyzwanie sile wyż-
szej, której pragnie wydrzeć wiedzę tajemną, jednak pada ofiarą wiary we własne
możliwości poznawcze. Wykorzystanie grecko-rzymskiej tradycji dwuznacznych
przepowiedni mogłoby służyć uwydatnieniu słabości papieża, którego wygórowa-
ne ambicje skłoniły do próby odkrycia boskich wyroków.

W legendzie Gerberta ważny jest także wątek demoniczny, choć nie pojawia
się w samej historii głowy przedstawionej przez Williama z Malmesbury34. Postać
demona występowała już w relacji Benona, a w kolejnych przekazach stała się
prawie nieodłącznym elementem opowieści, aż w końcu diabeł zupełnie zastąpił
mówiącą głowę, np. w kronice Marcina Polaka35. Fakt ten sugeruje, że dla auto-
rów powielających treść legendy udział szatana w przepowiadaniu przyszłości był
w zasadzie oczywisty. W owych czasach takie przekonanie miało już długą trady-
cję, której kierunek wyznaczył święty Augustyn, głosząc, że demony uczestniczą
we wszelkich praktykach magicznych36.

Motywy demoniczne wiążą się także z tradycyjnymi chrześcijańskimi wy-
obrażeniami na temat kłamliwości diabła. Takie koncepcje można odnaleźć już
w tekstach wczesnochrześcijańskich. W żywocie świętego Antoniego autorstwa
Atanazego Aleksandryjskiego, jednego z Ojców Kościoła, zawarta jest przestroga
przed wiarą w przepowiednie demonów. Czasem mówią bowiem człowiekowi
prawdę, ale „nie z życzliwości dla słuchających, ale po to, by skłonić do wiary
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37 Atanazy Wielki, Żywot świętego Antoniego, w: Żywot świętego Antoniego/ Atanazy Aleksandryjski.
Pisma/ Antoni Pustelnik, przeł. Z. Brzostowska, Warszawa 1987, 31, s. 75.

38 Pełniejsze zestawienia różnych mówiących głów można znaleźć w: A. Dickson, Valentine and
Orson: A Study in Late Medieval Romance, New York 1929, s. 200–216; G.L. Kittredge, A Study of
Gawain and the Green Knight, Cambridge (USA) 1916, s. 177–191.

39 Przykład głowy niemej przedstawia starożytna legenda o głowie odkopanej na Kapitolu rzymskim,
którą kapłani zinterpretowali jako znak, że miasto zostanie stolicą świata (Tytus Liwiusz, Dzieje
Rzymu od założenia miasta: księgi I–V, przeł. A. Kościółek, Wrocław 1968, V, 54, s. 337).

40 Jedyne wyjątki, na które natrafiłam, występują w literaturze hagiograficznej, np. Abbo z Fleury
w X wieku w swoim dziele Passio Sancti Eadmundi opisuje, jak odcięta głowa świętego wołała do
poszukujących jej w lesie Anglików „patria lingua dicens, Her, her, her. Quod interpretatum Latinus
sermo exprimit, Hic, hic, hic” (R. Mills, Talking Heads..., s. 38).

41 Podobny schemat można odnaleźć także w mitologii nordyckiej. Jeden z najwyższych bogów,
Odyn, nosił ze sobą głowę zamordowanego Mimira, która doradzała mu, przepowiadając przyszłość
(G.L. Kittredge, A Study of Gawain..., s. 181).

42 Flawiusz Filostratos, Rozmowa o herosach, przeł. M. Szarmach, Toruń 2003, 28, s. 51.

w ich gadanie i potem – trzymając w ręku tych, co im zaufali – zgubić”37. Podob-
ny schemat realizuje opowieść o mówiącej głowie – najpierw mnich z Aurillac
dostaje odpowiedź zgodną z prawdą, dzięki której dowiaduje się, że zostanie pa-
pieżem. Demon zdobywa jego zaufanie, aby następnie pogrążyć go zwodniczą
przepowiednią. Tym sposobem w legendzie Gerberta łączy się tradycja dwuznacz-
nych przepowiedni delfickich z chrześcijańską wizją przewrotności demonów.

W POSZUKIWANIU WŁAŚCIWEJ GŁOWY

Jednak główny element legendy papieża Sylwestra to magiczna mówiąca
głowa. Ta część ciała występowała w bardzo różnych kontekstach kulturowych
zarówno w starożytności, jak i średniowieczu38. Cechy wyróżniające mechanizm
Gerberta to dar mowy, zdolność do przepowiadania przyszłości, konieczność za-
stosowania specjalnych zabiegów umożliwiających wróżenie, a także sporzą-
dzenie głowy z metalu. Te właściwości pozwolą trafnie określić tradycje, które
poprzedzają legendę papieża.

W literaturze źródłowej niezwykłe głowy występują i w formie niemej, i mó-
wiącej. Nie będę szerzej zajmować się tymi, które się nie wypowiadają, ponie-
waż dla tworu Gerberta właściwa jest zdolność mowy39. Głowy, które mówią,
najczęściej wygłaszają przepowiednie40. Niektóre same z siebie posiadają zdol-
ność wieszczenia, inne zaś muszą zostać do tego specjalnie przygotowane, np.
przez użycie zaklęć czy maści. Te pierwsze przeważnie pojawiają się w narracjach
mitologicznych, z których najsławniejsza jest opowieść o prorokującej głowie
Orfeusza41. Śpiewak został rozszarpany na strzępy przez kobiety trackie, lecz jego
głowa ocalała i dotarła na Lesbos, gdzie, jak pisze Flawiusz Filostratos, „znalazła
sobie miejsce w rozpadlinie i przepowiadała z tej jamy”42. 

Głowy drugiego rodzaju to takie, które same z siebie nie posiadają mocy
przepowiadania przyszłości, ale zyskują ją dzięki specjalnym zabiegom, którym
są poddawane, lub dzięki szczególnemu sposobowi konstrukcji (w wypadku
głów mechanicznych). Te ostatnie, wśród których znajduje się dzieło Gerberta,
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43 Definicję podaję za: I.L. Finkel, Necromancy in Ancient Mesopotamia, „Archiv für Orient-
forschung” 1983–1984, 29, s. 1.

44 D. Ogden, Greek and Roman Necromancy, Princeton 2001, s. 133.
45 „O skull of skulls: may he who is within the skull answer me!” (I.L. Finkel, Necromancy..., s. 5,

cytuję angielski przekład Finkla, tłumaczenie z angielskiego – E.B.).
46 C.A. Faraone, Orpheus’ Final Performance: Necromancy and a Singing Head on Lesbos, s. 14.

Korzystałam z pliku udostępnionego prywatnie przez autora i dlatego paginacja, którą stosuję w wy-
padku tego tekstu, odnosi się wyłącznie do cyfrowej wersji, którą otrzymałam od Faraone’a. Artykuł
został opublikowany i można go znaleźć w: „Studi Italiani di Filologia Classica” 2004, 97, s. 5–27.

47 Najdawniejsza w czasie jest waza attycka pochodząca z połowy V wieku p.n.e., na której na-
malowano mężczyznę rozmawiającego z odciętą głową leżącą w zagłębieniu (C.A. Faraone, Orpheus’
Final Performance..., s. 6).

najprawdopodobniej pojawiają się dopiero w średniowieczu i wydaje się, że są
spadkobiercami pierwszej grupy wieszczących głów. Czaszki wykorzystywane do
przepowiadania przyszłości należą bowiem do tradycji praktyk nekromantycz-
nych, których rodowód sięga o wiele głębiej w przeszłość. Bardziej szczegółowe
zapoznanie się z obrzędami nekromantycznymi pozwoli osądzić, czy twór Gerberta
może szczycić się takim pochodzeniem.

OD BABILOŃSKICH TABLICZEK DO TALMUDU

Nekromancja to sztuka wywoływania duchów osób zmarłych w celu uzyska-
nia od nich informacji na temat przyszłych wydarzeń43. Szczególną odmianę ne-
kromancji stanowi cefalomancja, w której do rozmowy z duchem wykorzystuje
się głowę nieboszczyka. Szukając genezy opowieści o mówiącej głowie Gerberta,
trzeba zwrócić uwagę właśnie na te wyobrażenia, w których ujawnia się tradycja
wróżenia za pomocą czaszek.

Jedne z najstarszych źródeł wskazujących na praktykowanie nekromancji
pochodzą ze starożytnej Mezopotamii44. Irving Finkel, brytyjski naukowiec, od-
czytał treść kilku tabliczek z terenów Babilonii z I tysiąclecia p.n.e. Opisany na
nich rytuał wywoływania ducha, który przemówi przez czaszkę, rozpoczyna się
wypowiedzeniem zaklęcia: „Czaszko wszystkich czaszek, niech ten, który jest
w czaszce, odpowie mi!”45. Następnego dnia, po przygotowaniu i zastosowaniu
odpowiednich maści, czaszka może już odpowiadać na pytania. Na tabliczkach
pojawiają się także fragmenty pouczające, jak uniknąć zagrożeń nierozerwalnie
związanych z wywoływaniem duchów.

W starożytności grecko-rzymskiej korzystanie z wróżących głów także sta-
nowiło jedną ze znanych praktyk nekromantycznych. Najszerzej zbadanym przy-
padkiem jest podanie o głowie Orfeusza, które według Christophera Faraone’a
miałoby być dalekim echem opisanych wyżej praktyk mezopotamskich46. Chociaż
pierwsza literacka wersja tego mitu pochodzi z dosyć późnego okresu (Flawiusz
Filostratos tworzy na przełomie II i III wieku), to wiele przedstawień ikonogra-
ficznych wskazuje na to, że utrwala ona o wiele starszą, grecką tradycję47.

Jeszcze bliżej rytuałów związanych z cefalomancją sytuuje się historia opisana
przez Eliana Klaudiusza w III wieku n.e. Jest to opowieść o królu spartańskim
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48 Dosłownie „¦πώμνυεν οÞν, εÆ κατάσχοι, πάντα σ×ν τ± αÛτο  κεφαλ± πράττειν”, czyli będzie robił
wszystko w zgodzie z jego głową (Claudius Aelianus, Varia historia, ed. M.R. Dilts, Leipzig 1974, XII,
8, s. 132).

49 Zob. A.D. Nock, Greek Magical Papyri, „The Journal of Egyptian Archaeology” 1929, 15, 3–4,
s. 219–235.

50 Dokładną analizą greckich papirusów magicznych pod kątem wyobrażeń na temat nekromancji
zajął się C.A. Faraone, Necromancy Goes Underground: The Disguise of Skull- and Corpse- Divination
in the Paris Magical Papyri (PGM IV, 1928–2144), w: Mantikê: Studies in Ancient Divination, ed.
S.I. Johnston, P.T. Struck, Leiden 2005, s. 258–271.

51 D. Ogden, Greek and Roman Necromancy, s. 212.
52 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu: nowe wydanie ilustrowane, w przekładzie z języ-

ków oryginalnych opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, red.
E. Meissner, Warszawa–Poznań 2011, Kpł 19:31, 20:6, 20:27; Lb 23:23; Pwt 18:11.

53 O praktykowaniu nekromancji świadczą także następujące fragmenty: Pismo Święte..., 1 Sm 28;
2 Krl 21:6; Iz 8:19.

54 „Our Rabbis taught: Ba’al’ ob denotes both him who conjures up the dead by means of
soothsaying, and one who consults a skull” (cyt. za: I.L. Finkel, Necromancy..., s. 14).

55 Ibidem, s. 15.
56 Określenie to występuje w Biblii zawsze w liczbie mnogiej, stąd też w opracowaniach tematu

używana jest forma mnoga, czyli teraphim.

Kleomenesie I, który obiecał przyjacielowi Archonidesowi, że kiedy wstąpi na
tron, będzie się go we wszystkim radził48. Gdy został królem, w przewrotny sposób
spełnił swoją obietnicę – skrócił przyjaciela o głowę, którą od tego czasu trzymał
w słoju z miodem i której opowiadał o wszystkich swoich przedsięwzięciach.

Ważny ślad praktykowania cefalomancji zachował się w tak zwanych greckich
papirusach magicznych49. Jest to zbiór tekstów pochodzących z Egiptu, najpraw-
dopodobniej z II wieku n.e., a zapisanych w obecnej formie dwa wieki później.
Papirusy te zawierają opisy różnych praktyk magicznych. Niektóre z udokumen-
towanych rytuałów wykazują duże podobieństwo do procedur mezopotamskich
– po odpowiednich przygotowaniach czaszka może przemówić do nekromanty
i odpowiedzieć na jego pytania50. Ponadto wśród zaklęć znajduje się także instruk-
taż powstrzymywania niektórych nieprzydatnych głów od wypowiedzi – prawdo-
podobnie tych, które wypowiadają proroctwa fałszywe bądź niejasne51. 

W kulturze hebrajskiej także można znaleźć dowody na praktykowanie nekro-
mancji oraz obrzędów przypominających cefalomancję. Stary Testament zawiera
liczne zakazy wywoływania duchów zmarłych52. Przepisy te wskazują, że wśród
Żydów także pojawiały się próby zasięgania porad u nieboszczyków53. Ponadto
w traktacie Sanhedrin, jednej z części Talmudu, znajduje się zapis dotyczący dwóch
rodzajów nekromancji: zwykłego przywoływania duchów oraz takiego, w którym
wykorzystuje się czaszki54. Niewykluczone, że ten opis jest dalekim echem wy-
obrażeń babilońskich na temat duchów zmarłych przemawiających przez ludz-
kie głowy55.

UCZENI RABINI A ZAGADKA TERAPHIM

Nekromancja z użyciem czaszek to nie jedyny typ tajemniczych, wieszczą-
cych głów w kulturze żydowskiej. Druga odmiana to tzw. teraphim56, obiekty
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57 Pismo Święte..., Rdz 31:19, 31:34, 31:35; Sdz 17:5, 18:14, 18:17, 18:18, 18:20; 1 Sm 15:23,
19:13, 19:16; 2 Krl 23:24; Ez 21:26; Oz 3:4; Za 10:2.

58 Przegląd różnych poglądów na temat wyglądu i funkcji teraphim można znaleźć w: T.J. Lewis,
Teraphim, [hasło w:] Dictionary of Deities and Demons in the Bible, eds. K. van der Toorn,
B. Becking, P.W. van der Horst, Leiden 1999, s. 846–850.

59 Ibidem, s. 849.
60 Pismo Święte..., 2 Krl 23:24. Na temat związków teraphim z nekromancją zob. T.J. Lewis,

Teraphim, s. 849–850.
61 Pismo Święte..., Rdz 31:30, 31:32; Sdz 18:24.
62 T.J. Lewis, Teraphim, s. 845–846.
63 Pismo Święte..., Rdz 31:34; 1 Sm 19:13.
64 T.J. Lewis, Teraphim, s. 849–850.
65 Zob. Targum, [hasło w:] Polski słownik judaistyczny: dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 2, oprac.

Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003, s. 696–697.
66 „For they had slain a man, a firstborn, and had cut off his head; they salted it with salt and

balsams, and wrote incantations on a plate of gold, and put it under his tongue, and set it up in the
wall, and it spake with them” (The Targum of Palestine, w: The Targums of Onkelos and Jonathan
Ben Uzziel on the Pentateuch, transl. J.W. Etheridge, London 1862, XXXI, s. 265, tłumaczenie pol-
skie – E.B.).

67 Midrasz, [hasło w:] Polski słownik judaistyczny..., s. 151.
68 Pirkê de Rabbi Eliezer, transl. G. Friedlander, London 1916, XXXVI, s. 273.

pojawiające się aż 15 razy na kartach Starego Testamentu57. Badacze do dziś
przedstawiają bardzo różnorodne propozycje naukowe dotyczące celów, do ja-
kich wykorzystywano teraphim58. Największym uznaniem cieszy się teza, wedle
której były to obiekty o funkcjach wróżbiarskich59. Taką rolę teraphim potwier-
dzają przykłady użycia tego określenia w tekście Starego Testamentu. Występowa-
nie teraphim w kontekście innych hebrajskich terminów związanych z praktyką
konsultowania się ze zmarłymi wskazuje na to, że mogły one zyskiwać moc prze-
powiadania przyszłości właśnie za sprawą rytuałów nekromantycznych60. Ponad-
to teraphim są także niekiedy określane mianem elohim, które często odnosi się
do zmarłych61. Na powiązania z wywoływaniem duchów wskazują także prace
naukowców, którzy porównywali analogiczne obiekty w kulturze ludów żyjących
na terenach Mezopotamii62.

Kształt, jaki miałyby przyjmować owe teraphim, także nie jest jasny dla ba-
daczy. W Starym Testamencie znajdują się tylko dwa fragmenty, na podstawie
których można snuć przypuszczenia co do ich wyglądu63. Na ich gruncie nau-
kowcy sądzą, że teraphim mogły przypominać postać ludzką. W kwestii wyglądu
badacze także opierają się na materiale porównawczym ze starożytnej Mezopo-
tamii. Podobne figurki służyły tam zarówno ogólnie w celach wróżenia, jak i do
przeprowadzania rytuałów nekromantycznych64.

Z czasem teraphim zostały utrwalone w tradycji rabinistycznej właśnie jako
obiekty w kształcie ludzkiej głowy używane do celów przepowiadania przyszłości.
Świadectwem takich koncepcji są żydowskie komentarze do Pisma Świętego.
W jednym z targumów, czyli przekładów Biblii układanych w formie parafrazy
z komentarzem65, który pochodzi z VII wieku n.e., znajduje się następujący opis
teraphim skradzionych przez Rachelę: „Zamordowali bowiem mężczyznę, syna
pierworodnego, i obcięli mu głowę. Przyprawili jego głowę solą i balsamami i wy-
pisali zaklęcia na tabliczce ze złota i włożyli ją pod jego język i umocowali tę
głowę na ścianie, a ona z nimi rozmawiała”66. Podobna interpretacja znajduje się
w tzw. Pirkê de Rabbi Eliezer, dziele pochodzącym z IX wieku i należącym do
gatunku żydowskich midraszy67, czyli swobodnych objaśnień Biblii68.
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69 Zbiór komentarzy do tego fragmentu można znaleźć w portalu Sefaria.org: Sefaria, Genesis 31:19,
http://www.sefaria.org/Genesis.31.19?lang=en&layout=block&sidebarLang=all (dostęp 30.05.2015).

70 Teraphim, [hasło w:] The Jewish Encyclopedia: a Descriptive Record of the History, Religion,
Literature, and Customs of the Jewish People from the Earliest Times to the Present Day, Volume 12,
ed. I. Singer, New York–London 1901, s. 109.

71 Sefaria, Radak on Genesis 31:19, http://www.sefaria.org/Radak_on_Genesis.31.19?lang=en&
layout=lines&sidebarLang=all (dostęp 30.05.2015).

72 Hippolytus, Refutatio omnium haeresium, ed. M. Marcovich, Berlin–New York 1986, IV, 41,
s. 126.

Jeszcze w XII wieku uczeni komentujący tekst Księgi Rodzaju próbowali
określić naturę teraphim69. Na przykład Abraham ibn Ezra, filozof, astrolog i poeta,
opisywał je jako wizerunki wykonywane przez astrologów, które przy odpowiednim
układzie gwiazd mogły przemówić70. Z kolei rabin David Kimchi tworzący na
przełomie XII i XIII wieku twierdził, że były wykonane z miedzi oraz używane
do wróżenia, jednak ich przepowiednie często okazywały się nieprawdziwe71.

CHRZEŚCIJAŃSTWO WOBEC MÓWIĄCYCH GŁÓW

Wyobrażenia o przepowiadających głowach okazały się na tyle rozpowszech-
nione w starożytności – zarówno grecko-rzymskiej, jak i żydowskiej – że wyra-
stająca z niej kultura chrześcijańska bardzo szybko została z nimi skonfrontowana.
Już św. Hipolit na przełomie II i III wieku próbował zdyskredytować magię pogan,
ujawniając, w jaki sposób oszukują oni swoją publiczność. Przygotowują specjal-
ną głowę wykonaną z wnętrzności zwierząt i wosku oraz z ukrycia mówią przez
tchawicę jakiegoś zwierzęcia połączoną z czaszką, dzięki czemu wygląda jakby
ona sama przemawiała („Ô πσι λαλεÃν δοκεÃ ¦νεργοØντος τοØ Ïργάνου”)72.

Wydaje się prawdopodobne, że wbrew wysiłkom św. Hipolita wśród praktyk
magicznych, które średniowiecze odziedziczyło po antyku grecko-rzymskim i bib-
lijnym, znalazły się także praktyki związane z mówiącą głową bądź czaszką, któ-
ra może przepowiadać przyszłość. Pozostaje jednak pytanie, czy właśnie to jest
tradycja, z której wyrosła legenda papieża Sylwestra. Zestawienie wymienionych
wcześniej cech głowy Gerberta z opisanymi wyobrażeniami na temat nekromancji
pozwoli to sprawdzić.

Zdolność czaszki czy głowy do odpowiadania na pytania jawi się jako główny
powód, dla którego jest ona w ogóle przydatna w rytuałach nekromantycznych
i w legendzie Gerberta. Duchy zmarłych zyskują bowiem medium umożliwiające
im komunikację ze światem żywych. Jednak czaszki i głowy wymagają szczegól-
nych przygotowań, aby mogły przemówić. W wypadku Gerberta takim szcze-
gólnym przygotowaniem staje się astrologiczne badanie niebios służące wybraniu
odpowiedniego momentu kosmicznego. Wyobrażenia Abrahama ibn Ezry wiążą-
cego teraphim z układami gwiazd oraz legenda papieża Sylwestra stanowią od-
zwierciedlenie specjalnego miejsca, jakie w XII wieku zajmowała wśród dziedzin
nauki wiedza o ciałach niebieskich.

W opisach mówiących głów często pojawia się też wątek okłamywania i zwo-
dzenia tego, kto – jak Gerbert z Aurillac – pragnie poznać przyszłość. Wyraźnie
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73 Homer, Iliada, przeł. K. Jeżewska, Warszawa 1999, XVIII, 419, s. 334.
74 Dokładny opis dzieła Herona wraz z ilustracjami można znaleźć w: J.W. Spargo, Virgil the

Necromancer: Studies in Virgilian Legends, Cambridge (USA) 1934 (Kessinger Legacy Reprints),
s. 126–130.

75 Zob. G. Brett, The Automata in the Byzantine „Throne of Solomon”, „Speculum” 1954, 29, 3,
s. 477–487.

76 Zestawienie automatów występujących w literaturze od starożytności do średniowiecza można
znaleźć w: J.D. Bruce, Human Automata in Classical Tradition and Medieval Romance, „Modern
Philology” 1913, 10, 4, s. 511–526. Elly R. Truitt opisuje automaty pojawiające się we francuskich
romansach średniowiecznych: E.R. Truitt, „Trei poete, sages dotors, qui mout sorent di nigromance”:
Knowledge and Automata in Twelfth-century French Literature, „Configurations” 2004, 12, 2,
s. 167–193.

wybrzmiewa on w greckich papirusach magicznych, które pouczają, jak powstrzy-
mać niezdatną czaszkę od mówienia, czy w wyobrażeniach na temat teraphim,
które miały często wróżyć fałszywie. Co więcej, obcowanie z mówiącymi głowami
często wiązało się z wielkim niebezpieczeństwem. Dla Gerberta próba poznania
przyszłości skończyła się dramatyczną śmiercią. 

ŚREDNIOWIECZNE ROBOTY

Tradycje nekromancji nie tłumaczą jednak, dlaczego głowa papieża Sylwestra
miałaby być sztucznie wykonana. Żeby zrozumieć, jak czaszka nieboszczyka
mogła zamienić się w legendach w metalowy mechanizm, trzeba sięgnąć do trochę
innego zbioru wyobrażeń, ponieważ w rytuałach nekromantycznych posługiwano
się jedynie naturalnymi częściami ciała.

Tradycja automatów (z gr. αÛτόματος, -(η), -ον), czyli mechanicznych urządzeń,
często skonstruowanych na kształt postaci ludzkiej oraz samoczynnie wykonu-
jących określone zadania, jest także zakorzeniona w starożytności. Na przykład
w Iliadzie Homera bogowi Hefajstosowi pomagały służące wykonane ze złota
oraz obdarzone „sercem, umysłem, głosem i siłą”73.

Automaty zbliżone do tych, które Hefajstos stworzył dzięki swojej boskiej
mocy, zostały szczegółowo opisane w I wieku p.n.e. przez greckiego matema-
tyka, Herona z Aleksandrii. W dziele zatytułowanym Pneumatyka wynalazca
przedstawił sposoby funkcjonowania mechanizmów poruszanych ogrzewanym
powietrzem74.

W późniejszych wiekach zainteresowanie automatami rozwijało się głównie
w kulturze bizantyjskiej i muzułmańskiej. W łacińskiej Europie praktyczne umie-
jętności wykonywania mechanizmów były raczej ograniczone, ale kontakty ze
światem muzułmańskim i bizantyjskim umożliwiały zapoznanie się z takimi obiek-
tami. Na przykład Liutprand z Cremony w X wieku opisał cudowny tron cesarski
z Bizancjum nazywany tronem Salomona, który miał być przystrojony mecha-
nicznymi śpiewającymi ptakami i ryczącymi lwami75.

Ze względu na niejasny sposób funkcjonowania automaty były często przed-
stawiane jako urządzenia magiczne. Wyjątkowo wyraźnie przejawia się to w śred-
niowiecznych romansach, w których od początku XII wieku zaczęły pojawiać
się automaty o ludzkim wyglądzie – łucznicy, rycerze, damy itp.76 Wyobrażano je
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77 Zob. E.R. Truitt, „Trei poete, sages dotors”..., s. 176–177.
78 Tak została zaklasyfikowana np. przez Izydora z Sewilli. Zob. E.R. Truitt, „Trei poete, sages

dotors”..., s. 185.
79 Zob. S. Higley, The Legend of the Learned Man’s Android, w: Retelling Tales: Essays in Honor

of Russell Peck, ed. T. Hahn, A. Lupack, Cambridge (UK) 1997.
80 Augustyn, Państwo Boże, VIII, XXIII, s. 477: „człowiek odpada od Tego, który go uczynił, gdy

wyżej nad się stawia to, co sam uczynił”.
81 Na przykład w IX wieku mnich Marcin z Laon wywodził etymologię terminu ars mechanica od

słowa oznaczającego cudzołożnika. Zob. W. Eamon, Technology as Magic in the Late Middle Ages and
the Renaissance, „Janus” 1983, 70, 3–4, s. 206.

82 Willelmus Malmesburiensis, Gesta regum Anglorum, II, 169, s. 463.
83 Autor używa czasownika fundo, fundere, który oznacza przede wszystkim ‘odlewać, przetapiać’.
84 J.D. Bruce, Human Automata…, s. 524.

sobie jako dzieła potężnych czarodziejów, którzy dzięki rozległej wiedzy magicz-
nej obdarzali owych sztucznych ludzi zdolnością ruchu i mowy.

Były to zazwyczaj mechanizmy wykonane z miedzi, brązu czy złota. Opisując
ich tworzenie, autorzy romansów korzystali przeważnie ze słownictwa pochodzą-
cego z dziedziny metalurgii77. W związku z tym do konstruowania takich postaci,
poza wiedzą magiczną, potrzebna była także biegłość w sztukach mechanicznych.
Należy jednak pamiętać, że ars mechanica uważana była w owych czasach za
część nauk matematycznych78. Nie powinien więc dziwić fakt, że osoby, którym
przypisywano tworzenie automatów, to przeważnie wybitni uczeni79.

Jednak automaty w średniowieczu były nie tylko źródłem fascynacji, ale rów-
nież niepokoju i podejrzeń. Już św. Augustyn przestrzegał przed podziwianiem
wyrobów rąk ludzkich80. Dystans wobec sztuk mechanicznych często wiązał się
też ze zwodniczością, jaką przypisywano urządzeniom automatycznym81.

Reminiscencje wyobrażeń na temat automatów można odnaleźć w legendzie
Gerberta z Aurillac. Przed legendą o mówiącej głowie autor kroniki przytacza
opowieść o wspaniałych podziemnych skarbach, które Gerbert odkrył w Rzymie
i których strzegł właśnie taki łucznik82. Mówiąca głowa także została wykonana
z metalu. W jej opisie kronikarz wykorzystał słownictwo z zakresu metalurgii, któ-
rym posługiwali się w podobny sposób twórcy romansów w swoich opowieściach
o automatach83.

Biorąc pod uwagę panujące wówczas koncepcje, można stwierdzić, że Ger-
bert był wręcz wzorcowym twórcą niezwykłych mechanizmów. Odznaczał się
biegłością w naukach ścisłych, a wykształcenie zdobyte w pobliżu terenów mu-
zułmańskich pozwalało domniemywać, że nauczył się od Arabów magicznych
sposobów tworzenia automatów, zwłaszcza że był znany ze swoich zdolności
technicznych. Być może z tych powodów Gerbert według legendy własnoręcznie
konstruuje mechaniczną głowę do przepowiadania przyszłości zamiast skorzystać
z trupiej czaszki, jak to miało miejsce w wypadku rytuałów nekromantycznych.

Jednak w legendzie papieża Sylwestra znajdujemy tylko ślady średniowiecz-
nych wyobrażeń o magicznych mechanizmach. Należy pamiętać, że były to prze-
ważnie pełnopostaciowe figury, natomiast w historii Gerberta mamy do czynienia
wyłącznie z głową. Ponadto automaty z romansów XII-wiecznych pełniły zupełnie
inne funkcje, przeważnie ograniczone do prostych zadań, takich jak np. strzeże-
nie wejścia do zamku84. W żadnym ze średniowiecznych romansów nie służą zaś
przepowiadaniu przyszłości jak w legendzie papieża Sylwestra. 
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85 Interesującym kontekstem dla legendy Gerberta są także żydowskie legendy o golemach, czyli
sztucznych ludziach rzekomo powoływanych do życia przez uczonych rabinów. Chociaż jest to
wyobrażenie późniejsze niż kronika Williama z Malmesbury, to obie opowieści mają wiele punktów
wspólnych. Na temat legend o golemach zob. G. Scholem, Kabała i jej symbolika, przeł. R. Wojna-
kowski, Kraków 1996, s. 173–218.

86 L. White, Medieval Technology and Social Change, Oxford 1962, s. 90–91.
87 „Ad figuram hominis sufflantis” (Albertus Magnus, De Meteoris, w: B. Alberti Magni opera

omnia, ed. A. Borgnet, Parisii 1890, III, cap. XVII, s. 634).

Co więcej, automaty to zawsze urządzenia ruchome, natomiast w przypadku
Gerberta stworzenie samej głowy, a nie figury ludzkiej, sprawia, że jest to obiekt
statyczny. Zatem koncepcja głowy, która na dodatek przepowiada przyszłość,
najwyraźniej nie należy do tradycji automatów, lecz, jak wyżej opisałam, do nurtu
wyobrażeń nekromantycznych. Jednak mechaniczna konstrukcja dzieła Gerberta
jest owocem średniowiecznej fascynacji metalowymi mechanizmami85.

Istnieje jeszcze jedna propozycja tłumacząca pochodzenie mechanizmu Ger-
berta. Zdaniem Lynna White’a, historyka średniowiecza, wyobrażenie o metalowej
głowie osadzone jest w ówczesnych realiach życia codziennego86. Z początków
XIII wieku zachowały się bowiem szczególne miechy zbudowane w kształcie tej
części ciała. Albert Wielki zamieścił w swoim dziele De meteoris opis funkcjono-
wania urządzeń nazywanych sufflatores i wykonywanych na kształt dmuchającego
człowieka87. Lynn White twierdzi, że na początku XIII wieku owe człekokształt-
ne miechy dały początek legendzie Gerberta. Taki wniosek jest jednak nieprzeko-
nujący chociażby dlatego, że opowieść o mechanicznym tworze papieża pochodzi
z początku XII, a nie XIII wieku (jak niesłusznie twierdzi White). Nie ma do-
wodów na to, że o cały wiek wcześniej takie mechanizmy również były rozpo-
wszechnione. Co więcej, trudno osądzić, czy nie było odwrotnie. Może to legendy
o mówiących głowach zainspirowały twórców owych sufflatores?

MIĘDZY PODZIWEM A PODEJRZENIEM

Prześledzenie różnych tradycji, które znalazły odzwierciedlenie w legendzie
Gerberta, jednoznacznie wskazuje, że zbiega się w niej wiele różnych nurtów
kultury, ale nad całością dominuje wyobrażenie głowy przepowiadającej przyszłość.
Wywodzi się ono z rozbudowanej tradycji nekromancji stanowiącej wspólne dzie-
dzictwo wielu kultur basenu Morza Śródziemnego, w tym starożytności grecko-
-rzymskiej i biblijnej.

Opowieść o magicznej głowie papieża Sylwestra dowodzi śmiałych modyfi-
kacji, którym poddawano antyczne idee w średniowieczu. Specjalne rytuały, ja-
kie stosowano wobec mówiących głów, połączono ze szczególnie aktualnymi
w XII wieku wątkami astrologicznymi. Tradycyjne przekazy dotyczące wyroczni
greckich zostały zinterpretowane w duchu chrześcijańskich wyobrażeń o bogach
pogańskich. Antyczny model wieszczącej głowy przystosowano do koncepcji de-
monologicznych dotyczących udziału demonów w praktykach magicznych. Z ist-
niejącymi wcześniej wyobrażeniami nekromantycznymi splotły się także tradycje
związane z tworzeniem sztucznych ludzi, a szczególnie fascynacja metalowymi
mechanizmami.
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Opowieść przedstawiającą Gerberta z Aurillac jako wielkiego maga, który
ostatecznie wpadł w pułapkę własnej wiedzy tajemnej, można odczytać jako wy-
raz sprzecznych uczuć zachwytu i lęku, które budził niezwykły papież. Jego legenda,
tak mocno związana z wyobrażeniami antycznymi, to również przejaw charakte-
rystycznych dla epoki postaw wobec starożytności. Dla kultury średniowiecznej
antyk stanowił stały punkt odniesienia. Jednocześnie był postrzegany jako świat
pogan i fałszywych bóstw, który powodował nieufność i napawał wątpliwościami.
Właśnie to rozdarcie między podziwem i podejrzeniem znalazło odzwierciedlenie
w historii papieża Sylwestra, która, jak zostało to dowiedzione, była niezwykle
głęboko zakorzeniona w kulturze antycznej. Legenda o mówiącej głowie Gerberta
z Aurillac pokazuje więc, jak niejednoznaczny, a zarazem owocny może być udział
w wielowiekowej tradycji śródziemnomorskiej.

DE CAPITE LOQUENTE – THE ORIGINS OF THE LEGEND
OF THE TALKING HEAD OF POPE SYLVESTER II

Summary

The article is an attempt to trace the origins of the medieval legend of Pope Sylvester II.
The main focus of the paper is to reveal what ancient and medieval notions have influenced
the part of the tale that deals with an oracular talking head supposedly created by the magical
powers of the pope, as described in the 12th-century chronicle of William of Malmesbury.
The article aims to show that the concept owes its origin to the ancient ideas about necro-
mancy and the Jewish legends about the so-called teraphim. Another key factor that played
a part in the development of the legend is the tradition of automata. Other aspects of
the legend discussed in the article are its astrological and demonological elements, and the
ambiguous form of the prophecy pronounced by the talking head.

Adj. Izabela Ślusarek



   



 * Niniejsze opracowanie oparte zostało na treści XIII-wiecznego oryginału we współczesnej edy-
cji źródłowej, autorstwa Alberta Pauphileta – PAUPHILET (1923), jak również na – bazującym na
Pauphilecie – przekładzie angielskim interesującego nas dzieła – COMFORT (2000). Wspomagano się
także adaptacją Poszukiwania świętego Graala autorstwa Jacquesa Boulengera, stanowiącą część
monumentalnego dzieła tegoż autora (Les romans de la Table Ronde, t. 1–5, Paris 1868–1877 oraz
nowa edycja: t. 1–4, Paris 1921–1925). W skróconej formie jest ona dostępna w tłumaczeniu polskim
– zob. BOULENGER (1987) (oraz późniejsze wznowienie: wyd. II, Wrocław 1996).

1 Szczegółowy przegląd zachowanych manuskryptów z tekstem Poszukiwania, wraz z uwypukle-
niem zachodzących pomiędzy nimi różnic lingwistycznych (rzadziej fabularnych), znajdziemy m.in.
w dziele: PAUPHILET (1921) V–XXIV.

2 Zob. SIMES (1987) 54–56 nn. i tam też przegląd stanowisk badawczych.
3 PAUPHILET (1921) 12. Por. LACY (2010) VII n.
4 Por. DYBEŁ, MARCZUK, PROKOP (2005) 68–70, 75–77; KOWALSKI [et al.] (2005) 137–142.
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SYMBOLIKA ŚREDNIOWIECZNYCH MOTYWÓW LITURGICZNYCH
W POWIEŚCI ARTURIAŃSKIEJ NA PRZYKŁADZIE POSZUKIWANIA

ŚWIĘTEGO GRAALA (LA QUESTE DEL SAINT GRAAL)* 

Poszukiwanie świętego Graala (La Quêste del saint Graal) uznawane jest
za przedostatnią część XIII-wiecznego cyklu powieściowego określanego jako
Lancelot-Graal, bądź też tzw. Wulgata arturiańska1. To, czy cykl ów jest owocem
pracy jednego autora, czy też kilku anonimowych twórców, pozostaje kwestią
dyskusyjną. Niemniej, sądząc po obecności w treści licznych wątków religijnych
oraz symboliki biblijnej – niewątpliwie dzieło musiało wyjść spod pióra dobrze
(jak na ówczesne realia) wykształconej osoby czy osób duchownych, najpraw-
dopodobniej zakonnika(ów)2. Co przy tym ciekawe, przypuszcza się, że interesu-
jąca nas część cyklu została napisana wcześniej aniżeli pierwsze dwie części sagi
z perspektywy chronologii fabularnej. Przyjmuje się przy tym, że skomponowanie
Poszukiwania świętego Graala nastąpiło w przedziale lat 1220–12303. Zarówno
Lancelot-Graal, jak i inne pokrewne mu tematycznie XIII-wieczne zbiory czy kom-
plety powieściowe – m.in. Tristan pisany prozą (Tristan en prose) – oparte zostały
na kanwie pierwotnego, pochodzącego z XII stulecia i wielotomowego dzieła,
autorstwa Chrétiena de Troyes (ok. 1135–1181/91), w wielu swych wątkach fa-
bularnych stając się swoistym przedłużeniem, o ile nie wielce efektownym zwień-
czeniem dorobku pisarza z Szampanii4.

W utworach Chrétiena wyobraźnia i wiara zdają się funkcjonować jako dwie
wzajemnie się przenikające płaszczyzny ludzkiej egzystencji, tak w wymiarze ab-
strakcyjnym, jak i sensualnym. Natomiast styl pisarski oraz przyjęta przez tegoż
autora konwencja fabularna po pierwsze dowodzić mogą niemałej erudycji i ta-
lentu literackiego Chrétiena, po drugie zaś – w wielu swych elementach zdradzają
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5 STAHULJAK [et al.] (2011) 41–44. Jak stwierdziła swego czasu Étienne Gilson: „romanse Chrétiena
z Troyes odkrywają przed nami subtelność przeżyć wewnętrznych, są lekturą jasną i klarowną oraz
implikują najdelikatniejsze uczucia. Począwszy od schyłku XII stulecia, stały się one fundamentem
poezji i literatury francuskiej” (tłum. autor); GILSON (1925) 321.

6 STAHULJAK [et al.] (2011) 76.
7 PEARSALL (2005) 21–24, 48–50. W Niemczech np. słynne stać się miały niebawem kompozycje

pisarskie Hartmanna von Aue, tudzież utwory Wolframa von Eschenbacha (przełom XII/XIII stulecia).
Dzieła opiewające losy króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu znalazły sobie również rzesze naśla-
dowców w Skandynawii oraz w Anglii; SZKILNIK (2008) 203–206. Co więcej, w pewnej partii wyko-
rzystywanych motywów, niewykluczone, iż dotarły one także i do Polski piastowskiej; w przypadku
tego ostatniego zagadnienia, warto polecić artykuł Jacka Wiesiołowskiego – WIESIOŁOWSKI (1995),
jak także Wojciecha Górczyka – GÓRCZYK (2010).

8 Np. BARRON (1999) 63, 67; JACKSON, RANAWAKE (2000) 34–42 nn.
9 GREEN (2002) 19–28.

10 SCHMOLKE-HASSELMANN (1998) 142.
11 Por. TOMARYN-BRUCKNER (2005) 107–114.

XII-wieczną, monastyczną fascynację potęgą ludzkiego intelektu5. W ramach wiel-
kiej przygody zostają przeto ukazane przed odbiorcą cudowne wydarzenia, ma-
jące na celu pobudzić wyobraźnię, ale i przy tym możliwie „pokrzepić ducha”
czytającego; można w owych dziełach odnaleźć pewną dozę dworskiej frywol-
ności i odzwierciedlenie realiów obyczajowych tamtych czasów, ponadto jednak
jest w nich zawarty potężny przekaz transcendentalny, oparty na ideałach religii
chrześcijańskiej6.

Podstawowe założenia literatury spod pióra Chrétiena de Troyes: miłość, wiara
i honor (tj. integralne człony ideału średniowiecznego rycerstwa) stać się miały
źródłem wielu inspiracji, decydując o rozkwicie romansu arturiańskiego niemalże
w całej średniowiecznej Europie7. Względnie szybka recepcja legendy arturiań-
skiej w odległych sobie – tak w przenośni, jak i dosłownie – środowiskach pisar-
skich kontynentu była przede wszystkim zasługą motywu, jaki ją konstytuował;
następowało unikalne zespolenie („przyswojenie”) pierwotnie opiewanego przez
Chrétiena francuskiego romansu dworskiego oraz wplecionych weń idei chrześci-
jańskich, z miejscową tradycją ludową oraz – w pewnym stopniu – kultową8. Nie-
mniej, niezależnie od specyfiki kraju, w jakim tworzyć mieli poszczególni pisarze,
z uwagi na średniowieczny uniwersalizm oraz przemożny wpływ religii na co-
dzienne życie w owej dobie powszechny był ogromny kanon uniwersalnych para-
boli piśmienniczych, zawieranych w ówczesnych dziełach9. Również i odnośnie do
XIII-wiecznych powieści arturiańskich naczelne idee Chrétiena miały pozostawać
wiecznie żywe – niezależnie od tego, iż mogły one być odtąd wzbogacane o no-
we konteksty znaczeniowe (teologiczne) bądź przekazywane w bardziej ewidentnej
formie moralitetu10.

W interesującej nas, przedostatniej części cyklu Lancelot-Graal motywy sym-
boliczne uzewnętrzniają się na wielu płaszczyznach. Od alegoryzacji atrybutów
postaci, poprzez metaforyczne ukazanie scen rodzajowych i krajobrazu, sym-
bolikę kolorystyczną noszonych strojów czy rynsztunku, a na tajemniczym kon-
tekście przypadkowych zdałoby się zajść skończywszy, akcja Poszukiwania opiera
się przede wszystkim na korelacji różnorodnych aluzji i odniesień ideowych11.

Jedną z bardziej wyeksponowanych oraz mających istotny wpływ na prze-
bieg wydarzeń form parabolicznej ekspresji wydaje się być symbolika liturgiczna.
Uważna lektura opowieści pozwala wskazać i wyodrębnić z jej treści konkretne



Symbolika średniowiecznych motywów liturgicznych w powieści arturiańskiej... 139

12 Vide COMFORT (2000) 9 n., 19; PAUPHILET (1923) 3–4 nn., 15. Por. BOULENGER (1987) 321.
13 PAUPHILET (1923) 22 n. Por. BOULENGER (1987) 325; COMFORT (2000) 25 n.
14 BOULENGER (1987) 327; COMFORT (2000) 30; PAUPHILET (1923) 27 nn. („L’endemain, quant il

orent oie messe”).
15 BOULENGER (1987) 329; COMFORT (2000) 52; PAUPHILET (1923) 52 („Cele nuit furent bien servi

des freres de laienz; et a l’endemain, si tost come il ajorna, oïrent messe tuit armé fors de lor
hiaumes”).

16 Zob. NIEVERGELT (2008) 3–7 oraz dalej.
17 Wzorcowa staje się pod tym kątem postawa Galahada, który to, zapomniawszy pewnego razu

udać się w ciągu dnia na Mszę św., postanowił już wieczorem zrekompensować swój błąd samotną
modlitwą w opuszczonej kaplicy; PAUPHILET (1923) 46.

typy alegorii o wyraźnie religijnej, chrześcijańskiej genezie. Paradygmaty ideowe
są zróżnicowane pod względem formy przekazu – manifestują się bądź to poprzez
gesty, nadzwyczajne okoliczności spotkań poszczególnych osób, bądź poprzez od-
prawiany ceremoniał.

Za pierwsze ogniwo analizy obrać wypada nawiązania do uroczystego ob-
rzędu kultu chrześcijańskiego, tj. do Mszy Świętej. Przeważnie inspiracje te mają
w Poszukiwaniu postać krótkich, lakonicznych wzmianek.

Egzemplifikując, początkowa uczta na dworze króla Artura w zamku Ka-
maalot (Kamelot) – odbywająca się nieprzypadkowo w Niedzielę Pięćdziesiątnicy
– następuje wszak dopiero po uczestnictwie gości w porannej tercji adoracyjnej,
natomiast druga część biesiady – po nieszporach12. Wyruszenie rycerzy na wiel-
ką wyprawę ma miejsce po ich ślubowaniu przed relikwiami, to zaś poprzedza
jednak ponownie Msza Św.13 Podczas pobytu trójki bohaterów: Galahada, króla
Bademagusa oraz Iwena Avoltres (Wielkiego) w „białym opactwie” („a une blan-
che abeie” – najprawdopodobniej mowa o siedzibie cystersów), goście zostają
wprawdzie zaprowadzeni przed oblicze zaklętej tarczy, lecz nie wcześniej, niż „na-
zajutrz po mszy”14. Pan Gowen wraz ze swym bratem, Gahariatem, opuszczają
wzmiankowane monasterium dopiero po nowelli15. Przykłady tego typu można
by mnożyć i choć z pozoru wydają się one nie mieć dla ogółu narracji większego
znaczenia, w istocie pełnią niebagatelne funkcje.

Po pierwsze, w sposób dyskretny, acz sugestywny potęgują one spowijającą cały
świat opowieści aurę religijnego uniesienia, sprawiając, iż tytułowe „poszukiwa-
nie” przybiera charakter krucjaty o wybitnie ekspiacyjnym charakterze16. Regular-
ne uczestnictwo rycerzy Okrągłego Stołu w celebracji Uczty Pańskiej, odnotowane
przez narratora w formie nawet tylko krótkich wzmianek, służyć może za wymow-
ny wyznacznik pielęgnowanej przez bohaterów cnoty pobożności, w szerszym zaś
kontekście – ukazywać model obyczajowy arturiańskiej rzeczywistości, w któ-
rej główne postacie dążą do jak najczęstszej i możliwie jak najszczerszej adoracji
Boga poprzez Mszę Św.17 W intencji autora(ów), jak można mniemać, tylko taka
bowiem postawa umożliwi śmiałkom podjęcie próby przełamania przezeń włas-
nych słabości i stanie się godnymi ujrzenia Graala.

Liczne wtrącenia o dopiero co odbytej bądź mającej się odbyć laterii Krwi
i Ciała Pańskiego oraz udziale rycerzy w tej uroczystości, jawią się również swoistą
klepsydrą, odmierzającą czas pomiędzy kolejnymi, kluczowymi dla przebiegu akcji
wydarzeniami, a przy tym ogniwem sakralizującym niejako doniosłe zajścia, jakie
niebawem nastąpią. Podobnie jak w chrétienowskim oryginale, czas Poszukiwania
świętego Graala nie może być postrzegany z czysto pragmatycznej perspektywy.
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18 STAHULJAK [et al.] (2011) 76. Por. uwagi VOICU (2003) 28.
19 M.in. pierwsza msza na zamku Kamaalot [COMFORT (2000) 9 n.; PAUPHILET (1923) 3 n.], msza

poprzedzająca wyruszenie rycerzy na wyprawę po Świętego Graala [COMFORT (2000) 25 n.; PAUPHILET
(1923) 22 n.], uroczystość przed opuszczeniem przez pana Gowena i Gahariata „białego opactwa”
[COMFORT (2000) 52 n.; PAUPHILET (1923) 52], obrządki towarzyszące wizycie Percewala u pustelni-
cy [COMFORT (2000) 70, 75; PAUPHILET (1923) 72, 79], okoliczności spowiedzi Lancelota [COMFORT
(2000) 60; PAUPHILET (1923) 62] i opuszczenia przez tego bohatera spowiednika [COMFORT (2000)
107 n.; PAUPHILET (1923) 115 n.], wizyta Bohora w leśnym monasterium „Białych Opatów” [COMFORT
(2000) 166; PAUPHILET (1923) 183].

20 Pobyt Lancelota u drugiego z napotkanych pustelników [COMFORT (2000) 122; PAUPHILET (1923)
133], wizyta i spowiedź Bohora z Ganu u eremity [COMFORT (2000) 151; PAUPHILET (1923) 165 n.],
okoliczności uczty Świętego Graala na zamku Corbenyc [COMFORT (2000) 239; PAUPHILET (1923)
267].

21 Patrz przyp. poprzedni.
22 Jedna z takowych sytuacji ma miejsce w czasie pobytu Lancelota u drugiego z poznanych przezeń

eremitów [COMFORT (2000) 128; PAUPHILET (1923) 139]. Inna – podczas wizyty Bohora u napotkanego
pustelnika, ostatecznie owocującej spowiedzią tegoż bohatera [COMFORT (2000) 151 n.; PAUPHILET
(1923) 166]. Invitatorum jest również najpewniej obecne przed ważną rozmową Bohora z przełożo-
nym leśnego opactwa cystersów [COMFORT (2000) 166; PAUPHILET (1923) 183].

23 Tak też dzieje się m.in. podczas wizyty Gowena u przygodnego pustelnika [vide COMFORT
(2000) 52 n.; PAUPHILET (1923) 53].

24 GEARY (1985) 208.
25 MOULIN (1986) 18–20.

Analogicznie bowiem do wielu innych elementów opowieści (od bohaterów,
poprzez lokacje, na nadzwyczajnym rozwoju wypadków skończywszy), cechuje
go spora doza tajemniczości oraz bajeczności18. Niemniej, obecny w narracji ob-
rządek mszalny – na równi z nielicznymi wtrąceniami narratora o liczbie mi-
nionych w danej chwili dni bądź miesięcy – precyzuje nieznacznie zgoła bliżej
nieokreśloną chronologię, jako że adnotacji o danej ceremonii czasami towarzy-
szy informacja narratora o rodzaju odbywającej się uroczystości (ze względu na
porę dnia).

Możemy zatem wyróżnić w treści dzieła nabożeństwo poranne (tzw. nowella
lub prymaria – łac. Missa nova) – i to też występuje najczęściej19 – lecz i wy-
szczególnić wieńczące dany dzień przygód nieszpory20. Uroczystość Mszy Św.
w opowieści okazuje się być zróżnicowana nie tylko pod względem rodzaju, lecz
i formy celebracji; wnikliwy czytelnik odnajdzie w dziele zarówno przykłady tra-
dycyjnej, tzn. czytano-mówionej wersji obrządku mszalnego, jak i jego rzadszą
wersję śpiewaną – Missa cantata. Zapewne, w tej ostatniej formie mają w Po-
szukiwaniu miejsce wspomniane uprzednio nieszpory21. Psalmem zwykli także
wyszczególnieni w opowieści kapłani odprawiać tzw. wezwanie poranne (Invita-
torum)22. Możemy również natrafić na śpiew liturgiczny jako formę adoracji osoby
Najświętszej Marii Panny23. Msza Św. okazuje się jednym z częściej przywoły-
wanych w dziele motywów, co predysponuje ją poniekąd do miana centralnego
punktu całej opowieści24. Co znamienne, tak jak poszczególne nabożeństwa na-
dawały przez całe wieki rytm codziennym obowiązkom współbraci Chrétiena
oraz innym zakonnikom w ich życiu klasztornym25, tak w legendzie arturiańskiej
– utrzymują one tempo uduchowionej fabuły.

Nieco rzadziej natrafić można w omawianym dziele na dłuższe opisy obrzę-
du liturgicznego, tj. na narrację z przebiegu poszczególnych nabożeństw mszal-
nych. Właściwie każdy z takowych fragmentów powieściowych obfituje w silne
doświadczenia emocjonalne bohaterów, często uwzględnia motyw Objawienia,
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26 Vide COMFORT (2000) 60–68; PAUPHILET (1923) 62–71. Por. BOULENGER (1987) 325.
27 COMFORT (2000) 130 nn.; PAUPHILET (1923) 142 nn.
28 COMFORT (2000) 77 n.; PAUPHILET (1923) 81 n.
29 COMFORT (2000) 56–59. Por. PAUPHILET (1923) 57–61.
30 IBIDEM, 57 (Lancelot) oraz 81–82 (Percewal).
31 Zob. na ten temat m.in. studium MATARASSO (1979) 115–128 nn.
32 Por. ibidem, 97–99.

niemal zawsze zaś okrasza go swoisty nimb cudowności. Sprawia to, iż zjawiska
te skategoryzować wypada jako quasi-liturgiczne.

Stosunkowo najbardziej „zwyczajnymi” jawią się wydarzenia z udziałem rycerza
Lancelota z Jeziora – nota bene, uwzględniwszy charakter bohatera, prawdo-
podobnie jest to celowy zabieg. Wpierw, po wielu eskapadach, wspomniany wo-
jownik dociera do kaplicy, gdzie zastaje dwójkę eremitów (księdza oraz kleryka)
odprawiających laterię. Spotkanie umożliwia przekonanemu o własnej winie Lan-
celotowi odmianę własnego losu poprzez spowiedź26. Także i jednak dużo później,
w czwartej napotkanej przezeń pustelni, ojciec Galahada zobowiązany jest wziąć
udział w ceremoniale Mszy św. maryjnej i dopiero po jej zakończeniu zostaje do-
puszczony do rozmowy z proroczą eremitką27.

Zgoła odmiennie ma się sytuacja w przypadku przygód innego ze znamieni-
tych rycerzy króla Artura, Percewala. Udawszy się pewnego dnia na Mszę Św. do
napotkanego po drodze opactwa, bohater ten doświadcza w nim niezwykłej wizji.
Uczestniczy w niej tamtejszy opat, adorujący Najświętszy Sakrament, lecz i tajem-
niczy starzec, spoczywający w imitującym całun okryciu na bogato zdobionym
podwyższeniu przy ołtarzu – jak się niebawem okazuje, jest to król Mordren.
W momencie elewacji Hostii przez duchownego nieznajoma postać podnosi się
nagle ze swego „katafalku”, odkrywszy przy tym twarz i zdobiącą głowę złotą
koronę, następnie wydaje okrzyk błagalny zaadresowany do Stwórcy, by za mo-
ment pogrążyć się w modlitwie pokutnej28. Następnie wiekowy król przyjmuje
z rąk opata Eucharystię, by ostatecznie spocząć ponownie na swym pierwotnym
miejscu, raz jeszcze zakrywszy przy tym swe oblicze.

Warto dodać, iż okoliczności obserwowania przez Percewala całego zdarze-
nia są zauważalnie zbliżone do tych charakteryzujących mającą miejsce nieco
wcześniej wizję Lancelota29. W obu przypadkach bohaterowie pozostają ewident-
nie oddzieleni od miejsca niezwykłych zajść – separuje ich bowiem żelazna
krata, której (w założeniu narratora) nie można przebyć ziemskimi sposobami30.
W prosty, acz symboliczny sposób, krata ta wyznaczać może przeto granicę po-
między sferą boską a sferą ziemską; rycerze nie mają do tej pierwszej dostępu,
albowiem ich osobowości znaczy srogie piętno cielesnych dążeń oraz tajonych
grzechów przeszłości. Podczas gdy jednak Lancelot pozostanie do końca lektury
„zaledwie” owym tragicznym ziemskim tułaczem – nieco przypominającym bib-
lijnego Adama, któremu dany będzie mimo to przedsmak cudowności Graala, jako
wynagrodzenie za poczynioną w trakcie wyprawy szczerą skruchę31 – o tyle Per-
cewal dostąpi jednak ostatecznie zaszczytu towarzyszenia najznamienitszemu ze
śmiałków, Galahadowi, w cudownych wydarzeniach wieńczących całą opowieść32.

Nabożeństwem szczególnie obfitującym w mistyczną symbolikę staje się sy-
tuacja z udziałem trójki najwytrwalszych rycerzy – Galahada, Percewala i Bo-
hora z Ganu – oraz przewodzącej im pobożnej Niewiasty, w czasie ich wspólnej
podróży przez Marchię Szkocką. Po opuszczeniu miasta Carcelois, bohaterowie
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33 BOULENGER (1987) 357; COMFORT (2000) 210 n.; PAUPHILET (1923) 234 n.
34 „Car il virent, ce lor fu avis, que li Cers devint hons propres, et seoit desus l’autel en un siège trop

bel et trop riche, et virent que li lyon furent mué li uns en forme d’ome et li autres en forme d’aigle,’
et li tierz en forme de lyon, et li quarz en forme de buef. Ainsi furent mué li quatre lyon, et il avoient
eles, si qu’il poissent bien voler, s’il pleust a Nostre Seignor. Si pristrent le siège ou li Cerf se seoit,
li dui as piez et li dui au chief, et ce estoit une chaiere; si en issirent par une verrière qui laienz estoit,
en tel manière que onques la verrière n’en fu maumise ne empoiriee. Et quant il s’en furent alé et cil
de laienz n’en virent mes riens, une voiz descendi entr’ax, qui lor dist: «En tel manière entra li filz
Dieu en la beneoite Virge Marie, que onques sa virginité n’en fu maumise ne empoiriee»” – PAUPHILET
(1923) 235 (wszystkie fragmenty dzieła w tłumaczeniu autora).

35 1,1–12; 1, 26. Cf. EZ 10,1 ff.
36 Ap 4,2; 4,6 i n.
37 Ewangelia św. Marka w swoich początkowych wersetach koncentruje się na postaci Jana

Chrzciciela, „wołającego na pustyni” niczym ryczący lew – stąd porównanie. Zob. MK 1,2–8.
38 Św. Łukasz inicjuje swoje Świadectwo od przywołania symbolizowanej przez woła ofiary

Zachariasza. Wół może być przy tym pojmowany jako symbol płodności; Zachariasz został bowiem
wraz z żoną obdarowany przez Boga obfitym potomstwem, mimo iż oboje małżonkowie byli już
w podeszłym wieku. ŁK 1,5–13 i n.; 1,24.

39 Podobizna orła zwykła być symbolicznie przyrównywana do osoby św. Jana, jako że ten właśnie
uczeń Chrystusa z grona wszystkich Apostołów okazał się być najbardziej uduchowionym czy pło-
miennym w głoszonych kazaniach. Z nauki św. Jana płynęło przede wszystkim λόγος; „na początku
było Słowo” i ono to (niczym ptak) unosiło się nad wodami. Apostoł ten uosabia boską mądrość, której
orzeł jest majestatycznym symbolem. Vide JN 1,1–5 i n. Por. RDZ 1,1–2.

napotykają na leśnej ścieżce grupę zwierząt: jelenia oraz asystujące mu cztery
lwy. Stworzenia te w zgodnym pochodzie zmierzają ku usytuowanej w pobliżu
kapliczce pustelniczej, gdzie przyodziany w szaty liturgiczne kapłan rozpoczyna
ceremonię mszalną. Udawszy się w ślad za zwierzętami, rycerze stają się wkrótce
świadkami nadzwyczajnego nabożeństwa33. Gdy tylko bowiem duchowny unosi
w tradycyjnym geście komunijnym Hostię:

 
ujrzeli jak Jeleń przybiera ludzką postać i zasiada na pięknie zdobionym miejscu nad ołtarzem,

atoli i lwy zmieniają niebawem swe oblicza: jeden zyskawszy twarz człowieka, drugi orła, trzeci węża,
czwarty zaś woła. Takoż lwy porzuciły swe stare sylwetki, zyskawszy przytem i skrzydła, co by również
w przestworzach móc pełnić Bożą wolę. Następnie objęły stolec [Boulenger – ambona], na którym
zasiadał ów Jeleń, chwyciwszy go pospołu z tyłu i z przodu, po czym udały się przez pobliskie okno
[witraż], nie tłukąc go atoli wcale. Gdy zaś znikły, głos oznajmił nagle zebranym: „bliskim owemu
był sposób, którym Syn Człowieczy wstąpił w łono Dziewicy Maryi, nie kalając przytem jakkolwiek
jej czystości”34.

 
W przytoczonej sytuacji największe akcenty alegoryczne padają na zjawi-

sko transpozycji oraz personifikacji. Symbolika biblijna manifestuje się przede
wszystkim poprzez odwołanie do motywu czterech istot, w zamyśle autora(ów)
uosabiających najprawdopodobniej czterech Ewangelistów. Z konceptem tego ro-
dzaju stykamy się już na stronicach Starego Testamentu, w opisie wizji doświad-
czonej przez proroka Ezechiela35. Jest on również obecny w wieńczącej Pismo
Święte Apokalipsie św. Jana36. W obu wykładniach fantastyczne stworzenia sławią
chwałę Pańską i podtrzymują tron Boży. W cytowanym fragmencie Poszukiwania
za substytut tronu można w pewien sposób poczytywać ambonę kościelną. Po-
dług uniwersalnej interpretacji św. Hieronima ze Strydonu (ca. 347–420), jednego
z doktorów i ojców Kościoła, przyjmuje się, iż uskrzydlony lew stanowi w wy-
kładni biblijnej alegorię św. Marka37, wół pojmowany jest jako atrybut św. Łu-
kasza38, orzeł symbolizuje zaś Apostoła Jana39. Co jednak ciekawe, w Piśmie
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40 Św. Mateusz rozpoczyna swoją Dobrą Nowinę od podania ludzkiego rodowodu Jezusa, przez
co Ewangelista ten zyskuje w sposób szczególny „oblicze jakby człowieka”; MT 1,1–17.

41 Zob. m.in. HALL (1997) 81–85; IMPELLUSO (2006) 270–275; KOBIELUS (2002) 325–329; LURKER
(2011) 286–288 nn. Por. IDEM (1989) 219 n.

42 Zob. PAUPHILET (1923) 15. Cf. BOULENGER (1987) 322 n.; COMFORT (2000) 19.
43 Szerzej na ten temat: BOGDANOW (1986) 29 n.; LOCKE (1960) 43 n.; TALARICO (1999) 40.

Odnośnie do niezwykłości postaci Galahada zob. również studium: HILL (1994) 287–297.
44 ARONSTEIN (1992) 211 n.
45 Na temat przebiegu całego zajścia zob. COMFORT (2000) 228–230; PAUPHILET (1923) 254–256.

Por. BOULENGER (1987) 362.
46 PAUPHILET (1923) 259.
47 Patrz BOULENGER (1987) 336; COMFORT (2000) 56–59 nn.; PAUPHILET (1923) 57–60. Zob.

również uwagi: MATARASSO (1979) 118.

Świętym bynajmniej nie identyfikuje się czwartego z Ewangelistów (i.e. św. Ma-
teusza) z wężem, lecz z podobizną ludzką40. Oblicze ostatniego z fantastycznych
stworzeń jest przeto w Poszukiwaniu co najmniej zastanawiające, zwłaszcza jeśli
uwzględnimy, że wąż od zarania dziejów, w powszechnej świadomości wielu kul-
tur, uchodzi przecież generalnie za symbol wysoce pejoratywny, jako ucieleśnie-
nie zła, występku, strachu, a ostatecznie – również i śmierci41. W przeciwieństwie
do symboliki biblijnej, nie uświadczamy również w wizji arturiańskiej postaci ba-
ranka – jego miejsce zajął atoli w Poszukiwaniu jelonek, pozostający równie su-
gestywnym ucieleśnieniem niewinności, dobroci oraz łagodności (a zatem cech,
którymi zasłynąć miał na ziemi Jezus Chrystus).

Za przejaw symboliki quasi-liturgicznej ewidentnie wskazać należy zajścia
z bezpośrednim udziałem Świętego Kielicha. Niemałym misterium okazuje się
już objawienie Graala podczas początkowej uczty u króla Artura, kiedy to nie-
ziemska moc naczynia przyczynia się do sutego zapełnienia stołów biesiadnych
wszelkim jadłem i napitkiem42. Nota bene, wielu badaczy przedmiotu podkreśla, iż
uczta ta w wymiarze większym, aniżeli się początkowo wydaje, nawiązuje swoim
przebiegiem do tradycji Pisma Świętego. Jak już to uprzednio zostało wspomnia-
ne, nieprzypadkowo uroczystość owa ma miejsce w obchody Niedzieli Pięćdzie-
siątnicy, przeto pierwszej niedzieli po Zmartwychwstaniu Pańskim. Zjawienie
się na uczcie starca głoszącego pokój do złudzenia przypomina celebrację przez
Kościół właśnie uroczystości zesłania Apostołom Ducha Św., okoliczności zaś
pojawienia się w siedzibie króla Artura Galahada są pod względem swej nie-
zwykłości oraz samej powagi sytuacji łudząco podobne do tych towarzyszących
przyjściu na świat Chrystusa43. W opinii Susan Aronstein wkomponowanie w prze-
bieg uczty motywu cudownej ingerencji św. Graala może również implikować od-
woływanie się przez autora(ów) opowieści do symboliki Ostatniej Wieczerzy44.

O zdolności niezwykłego naczynia do materializowania wszelkiego dobra i do
transsubstancjacji przekonać się miał później raz jeszcze Lancelot, podczas swo-
jego pobytu w Zamku Przygód, tj. w Corbinac45. Pomimo swoich słabości, bohater
ten dostąpić miał wówczas zaszczytu obserwowania adoracji Graala46. Wielkość
Graala sławi również wizja senna, jakiej Lancelot doświadczyć miał jeszcze na
początku swojej przygody. Uwzględnia ona motyw niezliczonych bogactw, jak
również symbolikę klauzuli duchowej, której bohater – splamiony grzechem – nie
może przekroczyć47. Podług narracji, Graal nie tylko bowiem pomnażać miał wszel-
kie dobra materialne, lecz jednocześnie uleczał on w myśl autora nieszczęśników
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48 „Et sez tu por quoi il s’en part ? Por ce qu’il n’i est mie serviz ne honorez a son droit par çax de
ceste terre. Car il se sont torné a peor vie et a seculer, ja soit ore ce qu’il aient adés esté repeu de la
grace de cest saint Vessel. Et por ce qu’il li ont si malement guerredoné les desvest ge de l’anor que
je lor avoie fête” – PAUPHILET (1923) 271. Cf. COMFORT (2000) 242. Odnośnie do głównych moty-
wów liturgii mszalnej zawartych w opowieści por. GEARY (1985) 206–208.

49 NIEVERGELT (2008) 15–17.
50 Zob. BOGDANOW (1986) 45; ISABEL (1976) 53–88. Podkreśla to również w swej pracy GILSON

(1925) 321–347.
51 Pewna systematyzacja i utworzenie kanonu gestów liturgicznych nastąpiły już na przełomie IX

i X w.; IBIDEM, 209.
52 SCHMITT (2006) 126–128.
53 Szerzej zob. SNOEK (1995) 90–93.

z wszelkich chorób i dolegliwości, o ile tylko przyświecała im silna wiara w po-
tęgę Bożego Miłosierdzia.

Ostatecznym a zarazem bez mała najbardziej okazałym i cudownym wyda-
rzeniem z wykorzystaniem Świętego Kielicha stają się wieńczące dzieło sytuacje,
w których uczestniczą m.in. Galahad, Percewal i Bohor, Graal w uroczystym na-
bożeństwie z udziałem aniołów oraz biskupa Jozefata (Józefa z Arymatei) zostaje
ponownie napełniony Krwią Pańską, zgromadzonym zaś objawia się (najprawdo-
podobniej) Jezus Chrystus. Misterium wieńczy stwierdzenie padające z ust boskiej
istoty, iż Graal nigdy już nie zostanie przez nikogo ujrzany ani też nie poczyni
on już takich cudów, jakich dokonywały się do tej pory. Jak czytamy:

 
a wiesz ty, dlaczego Graal odchodzi? Albowiem jego idee nie znajdują już szacunku i oddania

wśród ludzi tej krainy. Zwrócili się oni bowiem ku nizinom ziemskiego życia, miast pożywiać się
Łaską tego Świętego Naczynia. I jako, że tak haniebnie odpłacili się za poczyniony dar, przeto
pozbawiam ich zaszczytu, którego niegdyś za mą wolą dostąpili48.

 
Cytat ten jest o tyle ważny, iż w kontekście końcowych scen wieńczących

opowieść i płynącego z nich morału całe dzieło nabiera wraz z nim zgoła apoka-
liptycznego wydźwięku – tym bardziej jeśli uwzględnić dalsze tragiczne dzieje
bohaterów i mającą niebawem nastać zagładę arturiańskiego świata, jakie doko-
nują się w ostatniej części cyklu, tj. w Śmierci Artura (La mort le roi Artu)49.
W Poszukiwaniu da się przeto odczuć pesymizm, podbudowany świadomością
ułomności natury ludzkiej; jak sugerują badacze przedmiotu, może to wskazywać
na inspirowanie się przez twórcę(ów) dzieła myślą filozoficzną czy światopoglą-
dami św. Bernarda z Clairvaux50.

Analizując zawarte w opowieści przedstawienia ceremonii Mszy Św., powin-
niśmy pamiętać o dwóch podstawowych funkcjach liturgii, podkreślanych przez
teoretyków Kościoła już od wczesnego średniowiecza51. Pierwsza z nich zawiera
się w zasadzie rememoratio, która głosi, iż każdy aspekt liturgii winien odtwarzać
i przypominać odbiorcy życie, dokonania, i mękę Jezusa Chrystusa. Drugim zaś
celem jest moralisatio: ceremonia mszalna i odprawiane nabożeństwo ma przede
wszystkim pouczać, pokrzepiać oraz uświadamiać52. W analizowanym przez nas
dziele osiągnięto takowy efekt w sposób dość nietypowy.

Poprzez zawarcie w opowieści licznych przykładów adoracji przez kapłanów
Najświętszego Sakramentu, kluczowa dla przebiegu obrządku mszalnego Eucha-
rystia staje się dla rycerzy integralną częścią ich podróży, podobnie jak w rzeczy-
wistym średniowieczu zwykła być ona – w różnej formie – często przewożona
w specjalnych kasetkach czy kuferkach, jako swego rodzaju amulet53. Bohate-
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54 Cf. GEARY (1985) 209 nn.
55 Zob. COOPER (2005) 32 nn.
56 FERN (1980) 51–52.
57 Por. BOGDANOW (1986) 23–25; TALARICO (1999) 33–37 i tam też dalsza literatura.
58 PRATT (2004) 89–112.
59 BURTON, KERR (2011) 75–77.
60 Vide COMFORT (2000) 148; PAUPHILET (1923) 162.

rowie zyskują przeto niemal na każdym kroku poczucie bliskości Boga, bez
którego wsparcia ich eskapada zakończyć się może wyłącznie klęską. Warto jed-
nocześnie zauważyć, iż opisy Mszy Św. w niektórych aspektach odzwierciedlają
w Poszukiwaniu zmiany, jakie faktycznie dokonały się w procedurze obrządku
mszalnego w średniowiecznej Europie. Tak np. niejednokrotnie przytaczany w dzie-
le fakt wznoszenia przez kapłana Hostii w celu jej ukazania wiernym przyjął
się w chrześcijańskiej praktyce liturgicznej dopiero począwszy od przełomu XII
i XIII stulecia, a zatem w okresie spisania Poszukiwania54.

Nieomal profetyczne wizje poszczególnych bohaterów z udziałem Świętego
Kielicha ukazywały wydarzenia wielkiej wagi, ale były przy tym bardzo  uroczyste.
Każdemu z wyszczególnionych w narracji naczyń liturgicznych, na czele z pateną,
trybularzem (in. kadzielnicą) oraz jedwabnym korporałem – lecz także i z pozo-
ru mało istotnym przedmiotom, jak np. uzupełniających wystrój komnat krzeseł,
stołów, ambon czy wreszcie samego ołtarza, przypisane zostało określone zna-
czenie symboliczne55. Zarówno bohaterowie, jak i odbiorca treści dzieła podczas
opisu każdego z cudownych zajść poddawani są nade wszystko owej narracyj-
nej „sensation visuelle”, urok której w zamyśle autora(ów) pozostawiać miał
w podświadomości odbiorcy określone wrażenia estetyczne56. Nie jest przy tym
do końca wiadomym, jak należy pojmować zjawisko Świętego Graala: czy jest
to rzeczywiście cudowne naczynie liturgiczne (kielich? misa?), czy nadzwyczajna
forma Eucharystii, przejaw mitologii celtyckiej, czy może nawet – jak chcą nie-
którzy – symbol falliczny (wegetacyjny)57?

Niewykluczone, że bogate opisy ceremoniału mszalnego można u autora(ów)
Poszukiwania tłumaczyć brakiem możliwości ekspresji takowych wyobrażeń li-
turgicznych w sposób inny aniżeli poprzez literaturę. Jest to szczególnie praw-
dopodobne, jeżeli by przyjąć, iż piszący naszą opowieść wywodził się z kręgu
cystersów. Poszlaki na to wskazujące odnajdujemy zarówno w postaci powszech-
nie odczuwalnego w toku lektury cysterskiego mistycyzmu podbudowanego teolo-
gią św. Bernarda, jak i w obecnych w treści dzieła licznych postaci zakonników
w białych habitach58. Obowiązująca wspomniany zakon reguła wykluczała kult
obrazów, a przez to świątynie cysterskie charakteryzować miał generalnie brak
jakichkolwiek okazalszych (a często nawet i tych najprostszych) malowideł na-
ściennych, jak również znikoma liczba witraży w takowych przybytkach kultu59.

Dopełnieniem symboliki mszalnej w Poszukiwaniu stają się alegoryczne po-
stacie duchownych. Księża, klerycy lub zakonnicy: opaci, pustelnicy czy eremici
obojga płci, pojawiają się na drodze bohaterów niemalże zawsze jako osoby ano-
nimowe. Rycerze zastają ich bądź to podczas odprawiania Mszy Św. i adoracji
Najświętszego Sakramentu, pochwały Graala (Jozefat), lamentacji lub śpiewania
psalmów, bądź też napotykają jako przygodnych wędrowców na leśnym szlaku
(Bohor z Ganu i mnich na osiołku60). Należy zaznaczyć, iż duchownym przy-
świecają w narracji wyraźne cechy metafizyczne – objawia się to ich zdolnością
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61 Począwszy od wiekowego kapłana na początkowej uczcie na zamku Kamaalot [BOULENGER (1987)
321 n.; COMFORT (2000) 12; PAUPHILET (1923) 7 nn.], poprzez tajemniczego mędrca w koronie i jed-
wabnym habicie przybyłego na spotkanie Percewalowi [COMFORT (2000) 92 nn.; PAUPHILET (1923)
99 nn.], a na kapłanie adorującym wspólnie z aniołami św. Graala w wizji Lancelota w Corbinac
skończywszy [COMFORT (2000) 228 n.; PAUPHILET (1923) 254–256].

62 Kapłan wywołujący przed Lancelotem diabła: COMFORT (2000) 109–133 nn.; PAUPHILET (1923)
118–122.

63 M.in. pierwszy z wymienionych w opowieści eremitów, Nascien, prorokujący o przybyciu
Galahada [COMFORT (2000) 17; PAUPHILET (1923) 13]. Por. zachowanie pustelnika wieńczące spo-
wiedź Bohora: COMFORT (2000) 152–153; PAUPHILET (1923) 167 n.

64 „[...] ne li signe dou Saint Graal n’aparront ja a pecheor ne a home envelopé de pechié”
– PAUPHILET (1923) 161. Por. konstatacje innego kapłana: IBIDEM, 162 n.

65 Stwierdza to zresztą – ku swemu zdziwieniu – sam pan Gowen, orzekając wszak w pewnym
momencie rozmowy z przygodnym mnichem: „widać, że dobrze mnie znasz”, na co ten spokojnie
odpowiada: „znam cię lepiej, niż ci się wydaje” – „«Biau sire, fet Gauvains, donc me poez vos bien
dire, s’il vos plest, en quoi je sui tiex come vos me metez sus» – «Je nel vos dirai mie, fet cil, mes vos
troveroiz par tens qui le vos dira»” – PAUPHILET (1923) 52. Również COMFORT (2000) 51. Podobne
wyznanie odnajdujemy w pożegnalnym pozdrowieniu pustelnicy, skierowanym do rycerza Galahada:
„«Ore alez a Dieu qui vos conduie! Certes, se il vos conneussent aussi bien come je vos conois, il
n’eussent ja tant de hardement que il a vos se preissent»” („Bywaj i niechaj Bóg cię prowadzi!
Doprawdy bowiem, gdyby znali cię tak jak ja cię znam, wszelako nigdy nie unieśli by ręki przeciw
tobie”); PAUPHILET (1923) 56.

66 Vide eremita napotkany przez Gowena i Hektora z Błot, pożywiający się zaledwie wywarem
z pokrzyw [COMFORT (2000) 141; PAUPHILET (1923) 154], przygodny mnich na osiołku (patrz
przyp. 64).

67 Zob. COMFORT (2000) 170–172; PAUPHILET (1923) 187–190.

do teleportacji, transcendentalnością61, znajomością tajników inkantacji62, a nawet
umiejętnością przepowiadania przyszłości63.

Naczelną funkcją księży staje się ekspiacja bohaterów, co wyraża się w gorą-
cych namowach duchownych do trwania w pokorze, a także w wielkiej gorliwości
tychże kapłanów do udzielenia uczestnikom wyprawy Sakramentu Spowiedzi. Jak
wyjawia jeden z eremitów, „znaki świętego Graala nigdy nie ukażą się grzesz-
nikowi czy człowiekowi, który do grzechu zmierza”64. Co warte odnotowania,
duchowni okazują się wiedzieć o podróżujących zaskakująco dużo65. Równie zna-
mienne jest, że przywary bohaterów nie wpływają jednak na pozytywny i wyro-
zumiały stosunek, jaki przejawiają doń kapłani; nie tylko udzielają oni rycerzom
cennych porad i są dlań niezwykle gościnni, lecz, co więcej, zawsze służą im wy-
czerpującym objaśnieniem nawet najbardziej tajemniczych spośród zaistniałych
niedawno zajść bądź wizji. Duchownych w Poszukiwaniu można zatem skatego-
ryzować jako grupę nade wszystko pobożnych dobrodziejów, posiadających wiel-
ką wiedzę, a przy tym żyjących w niezwykle skromnych warunkach, oddawszy się
całkowitej służbie Bogu66. W swojej kapłańskiej posłudze nie wykluczają oni
ponadto konieczności poświęcenia własnego życia w obronie zasad miłosier-
dzia i ideałów postawy chrześcijańskiej. Przykładem takiej postawy jest śmierć
wiekowego kapłana przy próbie rozdzielenia walczących rycerzy: Bohora i jego
brata Lionela67.

Pewne znaczenie interpretacyjne wnosi również do analizy ubiór duchownych
– mimo prostoty szat liturgicznych, dzięki umiejętnie dobranym porównaniom
strój księży jawi się w swym powabie niemalże jak szaty królewskie. Charaktery-
zujący osobę danego księdza zestaw epitetów („świętobliwy”, „zacny”, „pokorny”)
oraz sama kolorystyka kapłańskich szat przyczyniają się do zauważalnej sche-
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68 VALETTE (2005) 669–672.
69 Por. COMFORT (2000) 240 nn., 247 n.; PAUPHILET (1923) 268 nn., 277 n. Również BOULENGER

(1987) 365.
70 MOULIN (1986) 90.
71 LACY (2005) 365 nn.
72 Zob. MATARASSO (1979) 121.
73 Por. VALETTE (2005) 679–680.
74 Egzemplifikacją powyższego są w Poszukiwaniu dzieje towarzysza Galahada, Melianta – zob.

COMFORT (2000) 40 nn., 44–46; PAUPHILET (1923) 40 nn., 44–46 (cyt. – s. 40).

matyzacji postaci, a zarazem podkreślenia ich niezwykłej kondycji społecznej.
Biskup Jozefat – jako opiekun św. Graala i wzór bożego sługi – wydaje się przy
tym spośród wszystkich pojawiających się w treści kapłanów personą otoczoną
największym nimbem świętości, zaliczając się przeto do postaci, które cechuje
wyraźna supremacja osobowościowa (charyzma)68. Przybrany w bogatą albę bi-
skupią, z głową zwieńczoną mitrą i dzierżąc w ręku pastorał, pierwszy chrześci-
jański biskup pojawia się w końcowych fragmentach opowieści (Corbinac, Sarraz)
jako ten, który sprawuje pieczę nad Graalem w jego ostatnim okresie bytności
na ziemi69.

W kwestii symboliki kolorów, dominującą wśród napotkanych w opowieści
duchownych barwą odzienia nieprzypadkowo jest biel. Symbolizuje ona czystość,
nadzieję oraz niewinność, od XII stulecia pozostając kolorem powszechnie koja-
rzonym z noszącymi białe (de facto szare) habity cystersami. Z tego powodu
cystersów zwykło się nieraz określać mianem „białych mnichów”, „mew”, tu-
dzież „białych opatów” – jak czyni to (najprawdopodobniej właśnie pod adresem
cystersów) autor (autorzy) Poszukiwania70. Barwa biała jest generalnie przypo-
rządkowana w analizowanym przez nas dziele szeroko pojętym siłom dobra, pod-
czas gdy z siłami zła i ciemności tradycyjnie już rzeklibyśmy identyfikowana jest
w opowieści czerń. Warto podkreślić, że symbolika ubioru oraz rynsztunku od-
grywała ważną rolę już w koncepcjach narracyjnych protoplasty cyklu, tj. Chré-
tiena de Troyes. Kolorystyka odzienia, zdobnictwo tarcz oraz mieczy dzierżonych
przez poszczególnych rycerzy pełniły w dziełach pisarza z Szampanii istotne funkcje
identyfikacyjne, które Norris J. Lacy trafnie ujął jako swoistą „heraldykę ducha”71.

Wspomniana została uprzednio Spowiedź Święta. W kontekście całokształtu
fabuły jest ona jednym z trzech kryteriów koniecznych przez bohaterów do speł-
nienia, aby mogli oni stać się godnymi ujrzenia św. Graala. Podług tradycji
elementem pierwszą na drodze ku ekspiacji pozostaje modlitwa: błagalna bądź
pokutna, mająca przygotować jednostkę do wyznania win. Element drugim jawi
się spowiedź właściwa. Jak możemy zaobserwować na przykładzie Lancelota, po-
szczególne fazy tejże (na czele z początkowym wyjawieniem pochodzenia) mogą
sugerować zaimplementowanie do świata opowieści średniowiecznej koncepcji
trójistoty szlachetnej osobowości, tudzież rodowodu rycerza, którą najlepiej od-
dają słowa: mens, cogitatio, amor72. Spowiedź właściwą kończy polecenie pokuty
jako źródła duchowego oczyszczenia i oswobodzenia bohatera spod wpływu nie-
prawości oraz zagubienia w ziemskiej wędrówce. Wyznanie win zyskuje przeto
znamiona swoistego zwierciadła słabości uczestników wyprawy, ukazującego
kontrast ich osobowości w stosunku do świętości, której poszukują73. Jednocześnie
„zgodnie z obyczajem” jest ono wymogiem koniecznym, by dany kandydat mógł
zostać pasowany na arturiańskiego rycerza74. Zwieńczeniem całego procesu eks-
piacji pozostaje natomiast sakrament Komunii Świętej, odbierany przez postacie
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75 Okoliczności zakończenia życia przez Iwena: COMFORT (2000) 139–141; PAUPHILET (1923)
152–154. Śmierć Dzieweczki: COMFORT (2000) 216–217; PAUPHILET (1923) 241–243. Śmierć
Galahada: COMFORT (2000) 245 nn., 247–249; PAUPHILET (1923) 275 nn., 277–279.

76 Odnośnie do ekspiacji Lancelota: COMFORT (2000) 60–68, 113–118 (przywdzianie włosiennicy);
PAUPHILET (1923) 62–71, 122–128. Pokuta Bohora: COMFORT (2000) 151–153 ff.; PAUPHILET (1923)
165–167.

77 COMFORT (2000) 101 n.; PAUPHILET (1923) 110 n. Por. BOULENGER (1987) 331.
78 Zob. COMFORT (2000) 147; PAUPHILET (1923) 161.
79 Por. w tym względzie uwagi: NITZE (2006) 103–107 nn., 114 n.; WOLFZETTEL (2006) 125–138.
80 COMFORT (2000) 213–217; PAUPHILET (1923) 239–243. Por. BOULENGER (1987) 359.
81 COMFORT (2000) 241 n.; PAUPHILET (1923) 270 n.
82 COMFORT (2000) 243; PAUPHILET (1923) 271 n. Również BOULENGER (1987) 366 n.
83 Z mnogich przykładów: wydarzenia z udziałem rycerza Melianta rozgrywają się nieopodal opac-

twa cystersów [COMFORT (2000) 43 nn.; PAUPHILET (1923) 43 nn.]; Galahad, zaniedbawszy codzien-
ne uczestnictwo we Mszy św., rekompensuje swoją nieobecność modlitwą w opuszczonej kaplicy
[COMFORT (2000) 46; PAUPHILET (1923) 46]; wizja Lancelota z udziałem Graala i chromego rycerza
ma miejsce nieopodal zrujnowanego przybytku kultu (por. przyp. 47); Gowen i Hektor doświadczają
niepokojących snów, zatrzymawszy się na noc w opuszczonej i zrujnowanej kaplicy [COMFORT (2000)
136–138; PAUPHILET (1923) 148–150]. Również i wszystkie spotkania bohaterów z napotkanymi pu-
stelnikami, tudzież eremitkami, odbywają się w improwizowanej kapliczce.

84 Patrz przyp. poprzedni.

zaraz po spowiedzi (Bohor z Ganu, Meliant), a bywa też, że do obu Sakramentów
bohater przystępuje na krótko przed swoją śmiercią (Iwen Wielki, Dzieweczka-
-co-nigdy-nie-skłamała, Galahad)75.

Odpokutowanie win zwykle przybiera u bohaterów Poszukiwania formę ścisłe-
go postu o chlebie i wodzie (rzadziej piwie) połączonego z umartwianiem ciała po-
przez noszenie włosiennicy (Lancelot, Bohor z Ganu)76. Skrajniejszą formą pokuty
jest samookaleczenie, co ma miejsce w przypadku żałującego za popełnione grze-
chy Percewala77. Wagę sakramentu pojednania w wymowny sposób ukazują losy
pana Gowena, który to – udawszy się wraz z Hektorem z Błot do eremity – mimo
sugestii duchownego nie skorzystał z okazji do wyznania swoich życiowych błę-
dów, rzekomo wskutek braku czasu78. Dlatego też, podług sugestii narratora, ani
Gowena, ani Hektora, nie miały już później spotkać żadne godne wspomnienia
przygody79.

Za szczytową formę oczyszczenia z przewinień przeszłości uchodzi w opo-
wieści ekstatyczne doznanie obmycia we krwi. Zostaje w ten sposób uleczona
trędowata pani zamku80, lecz i w pewien sposób trójka najzacniejszych rycerzy:
Bohor, Galahad i Percewal, którzy przyjmują Komunię Św. jako następstwo do-
słownego Przemienienia Krwi Pańskiej w Hostię81. To też czyni wspomnianych
przyjaciół posłannikami Graala oraz przyczynia się do uzdrowienia chromego
króla Mordrena82.

Godna odnotowania jest symbolika budowli sakralnych: opactw oraz kaplic,
przy czym te drugie pojawiają się w narracji zdecydowanie częściej. Ośrodki kul-
tu chrześcijańskiego są stosunkowo często przywoływanym elementem krajobrazu
i widokiem co rusz napotykanym przez bohaterów na ich drodze. To zwykle w ich
okolicach bądź wnętrzu rozgrywają się istotne, nieraz dramatyczne wydarzenia
i zwroty fabularne83. Choć świątynie owe są przez autora(ów) opowieści opisywa-
ne nader lakonicznie, natrafić można na fragmenty traktujące o stanie zachowania
przybytków. Co ciekawe, zwykle jest to równoznaczne z zaskakująco przygnębia-
jącym opisem budowli starej, zrujnowanej i opustoszałej84. Niemniej, monasteria,
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85 Opis wyposażenia: COMFORT (2000) 184 nn.; PAUPHILET (1923) 201 nn.
86 Szerzej zob. COOPER (2005) 35–39 nn.
87 IBIDEM.
88 W wymowny sposób ilustrują to losy samotnie płynącego na łódce Lancelota, dla którego mod-

litwa rekompensuje brak jakiegokolwiek ziemskiego pożywienia, stając się niejako „chlebem ducho-
wym”. Zob. COMFORT (2000) 224; PAUPHILET (1923) 249 n.

89 Vide COMFORT (2000) 221; PAUPHILET (1923) 246 (cit.). Por. BOULENGER (1987) 341.
90 Por. przyp. 77.
91 COMFORT (2000) 155; PAUPHILET (1923) 170.
92 W wymieniony sposób modli się Lancelot, natrafiwszy na drewniany krzyż, znaczący leśne roz-

droże: zob. COMFORT (2000) 119 n.; PAUPHILET (1923) 130. Również i w innym fragmencie, zaraz
po brzasku, ojciec Galahada jakoby na powitanie nadchodzącego dnia czyni znak krzyża na czole, po
czym klęka pochylony, głowę zwróciwszy ku wschodowi: COMFORT (2000) 133; PAUPHILET (1923)
145.

93 Tak czynią Percewal [COMFORT (2000) 87; PAUPHILET (1923) 182] oraz Bohor z Ganu [COMFORT
(2000) 165; PAUPHILET (1923) 182].

kaplice czy też improwizowane kapliczki eremickie figurują jako istotny punkt
na szlaku podróżnych – niewstąpienie w progi świętego przybytku ukazywane jest
jako wielka skaza na honorze rycerza.

Największym przybytkiem chrześcijaństwa w dziele jawi się bezsprzecznie
magiczna nawa króla Salomona. Statkowi temu, o imponująco bogatym wystroju
wnętrza85, przypisane zostało w opowieści złożone zaplecze filozoficzne oraz ideo-
we. Jego historia nosi znamiona inspiracji motywami biblijnymi, m.in. rajskim
ogrodem oraz powiązanymi z tym dziejami Adama i Ewy. Zaklęta łódź pozostaje
zarazem niezwykle wysublimowaną metaforą żywego Kościoła Chrystusowego;
centralny punkt nawy to nieprzypadkowo stół z kielichem Chrystusa – sugeruje
się, iż może to stanowić aluzję do Krzyża Męki Pańskiej, stanowiącego główny
atrybut kultowy wiary chrześcijańskiej86. Na pokład statku z biegiem zdarzeń
wstępują kolejni bohaterowie, aby przebyć w nim ostateczną próbę cnót i wiary,
a przez to dowieść, iż dane im jest uczestniczyć w Uczcie Graala. Nawa Salomona
jawi się zatem jako pradawny atrybut tradycji, w cudowny sposób przemierzający
świat ziemski i ukazujący się tylko wybranym87.

Pisząc o religijnej symbolice Poszukiwania, nie sposób nie poruszyć wątku
modlitwy poszczególnych bohaterów. Odwołanie się do wstawiennictwa Trójcy
Świętej i Boga oraz całkowite zawierzenie swojego losu Chrystusowi stają się
pierwszą i ostatnią ucieczką pobożnych rycerzy, a przy tym istotnym źródłem ich
(szeroko rozumianego) „pokrzepienia”88. Choć same modły odprawiane są przez
bohaterów w sposób werbalny, ważna jest też postawa wiernych oraz towarzy-
sząca temu adekwatna gestykulacja.

Zagubiony w głębokiej dolinie (miejsce również nader symboliczne) Lancelot,
po utracie wierzchowca i znacznej części swego rynsztunku, postanawia zdać się
na Opatrzność, wraz z nadejściem nocy odkładając takoż broń i kładąc się płasko
– jak można przy tym mniemać: najprawdopodobniej twarzą do ziemi – na po-
bliskim kamieniu89. Analogicznie postępuje Percewal po doświadczeniu próby wia-
ry, z tym że w ramach skruchy rani się on jeszcze przy tym dobrowolnie w lewe
udo90. Bohor z Ganu modli się natomiast, spoczywając płasko na plecach91. Prócz
pozycji leżącej, odnajdujemy w opowieści również i przykład zastosowania innej,
rzeklibyśmy bardziej tradycyjnej pozycji modlitewnej, upowszechnionej już na
przełomie XII/XIII w. – pozycji klęczącej92. Niekiedy apel bohaterów do Stwórcy
zostaje uzupełniony o gest wzniesienia rąk modlących się ku niebu93. Wymowna
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94 Zob. COMFORT (2000) 243; PAUPHILET (1923) 272.
95 Przykłady: Percewal, czyniąc znak krzyża, ratuje się od niechybnej śmierci w przepastnej toni

[COMFORT (2000) 86; PAUPHILET (1923) 92]; Percewal odpędza znakiem krzyża pokusę cielesnego
upadku [COMFORT (2000) 101; PAUPHILET (1923) 109 n.; Bohor, przeżegnawszy się, zwalcza piekiel-
ną wizję [COMFORT (2000) 165; PAUPHILET (1923) 181 n.].

96 Por. uwagi: SCHMITT (2006) 343–346.
97 Zob. COMFORT (2000) 182 nn., 244; PAUPHILET (1923) 200 nn., 273. Znamienne jest, iż kulmi-

nacyjny rejs świętą nawą zastępuje przecież tak charakterystyczną dla rycerzy podróż konną; VOICU
(2003) 29.

98 Por. zachowanie Lancelota: COMFORT (2000) 130; PAUPHILET (1923) 142 („Lors se lieve et fet
le signe de la croiz en son front et se comande a Nostre Seignor”), a także: COMFORT (2000) 133, 221;
PAUPHILET (1923) 145, 246. Gest Hektora z Błot: COMFORT (2000) 135; PAUPHILET (1923) 147.
Przeżegnanie się Bohora przed wyruszeniem na spotkanie tajemniczej nawy: COMFORT (2000) 175 n.;
PAUPHILET (1923) 193 n.

99 Szerzej: OEXLE (2000) 64–73.
100 Zob. SCHMITT (2006) 187–194.

staje się przy tym wspólna oracja trójki rycerzy w końcowych fragmentach po-
wieści, która może jawić się jako wzorcowy przykład postawy chrześcijańskiego
braterstwa94.

Nieodłącznym elementem wzorowego devotio rycerzy jest znak krzyża, czy-
niony przez bohaterów na początku i na koniec modlitwy. W innych sytuacjach
gest ten niczym swoiste „zaklęcie” funkcjonuje jako skuteczne narzędzie odpę-
dzania przez będące w niebezpieczeństwie postacie wszelkich diabelskich mo-
cy95. Symbol krzyża, jak również przyzywanie świętych imion, pomaga rycerzom
dotrzymać złożonych przyrzeczeń i ułatwia walkę z różnymi pokusami napoty-
kanymi na szlaku96. Za ciekawą reminiscencję średniowiecznej obyczajowości
poczytywać należy ponadto fakt czynienia przez bohaterów znaku krzyża niemal
za każdym razem, gdy wchodzą oni na pokład przygodnej łodzi, a już zwłaszcza,
gdy jest nią zaklęta nawa króla Salomona97. Podobnie, z przezorności, tudzież w po-
bożnym odruchu, rycerze mają zwyczaj żegnać się w reakcji na usłyszane przed
chwilą zaskakujące wieści bądź też zaraz po przebudzeniu się z niepokojącego
ich snu lub wizji98.

Podane przykłady pozwalają mniemać, że modlitwa postrzegana była przez
autora(ów) powieści i osoby mu (im) współczesne nie tylko jako powszechna
praktyka codziennego postępowania ludzi pobożnych, lecz jednocześnie ceremo-
niał rządzący się określonymi prawami gestykulacji – wewnętrznemu skupieniu
i wyciszeniu towarzyszyć miała adekwatna postawa całego ciała. Choć bowiem
szczera intencja modlitwy pozostawała niewątpliwie ważna w procesie komunika-
cji z Bogiem, w epoce średniowiecza za równie istotny, o ile nawet nie istotniejszy
wyznacznik poprawnej oracji uchodził właściwy ryt ceremonialny99. Aczkolwiek
gesty w sposób zrozumiały uwarunkowane były emocjami poszczególnych osób,
istniał określony kanon dozwolonych przez Kościół zachowań i zasad modlitew-
nych; kanon ten sukcesywnie ewoluował, w XIII w. doprowadzając do (re)klasy-
fikacji gestów i postaw, co znalazło odzwierciedlenie w Poszukiwaniu100. Mając
to na uwadze, postawa modlitewna Lancelota oraz Percewala podpadać może albo
pod typ humiliatio, adhesit pavimento („bicie czołem” o posadzkę, przez niektó-
rych potępiane) albo też – pod prostratio venia, przy czym wszystkie z wymienio-
nych to praktyki modlitewne kategoryzowane jako pokutne. Istotną rolę odgrywa
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101 Szerzej o typologii postaw modlitewnych, rozwoju form oraz swoistej teoretyzacji procesu
modlitwy zob. ibidem, 314, 321–336.

102 Por. KENNEDY (2002) 79–104.
103 Zob. w tym kontekście: REGELADO (2004) 31–52. Ponadto: STAHULJAK [et al.] (2011) 82.

także ów wielce symboliczny kierunek wschodni, w którym zwraca się modlący:
ku Jeruzalem i Grobowi Pańskiemu101.

Podsumowując nasze rozważania, należy stwierdzić, iż symbolika sakralna
stanowi integralną część akcji analizowanej opowieści. Poprzez zastosowanie bo-
gatej palety symboli, aluzji i odniesień interpretacyjnych, autor(zy) Poszukiwania
świętego Graala sprawił (sprawili), że mistycyzm i tematyka religijna poprzedza
i wieńczy wszelkie co istotniejsze wątki fabularne. Regularne uczestnictwo bo-
haterów wyprawy w napotkanych na drodze nabożeństwach, czynna modlitwa
adoracyjno-pokutna, jak również szeroko pojęta waleczność pielgrzymujących
oraz ich swoiste „wyczulenie” na wszelkie Boże znaki to zjawiska wymownie
egzemplifikujące pożądany wzorzec osobowościowy średniowiecznego rycerza,
wiernego przysiędze, niemniej zdolnego do skruchy102. Symbolika religijna oraz
nawiązania do obrządku liturgii obecne w lekturze stają się tak w kontekście
omawianego dzieła, jak i całej legendy arturiańskiej sferą zgoła niebagatelną, zna-
mionującą etos rycerski, a przeto współtworzącą jeden z najznamienitszych i naj-
popularniejszych ideałów średniowiecznej Europy. Pod względem fabularnym
można powiedzieć, że w Poszukiwaniach faworyzowana przez anonimowego au-
tora pracy rycerskość niebiańska (chevalerie céleste) zwycięża ostatecznie nad
motywami rycerskości ziemskiej (chevalerie terrestre), przyczyniając się do wy-
tworzenia całej plejady niezwykłych oraz zapadających w pamięć postaci, które
dokonują rzeczy niemożliwych103. Co za tym idzie, możemy skwitować, iż po-
przez swe przygody, gesty oraz czyny, rycerze króla Artura osiągają literacką
nieśmiertelność.
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SYMBOLISM OF MEDIEVAL LITURGICAL MOTIFS IN THE ARTHURIAN PROSE
– A CASE STUDY ON THE EXAMPLE OF THE QUEST FOR THE HOLY GRAIL

(LA QUESTE DEL SAINT GRAAL)

Summary

The presented paper focuses on the topic of liturgical motifs – their variety, as well as
symbolism – found in The Quest for the Holy Grail: one of the novel parts that altogether
form the 13th-century saga of Arthurian prose. The main aim of the article is to highlight the
references and allegories of both religious as well as ideological nature, which have been
implemented by the (anonymous) author of the writing. What follows is the classification
(methodological categorisation) of such motifs, definition of their potential purpose, and – last
but not the least – an attempt to comprehend their origin in view of the cultural landscape of
the historical period, in which the Quest has been composed.

Adj. Izabela Ślusarek



   



1 Pojęciem „dialogów” posługuję się tu w rozumieniu potocznym, w odniesieniu do wszystkich
kwestii wygłaszanych przez bohaterów filmowych (monologów, dialogów właściwych i polilogów),
a nie w znaczeniu stricte lingwistycznym.

2 Informacje dotyczące filmów opierają się na syntetycznych opracowań filmoznawczych: Leksy-
konie polskich filmów fabularnych (Słodowski [red.] 1997) oraz Historii kina polskiego (Lubelski,
Zarębski [red.] 2007).
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JĘZYKOWA STYLIZACJA HISTORYCZNA W RYCERZU
LECHA MAJEWSKIEGO

Stylizacja językowa, rozumiana najogólniej jako „celowe wprowadzenie do
wypowiedzi realizującej określony styl pewnych istotnych właściwości stylu in-
nego, będącego wzorcem stylizacyjnym” (STL 1988: 495) wydaje się zjawiskiem
kojarzonym szerzej głównie z twórczością literacką, przede wszystkim z prozą fa-
bularną. W rzeczywistości może się jednak pojawiać we wszelkich komunikatach
artystycznych, w których jednym z użytych kodów jest język naturalny. Różne od-
miany stylizacji występują ze znaczną częstotliwością np. w filmie fabularnym, co
nie dziwi, zważywszy że od twórców dialogów filmowych oczekuje się szczegól-
nej troski o językowy autentyzm, a sztuczne kwestie bohaterów rozbrzmiewające
z ekranu brzmią wyjątkowo niedobrze. Operacje stylizacyjne w dziełach filmo-
wych stosunkowo rzadko bywały dotąd przedmiotem obserwacji językoznawczej
w Polsce, w ostatnim czasie powstało jednak kilka polonistycznych prac na ten
temat (por. Bobrowski 2015b, 2016; Kresa 2014a, 2014b, 2014c), a już wcześniej
wskazane zagadnienie przyciągało uwagę translatologów (por. zwłaszcza Garcarz
2007). Również niniejszy artykuł wpisuje się w nurt lingwistycznych (polonistycz-
nych) studiów nad dialogiem filmowym1, przedmiotem analizy jest w nim bowiem
strategia stylizacyjna przyjęta przez Lecha Majewskiego jako twórcy (scenarzysty
i reżysera) filmu Rycerz z 1980 r.2 Językowy kształt tego dzieła wydaje się nie-
zwykle interesującym obiektem badań ze względu na to, że jest on pochodną dosyć
oryginalnej i raczej rzadkiej w polskim kinie konwencji gatunkowej zastosowanej
przez artystę.

Akcja obrazu rozgrywa się w bliżej nieokreślonym królestwie, nie została
również umiejscowiona w konkretnej epoce, ale rzeczywistość przedstawiona jest
wzorowana wyraźnie na feudalnym średniowieczu. Głównym bohaterem filmu
jest tytułowy Rycerz, który widząc upadek polityczny i moralny państwa oraz sła-
bość Króla, wyrusza w poszukiwaniu cudownej harfy, niegdyś zabranej i zatopio-
nej w morzu – jej odnalezienie ma jakoby przywrócić w królestwie ład i porządek.
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3 Taki podział pozwala bardzo klarownie, jak się wydaje, przedstawić badany materiał, choć oczy-
wiście na poziomie parole jest on do pewnego stopnia nieostry, w konkretnym użyciu płaszczyzny
systemu językowego wyraźnie na siebie zachodzą.

4 Podstawą ekscerpcji materiału była edycja DVD w serii „Lech Majewski. Kolekcja” z 2013 r.
Cyfry umieszczane przy cytatach informują, w którym momencie dany cytat pojawia się w filmie.

Na swej drodze spotyka wielu ludzi – mnichów, zbójców, kupców – bezskutecz-
nie odwodzących go od poszukiwań. Niestrudzony Rycerz dociera wreszcie nad
morze, gdzie uczestniczy w ekstatycznych obrzędach religijnych miejscowego
pogańskiego ludu. Gdy jest już pewien, że nigdy nie odnajdzie harfy i niemal za-
łamuje się, nagle słyszy jej melodię rozbrzmiewającą w nim samym.

Powyższe, oczywiście bardzo skrótowe streszczenie pokazuje, że mamy do czy-
nienia niemalże z poetycką baśnią czy balladą filmową o wyraźnych podtekstach
filozoficznych, przedstawiającą świat na poły realny, historyczny (choć przeszłość
to oczywiście umowna), na poły fantastyczny. Na potrzeby tego świata reżyser
postanowił wykreować specyficzny język. W niniejszym artykule chciałbym prze-
de wszystkim pokazać, które operacje stylizacyjne zostały wykorzystane przez
twórcę w filmie oraz z jaką dominantą stylistyczną (podstawowym czynnikiem
decydującym o ukształtowaniu werbalnej warstwy komunikatu) mamy w nim do
czynienia. Przeglądu zabiegów językowych dokonam, dzieląc je na gramatyczne,
semantyczno-leksykalne i pragmatyczne3.

1. PŁASZCZYZNA GRAMATYCZNA

Fonetyczne wykładniki stylizacji językowej właściwie nie pojawiają się w fil-
mie Majewskiego4. Wskazać można jedynie na występującą wielokrotnie w dia-
logach postać dźwiękową wyrazu harfa z opuszczoną inicjalną spółgłoską h: arfa.
Ten wariant był jednak całkowicie zleksykalizowany w starszej (jeszcze dziewięt-
nastowiecznej) polszczyźnie, o czym świadczy chociażby fakt, że zanotowano go
jako jednostkę hasłową w Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszew-
skiego (SJPDor 1958–1969). Towarzyszy mu tam zresztą kwalifikator przestarz., co
pozwala wnioskować, że użycie tej formy w filmie miało na celu uzyskanie efek-
tu archaizacyjnego. Również podsystem słowotwórczy nie stanowił dla reżysera
i scenarzysty przedmiotu istotnych operacji stylistycznych.

Elementy stylizacji pojawiają się natomiast w płaszczyźnie fleksyjnej. Ze zja-
wisk koniugacyjnych na uwagę zasługują przede wszystkim analityczne formy cza-
su przeszłego (z ruchomą końcówką osobową): Jak tyś mi śmierć przeznaczył
(30’08), Skądżeś się tu wziął? (49’26), Jeszcześ nie dopił (63’42). Formy te mogą
pełnić w tekście dwojaką funkcję stylistyczną, z jednej strony ewokują bowiem
polszczyznę kolokwialną (pierwotnie charakterystyczne były przede wszystkim
dla języka mówionego), z drugiej – dawniejszą (ruchomość końcówek czasu prze-
szłego jest od dawna zjawiskiem recesywnym, por. Buttler i in. 1986: 287).
W dialogach Rycerza, zasadniczo bardzo dalekich od potoczności, pełnią funkcję
wyraźnie archaizującą. Trzeba dodać, że w filmie pojawia się również jeden przy-
kład połączenia końcówki osobowej z modulantem że: Skąd żeście się tu wzięli?
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5 Wyróżniając je, bazowałem na ustaleniach poczynionych w pracy Władysława Śliwińskiego
(por. Śliwiński 1984).

6 Skrót f oznacza frekwencję.

(37’13). Takie użycia są, jak wiadomo, od dawna kwestionowane przez normaty-
wistów i wielu widzów może odbierać wynotowane zdanie jako brzmiące bardzo
potocznie, wręcz niestarannie, nie realizuje więc ono dobrze założonej funkcji
stylistycznej. Przykład ten nie wydaje się również narzędziem charakterystyki
socjalnej postaci, wypowiada je bowiem bohater tytułowy, reprezentujący społecz-
ną elitę.

Należy jednak zauważyć, że filmie pojawiają się również osobliwości fleksyj-
ne pełniące wyraźnie funkcję socjologiczną (to znaczy informujące o społecznej
przynależności bohaterów, por. Dubisz 1991: 37). Należy do nich na pewno forma
czasu przeszłego z opuszczoną końcówką fleksyjną (kategoria osoby wyrażona
zaimkiem): my by wiedzieli (59’33), a także nietypowa forma dopełniacza liczby
mnogiej rzeczownika rok: kilka roków (57’22). Zjawiska te mają charakter wyraź-
nie dialektalny, ewentualnie potoczny, ich wystąpienie w kwestiach danej postaci
może sugerować, że pochodzi ona z niższych warstw społecznych, z „ludu”. Tak
właśnie dzieje się w filmie Majewskiego, wskazanymi formami posługują się bo-
wiem wyłącznie prości robotnicy – rybacy.

Z innych zjawisk fleksyjnych warto jeszcze wspomnieć o wystąpieniu krótkiej
formy przypadkowej zaimka dzierżawczego mój: mej podróży (30’38). Tego ty-
pu postaci zaimków mają oczywiście nacechowanie książkowe, podnoszą więc
rejestr stylistyczny, co może wtórnie pełnić również funkcje archaizacyjne.

Zdecydowanie częściej wykładniki stylizacji występują w płaszczyźnie syn-
taktycznej. Uwagę zwraca przede wszystkim częste modyfikowanie neutralnego
szyku składników grupy imiennej oraz zdania. Nie chodzi tu oczywiście o zmiany
typowej kolejności elementów wypowiedzi mieszczące się w uzusie (np. będące
wykładnikami struktury tematyczno-rematycznej), ale o permutacje wyraźnie na-
cechowane stylistycznie. W Rycerzu pojawiają się następujące operacje szyku5:

– przesunięcie przydawki, występującej zwykle w bezpośredniej prepozycji,
do bezpośredniej postpozycji: arfa cudowna f = 56 (11’45, 33’43, 34’27, 55’40,
59’26), arfa kupiona (33’06), arfa żadna (33’48), cel niegodny (41’59), chwała boża
(42’58), ciał całych (37’41), ciało nasze (17’13), górę wysoką (39’31), miejsce
lepsze (52’13), miły mój (11’38), moce niebieskie (62’20), morze dobre (57’01),
oczy twoje (24’26), rzeczy marne (58’20), sługi jego (26’41), szczęśliwość wielka
(25’38), ścierwo przeklęte (30’05), śmierci swojej f = 3 (30’30, 30’32’, 30’50),
zło wszelakie (43’26); 

– przesunięcie orzecznika na pozycję inicjalną: niejasne są twoje słowa (40’02);
– umieszczenie orzeczenia w pozycji finalnej: Królestwo za nic mają (12’32),

Wszystko [...] z niewiedzy powstaje (17’11), Jedną, jedyną rzecz, która zniknąć nie
może (17’22), Nikt źle by nie prawił (25’39), Rycerz z misją zdąża (26’35), Pan
ci w raju lepsze miejsce zgotuje (26’52), Jak tyś mi śmierć przeznaczył, tak teraz
ja ci ją zgotuję (30’08), Ale czemu świątyni już nie stawiacie? (43’17), Złem, co
w kniei siedzi (43’28), A ja ciebie budzić nie mogłem (49’39), Nie zginę, póki
świątyni na chwałę bożą nie wystawię (50’14), Dziś hołdy matce Juracie i morzu
dobremu składają (57’02), Każdego dnia brzegi przeszukuje (57’28); w tej pozycji
pojawia się również bezokolicznik: I tu chcecie świątynię stawiać (23’35), Ludzi
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7 Ustalając status nacechowanych jednostek leksykalnych, posiłkowałem się informacją stylistyczną
oraz ilustracją materiałową zawartymi w opracowaniach leksykograficznych: Słowniku języka polskiego
pod red. W. Doroszewskiego (SJPDor 1958–1969), Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego pod
red. S. Dubisza (USJP 2003) i Wielkim słowniku języka polskiego PAN pod red. P. Żmigrodzkiego
(WSJP 2007–).

trza w Bogu rozpamiętać (28’02), Albowiem nie świątynię, lecz katedrę jedziemy
do miasta stawiać (43’22), Dwóch naszych Boga za złoto poczęło sprzedawać
(51’29), A my po kraju rozpierzchliśmy się Boga szukać (51’50);

– chiastyczna struktura zdania: Nie ma arfy cudownej, naszej arfy już nie ma
(11’44), Wydaje rozkazy, a ich sensu nie zna (12’46), Nagradza głupich, a mądrych
skazuje na śmierć (12’48), Duszę chorą, a nie chore ciało (28’06).

Tego typu zabiegi nadają filmowej konwersacji charakter wyraźnie książko-
wy, literacki, oddalając ją od mowy potocznej. Sztuczny, oparty na inwersji tok
składniowy stanowi też w polszczyźnie tradycyjny środek stylizacji archaizującej,
nawiązuje bowiem zarówno do dawnych zabytków piśmiennictwa, jak i przekła-
dów biblijnych (na ten temat por. np. Wilkoń 1976: 152–153). 

W filmie pojawiają się ponadto skomplikowane struktury składniowe ze zda-
niami zanurzonymi, nietypowe dla języka mówionego: Płomień, by mógł swój blask
okazać, nie potrzebuje innego płomienia (16’52), Wszystko, począwszy od ciała
naszego, z niewiedzy powstaje (17’11). Ich obecność również powoduje, że dialog
filmowy brzmi nienaturalnie, nie modeluje prawdziwej rozmowy. W ogóle skom-
plikowana składnia, którą posługują się bohaterowie, powoduje, że ich wypowie-
dzi brzmią bardziej jak wcześniej przygotowane mowy niż żywe repliki. 

Bardzo ciekawą strukturę syntaktyczną ma jeszcze otwierający film monolog
Rycerza. Na szeroką skalę został w nim zastosowany asyndeton, bezspójnikowe
łączenie wypowiedzeń, por. początek: Kobieta. Woda. Morze. Księżyc. Ryba.
Muszla. Planeta Wenus. Drzewo życia... (1’29). Ponieważ dodatkowo wypowiedze-
nia te mają niemal wyłącznie charakter niezdaniowy, cała długa kwestia bohatera
przybiera formę swobodnego strumienia świadomości. W tym wypadku specyficz-
na struktura składniowa wyraźnie pełni funkcję psychologiczną, ma bowiem na
celu oddanie ulotnych myśli, wrażeń i stanów mentalnych postaci.

2. PŁASZCZYZNA LEKSYKALNO-SEMANTYCZNA

W Rycerzu pojawiają się trzy podstawowe klasy słownictwa nacechowanego
stylistycznie: archaizmy rzeczowe, archaizmy stylistyczne oraz leksyka książkowa/
poetycka7.

Archaizmy rzeczowe, rozumiane jako wyrazy ewokujące elementy rzeczy-
wistości historycznej, dawnej kultury duchowej i materialnej (por. Bobrowski
2015a: 29) można przyporządkowywać do określonych pól leksykalno-semantycz-
nych. W filmie Majewskiego reprezentowane są następujące grupy tematyczne:

– funkcje, stosunki społeczne: dworzanie (12’24),
– budowle i ich elementy: gród f = 2 (32’52, 33’02), zamek f = 3 (30’36, 56’10,

56’14),
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– przedmioty codziennego użytku: sakiewka f = 2 (41’48, 41’58), 
– wojna, wojskowość: łuk ‘dawna broń’ f = 2 (2’45, 39’13), rycerstwo (11’22),

rycerz f = 3 (14’04, 25’14, 26’20), strzała ‘dawna broń’ (2’45),
– wierzenia, kult: rusalia ‘pogańskie święto religijne’ f = 2 (56’59, 60’20),

matka Jurata ‘pogańska bogini morska’ (57’03),
– sztuka, muzyka: gęśliki (32’53), lutnia (32’55).
Jak widać, nie pojawiają się tu prawie w ogóle nazwy realiów mało znanych,

mamy do czynienia z jednostkami obiegowymi, które pozostają zresztą ze sobą
w wyraźnym związku, tworząc jeden z wyrazistszych stereotypów dawności kul-
turowej. Stereotyp ten bazuje na wyobrażeniach feudalnej, średniowiecznej Euro-
py (por. zwłaszcza nazwy tak prototypowych realiów, jak gród, rycerz, zamek),
a utrwalony jest bardzo dobrze w baśniach i w twórczości literackiej do nich na-
wiązującej (por. Skubalanka 1987: 26–27). Można zatem stwierdzić, że baśnio-
wo-fantastyczna fabuła filmu ma swój korelat językowy w postaci określonej
struktury tematycznej osobliwości leksykalnych.

Warto zwrócić szczególną uwagę na jednostki ewokujące kult pogański, w prze-
ciwieństwie bowiem do pozostałych, „uniwersalnych” archaizmów rzeczowych
przywołują one konkretną tradycję kulturową – wierzenia ludów słowiańskich
(rusalia powiązane etymologicznie z rusałkami, por. Moszyński 1992: 31) i bał-
tyjskich (Jurata). Sugeruje to, że pogańską nadmorską krainą, do której przybył
Rycerz, jest wybrzeże Morza Bałtyckiego.

W dialogach pojawiają się również archaizmy stylistyczne, czyli dawne
i przestarzałe odpowiedniki wyrazów współcześnie używanych (por. Bobrowski
2015a: 29). Nie są one bardzo liczne, udało mi się wynotować następujące jed-
nostki: psubrat ‘wyzwisko’ (32’18), rozbójca ‘bandyta, rozbójnik’ (26’28), roz-
pamiętać ‘rozważyć coś, zastanowić się nad czymś’ (28’04), tedy ‘więc’ (60’34),
wejrzenie ‘wzrok’ (51’40), wszelaki ‘wszelki’ (43’27). Warto zaznaczyć, że cza-
sownik rozpamiętać nie został użyty w filmie w swym właściwym, historycznym
znaczeniu. Kontekst Ludzi trza w Bogu rozpamiętać (28’01) sugeruje raczej zna-
czenie kauzatywne: ‘sprawić, by ktoś coś rozważał, nad czymś się zastanawiał’.
Mamy tu do czynienia z opartym na leksykalnym archaizmie neosemantyzmem.
W dziele Majewskiego pojawia się też jeden dawny frazeologizm: dać pokój
‘dać spokój’ f = 2 (26’29, 40’16).

Dużo liczniej w dialogach występuje słownictwo książkowe, mowa tu o na-
stępujących jednostkach: aby f = 2 (30’37, 50’36), akuratny (32’58), albowiem
f = 2 (25’24, 43’22), ażeby (16’16), bowiem (61’34), czynić (26’56), lecz f = 3
(24’59, 61’47, 64’20), lękać się f = 2 (40’29, 42’02), knieja f = 3 (23’12, 37’27,
43’29), młodzieniec f = 2 (24’25, 27’58), ostać się (33’23), ów (2’55), począć
(51’31), pojmować (49’35), posilić się (63’33), rzec f = 2 (17’05, 59’25), szczęśli-
wość (25’38), uczynić (11’17), wpierw (27’59), zatem f = 3 (11’16, 20’42, 56’36),
zgotować f = 2 (26’53, 30’11), zguba (16’26), złotostrunny (56’27), żywot f = 3
(37’53, 61’44, 61’57). Charakterystyczna wydaje się tu zwłaszcza obecność wie-
lu jednostek funkcyjnych (np. aby, lecz, zatem), które nie odsyłają do rzeczywi-
stości, mają natomiast charakter wyraźnie metatekstowy, mogą więc pojawiać się
w dialogach niezależnie od aktualnego tematu wypowiedzi, wydatnie wzmacnia-
jąc założony efekt stylistyczny. W Rycerzu leksyka książkowa w sposób wyraźny
służy archaizacji kwestii postaci, dopełnia zbiór archaizmów stylistycznych (zresz-
tą granica między jednostkami dawnymi czy przestarzałymi a książkowymi jest
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z natury płynna), wymienione jednostki są w filmie właściwie archaizmami funkcjo-
nalnymi (por. Dubisz 1991: 29).

W dialogach pojawiają się ponadto pojedyncze jednostki leksykalne o cha-
rakterze gwarowym: najść ‘znaleźć’ f = 2 (59’32, 61’42), nazad ‘wstecz’ (57’23).
Ich wystąpienia ograniczają się do kwestii rybaków, podobnie jak w przypadku
wspomnianych wyżej dialektyzmów gramatycznych mamy tutaj do czynienia z ję-
zykową charakterystyką socjalną bohaterów. 

Natrafić można również na leksemy kwalifikowane w słownikach jako potocz-
ne: sparszywiały (45’01), suka ‘wyzwisko’ (45’00), ścierwo (30’05), trza ‘trzeba’
(28’03). Ich występowanie nie jest jednak ograniczone do idiolektów postaci o ściś-
le określonym statusie społecznym, nie pełnią więc funkcji socjologicznej. Bo-
haterowie używają tych wyrazów w sytuacji dużego wzburzenia emocjonalnego,
można zatem przypisać im funkcję psychologiczną (służą ukazaniu zróżnicowania
emocji i odczuć, por. Dubisz 1991: 37).

3. PŁASZCZYZNA PRAGMATYCZNA

W płaszczyźnie pragmatycznej w operacje stylizacyjne uwikłane są wyraźnie
różne komponenty etykiety językowej. Uwagę zwraca przede wszystkim fakt, że
repertuar zwrotów grzecznościowych został w filmie zredukowany niemal zupeł-
nie do jednej jednostki – panie, którą należy interpretować jako wołacz rzeczow-
nika pan w dawniejszym znaczeniu ‘ten, kto ma władzę nad kim albo nad czym;
władca’ (SJPDor). Najczęstszym adresatem tej formy adresatywnej jest główny
bohater, Rycerz. Używają jej: Księżniczka (12’49), Mnich f = 6 (23’40, 24’06,
26’48, 37’20, 37’24, 51’20), Kupiec f = 3 (32’15, 32’25, 32’45), Rybak f = 3
(57’22, 59’24, 63’32), Sługa (19’42). Rycerz z kolei sięga po nią, zwracając się do
swojego mistrza w wojennym fachu, Hierofanta f = 2 (16’34, 20’44). Używana
jest też w stosunku do króla (8’04 – jeden z rycerzy). Niekiedy zdarza się, że
przyjmuje ona postać bardziej rozwiniętą: wielmożny pan (32’33 – Kupiec do
Rycerza; tu wyjątkowo w formie mianownikowej ze względu na odmienną łączli-
wość z czasownikiem, por. niżej), wsławiony panie (26’31 – Mnich do Rycerza).
Z kolei zwracając się do Księżniczki, Rycerz używa formy pani (11’49).

W dziele Majewskiego pojawiają się z rzadka również inne specyficzne dla
dawnej polszczyzny formuły grzecznościowe. Księżniczka oraz rozmawiający z nią
Rycerz, mówiąc o władcy, używają charakterystycznej frazy nominalnej król ojciec
f = 4 (11’20 – Rycerz, 11’22, 12’02, 12’14 – Księżniczka). Wspominając matkę,
Księżniczka posługuje się z kolei konstrukcją królowa matka (12’20).

Dominacja wołaczowych form adresatywnych jest ściśle związana z faktem,
że zwroty grzecznościowe współwystępują w filmie z drugoosobowymi formami
czasowników, por. następujące przykłady: A myślisz, pani, że mogę tu siedzieć
(11’34), Zdrowy byłeś, panie (49’32), Zdjąłeś ze mnie, ojcze (42’40). Tego typu
konstrukcje były typowe dla polszczyzny ogólnej do XIX w. (por. Długosz-Kur-
czabowa, Dubisz 2006: 488), stanowią więc bardzo wyrazisty środek archaizacji
językowej dialogów. Właściwe dla współczesnego języka polskiego użycie formy
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8 Terminy archaizacja/stylizacja archaizująca proponowałbym zarezerwować dla przypadków
wierniejszego imitowania wcześniejszych faz rozwojowych danego języka.

trzecioosobowej trafia się w filmie Majewskiego tylko raz: A to widzi wielmożny
pan (32’32).

Ze zjawisk pragmatycznych osadzonych mocno w gramatyce można jeszcze
wymienić ciekawe użycie formy trybu rozkazującego mieszczące się na pograni-
czu funkcji optatywnej i magicznej (por. Laskowski 1998: 26–27): Bogowie wiatru
i wody, księżycu, co rodzisz się i zamierasz, by znów powrócić, i ty, palące słońce,
pomóżcie mi (73’50). O ile prośba adresowana do bóstw mieści się jeszcze w ra-
mach typowej modlitewnej formuły życzeniowej, dobrze znanej również religii
chrześcijańskiej, o tyle zwrot skierowany do nieświadomego subiektu (księżyc,
słońce) przywołuje wyraźnie dawną wiarę w sprawczą moc wypowiedzianego sło-
wa. Magiczne użycie języka typowe było dla wierzeń pierwotnych, pogańskich
(a w każdym razie jest z nimi stereotypowo kojarzone), nie dziwi więc fakt, że
cytowaną formułę wypowiada Rycerz w mistycznym niemal uniesieniu po wzię-
ciu udziału w trwającym całą noc pogańskim misterium.

Na koniec warto poświęcić kilka słów filmowej onomastyce. Niemal wszyscy
bohaterowie dzieła Majewskiego nie mają imion we właściwym sensie tego sło-
wa. Określani są za pomocą rzeczowników pospolitych, takich jak rycerz, król,
kupiec, które w dialogach używane są wprawdzie w referencji jednostkowej,
w odniesieniu do ściśle określonych postaci, zyskują więc walor nazw własnych,
niemniej jednak taki zabieg pozbawia bohaterów rysów indywidualnych, spra-
wia, że widz odbiera ich jako reprezentantów pewnych konwencjonalnych typów
ludzkich. W strategii nominacyjnej zastosowanej przez Majewskiego po raz kolej-
ny można dostrzec pokrewieństwo z poetyką baśni. Do opisanej tu prawidłowości
zdaje się nie pasować imię wspomnianego mistrza głównego bohatera: Hiero-
fant, które dla wielu odbiorców może brzmieć niczym jakieś starożytne nomen
proprium (ze względu na obcy, grecki źródłosłów), ale w rzeczywistości jest to
wyjściowo również rzeczownik pospolity, oznaczający starożytnego greckiego
kapłana, a przenośnie ‘osobę wtajemniczającą w tajniki czegoś’ (USJP). W tym
wypadku mamy dodatkowo do czynienia z imieniem znaczącym, co jednak nie
dla wszystkich widzów musi być oczywiste.

* * *
Wyniki przeprowadzonej analizy pozwalają na sformułowanie wniosku, że

dominantą stylistyczną w Rycerzu Lecha Majewskiego jest dawność językowa.
Ponieważ akcja filmu rozgrywa się w rzeczywistości wprawdzie fikcyjnej, ale wy-
modelowanej jako historyczna, reżyser podjął również próbę nadania dialogom
rysów „dawnej polszczyzny”. Mamy tu oczywiście do czynienia z artystyczną
kreacją, tworem jako całość fikcyjnym, Majewski nie starał się bowiem rekon-
struować jakiejś określonej fazy rozwojowej polszczyzny. Sięgnął natomiast po
środki stereotypowo kojarzące się z dawnym językiem i jego zabytkami, przede
wszystkim po inwersję oraz zestaw obiegowych archaizmów leksykalnych do-
pełnionych słownictwem książkowym, podnoszącym rejestr stylistyczny. Przyjętą
w dziele podstawową strategię stylizacyjną można określić jako stylizację histo-
ryczną, ma ona bowiem na celu stworzenie iluzji obcowania z dawną polszczyzną
za pomocą środków zróżnicowanych genetycznie, bez ograniczania się do auten-
tycznych zasobów językowej diachronii8. Inne odmiany stylizacji (dialektyzacja,
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potocyzacja) mają w filmie znaczenie wyraźnie marginalne, służąc jedynie cha-
rakterystyce społecznej lub psychologicznej wybranych bohaterów. Stylizacja
historyczna, podobnie jak inne zabiegi językowe (zwłaszcza ukształtowanie ono-
mastyki) wspierają wyraźnie baśniową konwencję fabularną.

Badania nad werbalnym ukształtowaniem dialogu filmowego powinny być
niewątpliwie rozwijane, jest on bowiem współcześnie jedną z najważniejszych
form ekspresji artystycznej, których tworzywo stanowi język. Oczywiście styli-
styczna analiza dzieła filmowego nie powinna nigdy polegać na rozpatrywaniu
faktów gramatycznych lub leksykalnych w izolacji, zawsze należy uwzględniać
kontekst wizualny oraz specyfikę gatunkową analizowanego dzieła.
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LINGUISTIC HISTORICAL STYLIZATION IN RYCERZ (THE KNIGHT)
BY LECH MAJEWSKI

Summary

The article discusses grammatical, semantic and pragmatic linguistic style indicators
appearing in the dialogues of Lech Majewski’s film The Knight from 1980. The analysis of
the material proved that the film is dominated by means evoking the old, historical Polish
language. The author most often reached for inversion, conventional historicisms (refer-
ring to the stereotype of the feudal medieval times) and stylistic, as well as the old forms of
address. Stylistic strategy used in the film can be defined as historical stylization. Language
of the dialogues harmonizes with fairy-poetic narrative convention of The Knight.

Trans. Izabela Ślusarek
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POETA, KTÓRY „ZNALAZŁ SIĘ W NIGDZIE”.
POEMAT ORFEUSZ I EURYDYKA CZESŁAWA MIŁOSZA

Czesław Miłosz pisze: „W naszym najgłębszym, sięgającym sedna naszej
istoty, przekonaniu, powinniśmy żyć wiecznie. Odczuwamy naszą przemijalność
i śmiertelność jako gwałt nam zadany”1. W innym miejscu Abecadła wspomina
o melancholii przemijania, wspólnej ludziom zanurzonym w „chaotycznej, ska-
żonej śmiercią empirii” i wielkiej tęsknocie „do wyjścia poza czas, w krainę wie-
kuistych praw i rzeczy nie podległych zniszczeniu”2.

Tęsknota owa zapisana została przed wiekami w micie o poecie, który nie
chciał pogodzić się ze śmiercią ukochanej.

I. MIT

Orfeusz, syn Kaliope i Ojagrosa, mąż driady Eurydyki, od wieków patronuje
poetom, jako że jego historia łączy refleksję nad mocą słowa z podstawowymi
problemami egzystencji3. Imię śpiewaka, szukającego żony w mrocznych zaświa-
tach, zamyka w sobie jego los: pochodzi od orphanos, „sierocy”, lub orphne,
„ciemność nocy”4. Mit o poezji zbuntowanej wobec śmierci przybrał utrwaloną
formę literacką głównie za sprawą Georgik Wergiliusza. W IV księdze poematu
pojawia się tzw. fabula Orphei – mitologiczna dygresja (epylion), opisująca hi-
storię zejścia śpiewaka do podziemia5. Nieco różni się od tej wersji komplemen-
tarna narracja Owidiusza, który w Metamorfozach relacjonuje historię odzyskania
i ponownej straty Eurydyki przez kitarzystę. Nazo przytacza całą pieśń poety,
będącą wyznaniem miłości do zmarłej i prośbą o przywrócenie jej do życia.
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Wergiliusz wyłącznie sygnalizuje jej treść: opiewanie „słodkiej” małżonki6. Pod-
niosły styl rzymskich poematów przeniknął do Miłoszowej frazy, inkantacyjnej
i dostojnej.

Na głębszym poziomie utwór Miłosza odnosi się do poematu Rilkego Orfeusz,
Eurydyka, Hermes, przypomina go nawet rozmiarami7. Jak pisze Adam Pomorski,
w wierszach autora Requiem subiektywizm „ja” lirycznego zanika na rzecz liryki
maski i fenomenologicznego opisu8. Rilke to „archeolog pamięci kulturowej”,
włączający własną pamięć w jej bieg9. Transpozycja mitu w poemacie Miłosza
jest oparta na analogicznych zabiegach. Analogie w ujęciu tematu są nieliczne,
ale kluczowe (śmierć Eurydyki powoduje nieprzekraczalną obcość pomiędzy mał-
żonkami; przywrócenie zmarłych do życia jest zadaniem nieludzkim, niemożli-
wym nawet dla bogów, powtarzają się też konkretne obrazy)10. Zasadniczą różnicę
wnosi nieobecność w poemacie Miłosza Hermesa, boga przekraczającego gra-
nice. O ile bowiem u autora Sonetów do Orfeusza świat żywych i umarłych po-
łączony jest pieśnią11, o tyle ta perspektywa wydaje się obca poezji Miłosza,
eksponującej dramatyczne rozdarcie pomiędzy istnieniem a nieistnieniem, pozba-
wione elementu mediacyjnego.

Mit orfejski został w poemacie wielorako przetworzony. Nie ma w nim idei
pośrednictwa12 (Hermes jest obecny tylko poprzez stukot sandałów), przeszkody,
które musiał pokonać tracki śpiewak, są zastąpione wewnętrzną słabością, spojrze-
nie na Utraconą poprzedza wędrówkę ku światłu; przekroczenie zakazu zostało
przemilczane. Eurydyka nie woła za mężem, jak u rzymskich poetów. Przypomi-
na w tym zmarłą z utworu Rilkego, ale podczas gdy autor Maltego skoncentro-
wał się na fenomenie obcości Eurydyki, w żałobnym poemacie noblisty bohaterka
jest raczej znakiem ludzkiego losu, reprezentantką „zetlałych pokoleń”. Miłosz nie
rozstrzyga, czy poeta został oszukany przez bogów podziemi, sam skazał się na
samotność, czy też rozpoznał absurdalność swojego zamysłu przywracania życia
pieśnią: wszystkie te interpretacje są u niego otwarte.

Podmiot poematu konstytuuje się poprzez opowieść, uniwersalną i archety-
piczną, a jednocześnie niezwykle osobistą (utwór został dedykowany pamięci
zmarłej żony, Carol)13. Oscyluje na granicy utożsamienia, pomiędzy konkretnym
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Tomaszowi Fiałkowskiemu wywiadu odsłaniającego osobiste źródła poematu (Brama do Hadesu
– Miłosz o swym poemacie „Orfeusz i Eurydyka”, dostępny w internecie: http://www.mariuszstaw.info/
plikownia/materialy/milosz_orfeusz.pdf [dostęp: 20.10.2013]).

14 „Liryka osobista ciąży u Miłosza ku liryce maski i liryce roli”, a nawet „liryce medium” – pisze
Aleksander Fiut w książce Moment wieczny, Kraków 1998, s. 219 i 236.

15 J. Zach, Miłosz i poetyka wyznania, Kraków 2002, s. 246.
16 Analizuje ją Joanna Jagodzińska-Kwiatkowska w erudycyjnym studium Droga ku spełnieniu:

inicjacyjne sensy poematu Czesława Miłosza „Orfeusz i Eurydyka”, w: Pogranicza, cezury, zmierzchy
Czesława Miłosza, red. A. Janicka, K. Korotkich, J. Ławski, Białystok 2012, s. 657–677. Przeczytane
już po napisaniu niniejszego szkicu, uświadomiło mi wielość możliwych interpretacji poematu.

17 C. Miłosz, O piekle, w: tegoż, Ogród nauk, Lublin 1991, s. 101.
18 C. Miłosz, Orfeusz i Eurydyka, w: tegoż, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 1295. Wszystkie

utwory poetyckie przywołuję za tym wydaniem, podając w nawiasie numer strony.
19 Por. jej recenzję Muzyka ziemska, muzyka ziemi, „Polonistyka” 2003, nr 5, s. 311.

„ja” autorskim a ucieleśnieniem toposu poety – mitycznym Orfeuszem14. Empi-
ryczna osoba twórcy (przywołana poprzez wątki autobiograficzne oraz szereg
autorepetycji) i persona liryczna – zapośredniczona bardzo silnie w tradycji or-
fejskiej – dzięki narracji w trzeciej osobie odrywa się od „ja” autorskiego, usa-
modzielnia, nie tracąc z nim więzi. Następuje „parabolizacja biografii”15. Wierny
czytelnik poezji Miłosza bez trudu rozpozna w Orfeuszu i Eurydyce wątki stale
powracające w jego dziele. Bohatera poematu prowadzi poczucie solidarności ze
zmarłymi, bunt wobec Nicości w imię pochwały bytu, nawiązujący do idei apo-
katastasis, ale także pycha doskonałego twórcy oraz konieczność zmierzenia się
ze zwątpieniem we własną dobroć. Podmiotu wyposażonego w cechy autorskie
nie opuszcza przy tym świadomość tekstowej roli, którą odgrywa, zdystansowany
potrzebą artystycznej samokontroli i autokreacji. Nie darmo Orfeusz nawet w ża-
łobie oskarża się o „zimne serce”, warunek lirycznej doskonałości.

II. MIEJSCE

Poemat ma strukturę katabatyczno-anabatyczną16, zmodyfikowaną rytmem na-
przemiennych obrazów wędrówki po Nigdzie, wspomnień opuszczonej ziemi i re-
fleksji pogrążającego się w zwątpieniu Orfeusza. Miłosz podjął się zadania, które
sam w eseju O piekle określił jako przedstawienie nieprzedstawianego: tego, co
poza czasem i przestrzenią17.

Wejście do otchłani, wśród nieprzyjaznej mgły i świstu porywistego wiatru,
ledwo oświetlone reflektorami aut, odrealnione, stanowi miejski negatyw opisa-
nego w finale wyjścia z podziemi. Hades jest dostępny, można dostać się do niego
z ulicy, nawet Cerbera zastępują obojętne elektroniczne psy. A jednak sam mo-
ment wejścia wymaga od poety odwagi: skulony, zanim „pchnął drzwi”, zawahał
się18. Towarzyszy mu zwątpienie w siłę poezji, której jest narzędziem, a także w siły
życiowe, opuszczające go wraz z wiarą we własną dobroć. Orfeusza dręczą wyrzu-
ty sumienia: „I bał się spotkać tych, którym wyrządził zło” (1296). Miejsce zstą-
pienia znosi liniowy bieg zdarzeń – prowadzi w przeszłość, która osądzi bohatera.

Przedstawienie otchłani (wbrew opinii Anny Legeżyńskiej19 dokonuje się ono
w poemacie) niewiele zawdzięcza klasycznym tekstom. Owidiusz zaklina bogów
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20 Owidiusz, Przemiany, przeł. B. Kiciński, Kraków 2002, s. 218. 
21 Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, s. 357.
22 R.M. Rilke, Orfeusz, Eurydyka, Hermes, w: tegoż, Osamotniony na szczytach serca, s. 129.
23 Zob. J. Zach, Miłosz i poetyka wyznania, s. 269.

podziemi „Na okropność tych pieczar, ten chaos głęboki,/ Na to państwo milcze-
nia i wiecznej pomroki”20, Wergiliusz buduje obrazy bagien i „zaciemnionych czar-
ną trwogą borów”21. Hades Miłosza jest raczej syntetycznym zbiorem wyobrażeń
z różnych epok: przypomina aseptyczny szpital lub anonimową siedzibę korpora-
cji, z windami, korytarzami, sztucznym światłem, a z uwarunkowanych kulturowo
skojarzeń – labirynt. Droga prowadzi w głąb ziemi i czasu, bo „Nigdzie” zdaje się
„nie mieć dna ani kresu” (1295). Hades podlega metamorfozom. Technika wnika
w geologiczne pokłady, ustępuje ludzkiemu prochowi „zetlałych pokoleń” (1295).

Język poematu wchodzi w baśniowe rejestry, gdy Orfeusz kończy katabazę.
Dociera do pałacu „rządców tej krainy” (1296), otoczonego martwym sadem ja-
błoni i grusz (symbolizującym utracony Eden i gaj Hesperyd). Wtrącona fraza
„a tron jej żałobny ametyst” (1296) płynnie wprowadza stylizację biblijną.

Anabaza przenosi Orfeusza na stronę natury. To już inna droga: fosforyzują-
ca ścieżka pod górę, wśród skał. Tu Miłosz zbliża się do sugestywnych obrazów
z poematu Rilkego, rysującego „blade pasmo ścieżki/ jak bielonego płótna długi
pas”, powtarza też wątek nasłuchiwania echa kroków22. Orfeusz wchodzi w ot-
chłań od strony śmierci, wychodzi ku życiu. Kontrast pomiędzy aseptycznym
zimnem Hadesu a ciepłą ziemią, na której w zapachu ziół zasypia poeta, można
powiązać z trwałą niechęcią Miłosza do kultu techniki zanieczyszczającej ludz-
ką wyobraźnię.

Tracki śpiewak czczony był przez orfików jako ten, który poznał królestwo
zmarłych i powrócił do doczesnego świata, gromadząc niedostępne człowiekowi
doświadczenia. Miłosz podejmuje mit, transponując do tekstu zasadę dwubie-
gunowego zestawienia obrazów ziemi i zaświatów. „Nigdzie” funkcjonuje jako
negatyw rzeczywistości. Żałobnym poematem rządzi zasada kontrastu, mająca
charakter porządkujący i wartościujący. Naczelnej antytezie: życie – śmierć pod-
porządkowane są konsekwentnie pozostałe wewnątrztekstowe opozycje.

Na biegun zimna składa się technologiczny wystrój Hadesu, podziemia,
w których marznie Orfeusz, jego emocjonalne odrętwienie. Analogia pomiędzy
chłodem otchłani a zimnym sercem lirycznego poety odsłania dramat świadome-
go własnej wartości artysty, szczególnie podatnego na grzech pychy. Antidotum,
czyli ciepło kobiecej miłości, odebrała poecie śmierć Eurydyki.

Chłód podziemi wypełnia milczenie. Otchłań, „zasypująca wszystkie dźwięki
ciszą” jest aktywna i ekspansywna (1296). Śpiew Orfeusza, nosiciela muzyki zie-
mi, to bunt wobec martwego „Nigdzie”. Horacjański topos wiecznej i unieśmier-
telniającej poezji przywołał Miłosz w sposób polemiczny: Persefona wchłania
pieśń, która opuszcza Orfeusza. Bogini zabrania mu też nie tyle spoglądania na
żonę (ono poprzedza anabazę), ile rozmowy z nią. Słowo poety nie wskrzesi
Eurydyki: „Jego lira milczała i śnił bez obrony” (1297). Nawet krzyk rozpaczy,
możliwy dopiero na ziemi, pozostaje bezgłośny. Można zobaczyć w tym wątku
poematu zapis doznania niewspółmierności mowy wobec prawdy o człowieku
poddanym prawom przemijania23.

Kontrast mroku i światła przełamany został paradoksalnym odwróceniem po-
jęć i wyobrażeń. Światło Hadesu jest monochromatycznym „ziemskim mrokiem”
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24 Por. J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, przeł. A. Jankowski, Poznań 1997, s. 196–200.
25 Zob. kolejno: C. Miłosz, Niemoralność sztuki, w: tegoż, Życie na wyspach, Kraków 1997,

s. 9–18; tenże, Wypisy z ksiąg użytecznych, s. 240. Miłosz twierdził, że „dobry człowiek nie nauczy się
podstępów sztuki” (Czytając „Notatnik” Anny Kamieńskiej, 1002). To ważny wątek jego senilnych
wierszy (por. A. Franaszek, Zapatrzony w jeden jasny punkt, w: tegoż, Przepustka z piekła. 44 szkice
o literaturze i przygodach duszy, Kraków 2010, s. 308).

26 Por. Traktat teologiczny (1271) czy Dziewięćdziesięcioletni poeta podpisuje swoje książki
(1311–1312).

27 J. Zach, Miłosz i poetyka wyznania, s. 277.
28 Por. uwagi Miłosza o własnej mediumiczności w Abecadle, s. 308 (hasło: Strach).
29 A więc „przywrócenia wszystkich momentów w ich formie oczyszczonej” (zob. E. Czarnecka,

Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, New York 1983, s. 182–183).

(1295). Ścieżka fosforyzuje namiastką prawdziwego blasku. Siność poświaty, cie-
nie zmarłych, trupia szarość Eurydyki i cień jej rzęs (funkcjonujący jako pars
pro toto), czarny sad, ametystowy tron żałobny, ciemny tunel budują wrażenie
nierealności świata bez barw. Światło i kolory w pieśni Orfeusza porażają odmien-
nością. Śpiewając, Orfeusz wprowadza w mrok jasność i na chwilę uchyla władzę
śmierci. Obraz wyjścia z podziemi jako „świetlistego oka” odwołuje się do sym-
bolu Opatrzności. „Dniało” – pisze Miłosz, i jest w tym słowie archaiczna ekstaza
przywrócenia do życia24. Obecność nieba w blasku słońca – jak niegdyś w cyklu
Świat – potwierdza trwałość piękna, nawet poza jego indywidualnym doznawaniem.

III. PIEŚŃ PRZECIW NICOŚCI

Albo dobroć, albo artystyczna doskonałość – to obsesja towarzysząca Miłoszo-
wi od lat, która każe upatrywać winy moralnej u źródeł wybitności. Rozważając
kwestie odpowiedzialności twórcy, twierdził, że literatura „nie jest powołaniem,
ale przekleństwem” ze względu na konieczność dystansowania się wobec opisywa-
nych przeżyć25. W późnych wierszach wielokrotnie wspominał o „spotworniałym
ego” artystów26. Joanna Zych przypomina, że u autora Prywatnych obowiązków
„Krytyczny stosunek do samego siebie stanowi niejako przeciwwagę, a z drugiej
strony – konsekwencję – nadrzędnej afirmacji dzieła”27.

Eurydyka musi powtarzać Orfeuszowi zapewnienia o jego dobroci, lecz on
sam oskarża się o nieczułość. W Hadesie woli zawierzyć raczej potędze sztuki
niż miłości, dlatego słyszy od Persefony: „Nie wiem, [...] czy ją kochałeś” (1297).
Niepewność własnych uczuć i twórczych możliwości towarzyszy mu w godzinie
próby. Skoro lira (metonimia poezji) może zamilknąć, Orfeusz jest tylko medium28

– zasłuchany we własną pieśń, poznaje ją razem z Persefoną.
Miłosz akcentuje heroiczny sprzeciw śpiewaka wobec nicości i jej źródło-

wego zła – śmierci. Z drugiej strony pozbawiony swojego daru Orfeusz jawi się
jako kaleki emocjonalnie człowiek, odarty ze złudzeń. Kluczowy wydaje się wy-
bór przez poetę opowieści, w której nie mieszczą się chrześcijańskie wyobraże-
nia eschatologiczne (ani zmartwychwstanie, ani apokatastaza29). Miłosz powiela
matrycę greckiego mitu, umieszczając wszystkich zmarłych jednako poza byciem.
Nie idzie jednak tropem homeryckiej nekii, przeciwnie, eksponuje barierę w po-
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30 Formuła Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany, Gesty miłości, gesty śmierci. Reinterpretacje mitu
o Orfeuszu, Eurydyce i Hermesie, „Polonistyka” 1997, nr 2, s. 97.

31 S. Chwin, Kartki z dziennika, Gdańsk 2004, s. 468; M. Kisiel, Za nim na ścieżce nie było nikogo,
„Nowe Książki” 2003, nr 4, s. 36.

32 O poetyckiej ontologii Miłosza najpełniej pisał Fiut w cytowanym już Momencie wiecznym.
Ryszard Nycz za nowoczesną wersję realności uznaje świat ludzkiego doświadczenia przetwarzają-
cego rzeczywistość (zob. tegoż, Literatura nowoczesna wobec doświadczenia, „Teksty Drugie” 2006,
nr 6, s. 55–60).

33 Np. kąpiel wśród skał jest aluzją do pobytu Miłosza w Bocca di Magra (zob. tegoż, Abecadło,
s. 75).

34 U Rilkego z płaczu śpiewaka „cały świat się począł” (zob. tegoż, Orfeusz, Eurydyka, Hermes,
s. 130).

35 Zob. m.in. szkic Miłosza O Larkinie, w: tegoż, Życie na wyspach, s. 152–161 i pochwałę poezji
stojącej „po stronie istnienia” w Przedmowie, do: tegoż, Wypisy z ksiąg użytecznych, s. 7.

rozumieniu, wzorując się na Rilkem: śmierć jest „uwewnętrzniona”30. To utrata
osobowości wynikająca z zerwania więzi z przeszłością. Eurydyka zwrócona
poecie jest nieprzeniknioną istotą, tak odmienną, że można kochać tylko jej wspo-
mnienie31.

Orfeusz śpiewa o jedynym dostępnym człowiekowi raju – ziemi. Pochwała
świata, głoszona wbrew grozie śmierci, przypomina najpiękniejsze fragmenty opi-
sowe poezji Miłosza32. Pieśń Orfeusza wskazuje na autobiografizm utworu oraz
eksponuje wewnętrzną wielogłosowość poematu. Bohater gra o tym, do czego sam
tęskni, narrator odtwarza jego „muzykę ziemi” (1296) poprzez anaforyczne wy-
liczenie wypełniających ją obrazów, tym samym autor dokonuje autoprezentacji
tego, co w jego poezji najcenniejsze. W pierwszym wersie pojawiają się aluzje
do tomów Światło dzienne i Na brzegu rzeki, dalej odwołania do ulubionych
wspomnień33 i reminiscencje z obu kontynentów tworzą syntezę wielu miejsc
i doznań. Synestezje („dymiąca woda różanego brzasku”, 1296) oraz malarska
paleta barw eksponują osobową pamięć szczegółu. Figura sumacji staje się na-
rzędziem kreacyjnym – metonimie i synekdochy układają się w sensualne obrazy,
wykorzystane jako argumenty przeciw nicości. Orfeusz Miłosza, w przeciwień-
stwie do bohatera Rilkego, nie tworzy żałobnej elegii34, lecz hymn na cześć życia.

Na koniec śpiewak podaje poetyckie credo: „swoje słowa układał przeciw
śmierci/ i żadnym swoim rymem nie sławił nicości” (1296), w którym pobrzmie-
wa echo wielu wypowiedzi samego Miłosza, choćby jego polemiki z Larkinem35.
Piękno sztuki podporządkowane zostało jej wymiarowi etycznemu, służbie dobru
przejawiającemu się w miłości do istnienia.

IV. BEZ OBRONY

Jaka jest siła pieśni? Orfeusz odnosi pozorne zwycięstwo. Persefonie przypo-
mina, że istnieje inny świat, do którego i ona tęskni. Rola bogini jest w Miłoszo-
wej wersji mitu dwuznaczna. Dostrzega determinację pieśniarza, choć wystawia
go na próbę – bogowie są okrutni nawet w swojej litości.

Warunek „nie wolno ci z nią mówić” (1297) zabija pieśń i wzmaga drama-
turgię poematu, bo okazuje się dużo ważniejszy niż analizowany przez Maurice’a
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36 M. Blanchot, Spojrzenie Orfeusza, przeł. M.P. Markowski, „Literatura na Świecie” 1996, nr 10,
s. 36–42.

37 Podobnie jak Søren Kierkegaard w Bojaźni i drżeniu (M. Zaleski, Zamiast, „Teksty Drugie”
2003, nr 5, s. 45).

38 Zaleski sugeruje, że Orfeusz nie złamał zakazu (tamże, s. 34).
39 Por. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska..., s. 111. Sam Miłosz kojarzy pszczoły z obro-

ną przed złem w Abecadle, s. 230–231 (hasło: Nieszczęście).
40 C. Miłosz, Wypisy z ksiąg użytecznych, s. 17.
41 P. Dakowicz, O poemacie Czesława Miłosza „Orfeusz i Eurydyka”, „Zeszyty Literackie” 2003,

nr 83, s. 206.
42 C. Miłosz, Abecadło, s. 253 (hasło: Przyroda).

Blanchota zakaz spojrzenia36. Pozostaje cisza, z zanikającym kontrapunktem kro-
ków. Wątek nasłuchiwania zaczerpnął poeta z poematu Rilkego, nadając mu no-
wy sens. Dźwięk to obecność, pojedyncze kroki eksponują dojmującą samotność
idącego. „Nigdzie” wydaje się coraz bardziej odrealnione, stan bohatera przypo-
mina letarg, a liczenie kroków jest przeciwieństwem natchnionej pieśni. 

Zakaz Persefony powoduje, że poeta nie może wzbudzić w Eurydyce pragnienia
życia, a ona nie umocni go swoją miłością. Splot mitu, życia i dzieła komplikuje
wymowę poematu. Miłosz pyta, czy bez zaklęć literatury, poza słowem (które po-
przez boski gest nazywania ma moc stwarzania i wskrzeszania) można nie poddać
się zwątpieniu. Z braku wiary w topos unieśmiertelniania w pieśni wynika utra-
ta nadziei na zmartwychwstanie: Orfeusz „Wiedział, że musi wierzyć i nie umiał
wierzyć” (1297). Poeta wchodzi w szereg zwykłych śmiertelników. Płacze więc
nie tyle nad Eurydyką, co nad ludzką kondycją, którą musi przyjąć.

Jest coś ambiwalentnego w utracie ukochanej, jakaś skaza, którą rozpoznał już
Platon, zarzucając Orfeuszowi tchórzostwo w Uczcie37. Czy Orfeusz Miłosza się
odwrócił38? Być może nie dotrzymał warunku; być może dopiero na powierzchni
zrozumiał, że został oszukany przez Persefonę. A może spojrzenie nie ma zna-
czenia wobec zakazu pieśni – decyduje milczenie jako poddanie się kondycji
zwykłego człowieka, który nie podważy praw śmierci.

Orfeusz i Eurydyka nie przynosi prostego pocieszenia. Bohater rzucił wy-
zwanie nicości, po czym sam został poddany przez nią próbie. Choć dowiódł
poetyckiego mistrzostwa, lojalności wobec żony i solidarności z losem ludzkim,
muzyka ziemi wróciła za późno, by uratować ukochaną. Zwrot „[...] krzyczało
w nim” (1298) sprawia, że zakończenie jest niejednoznaczne, bo określać może
i głos rozpaczy, i odblokowanie sił twórczych. Dopiero teraz Orfeusz zdolny był
wyrazić miłość, rozpacz, tęsknotę – uczucia, których nie było w jego podziem-
nej pieśni.

Mit wiecznej kobiecości, którego śmiertelnym wcieleniem była Eurydyka, na-
biera cech konsolacyjnych. Pocieszycielką staje się natura. Zdanie „trwał nisko
brzęk pszczół” (1298) jest zaszyfrowanym odwołaniem do platońskiej wiary w łącz-
ność dusz z panpneumą39. Rzeczywistość, witając na nowo swojego piewcę, daje
się poznać poprzez wszystkie zmysły, także ten najintymniejszy – dotyku ziemi-
-matki zastępującej zmarłą.

W sensualnej epifanii „momentu wiecznego” wbrew nietrwałości jednostko-
wego szczęścia40 pojawia się kolejna niepokojąca ambiwalencja. Obłoki, „stróże
świata” z Trzech zim, każą widzieć w zakończeniu poematu spełnienie mrocznej
prośby sprzed lat: „Niech zasnę!” (91)41. Choć przyroda jawi się Miłoszowi jako
sakrament piękna42, z czasem coraz bardziej staje się w jego poezji siedliskiem
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43 C. Miłosz, Ziemia jako raj, w: tegoż, Ogród nauk, s. 42.
44 C. Miłosz, Tryton, w: tegoż, Przygody młodego umysłu..., s. 334.
45 A. Fiut, Moment wieczny, s. 369.
46 M. Zaleski, Zamiast, s. 47.
47 T. Burek, Autobiografia jako rozpamiętywanie losu..., s. 18.

bólu. Trwały powrót do stanu niewinności nieprzebudzonego, dziecięcego „ja”43

wydaje się możliwy tylko w konsolacyjnym micie („I zasnął, z policzkiem przy
rozgrzanej ziemi”, 1298).

Ostatnia strofa poematu spina go klamrą analogii z wieloma innymi utworami,
z początków twórczości Miłosza i z jego seniliów. Opowiadanie Tryton z 1939 ro-
ku kończy się w sposób zastanawiająco podobny. Dorastający Teodor podświado-
mie pragnął śmierci trytonów hodowanych w słojach, przekonany, że „[...] utajone
życzenie przyciąga los”. Choć chłopiec płacze nad martwymi płazami, szybko
przechodzi na stronę życia, aby „Biec polami, biec ziemią po nowy dar, nową
rozkosz”44. Orfeusz Miłosza, poetycka maska nie inicjacji, lecz doświadczenia,
wymienia bieg po świadomość na tęsknotę do snu. Olśnienie urodą bytu nie jest
już rewelacją, lecz kojącym rozpoznaniem jej trwałości, natomiast instynktowny
wybór życia pozostał wyrazistą sygnaturą pisarstwa noblisty.

W kilku utworach z Wierszy ostatnich, stanowiących naturalny kontekst dla
Orfeusza i Eurydyki, pobrzmiewa marzenie o pośmiertnym powtórzeniu ziem-
skiego życia, na wieczność przepełnionego dążeniem, nienasyconym dotykaniem
świata w scenerii jakby wyjętej z ostatniej strofy poematu: „Pod ciepłem Słońca
w zenicie, w ogrodach,/ których rytm jest jak moje dawne pulsowanie krwi”
(Niebiańskie, 1327). Blask słońca powraca w najpóźniejszych poetyckich mod-
litwach – zbawienie jest zamieszkaniem w jasności (*** Obróceni twarzami ku
Niemu..., 1351), światło przywołuje nadzieję: „Wysoko nad ziemią obojętności
i bólu/ jaśnieje Twoje imię” (Sanctificetur, 1352).

* * *
Miłosz w Orfeuszu i Eurydyce podjął się elementarnego rozliczenia z włas-

nym modelem poezjotwórczej wyobraźni, dokonał krytycznego przeglądu swo-
ich fascynacji, bolączek, pocieszeń. To wciąż poezja „mimetyczna, obiektywna,
przedmiotowa, poszukująca epifanii”45. Poeta raz jeszcze staje się mitografem
i sprawdza nośność odziedziczonych opowieści, wpisując w nie swój los. Po-
nownie, w szeregu autorepetycji, odnosi się do kluczowych w swoim pisarstwie
pytań o mitotwórczą siłę poezji, moralność sztuki, uchwytność esencji Rzeczy-
wistości, wreszcie – możliwość istnienia wbrew nieubłaganym prawom śmierci.
Opisuje proces zmagania się ze zwątpieniem w „konieczność źródłowej obecności
sensu”46 i pokusą bierności, szuka sposobu na zaufanie światu, wbrew prawdzi-
wemu cierpieniu, nieprzełamanemu już ekstazą. Znajduje jednak nie tyle lekarstwo
na rozpacz, ile paliatyw.

Wczytanie się w zdyscyplinowane wersy Orfeusza i Eurydyki uświadamia,
że etap rozpamiętywania losu, „otwierania się studni pamięci”, o którym pisał
Tomasz Burek47, w ostatnich latach życia Miłosza zmienił swój charakter. Los,
wydawałoby się spełniony, otworzył przed artystą nowe obszary cierpienia
i zwątpienia. Czy piękno i trwanie świata mogą zastąpić nadzieję na „z martwych
powstanie” (1297)? Czy klęska poetyckiego uobecnienia nie odbiera sensu mi-
totwórczym zabiegom współczesnych Orfeuszy? Choć późny wiersz Do Natury
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wyjmuje człowieka z łańcucha istnień umierających bez świadomości, bo tylko
on „pojmuje, współczuje,/ Poddany i niepoddany kamiennemu prawu” (1303), to
żałobny poemat dedykowany własnej Eurydyce upewnia, że ani ludzka świado-
mość, ani poezja śmierci pokonać nie może.

A POET WHO “FOUND HIMSELF IN NOWHERE”. A POEM ORFEUSZ
I EURYDYKA (ORPHEUS AND EURYDICE) BY CZESŁAW MIŁOSZ

Summary

The essay examines the references of Orpheus and Eurydice by Czesław Miłosz to
earlier literary incarnations of myth of Orpheus (from Virgil and Ovid to Rilke). It indicates
the internal context of a memorial poem, which are not only senilia of the poet, but also
reflections on suffering, death, responsibility of the artist for words and rebellion of poetry
against nothingness, dispersed in many earlier works starting from the 1930s.

Trans. Izabela Ślusarek
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ORFEUSZ I EURYDYKA CZESŁAWA MIŁOSZA:
KATABAZA JAKO FIGURA ŻAŁOBY

Na grecko-rzymski mit o Orfeuszu – trackim poecie i muzyku – składa się
pięć podstawowych motywów: utrata żony, Eurydyki, oraz podróż do Hadesu
w celu jej odzyskania; niezwykła władza bohatera, poruszającego swoim śpiewem
dzikie zwierzęta, drzewa i góry; jego okrutna śmierć z rąk trackich kobiet (albo
menad); dalsze dzieje odciętej głowy herosa; wreszcie, udział w wyprawie Argo-
nautów1. Ostatni temat nie pojawia się w Georgikach Wergilego ani Metamor-
fozach Owidiusza i z tego powodu niezwykle rzadko występuje w nowożytnych
utworach o trackim lirniku.

Wyobrażenie o legendzie czytelników kolejnych epok zostało bowiem ukształ-
towane przez dwie narracje, powstałe w Rzymie w czasach Oktawiana. W prze-
ciwieństwie do wcześniejszych literackich wzmianek na temat śpiewaka – o sensie
często niejasnym i dotąd dyskutowanym2 – opowieści Wergilego i Owidiusza
tworzą pełny, spójny ciąg fabularny: od śmierci Eurydyki, przez katabazę zakoń-
czoną niepowodzeniem, aż po rozszarpanie bohatera przez oszalałe bachantki.
Z perspektywy ukazanego w nich elementarnego porządku wydarzeń wersje te
„zdają się organicznie do siebie pasować”3.

Do najsłynniejszych starożytnych interpretacji historii należy również daw-
niejszy wariant, pochodzący z Uczty Platona. Zdaniem jednego z biesiadników,
Faidrosa, bogowie „odprawili [Orfeusza – M.J.] z pustymi rękami, pokazując mu
tylko widmo żony, po którą przybył, nie dając mu jednak jej samej” (179d)4, co
miało być karą za tchórzostwo lirnika, niegotowego, by umrzeć dla miłości i w ten
sposób połączyć się z ukochaną w Hadesie.

Wśród dzieł sztuki plastycznej najbardziej inspirująca okazała się ateńska
płaskorzeźba z V wieku p.n.e. Przedstawia ona Eurydykę, Orfeusza i Hermesa.
Istnieją rozmaite hipotezy na temat tego, co wyrażają skupione, spokojne twarze
bohaterów, co znaczą ich gesty. Interpretatorzy odnajdywali w scenie kilka róż-
nych epizodów z historii rozdzielonych kochanków – najczęściej chwilę tragicz-
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5 Zob. Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej, red. S. Że-
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Słowackiego i Gérarda de Nerval w kontekście epoki, Kraków 2002; J. Tomkowski, Głowa Orfeusza,
dłoń Hermesa, w: tegoż, Ciemne skrzydła Ikara. O rozpaczy, Warszawa 2009.

6 Ch. Segal, Orpheus: The Myth of the Poet, Baltimore–London 1993, s. 2.
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dzenie z profesorem Rożkiem (A. Fiut, Rozmowy z Czesławem Miłoszem, Kraków 1981, s. 67–68;
C. Miłosz, Rodzinna Europa, Kraków 2001, s. 88–89), od Wergilego zaś – również obecnego w je-
go wileńskiej edukacji – najpewniej zaczerpnął inspirację do sceny z Persefoną (jedynie w Georgikach
to ona właśnie stawia warunek Orfeuszowi).

nego w skutkach odwrócenia się Orfeusza i powtórnej utraty żony – zgadzając się
tylko w kwestii roli boga, który występuje tu jako psychopompos: przewodnik
dusz, konwojent krainy umarłych.

Postać ta, nieobecna u rzymskich klasyków, nie pojawia się też bądź nie od-
grywa istotnej roli w późniejszych reinterpretacjach. Grupę z reliefu wprowadził
do literackiej tradycji dopiero Rainer Maria Rilke w poemacie zatytułowanym
właśnie Orfeusz, Eurydyka, Hermes (1904) – jedynym utworze, który zdobył
w XX stuleciu podobną jak wersje Wergilego i Owidiusza popularność wśród
autorów podejmujących temat. Rilke, respektując Wergiliański schemat fabular-
ny, skupia się na najbardziej dramatycznym momencie fabuły – podróży powrot-
nej – i opisuje przeżycia wewnętrzne nie tylko muzyka, lecz także zaniedbanej
przez antycznych poetów Eurydyki.

Mit Orfeusza funkcjonował w kulturze europejskiej przez dwadzieścia kilka
stuleci i podlegał przemianom w niezliczonych dziełach sztuki i myśli5. W he-
rosie widziano założyciela starożytnej religii, patrona cywilizacji i nauczyciela
pokoju, przede wszystkim jednak artystę obdarzonego mocą przekraczania gra-
nic między sztuką a rzeczywistością, światem żywych i zmarłych, immanencją
i transcendencją; a zarazem kochanka, próbującego dzięki potędze muzyki oraz
uczucia odzyskać Eurydykę. Właśnie uniwersalność zasadniczej tematyki mitu,
związanej z trójkątem pojęciowym: „miłość – śmierć – sztuka”6, zadecydowała – jak
się wydaje – o sile oddziaływania legendy w kolejnych epokach.

Poemat Czesława Miłosza Orfeusz i Eurydyka (2002) był wielokrotnie od-
czytywany w kontekście utworu Rilkego, rzadziej natomiast oraz mniej dokładnie
porównywano go z Georgikami i Metamorfozami, za czym przemawia nie tylko
porządek tradycji (polski poeta najprawdopodobniej bowiem zaglądał do nich
przed napisaniem własnej wersji)7. Zestawienie takie ujawnia dwa miejsca, w któ-
rych współczesny tekst odchodzi od utrwalonego wariantu opowieści. Mowa
o modyfikacjach, uczynionych na najbardziej podstawowym poziomie: w planie
przebiegu fabuły. Obie zmiany związane są z kluczowym w większości przedsta-
wień epizodem narracji – powtórną utratą Eurydyki.

Wcześniej historia toczy się zgodnie z oczekiwaniami czytelnika. Orfeusz
otrzymuje zgodę na wyprowadzenie ukochanej z Hadesu, musi tylko spełnić wa-
runek: w drodze powrotnej nie wolno mu patrzeć na podążającą za nim zmarłą
ani odzywać się do niej. Mimo narastającego zwątpienia w powodzenie wyprawy
śpiewak przez długi czas podąża ścieżką ku wyjściu z krainy cieni, nie odwraca-
jąc się. Opis anabazy kończy się następująco:

 



Orfeusz i Eurydyka Czesława Miłosza: katabaza jako figura żałoby 177

8 Tekst cytuję za następującym wydaniem: C. Miłosz, Orfeusz i Eurydyka, w: tegoż, Wiersze
wszystkie, Kraków 2011, s. 1295–1298. Przywołując inne utwory z tego tomu, umieszczam obok
w nawiasie numer strony.
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s. 293; Wergiliusz, Georgiki (fr.), przeł. Z. Kubiak, w: Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian,
Warszawa 1999, s. 357.

10 Zob. A. Krokiewicz, Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 2000, s. 7.

Dniało. Ukazały się załomy skał 
Pod świetlistym okiem wyjścia z podziemi. 
I stało się jak przeczuł. Kiedy odwrócił głowę,
Za nim na ścieżce nie było nikogo8.

 
Ale gdzie znajdował się spoglądający wstecz Orfeusz? Czy jeszcze w Ha-

desie? Tekst jest niejednoznaczny: chwila przekraczania przez bohatera granicy
cienia nie została wyraźnie określona. Miejsce, do którego dochodzi światło
(w dwóch pierwszych wersach), to zapewne nadal część podziemnej krainy.
U klasyków dramatyczny zwrot akcji spowodowany fatalnym gestem dokonuje
się właśnie w ostatniej chwili, kiedy małżonkowie „już byli blisko powierzchni
ziemi” (u Owidiusza), kiedy znajdowali się „na samym progu/ światłości dzien-
nej”9 (u Wergilego). Można uznać fragment utworu za konkretyzację tych wersji.

Jeśli jednak w poemacie Orfeusz rzeczywiście obejrzał się przed wyjściem
z podziemia, zastanawiać musi, dlaczego nie ma dalej mowy o występku, poczu-
ciu winy czy choćby o usiłowaniach, by odwrócić sytuację (w rodzaju bezskutecz-
nych prób udania się z powrotem do Hadesu, jakie czynił bohater w Georgikach
i Metamorfozach). Zamiast tego w zakończeniu mityczny poeta, świadom defini-
tywnej straty, zmęczony podróżą zasypia „z policzkiem na rozgrzanej ziemi”. Brak
Eurydyki na ścieżce, inaczej niż w Apologii Orfeusza Leszka Kołakowskiego,
nie wywołuje w nim żadnych wątpliwości, związanych ze zgubnym czynem albo
złymi intencjami Persefony (rozważanie tych drugich byłoby uzasadnione, gdyby
Orfeusz nie złamał zakazu, a mimo to wyszedł z Hadesu bez ukochanej). Śpie-
wak-błazen z opowiadania filozofa, obejrzawszy się przypadkiem, również spo-
strzegł, że jest sam, i odtąd nie wiedział, czy łamiąc tabu unicestwił żonę, czy stał
się przedmiotem boskiej drwiny. Bohater Miłosza nie okazuje zdziwienia (czym
wprawia w konfuzję czytelnika).

Na tle najsłynniejszych opowieści o herosie ujawnia się wyjątkowość ujęcia
sceny we współczesnym utworze. U Wergilego i Owidiusza Eurydyka, kiedy Or-
feusz na nią spojrzał, zdążyła jeszcze wypowiedzieć słowa pożegnania, po czym
zniknęła jak rozwiany dym albo osunęła się w otchłań. W Orfeuszu, Eurydyce,
Hermesie oddaliła się, nie rozpoznając dawnego ukochanego ani nie rozumiejąc,
co się wydarzyło. Jedynie u Miłosza za śpiewakiem nie było nikogo. Pustka, którą
zobaczył za sobą, oznacza – jak się wydaje – że Eurydyka oraz jej przewodnik
Hermes już wcześniej zawrócili ze ścieżki prowadzącej do królestwa żywych, bądź
też, że ich obecność od początku była złudzeniem.

Narracja poematu została zatem tak ukształtowana, jakby odwrócenie się bo-
hatera lub przeciwnie: spełnienie przezeń warunku królowej, nie mogło mieć
wpływu na ostateczny rezultat wyprawy. O postaci tej nie da się powiedzieć,
jak o Orfeuszu ze źródeł starożytnych, że jego katabaza w istocie zakończyła się
sukcesem, przekreślonym jedynie przez gest przypadkowy z punktu widzenia
zasadniczej wymowy mitu10. Obok niedookreślenia chwili, kiedy tracki poeta się
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się sztywno, kierowana ręką/ Jej przewodnika. [...]/ Stukanie jego sandałów i drobny tupot/ Jej nóg
spętanych suknią jak całunem”.

obejrzał, niezrealizowanie boskiej obietnicy stanowi drugą zasadniczą zmianę
wprowadzoną przez autora Trzech zim. Poszukując spójnego wyjaśnienia Miło-
szowej wersji legendy11, należy zatem ponownie zapytać o sens obietnicy i zakazu
Persefony, o znaczenie samego zejścia bohatera do krainy cieni. Do odpowiedzi
na nie pozwoli zbliżyć się dalsza konfrontacja dzieła z klasycznymi tekstami.

Od opowieści rzymskich poetów różni utwór skupienie na epizodzie kata-
bazy. Miłosz rezygnuje z przedstawienia zarówno wydarzeń poprzedzających wy-
prawę (eliminując z fabuły nadzwyczajne okoliczności śmierci Eurydyki), jak
i zakończonych tragicznie dalszych losów bohatera. Decyzje takie – do których
dodać należy pominięcie motywu władzy nad naturą – łatwo wytłumaczyć dąże-
niem autora do tego, aby historia zbliżyła się do powszechnego (i jego własnego)
doświadczenia, jednak zastanawiać powinno usunięcie również takich scen, jak
opłakiwanie powtórnej straty po opuszczeniu zaświatów.

Pod względem kompozycji oraz ukazanego wycinka dziejów śpiewaka teksto-
wi bliżej do poematu Rilkego, w całości rozgrywającego się w krainie podziemnej.
Związek ten jako pierwszy zasygnalizował Jan Zieliński. Zwracał on uwagę na
inspiracje Rilkeańskie w sposobie zobrazowania Eurydyki oraz podróży powrot-
nej z Hadesu. Wśród różnic wskazał przede wszystkim marginalizację istotnej dla
autora Elegii duinejskich postaci przewodnika Eurydyki. Odejście Hermesa to
– jak podkreślał krytyk – znaczące dla wymowy dzieła zniknięcie pośrednika mię-
dzy światem i zaświatami, między bogami a ludźmi12.

Do obserwacji tych dodać należy, że o zasadniczym podobieństwie między
utworami decyduje znaczenie, jakie ma w obu fakt śmierci Eurydyki, o zasadni-
czej ich odmienności zaś – potraktowanie postaci umarłej. W Georgikach i Meta-
morfozach, w których bohaterka w krainie cieni rozpoznaje swojego ukochanego
i cierpi z powodu rozstania, o rozdzieleniu małżonków przesądza złamanie zakazu.
Tymczasem u Rilkego przemieniona przez doświadczenie śmierci Eurydyka jest
kimś innym niż wcześniej, obcym już śpiewakowi, reprezentującemu ziemski
porządek. Spojrzenie wstecz wydaje się mieć w obliczu tej różnicy znaczenie
o wiele mniejsze niż w starożytnych narracjach. Podobnie dzieje się w poemacie
Miłosza: również tutaj trudno mówić o jakiejkolwiek komunikacji między parą
bohaterów, a Orfeusz – obejrzawszy się nie wiadomo kiedy – widzi pustkę, której
się spodziewał. Umarła zostaje w tekście przedstawiona tak, jak ją zobaczył, a na-
stępnie usłyszał tracki poeta13. Zmieniona twarz, opuszczone powieki, sztywność,
całun: można rzec, iż bohater – a za nim czytelnik – wie o Eurydyce tyle mniej
więcej, ile wiedzą żywi o wyglądzie ciała zmarłego. Miłosz, wykorzystując obrazy
pożyczone od poprzednika, ukazującego perspektywę obojga bohaterów, prowa-
dzi narrację – inaczej niż on – wyłącznie z punktu widzenia Orfeusza, z perspek-
tywy ziemi.
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14 Brama do Hadesu, z Czesławem Miłoszem rozmawia Tomasz Fiałkowski, w: C. Miłosz, Roz-
mowy polskie 1999–2004, Kraków 2010, s. 509.

Wszystkie te inwencje, nierzadko budzące różnego rodzaju wątpliwości, znaj-
dują proste wytłumaczenie. Dzięki nim właśnie narracja uzyskuje rzadko spotyka-
ną logikę i uniwersalność wymowy. Trwałe miejsce poematu w dziejach literackiej
recepcji legendy, nie tylko recepcji polskiej, może okazać się związane z tym,
że – wyraźnie jak żaden inny utwór – ujawnia on jeden z podstawowych sen-
sów mitu.

Punktem wyjścia interpretacji uczynię wypowiedź samego autora, sygnali-
zującą (nie tylko osobiste) znaczenie dzieła, powstałego po śmierci żony poety
i dedykowanego jej pamięci. W wywiadzie przeprowadzonym przez Tomasza
Fiałkowskiego, zatytułowanym Brama do Hadesu, Miłosz mówił:

 
Sam się nawet dziwiłem wewnętrznej konieczności napisania Orfeusza i Eurydyki, co mogę

wytłumaczyć jedynie przesunięciem na ten utwór całej osobistej problematyki. [...] Zawsze dążyłem
do sztuki obiektywnej, ale rzadko udawało mi się tego dokonać. Sięgnięcie po mit jest właśnie próbą
przeniesienia mojego osobistego uczucia czy przeżycia w świat obiektywny14.

 
Doświadczeniem domagającym się wybrania tematu z mitologii była prze-

żywana przez pisarza żałoba. Wejście w okres opłakiwania ukochanej osoby
to przekroczenie bramy Hadesu. Historia katabazy Orfeusza – w poemacie i, co
uświadamia jego lektura, w samym micie – jest figurą żałoby, kończącej się wraz
z powtórną śmiercią Eurydyki i wyjściem na powierzchnię. Podróż bohatera sta-
nowi zatem w utworze Miłosza od początku do końca wędrówkę wewnętrzną.
Interpretacja taka, chociaż alegoryczna, sytuuje się najbliżej, jak to możliwe, in-
tuicyjnie odczuwanego sensu legendy, opowiadającej przecież dosłownie o nie-
pogodzeniu bohatera ze śmiercią żony. Mit o trackim śpiewaku wyruszającym
w zaświaty, aby odzyskać zmarłą, stanowi obiektywizację żałoby po najbliższej
osobie.

Proponowana figuralna lektura poematu wyjaśnia, dlaczego narrator przyjmu-
je perspektywę (żywego) Orfeusza i nic nie mówi o Eurydyce. Podczas gdy kie-
runek interpretacji wyznaczony przez Rilkego, znakomicie kontynuowany przez
Zbigniewa Herberta w prozie H.E.O. z Króla mrówek, zakładał – respektującą sta-
tus ontologiczny ludzi, bogów i umarłych – psychologizację mitu, Miłosz poszedł
w inną stronę: uczynił Hades przestrzenią wewnętrzną, reprezentacją stanu ducha
żałobnika. Skoro anabaza oznacza u poety wyjście ze stanu opłakiwania, zre-
zygnował on rzecz jasna z takich epizodów, jak próby powrotu do Hadesu czy
samotne rozpamiętywanie powtórnie utraconej. Hermes, nijak niezwiązany z zary-
sowaną tematyką, pełni w poemacie zaledwie funkcję odwołania do tradycji mitu
i stąd bierze się marginalna rola posłańca bogów.

Zygmunt Freud w klasycznym tekście o żałobie i melancholii opisuje tę pierw-
szą jako połączony z poczuciem winy stan bolesnego depresyjnego nastroju, okres
niezainteresowania światem zewnętrznym, ograniczenia działań niezwiązanych
z pamięcią o zmarłym. Cierpiący żałobnik rozpoznaje wówczas swoją zmienioną
sytuację, co prowadzić ma do wypracowania przez niego nowego stosunku wobec
bliskiej osoby, jako umarłej właśnie, oraz do wycofania skierowanych ku niej
wcześniej pragnień i przywiązań. Takie przyjęcie nowych warunków, uznanie rze-
czywistości, budzi jednak silny wewnętrzny opór opłakującego. „Wykonywane jest
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15 Z. Freud, Żałoba i melancholia, przeł. B. Kocowska, w: K. Pospiszyl, Zygmunt Freud. Człowiek
i dzieło, przeł. B. Kocowska i in., Wrocław 1991, s. 296.

16 A.M. di Nola, Tryumf śmierci. Antropologia żałoby, red. nauk. M. Woźniak, przeł. J. Kornecka
i in., Kraków 2006, s. 23.

17 Z. Freud, Żałoba i melancholia, s. 307.
18 „Słońce. I niebo, a na nim obłoki./ Teraz dopiero krzyczało w nim: Eurydyko!/ Jak będę żyć bez

ciebie, pocieszycielko!”
19 B. Croce, Frammenti di etica, Bari 1922, s. 22 i n., cyt. za: A.M. di Nola, Tryumf śmierci, s. 22.
20 D. Pawelec, Treny, w: Poznawanie Miłosza 3. 1999–2010, red. A. Fiut, Kraków 2011, s. 227.

Badacz odwołuje się do słów Kwiryny Ziemby o cyklu Kochanowskiego (tejże, Jan Kochanowski
jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji Trenów, Warszawa 1994, s. 154).

ono w poszczególnych wypadkach dużym nakładem czasu i energii, a w tym
okresie trwa psychiczna egzystencja utraconego obiektu”15. Wreszcie następuje
konieczne przeobrażenie relacji ze zmarłym. Zwrot ten – zwieńczenie tego, co
Freud nazywa pracą żałoby – porównywano nieraz do powtórnego uśmiercenia.
Wedle Benedetta Crocego opłakiwanie stanowi uniwersalny proces, „w którym,
by uwolnić się od palącego cierpienia rozłąki, trzeba unicestwić zmarłego, co
oznacza, że po rzeczywistej śmierci, umiera on po raz drugi w pamięci żywych”16.
W figuralnym odczytaniu mitu moment owej ponownej śmierci reprezentuje pro-
wadzące do powtórnej utraty Eurydyki odwrócenie się Orfeusza, które następu-
je, kiedy ten wychodzi na powierzchnię ziemi. Jak pisze Freud: „żałoba skłania
Ja do rezygnacji z obiektu, głosząc jego śmierć i oferując Ja nagrodę pozostania
przy życiu”17. Droga bohatera przez Hades do krainy żywych symbolizuje tę serię
doświadczeń.

Eurydyka w poemacie Miłosza obecna jest tylko jako wspomnienie oraz – kie-
dy objawia się na moment – jako widmo. Właśnie jej brak jest tym, co uświadamia
sobie Orfeusz podczas wyprawy. Utwór opowiada o zmianie, która zachodzi
w stosunku śpiewaka do zmarłej, zmianie analogicznej do rezultatu procesu opła-
kiwania. Kiedy ma on przekroczyć bramę piekieł, dowiadujemy się o motywacji
podróży – przywiązaniu, nieprzyjmującym do wiadomości rozłączenia, które się
dokonało: „Nie mógł jej zawieść teraz, kiedy umarła”. Zdecydowanie się na ka-
tabazę oznacza, mówiąc językiem twórcy psychoanalizy, nieuznanie zasady rze-
czywistości. Kiedy natomiast Orfeusz powraca z Hadesu, wie już, że nic więcej
nie może zrobić dla Eurydyki. Ogląda się za siebie i widzi – pustkę. Zaczyna do-
strzegać świat zewnętrzny i uzmysławia sobie rozmiar poniesionej straty18. Wy-
chodząc z podziemia, arcypoeta płaczący nad śmiercią ukochanej czuje się bezradny:
„teraz był jak każdy śmiertelny,/ Jego lira milczała i śnił bez obrony”.

 
Odmienność i doskonałość wykonania pracy różnicuje ludzi – powiada Benedetto Croce – mi-

łość i cierpienie jednoczy ich: i wszyscy płaczą tak samo. Lecz wyrażając cierpienie w różnych for-
mach celebrowania i kultu zmarłych przezwycięża się i obiektywizuje ból. I tak, próbując sprawić, by
zmarli nie byli naprawdę zmarłymi, zaczynamy ich w rzeczywistości uśmiercać w sobie19.

 
Sygnalizowany w tekście związek utworu z osobistym doświadczeniem auto-

ra wzmacnia sensy, które można uznać za bliskie słowom włoskiego myśliciela.
Dariusz Pawelec zasugerował, że epigraficzna dedykacja – „In memoriam Carol”
– czyni poemat rodzajem nagrobka20. Grzebanie zmarłych w przeznaczonej dla
nich przestrzeni prowadzi bowiem jednocześnie do upamiętnienia ich oraz – do
odseparowania od żyjących. W tym drugim znaczeniu pochówek albo napisanie
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21 Z analizy Pawelca wynika, że dzieło Miłosza łączy cechy trenu oraz hymnu (tegoż, Treny,
s. 228 i n.).

22 Tym bardziej nie przekonuje biografizująca interpretacja utworu pióra Stefana Chwina, którego
zdaniem poemat to „wiersz o Orfeuszu, który nie kochał Eurydyki” (S. Chwin, Kartki z dziennika,
Gdańsk 2004, s. 468).

23 Warto zaznaczyć – niezależnie od sensów, jakich nabierają stwierdzenia o wątpliwym etycznie
charakterze sztuki w Orfeuszu i Eurydyce (zob. D. Pawelec, Treny, s. 230–232) – że temat ten poja-
wia się w twórczości pisarza wielokrotnie na przestrzeni lat. Mówią o nim wiersze dotyczące losów
kompozytora (Mistrz, 1959), poetki (Czytając „Notatnik” Anny Kamieńskiej, 1991), malarza (Biografia
artysty, 1994) i wreszcie samego autora (Traktat poetycki, fr. 19 No tak, trzeba umierać, 2002). Po-
głębiony wykład poglądów Miłosza przynosi szkic Niemoralność sztuki z tomu Ogród nauk (1979).
W tym kontekście nie zaskakuje, że arcypoeta Orfeusz również został obciążony skazą „zimnego serca”.

24 Zob. K. Kłosiński, Mnemosyne, w: Poznawanie Miłosza 3.
25 „A my robimy sobie wyrzut z tego, że żyjemy – pisał filozof – zdaje nam się, że kradniemy coś,

co jest cudzą własnością, chcielibyśmy umrzeć wraz z naszymi zmarłymi: któż nie doświadczył, nie
poznał, nie posmakował tych gorzkich uczuć?” (B. Croce, Frammenti di etica, s. 22).

trenu21 odpowiadają, jako gest rozłączenia, spojrzeniu Orfeusza. Utwór, stano-
wiący obiektywizację bólu przez odwołanie do mitu jako kulturowego wzorca
żałoby, staje się w takim odczytaniu ekwiwalentem odwrócenia się bohatera
(zdarzenia niewyraźnie zarysowanego w planie fabularnym poematu).

Podróż bohatera Miłosza przez świat podziemny daje się podzielić na trzy eta-
py: katabazę, spotkanie z Persefoną oraz anabazę. Pierwszemu z nich odpowiada
pogrążanie się w żałobie, ostatniemu – wychodzenie z niej. Środkowy sugeruje
alternatywny, niezrealizowany scenariusz opłakiwania.

Katabaza połączona jest z powracaniem poczucia winy, z samooskarżeniami
– naturalnymi przecież w sytuacji odejścia bliskiej osoby22. Głównym zarzu-
tem, jaki stawia sobie śpiewak, wydaje się brak miłości do ludzi, zwłaszcza tych,
którzy nie żyją (i dlatego nie można już wynagrodzić wyrządzonego im zła).
Na początku Orfeusz wspomina pocieszające słowa ukochanej: „Jesteś dobrym
człowiekiem”, ma jednak wrażenie, że było inaczej i doskonałość sztuki liryczne-
go poety osiągnął dzięki „zimnemu sercu”23. Spotkanie cieni zmarłych wywołu-
je w nim obawę ponownego zetknięcia się z tymi, których kiedyś skrzywdził.
Persefona – reprezentująca wewnętrzne wątpliwości bohatera – stawia pod zna-
kiem zapytania jego uczucia wobec Eurydyki: „Nie wiem [...] czy ją kochałeś”.

Zastanawia pewna prawidłowość, charakterystyczna nie tylko dla poematu.
Podobnie jak w słynnym tomie Ocalenie (1945), którego jednym z tematów była
relacja żyjących i umarłych24, próżno tu szukać poczucia winy bohatera wobec
tych drugich, związanego z tym, że on – w przeciwieństwie do nich – zdołał prze-
trwać. W jedynym fragmencie, zdającym się sugerować takie doznanie, odmien-
ny sens zostaje natychmiast (już w kolejnym wersie) dookreślony: „Czuł mocno
swoje życie razem z jego winą/ I bał się spotkać tych, którym wyrządził zło”. Jeśli
rację ma Croce, mówiący o powszechnym doświadczaniu samego życia jako winy
wobec bliskich zmarłych25, bohater poezji Miłosza byłby wyjątkiem, umiejącym
to prymarne uczucie zdławić, zracjonalizować, przenieść w inne rejony – moralne
właśnie; może po prostu – kimś o ponadprzeciętnym pragnieniu życia (podobnym
w tym zapewne do samego poety). Obserwację tę warto zachować w pamięci
do czasu rozważenia spojrzenia wstecz, oznaczającego pogodzenie z rzeczywi-
stością, odesłanie Eurydyki między cienie. Od tej właśnie winy – ponownego
uśmiercenia bohaterki – śpiewak został, jak już widzieliśmy, w interpretacji auto-
ra Ocalenia uwolniony.
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26 Jako usprawiedliwienie takiego odwrócenia się od umarłych (albo, używając orfejskiej metafory,
spojrzenia na nich z perspektywy unicestwiającego światła dziennego) interpretować można przenie-
sienie na nich niepamięci w scenie spotkania z cieniami. To nie żywi przestali pamiętać – mówiłby,
tłumacząc się za bohatera, przyjmujący pozycję Orfeusza narrator – ale zmarli, którzy teraz: „Patrzyli
jakby obok, na tamto obojętni”.

27 Znaczące, że problem ten podejmują pierwszy i ostatni utwór tomu – Przedmowa oraz W War-
szawie (środkowy przykład pochodzi z Ucieczki): „Tę książkę kładę tutaj dla ciebie, o dawny,/ Abyś
nas odtąd nie nawiedzał więcej” (143); „Niech umarli umarłym mówią, co się stało” (144); „Nie
mogę/ Nic napisać, bo pięcioro rąk/ Chwyta mi moje pióro/ I każe pisać ich dzieje,/ Dzieje ich życia
i śmierci./ Czyż na to jestem stworzony,/ By zostać płaczką żałobną?/ Ja chcę opiewać gaje, do których/
Wprowadził mnie Szekspir” (228). Miłosz bliski jest tutaj inspirowanej przez Crocego koncepcji
włoskiego antropologa, Ernesta de Martina, uważającego, że „zapominanie o zmarłych nie jest wyni-
kiem upływu czasu, lecz naszym dziełem, gdyż chcemy zapomnieć, aby bronić się przed niebezpie-
czeństwem negatywnej obecności w naszym duchu” (A.M. di Nola, Tryumf śmierci, s. 22). Zagadnienie
to stało się tematem przywoływanego tekstu Kłosińskiego, traktującego również o pogodzeniu, „po-
wrocie zmarłych” w późniejszych tomach autora.

28 Druga część zakazu pojawia się już w mniej znanym łacińskim utworze pt. Komar, przypisywa-
nym Wergiliuszowi. W słynnej operze Christopha W. Glucka Orfeusz rozmawia z Eurydyką w czasie
anabazy, ale nie może jej powiedzieć o zakazie odwracania się, czym wzbudza cierpienie żony. Zakaz
odzywania się w ogóle sprawia w poemacie wrażenie śladu po tych dawnych wersjach.

Tłoczące się wokół bohatera widma przedstawione zostały jako pozbawione
świadomości, obojętne na przeszłość. Ich opis respektuje zasadę separacji żywych
i umarłych. Widok cieni wywołuje w śpiewaku silne doznanie przynależności
do innego porządku. Dlatego, próbując bronić się przed naznaczoną niebytem
obecnością zjaw, nie zaś po to, aby (jak w dawnych wersjach) poruszyć je swoim
bólem – zaczyna on grać na lirze „muzykę ziemi przeciw otchłani”. Podczas
koncertu dla Persefony w dalszym ciągu wygrywa i wyśpiewuje pochwałę istnie-
nia, doznawanego wszystkimi zmysłami. Na koniec zapewnia córkę Demeter,
podsumowując treść pieśni i zarazem całego swojego dzieła: „O tym, że swoje
słowa układał przeciw śmierci/ I żadnym swoim rymem nie sławił nicości”.

Od momentu spotkania Orfeusza z cieniami uwyraźnia się psychomachia dwóch
sił, osiągająca apogeum podczas wizyty w pałacu królowej. Reprezentowana przez
pieśń trackiego poety siła życia zmaga się z potęgą śmierci, czy raczej zarażonego
nicością fantazmatu, wyobrażonego przez krainę, gdzie trafił bohater. Antagonizm
ten ma swój obiektywny wymiar w tragicznym konflikcie „interesów” żywych
i tych, którzy odeszli. Witalne pragnienie jest bezlitosne: wymaga częściowego
przynajmniej zapomnienia, uwolnienia się przez podmiot od presji umarłych, czyli
właśnie – obejrzenia się Orfeusza26. W otwarty i drastyczny sposób pisał o tym
Miłosz w wierszach z pierwszego powojennego tomu (opowiadającego o ocaleniu
żywych, nie zaś – zmarłych)27. Dlatego w pieśni, śpiewanej przed obliczem
Persefony, nie ma ani słowa o Eurydyce. Pragnienia bohatera są w istocie sprzeczne:
z jednej strony chciałby on cieszyć się ziemskim byciem, co utożsamia
z zadomowieniem w teraźniejszości, z drugiej nie może uwolnić się od bolesnego
egzystencjalnego nakierowania na utraconą ukochaną.

Obietnica zwrócenia Eurydyki, sformułowana przez władczynię krainy zjaw
(wygłoszona zatem z perspektywy umarłych) jest dla żywego śpiewaka złudna
i zwodnicza. Persefona – zakazując mu patrzeć na żonę i mówić do niej28

– proponuje tak naprawdę Orfeuszowi, żeby żył dalej, nie wychodząc z żałoby.
W zamian za spełnienie tego warunku obiecuje mu doznawanie obecności Eurydyki.
Ta, prowadzona przez Hermesa – sztywna, zawinięta w całun – jest oczywiście



Orfeusz i Eurydyka Czesława Miłosza: katabaza jako figura żałoby 183

29 Zob. H. Biedermann, Leksykon symboli, przeł. J. Rubinowicz, Warszawa 2005, s. 18.
30 M. Zaleski, Nowoczesnej idylli wersja romantyczna, w: tegoż, Echa idylli w literaturze polskiej

epoki nowoczesności i późnej nowoczesności, Kraków 2007, s. 130.
31 J.M.A. de Villiers de L’Isle-Adam, Wera, przeł. W. Rogowicz, w: Francuskie opowiadania o mi-

łości. XIX w., Wrocław 2006.

martwa. Nie odzywaj się do niej – powiada jednak władczyni Hadesu – a nie
usłyszysz w odpowiedzi milczenia; nie oglądaj się na nią, a nie zobaczysz pustki.
Kiedy bogini stwierdza: „Nie wiem [...] czy ją kochałeś,/ Ale przybyłeś aż tu, żeby
ją ocalić./ Będzie tobie wrócona”, zdaje się zastawiać na Orfeusza pułapkę, czyniąc
go zakładnikiem widma w imię poczucia winy wobec umarłej. Jakby mówiła: oddaję
ci ją, abyś jej tę krzywdę wynagrodził.

Przyrzeczenie Persefony reprezentuje hipotetyczne rozwiązanie sytuacji
żałobnika, a jej głos jest głosem wewnętrznym bohatera. Władczyni symbolizuje
tę postawę nie tylko w słowach. Z tekstu dowiadujemy się, że przyjęła śpiewaka
„[...] w swoim ogrodzie uschniętych grusz i jabłoni,/ Czarnym od nagich konarów
i gruzłowatych gałązek,/ A tron jej żałobny ametyst [...]”. Ogród sprawia wraże-
nie miejsca, gdzie opłakuje się utracone życie ziemskie, o którym przypominają
uschnięte grusze i jabłonie. Porwana niegdyś przez Plutona i odtąd wbrew woli
spędzająca dwie trzecie każdego roku w krainie cieni, Persefona najwyraźniej przez
cały ten czas wspomina swoją stratę. Można potraktować bohaterkę, zasiadającą
na tronie z ametystu (wiązanego tradycyjnie z Saturnem29, a więc planetą melan-
cholików), oraz jej ogród jako figury przedłużającej się żałoby. Zdaniem Freuda
przechodzi ona wówczas w melancholię, a więc uczucie, w którym: „Miłość do
utraconego obiektu zamienia się w delektację stanem utraty, w rozpamiętywanie,
fantasmagoryjne rojenia mające utrzymać utracony obiekt niejako przy życiu, ale
jako utracony właśnie”30.

Odpowiedź na pytanie, jak mogłaby w praktyce wyglądać realizacja propo-
zycji Persefony, znaleźć można w innym tekście związanym z tą problematyką
i, nieco luźniej, z mitem Orfeusza. Legenda daje się potraktować jako prefiguracja
historii ukazanej w opowiadaniu Auguste’a de Villiersa de L’Isle-Adama Wera
(1873)31. Jego główny bohater, hrabia d’Athol, nie mogąc pogodzić się ze śmier-
cią młodej żony, zaczyna żyć w sposób zaprzeczający temu faktowi. Pogrąża się
w samotności i organizuje swoje dni tak, jakby ukochana nadal nieustannie przy
nim była. Samemu wiodąc widmową egzystencję, niejako wywołuje ducha Wery:
po pewnym czasie zaczyna odkrywać wokół siebie kolejne drobne ślady jej obec-
ności. Można powiedzieć, że wykonuje pracę odwrotną wobec Freudowskiej pra-
cy żałoby: nie powraca do zwyczajnego życia, ale – dojrzewa do śmierci. W końcu
d’Athol – spełniając, dodajmy, postulat Platońskiego Faidrosa – rzeczywiście do-
prowadza się do stanu, w którym decyduje się umrzeć, by połączyć się w ten
sposób z Werą. Bohater noweli przypomina Orfeusza respektującego warunek
królowej: nie odwracaj się.

Złudna łaska Persefony w poemacie oznacza zatem obietnicę ocalenia Eurydy-
ki, warunkowaną zapomnieniem przez bohatera o jej rzeczywistej nieobecności.
Nieco podobnie jak w Uczcie, otrzymuje on od bogini jedynie widmo. Hades to
kraina pamięci i wyobraźni, na których skupiona jest uwaga opłakującego żonę
Orfeusza, a więc miejsce przeciwstawione, opiewanej przezeń w pieśni, rzeczy-
wistości. Z państwa zjaw nie ma innego „wspólnego” wyjścia niż – zasugerowane
przez Villiersa. Słowa królowej należy rozumieć przeciwnie do ich dosłownego
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32 Pisze Miłosz: „Pod jego wiarą urosło zwątpienie/ I oplatało go jak chłodny powój./ Nie umie-
jący płakać, płakał nad utratą/ Ludzkich nadziei na z martwych powstanie [...]”.

brzmienia: to nie powrót na powierzchnię ożywi Eurydykę, ale ona po wyprowa-
dzeniu – a w istocie rojenie bohatera – przemieniać będzie ziemię w krainę cieni.

Odgłos kroków podążającej za nim żony, na początku drogi powrotnej słysza-
ny przez bohatera, z czasem wydaje się milknąć (od momentu zwątpienia liczy on
już tylko kroki własne): Orfeusz uświadamia sobie, że nie wyprowadza ukocha-
nej, ale żegna ją, gdyż wyjdzie na powierzchnię sam. Przeżywane przez śpiewa-
ka zwątpienie pozornie dotyczy przyrzeczenia władczyni, jednak odmienny jego
sens zostaje natychmiast doprecyzowany: chodzi o obietnicę daną przez religię
chrześcijańską32. Orfeusz przyjmuje do wiadomości, że Persefona w istocie nie
obiecywała tego, czego pragnął, a więc powrotu Eurydyki żywej, jej realnej obec-
ności. Płacz natomiast łączy się z zachwianiem wiary w opatrznościowy porządek,
gwarantujący urzeczywistnienie marzenia: zmartwychwstanie żony. Podziemna
część utworu kończy się opisem rozpaczy Orfeusza, który „nie umiał wierzyć”
w tę drugą obietnicę, tragicznym tonem ostatecznego rozłączenia.

Dalej może nastąpić już tylko... wyjście na światło dzienne. Miłosz w imię
psychologicznej prawdy o żałobie koryguje scenę spojrzenia wstecz. Inaczej niż
u starożytnych poetów, obejrzenie się bohatera nie wynika w Orfeuszu i Eury-
dyce ani z erotycznego szaleństwa, ani – miłosnego niepokoju, ale związane jest
z naturalnym biegiem spraw. Wiemy, że stanowi symboliczny skrót Freudow-
skiego rozpoznawania rzeczywistości, uwieńczonego otwarciem się na porządek
życia – pogodzeniem z nim, zapomnieniem. Dokładny moment odwrócenia się
nie został w tekście dookreślony, ponieważ – zdaje się mówić autor – przejście
z ciemności w jasność nie dokonuje się zazwyczaj na mocy jakiegoś jednego
gestu, jednej (błędnej czy właściwej, ale nagle i nieodwracalnie odmieniającej sy-
tuację) decyzji. Następuje raczej niepostrzeżenie, tak jakby świat zewnętrzny wy-
dobywał żałobnika ze stanu opłakiwania. 

Podstawowy problem wykroczenia bohatera zostaje unieważniony: śpiewak
z poematu Miłosza wiedział przecież, chociaż nie mógł się z tym pogodzić, że nie
odzyska Eurydyki i że będzie musiał samotnie wrócić między żywych (dlatego
w końcu „stało się jak przeczuł”). Natomiast o poczuciu winy związanym z me-
taforycznie rozumianym spojrzeniem autor Ocalenia nie pisze. Poeta w żaden
sposób nie podważa konieczności zapominania. Inaczej niż w powojennym tomie,
nie akcentuje już jednak aktywnej roli zapominającego, ale raczej – znaczenie
upływu czasu, procesów wpisanych w normalną kolej rzeczy.

Zakończenie poematu przypomina o dwoistym porządku egzystencji, ocie-
nionej żałobą i zanurzonej w zmysłowym szczęściu. Symbolem jej dwóch stron
może być znowu – los Persefony, uczestniczącej w obu wymiarach istnienia: bo-
lesnym, kiedy przebywa wśród cieni, i radosnym, gdy powraca do świata. Orfeusz
po wyjściu na ziemię czuje się opuszczony, bezradny, jednak oglądana przezeń
natura zwiastuje mu ukojenie: „Jak będę żyć bez ciebie, pocieszycielko!/ Ale
pachniały zioła, trwał nisko brzęk pszczół./ I zasnął, z policzkiem na rozgrzanej
ziemi”. Na zewnątrz trwa nie-ludzki, nienaruszony przez odejście Eurydyki, ład
świata. Przyroda nie płacze, jak u klasyków, nad stratą bohatera. Najwyraźniej
jednak („Ale pachniały zioła”...), zdaniem Miłosza, przynosi konsolację.
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33 M. Zaleski, Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza, Kraków 2005, s. 246–247.
34 J. Ślósarska, Śpiący Orfeusz. Recepcja mitu orfickiego w poemacie Czesława Miłosza Orfeusz

i Eurydyka, w: Poznawanie Miłosza 3, s. 580.
35 O uwewnętrznieniu zob. A.M. di Nola, Tryumf śmierci, s. 20.
36 P. Ricoeur, Nadużycia pamięci naturalnej: pamięć powstrzymana, pamięć manipulowana, pamięć

narzucona, przeł. W. Bońkowski, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2003, nr 1–2, s. 45.
37 Brama do Hadesu, s. 509.
38 Tak można rozumieć słowa Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany, dotyczące nawiązań do Rilkego

(tejże, Rilke poetów polskich, Wrocław 2004, s. 219).
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odwrócić) pozwala również zmniejszyć wyrzuty sumienia związane z zakończeniem żałoby, które
– o ile zależy od wolnej decyzji opłakującego – „jest [...] zawsze w istocie związane z głębokim po-
czuciem winy” (tamże, s. 40).

Marek Zaleski widzi w zamykającej poemat scenie zaśnięcia metaforę pocie-
szenia, zapowiedź odzyskania przeszłości we wspomnieniu33. Zdaniem Jolanty
Ślósarskiej, akcentującej zasadę orfickiej czynnej dobroci jako testament ukocha-
nej Orfeusza, bohater „wychodzi przez «bramę snu» z przesłaniem Eurydyki”34

– tej, której „miłość ogrzewała go, uczłowieczała”. Oboje postrzegają następujący
po wędrówce przez Hades pogodny obraz jako znak, związany z wieńczącą żało-
bę introjekcją zmarłej: ponownym umieszczeniem jej we własnym wnętrzu35. Jak
pisze Paul Ricoeur: „pogoda jest nagrodą za rezygnację z przedmiotu utraconego
i zastawem za pogodzenie z przedmiotem uwewnętrznionym”36. Figurą rezygnacji
i zarazem introjekcji byłoby pozostawienie Eurydyki w Hadesie (a więc w prze-
strzeni pamięci, w przyszłości mającej być odwiedzaną).

Miłosz, wykorzystując – aby opowiedzieć o żałobie – jeden z mitów antycz-
nych, wskazuje na zbawienną dla doświadczającego straty i związanego z nią
egzystencjalnego kryzysu rolę języka tradycji. Kultura z jej formami – sugeruje
– chociaż bezsilna wobec samej śmierci, może przyjść żałobnikowi na ratunek.
Na temat oparcia, jakie dawało mu pisanie o Orfeuszu, mówił zresztą sam autor37.
Dlatego repetycja w tekście słów, obrazów, motywów zaczerpniętych od poprzed-
ników nie jest jedynie – jak można by sądzić – wyrazem bezradności poety38, ale
również znakiem afirmacji samego powtórzenia jako typu reakcji na przedstawio-
ną sytuację. Sens sięgnięcia po mit wydaje się tutaj – w planie znaczeń ogólnych
i osobistych – bliski temu, co mówi antropologia na temat żałobnych rytuałów.

 
Presja rytualizacji – pisze Alfonso di Nola – odczuwalna jest w każdym momencie kryzysu,

zarówno w doświadczeniu indywidualnym, jak i zbiorowym, a jej podstawową funkcję stanowi
sprowadzenie nieporządku kryzysu do porządku narzucanego przez wzorzec kulturowy. Gesty, ruchy
i słowa wywodzące się z tradycji pozwalają uniknąć w jakiś sposób stanu zamętu wywołanego przez
cierpienie i dają opłakującemu możliwość odzyskania zrównoważonej pozycji w świecie [...]39.

 
Lektura Orfeusza i Eurydyki w kontekście problematyki opłakiwania, inspiro-

wana komentarzem poety, nie tylko wyjaśnia obecne w utworze różnice wobec
przebiegu historii utrwalonego w jej klasycznych wariantach, lecz także – i przede
wszystkim – ukazuje w odmiennym świetle sam mit. Poemat Czesława Miłosza
pozwala spojrzeć na grecką legendę jako na opowieść o żałobie. Właśnie dzięki
zawartej w nim nowej, bliskiej współczesnej wrażliwości reinterpretacji starożyt-
nej fabuły, dzieło polskiego autora wpisuje się – jak sądzę – w serię najważniej-
szych literackich narracji o Orfeuszu i Eurydyce, którą tworzą teksty Wergilego,
Owidiusza, Rilkego. W śpiewaku niepogodzonym z odejściem najbliższej mu osoby
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widziano dawniej podróżnika w zaświaty, artystę obdarzonego mocą zdolną od-
wrócić wyroki losu, kochanka przekraczającego granicę śmierci dzięki uczuciu
i człowieka ogarniętego destrukcyjną namiętnością. Orfeusz naszych czasów jest
żałobnikiem.

 

CZESŁAW MIŁOSZ’S ORPHEUS AND EURYDICE: CATABASIS
AS A FIGURE OF MOURNING

Summary

The article is a proposal for a new interpretation of Czesław Miłosz’s poem. The author
presents that Orpheus’s catabasis in the poem and in the myth itself – which is revealed while
its reading – is a figure of mourning, ending with the second death of Eurydice and coming
out to the surface. Interpretation of descent to Hades is inspired by the poet's self-commentary
and observations of Freud, and Croce and di Nola on mourning. Such reading also explains
the meaning of troublesome for interpreters changes, which Miłosz made in the story of the
myth compared to traditional versions by Virgil, Ovid, Rilke.

Trans. Izabela Ślusarek
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WYMIARY MELANCHOLII. WŁADYSŁAW SEBYŁA – FRANZ KAFKA

Zapewne twierdzenie o podobieństwie pomiędzy Władysławem Sebyłą i Fran-
zem Kafką może być uznane za zbyt ryzykowne i nieuzasadnione. Jednak tyl-
ko pozornie tych dwóch środkowoeuropejskich pisarzy różni prawie wszystko.
Podobieństwo jest widoczne nie tylko w ich biografiach duchowych, ale także
w podejmowanych przez nich tematach literackich oraz wybieranych figurach
i metaforach. Zarówno w przypadku jednego, jak i drugiego twórcy zasadniczym
wyróżnikiem tych biografii staje się – szczególnie szeroko i ciekawie rozwijana
w zapiskach osobistych (epistolograficznych, diarystycznych, aforystycznych) obu
autorów – kategoria melancholii i związanej z nią nudy. Zagadnienie to uczynię
głównym przedmiotem rozważań, ale w trybie bardziej zbioru hipotez niż wyra-
zistej i jednoznacznej tezy. Jak się bowiem wydaje, nie może być inaczej, gdy
poruszamy się po zawsze trudno uchwytnym i niepewnym w swoich zarysach ob-
szarze pogranicza pomiędzy tak zwanym życiem i tak zwaną literaturą, tekstem
biografii i twórczością literacką. W przypadku Sebyły i Kafki rzecz jest o tyle
bardziej skomplikowana, że granice między tymi sferami były dla nich płynne, że
na wiele różnych sposobów je przekraczali i zacierali. Dotyczy to może w szcze-
gólności autora Zamku, który samoświadomie wyraził tę sytuację znanym sfor-
mułowaniem „Jestem literaturą”.

Walter Benjamin zauważył: „Rozmyślacz, którego wystraszone spojrzenie
pada na ułomek w jego dłoni, staje się melancholikiem”1. Prawie każdy zapisek oso-
bisty obu pisarzy stanowi świadectwo takiego „spojrzenia”. Jednak Kafka nigdy
wprost nie nazwał siebie melancholikiem – możemy tego domniemywać tylko z jego
zachowań i twórczości. Natomiast Sebyła wspominał o swoim stanie wielokrot-
nie, a formuła „nastrojony melancholicznie” uporczywie powracała chociażby w je-
go listach. Ciemny nurt życia dosięgał poetę coraz mocniej, do tego stopnia, że
żona, Sabina Krawczyńska, w liście z 19 września 1927 roku podzieliła się nie-
pokojem: „Władku, widzę, że Ci nadal źle w Twoim czarnym świecie”2. Na co



188 Paulina Urbańska
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Sebyła odpowiedział pytaniem: „Czarno na świat patrzę?”3. W innym liście do
żony (z 18 czerwca 1924 roku) wyznał:

 
Może się Pani zdziwi, że ja, taki ciężki do pisania, smaruję [...] długą i nudną epistołę. Wie

Pani, że to dlatego tylko, że mi smutno? I to jeszcze nie wiem zupełnie, dlaczego [...] Siedzę jednak
w swoim pokoju i nie wiem co ze sobą zrobić [...]4.

 
Z kolei Kafka w liście do Maxa Broda z lipca 1922 roku napisał:
 
Kiedy dzisiaj w bezsenną noc wszystkie te myśli tłukły mi się między obolałymi skrońmi [...]

uświadomiłem sobie na jakim słabym albo wcale nieistniejącym gruncie żyję, nad mroczną otchłanią,
z której ciemna siła wyłania się, kiedy chcę, i niszczy mi życie, obojętna na moje jąkania. Pisanie
trzyma mnie przy życiu. [Kiedy nie piszę, moje życie jest] o wiele gorsze, zupełnie nie do zniesie-
nia, i musi prowadzić do obłędu5.

 
Słowa Benjamina oraz fragmenty listów Sebyły i Kafki korespondują z nowo-

czesnym pojmowaniem tożsamości, które głosi, że w dużej mierze rodzi się ona
w procesie autorefleksji podmiotu. W tym procesie kształtowania „ja”, w tym
– jak to określiła Agata Bielik-Robson – „akcie indywiduacji jednostki” ważną
rolę może odgrywać praca melancholii:

 
Melancholia wytwarza pewną gęstość, zrodzoną z niepewności, która staje się zrębem przy-

szłego podmiotu: psychiki obdarzonej subiektywnością (Deleuze powiedziałby pogardliwie: neuro-
tycznej), która nie reaguje od razu, ale wstrzymuje się wobec złożoności świata. Gęstość ta obciąża
ja, przykuwa je do jednego miejsca; melancholia wytwarza bowiem siłę grawitacyjną, która sprawia,
że podmiotowość nigdy nie znajdzie się „poza sobą samą” w nagłym porywie ekstazy [...]6.

 
Jak się wydaje, taki właśnie rys naznaczał świadomość Sebyły i Kafki: rys

aporetyczności i zatrzymania, niepewności i zawieszenia. Charakteryzowało ją po-
czucie głębokiego wyobcowania, wszechogarniającej niemocy, ostrego kryzysu,
określającego kogoś, kto jest „zarazem doskonale wolny i bezmiernie zgnębiony”7.
W przypadku jednego i drugiego autora odpowiedzią na to poczucie była czy ra-
czej próbowała być literatura, twórczość literacka.

Michał Paweł Markowski w książce Życie na miarę literatury zauważył:
 
Nowoczesność jest nieuchronnie melancholijna i histeryczna, albowiem w centrum jej doświad-

czenia tkwi poczucie odcięcia od świata, które nie daje spokoju i które musi znaleźć jakiś wyraz.
Z tego właśnie poczucia, z tego niepokoju rodzi się melancholijna literatura, według której świat
jest „tam”, po drugiej stronie, „tutaj” zaś są jedynie słowa i trzeba znaleźć między tymi porządkami
jakieś połączenie. Literatura pod znakiem melancholii rodzi się z poczucia utraty świata, który prze-
nosi się nieodwołalnie „na drugą stronę” i do którego trzeba teraz jakoś się z powrotem dostać: bądź
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to gwałtownie (wariant histeryczny), bądź z rezygnacją (wariant melancholijny). W obydwu wypad-
kach jednak tym, z czym naprawdę pisarzowi przyjdzie się mierzyć, jest to, czego nie ma, nicość.
Między człowiekiem a światem zieje przepaść, straszne Nic, z którym trzeba coś zrobić, które trzeba
zawojować słowami, w obawie przed wpadnięciem w rów depresji [...]8.

 
Rozwiązaniem tego – jak pisze Jan Piotrowiak – „koła myślowych i uczu-

ciowych aporii”9 było pisanie czy raczej bezwzględny imperatyw pisania. Sebyła
i Kafka korzystali z tej możliwości skwapliwie i bez ograniczeń. Być może to-
warzyszyło im przeświadczenie, że kreowane na papierze alternatywne rzeczywi-
stości staną się schronieniem dla ich melancholijnej natury i wypełnią przepaść
pomiędzy nimi a światem. Zarówno jeden, jak i drugi – poza twórczością literacką
– namiętnie pisali intymne, długie i wysyłane z zaskakującą częstotliwością listy.
Kafka był wręcz uzależniony od epistolografii10. Kiedy Felicja Bauer spóźniała
się z odpowiedzią, był zrozpaczony i miał wrażenie, jakby świat legł w gruzach,
ponieważ korespondencja z narzeczoną stanowiła dla niego substytut prawdzi-
wego związku, którego w głębi duszy pragnął, a jednocześnie się go bał. Listy
Kafki do Felicji Bauer i Mileny Jesenskiej bywają – poniekąd słusznie – okreś-
lane przez krytyków jako jedyna ukończona i najdłuższa powieść w dorobku pi-
sarza. Również Sebyła – nocą, podobnie jak Kafka – pisał wiele listów do żony.
Ten szczególny przymus czy imperatyw pisania (tworzenia literatury, układania
listów) można uznać za rodzaj melancholicznego „kolekcjonerstwa myśli w sło-
wach” (określenie Jana Piotrowiaka). 

Melancholiczny rys „kolekcjonerstwa” wyrażał się również w rozległości
i różnorodności zainteresowań obu autorów. Zarówno Sebyła, jak i Kafka byli
umysłami niespokojnymi – co znalazło odzwierciedlenie w ich twórczości – o sze-
rokim wachlarzu zaciekawień. W indeksie poety oprócz przedmiotów kierunko-
wych znajdziemy oceny z historii sztuki (Zygmunt Batowski), literatury skandy-
nawskiej (Zygmunt Łempicki), dziejów wychowania (Bogdan Nawroczyński) czy
psychologii (Stefan Baley i Władysław Witwicki), Do jego rozległych zainteresowań
można jeszcze dodać zamiłowanie do malarstwa, muzyki i literatury popularnej.
Sebyła był wiernym czytelnikiem książek na przykład Antoniego Ossendowskiego.
Z kolei Kafka chodził na wykłady, które odbywały się w domu Fantów. Słuchał
między innymi referatów na temat psychoanalizy, wypowiedzi matematyka Ko-
walewskiego, fizyka Franka, filozofa Ehrenfelsa i nauczającego wówczas w Pra-
dze Einsteina, który opowiadał o teorii względności i teorii kwantów Plancka11.
Klaus Wagenbach zaznacza ponadto, że autor Przemiany „w latach poprzedzają-
cych wojnę światową [...] poznaje [...] w jakiejś mierze także teoretyczne podstawy
socjalizmu”12. 
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13 M. Jochemczyk, Smutny koń Kwadrygi, w: Miniatura i mikrologia, t. 1, red. A. Nawarecki, Ka-
towice 2000, s. 150.

14 S. Sontag, Pod znakiem Saturna, przeł. W. Kalaga, „Res Publica Nowa” 1994, nr 6, s. 29.
15 List datowany: 11 IX 1926, Hel. Zbiór listów – numer inwentarzowy 1672, Muzeum Literatury

im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Melancholiczny przymus intelektualnego czy poznawczego „kolekcjonerstwa”
korespondował z przymusem innego rodzaju: z pasją bricoleura, którego pra-
cą kieruje szczególny perfekcjonizm, nieprzeciętna szczegółowość i dokładność.
Mariusz Jochemczyk w poświęconym twórczości Sebyły szkicu Smutny koń Kwa-
drygi zauważył:

 
Pasją taką jest niewątpliwie także pęd ku „racjonalizatorstwu”, oddawanie się nieskrępowane-

mu majsterkowaniu; najlepiej przy rzeczach skończonych, kompletnych, raz na zawsze danych. [...]
Melancholik eksperymentuje, łudząc się, że świat można poprawić i ulepszyć, a przynajmniej uczy-
nić go bardziej znośnym, uległym13.

 
Spostrzeżenie to pozwala głębiej zrozumieć zachowanie Sebyły, który precy-

zyjnie doszlifowywał swoje skrzypce, aby wydawały lepszy dźwięk. Inaczej także
patrzymy na Kafkę i jego zamiłowanie do stolarki, które przejawiało się w cho-
robliwie dokładnym wykańczaniu każdego, nawet najmniejszego elementu mebla.

Tego typu pasję można rozumieć szerzej – jako poczucie przymusu i obo-
wiązku pracy. Susan Sontag widzi w takim poczuciu rys melancholiczny:

 
Przekonany o słabości woli, melancholik może dokonywać szalonych wysiłków, by ją rozwinąć.

Jeżeli owe próby okażą się skuteczne, wynikła z nich hipertrofia woli przybiera zazwyczaj formę
przymusowego oddania się pracy. Baudelaire na przykład, który ustawicznie cierpiał na „acedię, tę
przypadłość mnichów”, zwykł był kończyć wiele listów, podobnie jak swoje Dzienniki intymne, peł-
nym namiętności ślubowaniem, iż będzie pracował jeszcze więcej, iż będzie pracował nieustannie,
iż nie będzie zajmował się niczym innym poza pracą14.

 
Melancholik, oddając się swojej pracy, pogrąża się w niej bez reszty, wszystkie

swoje siły kumulując i koncentrując na jednym zajęciu. W tym procesie kluczo-
wą rolę zazwyczaj odgrywa izolacja i samotność, które może w szczególności dla
melancholików są niezbędnym warunkiem aktu / procesu twórczego.

Paradoksalnie dojmującemu przymusowi czy namiętnej pasji pracy towarzy-
szyło zazwyczaj – przede wszystkim Sebyle – poczucie nienasycenia i wszech-
ogarniająca nuda. Podczas pobytu na Helu w roku 1926 autor Pieśni szczurołapa
wysłał do narzeczonej list, który wypełniają opisy jego samotnych spacerów brze-
giem morza, trochę w stylu Baudelaire’owskiego flâneura. List zamyka wyczer-
pujący opis nudy:

 
Doprawdy nie jest mi tu za dobrze. [...] Przy tem nuży mi się już bezczynność. [...] I tak: w domu

siedzieć nie mogę, na dworze miejsca znaleźć nie mogę, ani spocząć. Bezczynność przy braku ja-
kiegokolwiek towarzystwa do upozorowania choćby tej bezczynności rozmową lub rozrywką jest nie
do zniesienia. Zdaje mi się, że taki stan nazywa się nuda15.

 
Można domniemywać, że takie stany nie były również obce Kafce. Podobnie

jak Sebyła podlegał im – paradoksalnie – w miejscach, w których w trakcie swo-
jego życia nie bywał zbyt często:
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16 P. Szarota, Wiedeń 1913, Gdańsk 2013, s. 240.
17 J. Piotrowiak, Ciemny nurt mego życia..., s. 155.
18 M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 1998, s. 32.
19 Tamże, s. 30–31.
20 M. Jochemczyk, Smutny koń Kwadrygi, s. 154.

[...] zresztą wiedeńskie kawiarnie nie olśniły Kafki. Trzeba jednak przyznać, że nie był w nastro-
ju do spotkań towarzyskich. Wpatrzony w siebie, w swoje fobie, migreny i miłosne dylematy, chodzi
po Wiedniu znudzony, jakby przyjeżdżał tu co drugi weekend. Nie odwiedzi nawet muzeum uwiel-
bianego przez siebie Grillparzera16.

 
Z taką samą pilnością czy rzetelnością jak pisanie listów, „kolekcjonowanie”

zainteresowań czy wykonywanie przedmiotów materialnych i Sebyła, i Kafka
pojmowali swoją pracę pisarską. Pilność ta wyrażała się znowu w szczególnego
rodzaju – tym razem już literackim – kolekcjonerstwie. Nieustannie notowali
pomysły dotyczące przyszłych utworów, a nawet dzielili się nimi w listach wysy-
łanych do przyjaciół. Ponadto Kafka zapisywał w dzienniku obszerne fragmenty,
które później włączał do opowiadań czy powieści. Obaj nagminnie zapamiętywa-
li wypowiedzi innych pisarzy czy filozofów. Kafka w trakcie lektury najróżniej-
szych książek starał się zapisywać ważne dla siebie fragmenty, a w Dziennikach
niejednokrotnie cytował teksty innych autorów. Podobnie Sebyła miał zdolność
zapamiętywania różnych cytatów czy wręcz obszernych partii utworów. 

Tego rodzaju pomieszanie w zapiskach osobistych cudzych cytacji z własny-
mi wyznaniami powodowało zacieranie się granic pomiędzy życiem a literaturą.
Sebyła i Kafka szczególnie dojmująco odczuwali, że znajdują się zawsze w tym
„pomiędzy” i nigdy tak naprawdę u siebie. Jak zauważa Jan Piotrowiak, „litera-
tyzacja życia – ów romantyczny projekt egzystencji – ma swe melancholijne ko-
rzenie”17. Kolekcjonowanie i przywoływanie cytatów Marek Bieńczyk uważa za: 

 
przejaw istnienia pomiędzy, jak jeden z podstawowych stanów melancholijnych, które Kierkegaard
nazywał alternatywą – trwaniem w szczelinie między rozpaczą niebycia innym i niemożnością bycia
sobą. Wpisana jest w niego jakaś milcząca odmowa, bezpośrednia odmowa „ja”, które odbudowy-
wać będzie dopiero okrężna praca zapożyczeń18.

 
I dodaje:
 
Jego [melancholika] osoba zaciera się, ujawnia się jako próżnia wypełniona substancją, wielością

innych istnień, ich słowami, sformułowaniami i myślami; ujawnia zarówno swe, by tak rzec, niedo-
istnienie, jak i potrzebę zewnętrznej podpory, skłonna do cząstkowego choćby, zapożyczonego czy
wyszabrowanego istnienia w tym, co zapełnia w danej chwili jej pole widzenia: w kolejnym cyta-
cie, kryptocytacie, streszczeniu, gnomie, przysłowiu, w kolejnej mądrości ludowej i nie swojej rymo-
wance19.

 
Metaforą tego melancholijnego stanu bycia pomiędzy, stanu niepełnego ist-

nienia czy po prostu wyobcowania z życia i poczucia niepełnej przynależności do
świata ludzkiego – jak twierdził chociażby Walter Benjamin – może być figura
zwierzęcia. W tym miejscu wypada przypomnieć, że Władysław Sebyła był na-
zywany w wąskim gronie przyjaciół „smutnym koniem Kwadrygi”. Według Ma-
riusza Jochemczyka „smętny koń melancholii jest [...]  b y t e m   n i e s p i e s z n y m
[...]. Metafora konia, jak chyba żadna inna, wyraża istotę melancholijnego tem-
peramentu”20. Natomiast Franz Kafka nierzadko utożsamiał się z psem – zwierzę-
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21 M. Bieńczyk, Melancholia..., s. 24.
22 Właśnie ta fotografia znajduje się na okładce tomu F. Kafka, Listy do rodziny, przyjaciół, wy-

dawców, wybrał, przeł. i komentarzem opatrzył R. Urbański, współpraca A. Urbańska, Warszawa 2012.
23 P. Szarota, Wiedeń 1913, s. 238–239.

ciem, które w kulturze europejskiej i żydowskiej oznacza między innymi żywot
godny pożałowania i litości. 

Zwierciadłem melancholii – jak zgodnie twierdzą znawcy problemu – pozo-
staje ostatecznie twarz melancholika. To na niej zapisują się wszystkie jego do-
świadczenia wewnętrzne. Tak ujmuje tę kwestię Marek Bieńczyk:

 
Gest podparcia głowy, twarz przyległa do dłoni („wezgłowie licu uczyniwszy z dłoni”, jak po-

etyzuje Dante) i szukająca jakby snu – to oczywiście pierwsza klisza melancholijnej dokumentacji
i ikonografii, to oznaka życia, które nie może siebie utrzymać, przygniecione nie uniesionym cięża-
rem. Niemal wszystkie alegorie melancholii przedstawiają figura sedens, postać siedzącą w smutnym
zamyśleniu i zawierają ten motyw twarzy opadającej, lecącej w dół, ku ziemi, czy osuwającej się na
bok i rozpaczliwie pozbawionej wyrazu21.

 
Opis Marka Bieńczyka może być komentarzem do utrwalonych we wspo-

mnieniach wizerunków obu pisarzy. Obraz pierwszy przedstawia Władysława
Sebyłę siedzącego samotnie i w głębokiej zadumie przy kawiarnianym stoliku
w Zakopanem. Drugi obraz ukazuję Franza Kafkę, który od czasu do czasu od-
wiedzał praski Kabaret Bałkan, a wtedy spoglądał na otaczające go osoby wzro-
kiem pełnym smutku i melancholii. Smutek, o którym wspominam, nie wyklucza
jednak chwil radości. W tomie wspomnień Sabiny Sebyłowej Okładka z pega-
zem znajdziemy fragmenty opisujące rozbawionego męża podczas towarzyskich
spotkań z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim. Także Kafka nie stronił od żar-
tów, lubił się śmiać, co potwierdza chociażby pamiątkowe zdjęcie autora Wyroku
z wiedeńskiego Prateru22. Piotr Szarota w książce Wiedeń 1913 opisuje wyjazd
Kafki do stolicy monarchii austro-węgierskiej na międzynarodowy kongres po-
święcony zapobieganiu wypadkom przy pracy. Podczas tego pobytu – w niedzielę
7 września – Kafka zapragnął wybrać się na Prater:

 
Kolejnym punktem programu była wyprawa na Prater. [...] Zdecydowanie ludycznego charakte-

ru nabrał w XIX wieku zachodni koniec Prateru, który przekształcił się w wielkie wesołe miasteczko.
[...] W Pradze nie było niczego, co dałoby się porównać z ludyczną magią Prateru i mogłoby kon-
kurować z wiedeńskim diabelskim młynem. Nic dziwnego, że Kafka nie mógł sobie odmówić tej
wyprawy, mimo że od rana dokuczał mu potworny ból głowy. Sądząc z jego zapisków, bawił się nie
najgorzej: „Fotografowanie, strzelanie, «Dzień w puszczy dziewiczej», karuzela [...]”. O diabelskim
młynie Kafka nie wspomina, znalazł się on jednak na bezcennej fotografii z Prateru. Widzimy wielki
ekran, na którym wymalowano lecący aeroplan, na dole zaś Riesenrad. W miejscu kokpitu niezręcz-
nie wycięto prostokątny otwór, gdzie stanęli jeden obok drugiego uczestnicy wycieczki. Najpierw
uśmiechnięty promiennie Franz Kafka jako zdezorientowany pilot odwrócony tyłem do kierunku
lotu, obok niego poważny Albert Ehrenstein, dalej Otto Pick i wreszcie Lise Weltsch [...]23.

 
Zapiski osobiste Władysława Sebyły i Franza Kafki ukazują ich duchowe bio-

grafie podobnie naznaczone melancholią. Podobnie – ponieważ można ją wyrazić
za pomocą tych samych figur i metafor. Tak wyraźnie łącząca pisarzy dyspozycja
– na różne sposoby „utrudniająca” im codzienną egzystencję – kształtowała ich
drogi literackie. By pełniej objawić istotę melancholii oraz jej znaczenie dla Se-
były i Kafki, odwołam się do wypowiedzi Sørena Kierkegaarda (filozofa, którego
pisma obaj namiętnie czytali) o wpływie melancholii na ludzkie życie: 
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24 Cyt. za: M. Bieńczyk, Melancholia..., s. 126.

Coś w nas nie pozwala nie patrzeć – i, rzecz ciekawa, kiedy patrzymy, widzimy jak w lustrze,
widzimy w końcu siebie, czy może ten, kto jest znakiem kontradykcji, podczas gdy wbijamy w nią
wzrok, patrzy wam prosto w serce. Sprzeczność staje przed każdym człowiekiem, który rozważając
ją znajduje się przed lustrem [...]. Jest ona tajemnicą; ale kiedy usiłuje ją rozwiązać, ujawnia tym
samym głębię swego bytu. Sprzeczność stawia człowieka przed wyborem, i wybierając, człowiek
objawia się sobie24.

 
Marek Bieńczyk, komentując ten cytat, twierdzi, że zwieńczeniem doświad-

czenia melancholii jest objawienie naszej pełnej tożsamości, a wtedy koło „we-
wnętrznej tułaczki” wreszcie się domyka. Zgodzę się tylko z pierwszą częścią
tej tezy. W przypadku biografii Sebyły i Kafki zwieńczenie to nie ma formy do-
mkniętej. Jeśli bowiem nawet melancholia pozwoliła im (głębiej) rozpoznać swoją
tożsamość, niczego tak naprawdę nie zamknęła – już raczej wikłała ich w nie-
przezwyciężalne sprzeczności: pomiędzy życiem i literaturą, pasją pracy i nudą
istnienia, namiętnością różnie rozumianego „kolekcjonerstwa” i świadomością
wszelkich rzeczy jako synonimu pustki. Tak otwierała te sprzeczności, by nigdy
nie znalazły kojącego rozwiązania.

DIMENSIONS OF MELANCHOLY. WŁADYSŁAW SEBYŁA – FRANZ KAFKA

Summary

The considerations focus on the category of melancholy – and boredom related to that
– in the personal records (epistolographic, diary, aphoristic writing) of Władysław Sebyła and
Franz Kafka. Their interpretation reveals biographies of writers determined by this category,
which had a considerable impact on their literary paths as well. Life permeated with me-
lancholy, which generally made daily existence difficult, gave one of the most original and
moving in Polish and European literature testimony of struggle with himself and the world,
and at the same time it disclosed a significant closeness of artists, which proves the main
thesis of the article on shared spiritual biographies by Władysław Sebyła and Franz Kafka.

Trans. Izabela Ślusarek



   



1 Artykuł jest kontynuacją dyskusji wokół newsów, która była tematem poprzedniego numeru
(„Przegląd Humanistyczny” 2016, nr 1).
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ETYKA NEWSÓW1

1. WPROWADZENIE METODOLOGICZNE

Czy etyka newsów może być przedmiotem głębszej refleksji naukowej? A jeśli
tak, to czy należy ona jako obiekt badań do nauki o komunikowaniu? Nie ma
żadnych przeciwwskazań, aby tak było, pod warunkiem, że komunikologia nie
ulegnie złudnemu przeświadczeniu, iż posiada na taką refleksję jakikolwiek mono-
pol. Innymi słowy, nauka o komunikowaniu wydaje się dziedziną predestynowa-
ną do uprawiania badań dotyczących newsów z jednym istotnym zastrzeżeniem:
własnej otwartości na inspirację poznawczą płynącą z innych dziedzin: semiotyki,
lingwistyki, retoryki, cybernetyki, teorii informacji, filmoznawstwa, medioznaw-
stwa, kognitywistyki, socjologii, politologii, psychologii społecznej, antropologii
kultury, filozofii, etyki etc.

Studium poniższe opowiada się jednoznacznie przeciwko parcelacji naukowej
refleksji nad problematyką newsów. Żadna z wymienionych dziedzin nie może so-
bie uzurpować monopolu badawczego, nawet gdyby w danej fazie swego rozwo-
ju dysponowała stosunkowo lepszą, bardziej niż inne wypracowaną, metodologią.
Wychodzę z założenia, iż bez porównania lepszy rezultat badawczy w studiach nad
kulturą newsów zostanie osiągnięty dzięki połączeniu i synergii interdyscyplinar-
nych wysiłków na tym polu. Zyska na takim podejściu przede wszystkim głębsza
refleksja humanistyczna dotycząca repertuaru współczesnych praktyk informacyj-
nych, z jakimi mamy na co dzień do czynienia w mediach.

2. KONTRAKT WIARYGODNOŚCI

W świetle terminologii amerykańskiego socjologa Ervinga Goffmana, proces
informowania można pojmować i badać jako szczególny rodzaj relacji zachodzą-
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2 Erving Goffman, Relacje w przestrzeni publicznej. Mikrostudia porządku publicznego, przeł. Olga
Siara, Warszawa 2011. Pierwodruk tej książki ukazał się cztery dekady wcześniej pod tytułem:
Relations in Public. Microstudies of the Public Order, New York 1971, stanowiąc swoiste zwieńczenie
wieloletnich badań Goffmana, których wyniki prezentował w książkach: Spotkania (1961), Zachowanie
w miejscach publicznych (1963) oraz Rytuał interakcyjny (1967).

cej w przestrzeni publicznej (ang. relation in public)2. Warto jednak poszerzyć to
określenie o aspekt temporalny, by móc odtąd mówić o relacji w czasoprzestrzeni
publicznej. Określenie „publiczne” znaczy w tym momencie tyle co „społeczne”.
A co z prywatnością, która także dostarcza mediom „newsów”? Sfera życia pry-
watnego musi być skutecznie chroniona przed ingerencją mediów i jej upublicz-
nianiem. Nie należy zapominać, że nawet prywatnie przekazana komuś drugiemu
informacja (czego niezliczone dowody otrzymujemy dzisiaj w związku choćby
z aferami podsłuchowymi) zawiera w sobie aspekt niepożądanego ujawnienia
w szeroko pojętym życiu społecznym.

Rzecz znamienna, Erving Goffman traktuje przestrzeń publiczną jako  s t r e f ę
b e z p i e c z n ą,  w której panują, a w każdym razie powinny obowiązywać, czytelne
oraz powszechnie akceptowane reguły ludzkich zachowań. Wynikałoby stąd, że
również obieg wiadomości powinien na co dzień służyć umacnianiu owego po-
czucia indywidualnego i zbiorowego bezpieczeństwa: regulując i utrzymując psy-
chospołeczną homeostazę. Czy rzeczywiście? – Otóż niekoniecznie. Nie do tego
przecież sprowadza się społeczna funkcja i misja serwisu informacyjnego.

Potok przeróżnych informacji niesie z sobą nie tylko wieści pomyślne. „Chwa-
ląc lepsze – zło obieram” („Video meliora proboque deteriora sequor”, maksyma
Owidiusza uwieczniona w Przemianach). Etyka newsów zawiera w rdzeniu swo-
ich zasad podstawowy wymóg prawdziwości i prawdomówności bez oglądania się
na to, czy wiadomość jest dla adresata pomyślna, czy nie. „Podajemy wiadomości
dobre czy złe, ale zawsze prawdziwe” – brzmiało znane hasło audycji radiowych
„Głosu Ameryki” (1942).

Co jednak wówczas, gdy news podany do publicznej wiadomości ujawnia szo-
kującą prawdę? Mamy tu do czynienia z immanentnym konfliktem prawdomów-
ności z jednej strony – i tego, co wielu chciałoby przeczytać, usłyszeć i zobaczyć
w wiadomościach z drugiej. Sprzeczność trudna do pogodzenia. Jeżeli „wiarygodne”
ma współbrzmieć i pozostać tożsame z „prawdziwym”, nadawca wiadomości nie
może realizować w swojej działalności wspomnianych wyżej oczekiwań, ulega-
jąc im. Nader często jednak uwzględnia je i respektuje. Działa w tym zakresie in-
formacyjny konformizm i ściśle z nim powiązana zasada przyjemności, która we
współczesnej praktyce komunikowania bardzo mocno wpływa na sposób kształ-
towania narracji newsowej.

Pojawia się tutaj zasadnicza kwestia wyboru jej głównego akcentu. Znalezie-
nie go staje się możliwe dopiero wtedy, kiedy nadawca wiadomości zna odpowiedź
na trzy elementarne pytania: „co?”, „dla kogo?” oraz „po co?” („w jakim celu”).
Bez zdefiniowania generalnego sensu rozpowszechniania newsów w mediach do-
starczają one informacyjnej papki, serwując byle co przeznaczone dla kogo-
kolwiek. Ludzie mediów dość często usprawiedliwiają tę bylejakość takim a nie
innym gustem adresatów. To nie my, lecz bezmyślna „publiczność” jest wszyst-
kiemu winna, bo to jej upodobaniom przypada do smaku newsowa sieczka („głu-
pi lud wszystko kupi”).
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3 Magdalena Bajer, Mediów grzech śmiertelny. Rozważania o wolności słowa rok po katastrofie
smoleńskiej, „Odra” 2011, nr 4.

Celnie skomentowała tę łatwiznę i brak profesjonalizmu przewodnicząca Rady
Etyki Mediów Magdalena Bajer, pisząc:

 
Nie chcę kwestionować prawa odbiorców przekazu medialnego do tego, by zaspokajał on ich

rzeczywiste potrzeby – w zakresie informacji, edukacji, rozrywki, kultury popularnej i kultury wy-
sokiej, estetyki. Uważam natomiast, że nie wolno tych potrzeb absolutyzować, ani przykrawać do wy-
obrażeń dysponentów oferty medialnej, ani tej oferty zakłamywać, powołując się na populistyczne
formuły „medioznawcze”3.

 
Kontrakt wiarygodności dotyczący informacji przekazywanych w newsach

obejmuje listę przejrzystych zasad etycznych regulujących zachowania nadawcy,
o których będzie jeszcze mowa w dalszej partii rozważań. Nie znaczy to jednak,
że cała sprawa na tym się kończy. Praktyka komunikowania przewiduje bowiem
również szeroką gamę rozmaitych ustępstw i odstępstw, sytuacji i wariantów po-
średnich. Jedne z nich, wbrew etyce dziennikarskiej, w niedopuszczalny sposób
łamią ewidentnie kontrakt wiarygodności, naruszając jej elementarne wymogi. In-
ne natomiast prowadzą dwuznaczną grę z wiarygodnością danego przekazu, w której
naruszenie umowy i dziennikarska „jazda po bandzie” stanowi (nie)dopuszczalne
odstępstwo od przyjętej normy. Z procederami tego typu często mamy do czynie-
nia w komunikatorach.

3. ETYKA FAŁSZYWEJ WIADOMOŚCI

Dylematów etycznych dziennikarstwa nie da się sprowadzić do instrukcji ob-
sługi oferującej użytkownikom proste rozróżnienie na wiadomości prawdziwe
i nieprawdziwe. Meritum owych dylematów sięga znacznie głębiej. Rzecz w tym,
że zarówno jedne (prawdziwe), jak i drugie (nieprawdziwe) newsy pełnią konkret-
ną funkcję społeczną polegającą na masowym informowaniu o zmieniającym się
świecie. Wiadomość prawdziwa i fałszywa to problem o wiele poważniejszy niż
się na ogół sądzi, bo w grę wchodzi w jej przypadku zbiorowa świadomość (tu-
dzież nieświadomość) milionów ludzi.

Jeśli wszelkie rozważania na temat etyki mediów tak czy inaczej nieuchron-
nie grawitują w stronę zagadnienia prawdziwości przekazu, może warto przekornie
obrać drogę w przeciwnym kierunku i zająć się zjawiskiem fabrykacji przekazów
fałszywych. To proceder bardzo stary. Przekaz fałszywy (falsyfikat, wiadomość nie-
zgodna z faktami, z premedytacją zmyślona, perfidnie spreparowana, faktoid) nie
jest bynajmniej wynalazkiem współczesności. Wiadomościami nieprawdziwymi
posługiwali się już z niemałą wprawą starożytni. Uprawiali za ich pomocą politykę,
używali jako skutecznego narzędzia zdobywania i sprawowania władzy (a kiedy
trzeba także jej obalania). Stosując ją: umacniali swoje panowanie, eliminowali
z gry przeciwników, wywoływali i prowadzili wojny etc.

Z punktu widzenia badacza mediów news zmyślony, nieprawdziwy, sfalsy-
fikowany stanowi materiał badawczy wart wnikliwych studiów, mówi bowiem
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4 Siegried Kracauer, Hitlerowski film wojenny w służbie propagandy, w: tegoż, Od Caligariego
do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego, przeł. Eugenia Skrzywanowa, Wanda Wertenstein, War-
szawa 1958, s. 237–278.

5 Radio Erewań realnie nigdy nie istniało. Zmyślone źródło nierzetelnych wiadomości powołała do
życia społeczna obrona przed monopolem informacyjnym w ZSRR i innych krajach obozu realnego
socjalizmu. Oto dwa przykładowe dowcipy. 1. Słuchacze pytają: jaka jest różnica między kapitalizmem
a komunizmem? Radio Erewań odpowiada: Zasadnicza. W kapitalizmie panuje wyzysk człowieka przez
człowieka, a w komunizmie – całkiem odwrotnie. 2. Słuchacze pytają: Dlaczego ostatnio pogorszyła
się jakość nadawania waszego radia? Radio Erewań odpowiada: Od niedawna nadajemy z Magadanu.
– Jak z powyższego przykładu wynika, nie każda nieprawdziwa, fikcyjna wiadomość jest czymś
z natury złym.

wiele zarówno o retoryce informacji, jak i mechanizmach informowania. W mode-
lowy wręcz sposób pokazał to siedem dekad temu Siegfried Kracauer w klasycznym
dzisiaj studium zatytułowanym Hitlerowski film wojenny w służbie propagandy,
które stanowi suplement do książki Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu
niemieckiego4. Scena po scenie, ujęcie po ujęciu, słowo po słowie – autor tej roz-
prawy odsłania mechanizmy służące fabrykowaniu za pośrednictwem filmowego
magazynu aktualności informacji przesłaniających bądź fałszujących faktyczny
stan rzeczy. Należy zauważyć, iż totalitarne kłamstwo bywało niekiedy nad wyraz
udatnie preparowane.

Wiarygodność przekazu odgrywa zasadniczą rolę we wszelkich typach transakcji
komunikacyjnych dotyczących newsów. Są nią żywo zainteresowani zarówno ci,
którzy gotowi są ślepo i w ciemno wierzyć danemu nadawcy, jak i ci, dla których
przekaz newsowy staje się przedmiotem sceptycznej refleksji. Ta ostatnia postawa
niepomiernie zyskuje na wartości wtedy, gdy obieg informacji został absolutnie
zmonopolizowany przez system. Akcja (manipulowanie informacją) wywołuje re-
akcję (antygen w postaci przewrotnej parodii tego typu informacyjnych praktyk).
Komunikat rozpoczynający się od sakramentalnych słów „Agencja TASS donosi...”,
podobnie jak wiadomości przekazywane na łamach komunistycznego dziennika,
nomen omen, „Prawda”, musiały doczekać się serii niezliczonych dowcipów około-
informacyjnych zaczynających się od apostrofy: „Radio Erewań podaje...”, albo
„Słuchacze pytają:”, „Radio Erewań odpowiada:”5.

Przykład Radia Erewań pozwala sobie uzmysłowić, iż odróżnianie wiadomo-
ści fałszywych od prawdziwych jest umiejętnością decydującą o orientacji człowieka
w świecie dostępnym jego doświadczeniu i wyobraźni.  Z ł u d z e n i e   r e f e r e n -
c y j n e,  któremu łatwo ulegamy, sprawia, że obraz medialny w newsach z łatwo-
ścią zastępuje realnie istniejącą rzeczywistość. Nie wystarczy informować i być
informowanym; aby przetrwać i zachować orientację we współczesnym świecie,
trzeba być dobrze poinformowanym. Codzienna dostawa bylejakich, błahych, nie-
istotnych newsów buduje fałszywy obraz świata, gorzej, sama staje się światem
serwowanym w medialnej namiastce. 

4. INFORMACJA JAKO BIZNES I TOWAR

Zasadniczy problem, jaki wiąże się z etyką newsów, wynika z mylnego wy-
obrażenia i apriorycznego założenia, że wszystko, co trafia do opinii publicznej,
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opatrzone jest stemplem absolutnej prawdziwości. Wytwórcami wiadomości są
w praktyce nie abstrakcyjne systemy, lecz realni ludzie. Odpowiedzialność za-
wodowa za każdą z nich spada nie na dany komunikator, lecz na jednostkę (indy-
widualnego autora) bądź zespół nadawców (autora zbiorowego). Nie oznacza
to bynajmniej, że uchylona została tym samym kwestia jakości informowania.
Wprost przeciwnie, właśnie dlatego, że należy ją bezpośrednio odnosić do dzia-
łalności człowieka, a nie anonimowego systemu, zyskuje ona w tym świetle
właściwy wymiar i sens.

W odróżnieniu od badaczy środków przekazu, jak i ludzi, którzy w mediach
pracują, zwykłemu widzowi trudno pogodzić się z myślą, że wiadomości się
produkuje. Co więcej, że wytwarza je nie tylko pojedynczy autor (dziennikarz, re-
porter, korespondent, redaktor), ale wraz z nim wyspecjalizowany zespół ludzi.
To ostatnie wydaje się nasuwać podejrzenie, że produkcja newsów ma charakter
anonimowy, a odpowiedzialność za nie bywa zdepersonalizowana, rozmyta i prob-
lematyczna. Otóż bynajmniej nie musi tak być, pod warunkiem że reporter/wy-
dawca/nadawca pamiętają, iż zarówno informowanie, jak i dezinformacja pocią-
gają za sobą doniosłe skutki i trudne do odrobienia straty społeczne.

W refleksji nad procesem informowania w mediach, podobnie jak w pewnych
koncepcjach badań nad dokumentem filmowym, od dawna pokutuje mylne prze-
świadczenie, że każdy bez wyjątku przekaz zawiera w sobie manipulację. Ko-
munikat newsowy jest znakową kreacją, ale niekoniecznie manipulacją. Owszem,
każda bez wyjątku wiadomość stanowi wytwór tak czy inaczej organizujący za-
wartość przekazu. To, że się ją tworzy, opracowuje, organizuje, aranżuje etc. nie
oznacza bynajmniej, że doszło tym samym do manipulacji.

Wiadomość medialna stanowi wytwór zaawansowanej produkcji. Wytwarza-
nie i dostarczanie wiadomości dawno temu stało się przemysłem. News nie od
dzisiaj jest towarem. Jeśli uświadomimy sobie towarowy status wiadomości po-
jawiających się w mediach, łatwiej będzie zaakceptować myśl, iż etyka newsów,
podobnie jak etyka mediów, zawiera w sobie pewną pulę zagadnień należących
równocześnie do etyki biznesu. Etyka newsów jest jedna. Nie ma oddzielnej aksjo-
logii dla mediów publicznych i innej dla mediów komercyjnych. Ktokolwiek
chciałby uwolnić i odwirować naukową refleksję nad newsem od współczynnika
biznesowego, który każdorazowo bierze udział w jego przemysłowym wytworze-
niu, ryzykuje całkowite rozminięcie się z rzeczywistością, w jakiej przebiega wy-
twarzanie, emisja i percepcja społeczna wiadomości.

Można sobie oczywiście wyobrazić kanał informacyjny non profit pracujący
w warunkach pełnej niezależności (finansowej, politycznej, korporacyjnej, ideo-
logicznej itp.). W praktyce jednak istnienie takiego niezależnego kanału newsowego
należy nieporównanie bardziej do sfery utopijnych ideałów i wyobrażeń określanych
mianem wishful thinking niż do twardych realiów społecznego komunikowania
panujących we współczesnym obiegu ery informacji. Opowiadam się zatem za ta-
kim podejściem do produkcyjnej natury newsów, które – uznając, iż są one na co
dzień masowo wytwarzane – nie zakłada i nie twierdzi, że prowadzi to do uchyle-
nia jakichkolwiek zasad etycznych, które produkcji tej towarzyszą.

Etyka newsowego biznesu ma swoje bezpośrednie przełożenie na praktyki
w nim stosowane. Kierowanie się tylko i wyłącznie kryteriami finansowymi,
wskaźnikami oglądalności, doraźnie wyznaczanymi celami – prowadzi nieuchron-
nie do erozji wartościowej informacji i zaniku elementarnego sensu komunikowa-



200 Marek Hendrykowski

nia. Wiadomość niekoniecznie prawdziwa, lecz atrakcyjna świetnie się sprzeda.
Ten, kto się nią posłużył z myślą o własnym zysku, nie powinien zapominać, że
– osiągając go za pomocą spreparowanego newsa – nieporównanie więcej stracił
niż zyskał. Strata, o której tu mowa, wynika nie tylko z jednokrotnego naruszenia
zasad etycznych, lecz również z utraty społecznego zaufania oraz niszczenia
świadomości społecznej, która stanowi swoiste środowisko naturalne informacji
podawanej do publicznej wiadomości.

5. CZY ETYKA NEWSÓW NALEŻY DO WARSZTATU?

Ewidentnie tak. To, co umownie nazywane bywa etyką informowania, zależy
wprost od wysokiego poziomu warsztatu dziennikarskiego nadawcy. Oto na przy-
kład wymóg bezstronności mający chronić przed doraźnym politykowaniem i fa-
talną w skutkach stronniczością. Ze skutków tych zaczęto zdawać sobie sprawę
już dawno temu. BBC jest najstarszym nadawcą publicznym na świecie. Kreator
brytyjskiego modelu niezależnego nadawcy sir John Reith zainaugurował działal-
ność British Broadcasting Company (później Corporation) jesienią 1922 roku.
Ciągle wznawiany i modyfikowany, powszechnie dzisiaj dostępny na stronach
internetowych BBC, Kodeks Redakcyjny regulujący zasady pracy i codziennego
funkcjonowania tej instytucji istnieje od dziesiątków lat.

Standardy zawodowe obowiązujące pracowników British Broadcasting Cor-
poration nie są czymś absolutnie doskonałym. Z tego właśnie względu od czasu
do czasu bywają one korygowane i ulepszane. Można je negować, wątpić w nie,
poddawać krytyce i próbować podważać. Wypada się zgodzić, że z pewnością nie
są one w swym kształcie idealne. Jak dotąd jednak nie wymyślono nigdzie na
świecie czegoś lepszego niż sięgający swoim początkiem dekady lat dwudziestych
Kodeks BBC. Od tamtego czasu jest on niczym wzorzec z Sèvres. Znaczna liczba
regulaminów opracowanych dla innych stacji wzoruje się na klasycznych dzisiaj
standardach przewodnika etyki zawodowej (tzw. Editorial Guidelines) wypraco-
wanych dawno temu w BBC i czerpie własne zasady oraz rozwiązania z jej wielo-
letnich doświadczeń.

W modelu tym środek przekazu nie jest domeną biznesu. W życiu społecznym
ma on pełnić funkcję medium edukacyjnego rozwijającego świadomość demokra-
tycznego społeczeństwa jako całości. Potrzeba edukowania nadaje mu sens i wa-
runkuje wszelkie poczynania w zakresie codziennej działalności informacyjnej.
Liczy się wysoka jakość przekazu, a ta jest bezpośrednio zależna od profesjo-
nalizmu jego wytwórców. Przewodnik etyki zawodowej przestrzeganej w stacji
obejmuje szereg sprzężonych z sobą wytycznych, do których należą: bezstron-
ność, dokładność, sprawiedliwość, uczciwość, rzetelność, niezależność, wrażliwość,
poszanowanie prywatności i dobrych obyczajów oraz, last but not least, samo-
krytycyzm (wraz z nie tak częstą umiejętnością publicznego przyznania się do po-
pełnionego błędu).

Wiadomość ma być prezentowana zrozumiałym, precyzyjnym językiem. Inna
ważna zasada warsztatu newsowego skodyfikowanego przez BBC zawiera w so-
bie wymóg sprawdzania informacji u źródła. W profesjonalnie prowadzonej



Etyka newsów 201

codziennej działalności agencji informacyjnej, redakcji aktualności, newsroomu
telewizyjnego, portalu internetowego etc. każda podawana wiadomość, jeśli to
możliwe, powinna pochodzić z możliwie pierwszego (bezpośredniego) źródła. Po-
stępowanie takie pozwala skutecznie uniknąć mimowolnej dezinformacji wyni-
kającej z bezkrytycznego zaufania do rzeczy niesprawdzonych, a w każdym razie
ograniczyć do minimum jej ryzyko. Ufać, ale sprawdzać, weryfikować, jeśli trzeba
nawet wielokrotnie.

Etyka newsów, od pokoleń bezwzględnie przestrzegana w profesjonalnym
dziennikarstwie informacyjnym, dobrze służy unikaniu rozmaitych pokus. Należy
do nich przykładowo pokusa bycia absolutnie pierwszym w błyskawicznym prze-
kazaniu danej wiadomości. Pośpiech wymieszany z tego typu szkodliwą ambicją
gazety czy stacji nieraz był przyczyną różnych spektakularnych wpadek. „Accuracy
is more important than speed” – głosi lapidarnie sformułowana instrukcja dla
pracowników i współpracowników BBC.

Inna przemożna pokusa newsowa typowa zwłaszcza w odniesieniu do mediów
audiowizualnych (kronika filmowa, telewizja, internet) wynika z retoryki (nie)ko-
niecznego ilustrowania. Dołączony ad hoc materiał filmowy – nienależący bezpo-
średnio do relacjonowanego zdarzenia – służy wówczas jako wypełniacz i wata
informacyjna, aby adresat nie zauważył braku ilustracji. Odpowiedzialność za słowo
nie kończy się na nim, obejmuje swoim zakresem również obraz. Takie pójście na
łatwiznę natychmiast obniża wiarygodność nadawcy i podaje w wątpliwość jego
profesjonalizm.

6. PRZEMYSŁ INFORMACYJNY

Jego istnienie nie od dzisiaj stanowi oczywistość. Skoro niewyobrażalnie wiel-
ką liczbę wiadomości produkuje się nieustannie (w wymiarze 24 x 7 x 365) i na
gigantyczną skalę, musiał pojawić się zaawansowany (nie tylko pod względem
technologicznym) wyspecjalizowany przemysł newsowy. Przemysł, który je po-
zyskuje, wytwarza aktualności i w rozmaitych postaciach (drukowanej, wizualnej,
audialnej, audiowizualnej, cyfrowej) udostępnia je na rynek mediów. Dynamiczny
rozwój przemysłu informacji przypada na wiek XX (powstanie potężnych kon-
sorcjów medialnych, krajowych i światowych agencji informacyjnych, wielkiego
rynku dystrybucji, popularnych tytułów, stałych serwisów etc.). 

Wiele z tych elementów funkcjonowało już wprawdzie z powodzeniem przed
drugą wojną światową. Jednak koniec XX i początek XXI wieku nadał działaniu
przemysłu informacyjnego niespotykany wcześniej rozmach i globalny wymiar.
Wraz z nim zaostrzyła się niepomiernie konkurencja między poszczególnymi
emitentami newsów, co z kolei doprowadziło do ekspansji nowego typu tabloido-
wej estetyki przekazywania wiadomości z myślą o tym, by były one maksymalnie
atrakcyjne jako towar. I nie chodzi tu tylko, jak się niekiedy tłumaczy, o pociąga-
jące opakowanie newsowego produktu.

Jeśli ostatnie ćwierćwiecze nazywa się erą informacji, to w nazwie tej mieści
się metafora Wielkiego Wybuchu informacyjnej materii, do jakiego doszło w cza-
soprzestrzeni publicznej. Materii złożonej wszelkiego typu wiadomości i danych
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6 Magdalena Bajer, Mediów grzech śmiertelny..., dz. cyt.

powszechnie dostępnych i błyskawicznie docierających do setek milionów ludzi.
News ery dzisiejszej zmienił się zasadniczo w swojej zawartości. Semiotyk rzekł-
by zapewne, iż funkcja pragmatyczna przekazu podporządkowała sobie jego syn-
taktykę i całkowicie zdominowała semantykę (złudzenie referencyjności).

Dodałbym do tego stwierdzenia, iż w dobie światowej i krajowej ekspansji
komercyjnych serwisów informacyjnych eksponowana rola przypada również
czwartej z funkcji pełnionych przez znak, a mianowicie funkcji estetycznej, która
także wywiera przemożny wpływ na wartość semantyczną zarówno pakietu ofe-
rowanych informacji, jak i konstrukcji pojedynczego newsa. Ma się on podobać,
przyciągać i skupiać na sobie uwagę.

Nieważne po co. Nade wszystko liczy się powierzchownie rozumiana atrak-
cyjność przekazu.

Jarmarczny, krzykliwy kalejdoskop newsowy nie jest wartością. Prawdziwą
wartość stanowi człowiek dobrze poinformowany i społeczeństwo dobrze poin-
formowane. Codzienna gra z newsami i wokół newsów toczy się właśnie o tę staw-
kę – o ład informacyjny, ład słowny i ład obrazowy (wizualny oraz dźwiękowy).

Charakterystycznym symptomem negatywnych przemian w tym zakresie jest
brak „przezroczystości” i gwiazdorski status społeczny współczesnych prezente-
rek i prezenterów programów informacyjnych (dobrze jeśli poparty wysokim po-
ziomem profesjonalizmu). Element atrakcyjności organicznie przynależy nie tylko
do samej produkcji newsów, lecz także do ich wyemitowania. Podobnie jak
w handlu, newsowy towar, który trafia na rynek, musi być chodliwy, to znaczy
możliwie najbardziej przyciągający uwagę odbiorców. Zauważmy jednak, że takie
ustawienie kwestii jego atrakcyjności pociąga za sobą istotne konsekwencje: ję-
zykowe, semiotyczne, komunikacyjne, psychospołeczne, antropokulturowe, orga-
nizacyjne, ekonomiczne, technologiczne a w końcu także etyczne.

Zanika zawodowa odpowiedzialność za wytwarzanie wiadomości i lokowanie
ich w czasoprzestrzeni publicznej. Bez niej zaś nie ma mowy o etyce. W obecnej
formule newsów: prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych atrakcyj-
ność osiągnęła skalę wielkoprzemysłową w tym sensie, że wpływa ona w przemożny
sposób na kształt, styl i konstrukcję wiadomości. Dawniej wystarczała w serwi-
sie informacyjnym jedna taka wiadomość jako przerywnik i urozmaicający aktual-
ności blackout, dzisiaj każda z nich musi być atrakcyjna. Inaczej nie pojawi się
na łamach czy też nie zostanie wyemitowana przez wydawcę.

Wszelkie samousprawiedliwienia przemysłu informacyjnego wskazujące na ko-
nieczność liczenia się z rzekomymi potrzebami znudzonych adresatów nie zmie-
nią tego, że nie kto inny jak emitent ponosi pełną odpowiedzialność za standard
(resp. jakość) własnej produkcji. Nagminnie zapomina się, że news jest relacją:
po pierwsze, względem określonej rzeczywistości, po drugie, interakcją komunika-
cyjną nawiązywaną między nadawcą a odbiorcą. Cytowana wcześniej Magdalena
Bajer sformułowała etyczną odpowiedzialność nadawcy za przekaz w sposób nie-
pozostawiający cienia wątpliwości: „Jeśli dziennikarze serwują tego rodzaju sen-
sacje bez wyboru, nie zważając, czym chcą zaciekawić lub spotęgować reakcje
– deprawują odbiorców. Deprawują nas wszystkich”6.

Aspekt subiektywny nieodłączny od wytwarzania newsów łączy się z ich as-
pektem podmiotowym i autorskim. Styl opracowania wiadomości determinuje styl



Etyka newsów 203

ich odbioru. Widomy skutek tej strategii znamy: jest nim  t a b l o i d y z a c j a
newsowego przekazu. Pod określeniem „tabloidyzacja” należy rozumieć nie tylko
spłycenie form i odmian gatunkowych informacji, ale także głęboką erozję samej
zawartości (czytaj: wartości) newsów – w większości bezwartościowych i, co tu
dużo mówić, po prostu niezasługujących na ich rozpowszechnienie. Gros dzi-
siejszych newsów stanowią informacje, z których wypłukano racjonalny sens ich
pozyskania, sporządzenia i udostępnienia.

7. ETYKA NEWSÓW A INFOTAINMENT

Czy produkcja wiadomości może być zabawą w informowanie? Odpowiedź jest
znana. Tak, może być i coraz powszechniej nią bywa. Podobnie jak w każdej
zabawie muszą jednak istnieć przejrzyste reguły tego, co wolno, i tego, co nie-
dozwolone. Infotainment nie polega na totalnej wolnoamerykance pozbawionej
wszelkich reguł, w której (gdy pod pretekstem zabawy uprawia się informacyj-
ny catch as catch can) każdy chwyt jest dozwolony. Zabawa informacją nie jest
czymś nagannym, zabronionym i z góry nieetycznym. Uprawiając ją, powtórzmy,
trzeba tylko koniecznie zadbać o to, by istniały reguły gry. 

Za przykład niech posłuży uprawiana w radiu i w telewizji zabawa we wkrę-
canie polegająca na obserwowaniu reakcji osoby, która została powiadomiona
o czymś zaskakującym. Wkręcający redaktor oraz słuchacze bądź widzowie ante-
nowego show oczekują w tej zabawie spontanicznej reakcji niczego nieświado-
mej ofiary, której sfalsyfikowana wiadomość tak czy inaczej osobiście dotyczy.
Mimo iż w grę wchodzi szczególnego rodzaju zabawa na żywo, nie jest ona
całkowicie niewinna. Przejście fikcji w stan faktu bywa bowiem czasami nad wy-
raz niebezpieczne w skutkach.

Skala naruszenia etycznego zależy w takich przypadkach od rangi (powagi,
ekstremalności, graniczności) danego newsa. Od dawna znana gra towarzyska
została tu połączona z mimowolnym publicznym uczestnictwem kogoś niewta-
jemniczonego w prawdziwym obiegu nieprawdziwej (na szczęście!) wiadomości.
Wyjawienie, iż feralna wiadomość została ukartowana i sfingowana, rozładowuje
napięcie, stając się oczekiwaną przez obserwatora puentą zaaranżowanej sytuacji
i przywracając emocjonalną równowagę, z której wytrącona została uprzednio
ofiara dezinformacji. Groza, jaką na naszych oczach przez jakiś czas przeżywała,
została oddalona.

Istnieje jednak jeszcze inne ryzyko uprawiania tego rodzaju niewybrednej
zabawy na publicznej antenie. Polega ono na nieuchronnym eskalowaniu zamie-
rzonego efektu, które w konsekwencji prowadzi do coraz mocniejszego narusza-
nia międzyludzkich norm i zasad etyki nie tylko w zakresie informowania (nie
rób drugiemu, co tobie niemiłe). Informujący jako ktoś, kto posługuje się zmy-
śloną informacją i faktoidem, przez to że wprowadza ją do obiegu społecznego
ryzykuje niemało.

Za pseudoinformacją stoi tak czy inaczej pseudowydarzenie. Historia mediów
zawiera w swojej pamięci kapitalną ilustrację tej reguły. W niedzielę 30 paździer-
nika 1938 roku, w święto Halloween, 23-letni Orson Welles, lider i twórca cyklu
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7 Artykuł na pierwszej stronie „Daily News” nosił wymowny tytuł Fake Radio „War” Stirs
Terror Through USA. Nie mniej wymowny tytuł otrzymał tamtego dnia materiał na ten temat za-
mieszczony w „New York Timesie”: Radio Listeners in Panic, Taking War Drama as Fact.

8 W roku 1788 zaczął się ukazywać londyński „The Times”. W 1821 roku ukazujący się od 1780
niemieckojęzyczny dziennik szwajcarski „Zürcher Zeitung” został przemianowany na „Neue Zürcher

słuchowisk radiowych The Mercury Theatre on the Air, wyemitował na antenie
stacji CBS zaadaptowaną przez siebie Wojnę światów (1898). Przedstawienie zy-
skało ekscytującą formę radiową utrzymaną w poetyce programu informacyjnego
złożonego z ciągu reporterskich doniesień. 

Po przekazaniu słuchaczom w formie wiadomości z ostatniej chwili komunika-
tu o inwazji przybyszów z innej planety dokonanej właśnie na Stany Zjednoczone
nastąpiła seria relacji prowadzonych na żywo. Pojawiły się w nich informacje
o kilkudziesięciu ofiarach śmiertelnych starcia z Marsjanami, o tym, że władze
wprowadziły w dwóch hrabstwach stanu New Jersey stan wyjątkowy, oraz o zma-
sowanym ataku agresorów na Nowy Jork. Na wieść o panice, jaka ogarnęła
mieszkańców New Jersey, audycja – po sześciu coraz bardziej eskalujących na-
pięcie wejściach antenowych – została przerwana zapadnięciem ciszy w eterze.

Nazajutrz po tym, w poniedziałkowych wydaniach „Daily News” i „New York
Timesa” pojawiły się artykuły i komentarze dotyczące radiowej inscenizacji, która
wywołała masową panikę wśród słuchaczy7. Mimo iż słuchowisko zyskało znaczny
rozgłos, sukces medialny młodego Wellesa okazał się, co tu dużo mówić, moc-
no dwuznaczny etycznie. Nawet jeśli po latach przyjmiemy, iż nie wiadomo, czy
faktycznie nastąpił wybuch masowej paniki, czy też stała się ona kolejnym fak-
tem medialnym spreparowanym na użytek fikcji. To drugie potwierdza znaną
skądinąd prawdę, że raz wykreowany fakt medialny zaczyna żyć własnym ży-
ciem, produkując następne pozorne fakty – podawane jako rzetelna sprawdzona
informacja.

Naturalnie mamy świadomość, że autor słynnego słuchowiska operował „tylko”
w niezmiernie sugestywny sposób fikcją fabularną. Fakt, iż fikcja ta w opracowa-
niu Wellesa przybrała na antenie formę reportażu radiowego i relacji na gorąco,
każe jednak spojrzeć na całe zdarzenie nieco szerzej. Otóż zmyślenie (Dichtung),
będące pospołu dziełem pisarza Herberta George’a Wellsa i reżysera Orsona
Wellesa, znalazło się na zasadzie serii breaking news w ramówce stacji radiowej,
której codzienna działalność ma charakter informacyjny (odbierany jako Wahrheit).

Welles zamierzał nadać swemu słuchowisku optymalny rozgłos. W tym celu
sięgnął do swoistej „zabawy” w poetykę serwisu radiowych aktualności. Moc by-
ła z nim. Mock-news zawarty w fikcji artystycznej przedstawienia otrzymał tym
sposobem potężne kontekstowe wsparcie w postaci rutynowego „stylu słucha-
nia” przyjętego na antenie radiowej, który wynikał ze standardu informowania
o rzeczywistych wydarzeniach. Użycie konwencji programu informacyjnego zamie-
niło rzecz zmyśloną w realność dziejącą się faktycznie w obecności zszokowanych
słuchaczy.

Naiwnością byłoby zakładać, że we współczesnej praktyce przemysłu infor-
macyjnego możliwy jest całkowity odwrót od formuły infotainment. Rzecznicy
„czystej” informacji dawno już wybrali wyniosłe milczenie w tej wielce wątpliwej
materii. To, co pojawia się dzisiaj na łamach prasy, w radiu, telewizji i interne-
cie, odbiega bardzo daleko od ideałów klasycznego dziennikarstwa XVIII–XIX8
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Zeitung”. W roku 1851 Paul Julius Reuter otworzył swoje londyńskie biuro. W tym samym roku uka-
zał się pierwszy numer „New York Timesa”. Zagrożenie dla elity wymienionych tytułów wywołane
ekspansją taniej prasy bulwarowej sięga końca XIX wieku.

9 Michał Bukojemski, Zwątpiłem w sens pracy operatora na froncie, wypowiedź na łamach „Gazety
Wyborczej” z 22 czerwca 2007 (plock.gazeta.pl/plock/1.82015,4246181.html).

i XX wieku. Starcie między rzetelnym informowaniem a dostarczaniem dzienni-
karskiej sensacji ma swoją długą historię. Rzec można, iż dylematy etyczne i prob-
lemy z nim związane pozostają wiecznie aktualne.

8. MIĘDZY SUBIEKTYWIZMEM A OBIEKTYWIZMEM

Nasuwa się w tym miejscu zasadnicze pytanie, które dotyczy tyleż etyki, co
ontologii uprawiania zawodu dziennikarskiego: czy dziennikarz przekazujący wia-
domości ma prawo do własnego zdania i poglądu? Jak stawić czoła zawodowym
dylematom informowania, skoro szlachetny skądinąd postulat obiektywizacji prze-
kazu w codziennej praktyce co rusz nieuchronnie zderza się z – tak czy inaczej
subiektywnym – ujęciem danego tematu czy referowanej sprawy?

Poruszona tu kwestia nie dotyczy wyłącznie dziennikarzy, wydawców i ludzi
mediów. Z górą pół wieku temu w roku 1959 podobne pytanie zadał sobie na
stronach Dziennika znakomity pisarz Jan Józef Szczepański i odpowiedział na nie
wówczas następująco:

 
Człowiek wiedzący, że prawda jest jego rzemiosłem i powołaniem, a żyjący pod nieustannym

ciśnieniem kłamstwa, borykający się śmiertelnie z przymusem trywializowania doświadczeń, myśli,
samej koncepcji życia – musi traktować prawdę historyczną i osobistą bardzo serio.

 
Kilkanaście lat temu wydarzyła się niezwykle znamienna – i z wielu wzglę-

dów pouczająca – historia dotycząca etycznych pryncypiów osobistej odpowie-
dzialności ponoszonej za uczestnictwo w systemie mediów. Oto pracujący dla
amerykańskiej stacji telewizyjnej ABC jako reporter telewizyjny znakomity opera-
tor Michał Bukojemski, który wcześniej z narażeniem życia sfilmował początek
wojny w Czeczenii, pewnego dnia wycofał się, rezygnując z intratnego kontraktu
reportera amerykańskiej telewizji ABC. Powodem jego decyzji było nie tylko
wielkie niebezpieczeństwo i poczucie skrajnego zagrożenia, które wynika z prze-
bywania z kamerą na froncie wojny w bezpośrednim pobliżu toczących się działań.
Stał za tym pierwszorzędnie ważny motyw etyczny. Swoją decyzję Bukojemski
skomentował następująco:

 
Obserwowałem kamerą sterty zwłok. Nie sądziłem, że kiedykolwiek w życiu, 50 lat po II wojnie

światowej wykonam takie zdjęcia. A przecież byłem w tym „otrzaskany”. Niejedno widziałem, ana-
lizując w szkole archiwalne wojenne materiały. A jednak wtedy zadałem sobie pytanie: jaki jest sens
pracy operatora frontowego. Odpowiedzi nie znalazłem. Zwątpiłem w sens i zerwałem z newsami.
Zrozumiałem co znaczy pojęcie „pornografii śmierci”. Wróciłem do Polski, by tu kręcić dokumenty9.
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9. KONFLIKT ETYCZNY

Obserwowana dzisiaj często strategia karuzelowej rozmaitości newsów jest
zabójcza dla  p r o c e s u   i n f o r m o w a n i a.  Zastępująca i falsyfikująca ten proces
„wirówka nonsensu” unicestwia jego racjonalną istotę. Dzisiejszy nadmiar i za-
lew informacji powoduje efekt przeinformowania. Pomnażanie informacyjnego
chaosu rodzi zbiorową dezorientację. Nasuwa się pytanie czy można – a jeśli tak,
to w jaki sposób – temu zjawisku zapobiec? Pytanie w pełni zasadne w kontekście
tego, co dzieje się dzisiaj w świecie mediów owładniętym newsową naprodukcją.
Spróbujmy połączyć w tym momencie refleksję etyczną z wiedzą o komunikowaniu.

W pracy dziennikarskiej nie wystarcza dokonywanie prostej selekcji pozyski-
wanych i upowszechnianych materiałów. Potrzebne jest o wiele więcej: ich świa-
domy wybór i hierarchizacja dokonywana z myślą o odpowiednim kształtowaniu
przez media makroobrazu świata oferowanego odbiorcom. Bez takiej odpowie-
dzialności dziennikarza i przekaziciela społeczeństwo jako zbiorowość zostaje
skazane na poplątanie języków i (dez)informacyjną Wieżę Babel. Każdy news mu-
si mieć swojego autora. Nawet najdoskonalszy pod względem technologicznym
news wykreowany przez machinę informacyjną jest atrapą poinformowania.

Wiele miejsca w dyskusjach nad funkcją informacyjną mediów przypadło
zagadnieniu subiektywizmu (resp. obiektywizmu). Rozróżnijmy w tym miejscu
pojęcie subiektywizacji przekazu jako elementu dyskursu obecnego w sposobie
narracji od subiektywizmu będącego nieuchronnym skutkiem personalizacji prze-
kazu wynikającej z brania odpowiedzialności za jego zawartość, kształt i sens.
Prawda absolutna wiadomości nie istnieje. Istnieje natomiast jej prawdziwość
rozumiana jako asymptotyczne dążenie i zmierzanie do prawdy (resp. optymalnej
rzetelności faktograficznej przekazu).

Wszelki news jest tworem intencjonalnym. Subiektywizacja przekazu, podob-
nie jak działanie zmierzające do jego obiektywizacji, stanowi intencję odzwier-
ciedloną w sposobie uformowania (czyli określonym wyborze oraz takiej a nie
innej kombinacji poszczególnych elementów, ich układzie montażowym etc.). Za-
równo subiektywizm, jak i obiektywizm komunikatu newsowego zawiera w sobie
aspekt podmiotowy (resp. autorski), a wraz z nim wiązkę zagadnień etycznych
nieodłącznych od kwestii zaangażowania realizatora/edytora/nadawcy w przekaz
newsowy produkowany, wysyłany i wprowadzany do społecznego obiegu.

Konflikt etyczny, z jakim mamy nieustannie do czynienia w przypadku prze-
kazów informacyjnych, dotyczy w gruncie rzeczy podmiotowego stosunku jednostki
do uprawianego przez nią zawodu. Konfliktu tego i związanych z nim osobistych
dylematów nie da się całkowicie wyeliminować za pomocą najlepszego nawet
kodeksu postępowania. Będzie on istniał (i powinien istnieć) tak długo, jak długo
ludzie pracujący w mediach będą sobie zadawali pytanie o osobisty i społeczny sens
ich codziennej pracy.

W etyce newsów sprawą najważniejszą jest podejmowana stale od nowa oso-
bista i środowiskowa refleksja etyczna ludzi tworzących wiadomości i emitujących
je w przestrzeń publiczną. Uwiąd takiej refleksji i jej zupełny zanik prowadzi nie
tylko do rutyny, lecz również do całkowitej atrofii odpowiedzialności za przekaz.
Aspekt praktyczny spotyka się tutaj z teorią praktyki, a publiczne działanie czło-
wieka mediów z obowiązującą go normą przyzwoitości. Nie jest ona wprawdzie
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automatycznie gwarantem wysokiej jakości newsowego produktu, ale niewątpli-
wie do osiągnięcia najwyższej jakości obliguje i przybliża.
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POECI FILOZOFÓW1

Tytuł prezentowanego zbioru esejów Poeci filozofów zawiera w sobie dwu-
znaczność. Po pierwsze może on wyrażać przekonanie, że istnieją poeci, stojący
w szczególnej bliskiej relacji do filozofów, wzbudzający ich zainteresowanie i po-
budzający ich do filozofowania. Z poezją tych poetów filozofowie usiłują się zmie-
rzyć, czasami wprowadzają tych poetów do przestrzeni swojego myślenia, gdzie
zajmują wyjątkowe miejsce. Po drugie, wśród filozofów występują poeci, wyra-
żający swoje myślenie w sposób poetycki. Platon, który negatywnie wyrażał się
o poetach, jak na ironię, sięga po rzemiosło poetyckie, aby wypowiedzieć swoje
myślenie filozoficzne. Jako wyrafinowany narrator, wyraził swoją filozofię w formie
dialogów teatralnych i opowieści, na przykład w narracji erotycznej Sympozjon,
przypowieści o jaskini w Politei czy w opowieści o tajemniczej wyspie Atlasa
Atlantis, opisanej w dialogach Timaios i Kritias.

Istnienie poetyzujących myślicieli lub filozofujących poetów sugeruje, że mię-
dzy myśleniem filozoficznym a poezją, między filozofem a poetą, występuje nie-
zaprzeczalne sąsiedztwo, które nawiasem mówiąc chętniej dostrzegane jest przez
poetów niż przez filozofów. W rzeczywistości między poetyzowaniem a filozofo-
waniem występuje głęboki rozziew. Filozofia traktuje poezję często niepoważnie.
Krytycznie odnosi się do filozofującej poezji i poetyckiego filozofowania. Można
wyróżnić następujące podstawowe argumenty filozofii przeciw poezji:

– Filozofia wyraża się w jasnych pojęciach, poezja zaś wypowiada się w za-
mazanych, nieostrych obrazach.

– Poezja posługuje się tylko opowiadaniem historii, a nie logicznym argumen-
towaniem.

– Opowiadania poetów nie zawsze zmierzają do pokazania prawdy; są zmyś-
lone, zwodzące, iluzoryczne. 

– Poezja nie posługuje się pojęciami ogólnymi i definiującymi twierdzeniami
tak jak czyni to filozofia.

– Język literacki, w odróżnieniu od języka filozoficznego, jest wieloznaczny,
zagadkowy, niewyraźny.

– Filozofia kieruje się ratio, poezja kieruje się uczuciami i nastrojami. 
– Filozofia daje do myślenia, poezja prowadzi do katharsis.
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Występuje wiele przykładów wrogości myślenia filozoficznego wobec poety-
zowania. Na przykład Platon domaga się wygnania poetów z idealnego państwa
politei. Także pozytywizm Wiener Kreis, z jego ideą języka czysto naukowego
i związana z nim filozofia analityczna, pragnie wykluczyć ze swojego dyskursu
filozoficznego wszystkie elementy poetyckie i literackie.

Przedstawiana książka prezentuje pozytywne odniesienie filozofii do poezji na
przykładzie 11 tekstów. Praca traktuje o filozofach, zajmujących się poezją, u któ-
rych poetyzowanie odgrywa ważną rolę w stawianiu ich filozoficznych pytań.
Dla filozofa zmagającego się z wybranym autorem literackim oznacza to, że poezja
tego autora jest konstytutywna dla rozwoju jego własnego myślenia filozoficzne-
go. Jego dzieło filozoficzne byłoby nie do pomyślenia bez tego estetycznego do-
świadczenia poezji. Przybrałoby inny kierunek.

Nie każde myślenie filozoficzne potrzebuje poezji. Jest rzeczą zadziwiającą,
że dla wielu myślicieli filozoficznych poezja pozostaje bez znaczenia. Można do
nich zaliczyć: Leibniza, Kanta, Fichtego, Schopenhauera, Husserla, Wittgensteina.
Przypadkami z pogranicza są: Sigmund Freud i Ernst Cassirer. Cassirer, co prawda,
na długo przed Hansem Blumbergiem, ratuje mythos poezji przed logosem filozo-
fii, lecz zdecydowanie oddziela, w kontekście filozofii form symbolicznych, czy-
stą naukę od poezji. Nie powstaje, według niego, żadna przestrzeń wspólna między
analizą filozoficzną a językową grą poetycką, to znaczy, myślenie filozoficzne nie
może być zanieczyszczone nieczystościami logicznymi języka poetyckiego. Dzie-
ło Sigmunda Freuda, nie będąc dziełem filozoficznym sui generis, zawiera pełną
napięcia relację do poezji. Analizując marzenia senne, w których manifestują się
treści zepchnięte do podświadomości, mówił: „Shakespeare w nas”. Ponadto ilu-
strował swoje analizy mitami starożytnymi (Edyp). Stosowanie ilustratywne litera-
tury u Freuda i innych myślicieli pokazuje, że istnieje coś takiego, jak potrzeba
zwrócenia się myślenia filozoficznego do poezji, by wzmocnić swoją siłę argu-
mentacyjną i przekonywującą. W pierwszym rzędzie jest to potrzeba skorzystania
z języka poezji, jego plastyczności, poglądowości, egzemplaryczności, jego odnie-
sienia do życia i świata. Żywa poetycka mowa może służyć do kompensowania
suchej abstrakcji filozoficznej. Później dochodzi do tego życzenie filozofa, by
sięgnąć do tematów, występujących w poezji, obcych regularnemu dyskursowi fi-
lozofii i nauk, ponieważ tematy tego dyskursu są, w sensie Foucaulta, określone
i zakreślone zbyt rygorystycznie. Przestrzeń między filozofią a poezją może stać się
przestrzenią wolną dla tego, co w ogóle daje się wypowiedzieć. W końcu istnieje
też, często niewyznane wprost przez filozofów, pragnienie poszukiwania nowych
form artykulacji, przekraczających tradycyjną logikę myślenia. Tam, gdzie filozofia
natrafia na granice wypowiadania swojego myślenia, tam spotyka się z inną moż-
liwością artykulacji języka poezji i literatury.

Podczas gdy filozofia potrzebuje poezji dla nowych wypowiedzi, a poezja po-
trzebuje filozofii dla głębszego sensu, to według autora książki istnieje trzecia
przestrzeń wypowiadania tego, co może być pomyślane, którą jest eseistyka, łącząca
w sobie jednocześnie elementy języka filozoficznego i poetyckiego. Eseistyka jest
myślącym pisaniem i piszącym myśleniem za pomocą środków literackich, balan-
sującym między literacką dowolnością językową a filozoficzną pryncypialnością.
W tej pośredniej przestrzeni mieszczą się pisarze i poeci filozofujący eseistycznie.
Do nich można zaliczyć takich myślicieli, jak Robert Musil, wcześni niemieccy
romantycy, Hermann Broch, Paul Valery czy Ernst Jünger. Ich teksty literackie
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2 Interesujące byłoby zbadanie, do tej pory prawie nieznanej, relacji Ernsta Theodora Amadeusa
Hoffmanna do Polski. Urodzony w Königsberg pisarz, muzyk, rysownik i karykaturzysta był żonaty
z Polką i mieszkał między innymi w Poznaniu, Płocku i Warszawie.

i poetyckie mają wartość dzięki implikacjom filozoficzno-poznawczym. Wszystkie
inne funkcje estetyczne schodzą na dalszy plan.

Zaprezentowane warianty relacji filozofii do poezji natrafiają szybko na swo-
je granice. Jak wyraźnie pokazuje przykład Heideggera, nie wszyscy filozofowie,
którzy weszli w dialog z poezją i literaturą, ulegli eseistycznej manierze wypo-
wiadania się w tradycji zapoczątkowanej przez Montaigne’a. Także nie wszyscy
poetyzujący myśliciele szukają dialogu z poezją. Dobitnie pokazuje to przypadek
eseistycznego, ironizującego moralizowania Nietzschego, łączącego w sobie po-
etycki profetyzm z filozoficznym sceptycyzmem.

Relacja filozofii do poezji jest skomplikowana i kompleksowa. W pełnym na-
pięcia spotkaniu między nimi pojawia się podejrzenie wzajemnego nadużycia
i instrumentalizacji. Filozofowie wykorzystują poezję jako środek dla przekazu
własnego przesłania filozoficznego. Filologowie zarzucają filozofom, że wykorzy-
stują tekst poetycki jedynie dla ilustracji swojego myślenia, ignorując jego walory
literackie i estetyczne. Poeci lub artyści czasami powierzchownie sięgają do teorii
lub filozofii, po to, aby nadać wyższą rangę swoim dziełom, upraszczając, skraca-
jąc i spłycając głębię filozoficznej problematyki. Poezja niepotrzebnie usiłuje rywa-
lizować z filozofią.

Wybranymi przez Autora poetami filozofów są: Goethe, Hölderlin, Diderot,
Eichendorff, Cervantes, Mozart/Daponte, E.T.A. Hoffmann, Kafka, Musil, Paul
Celan. Do filozofów, którzy dają się poprowadzić i ponieść przez poezję, autor
zalicza: Rolanda Barthesa, Heideggera, Schellinga, Hegla, Kierkegaarda, Sarah
Kofman, Theodora Adorno, Jean-Francois Lyotarda, Günthera Andersa, Waltera
Benjamina, Hannah Arendt, Bernharda Waldenfelsa i Emmanuela Levinasa.

Sam wybór filozofów, którzy mieliby ulec fascynacji poezją, może budzić
wątpliwości, kiedy autor stawia tak wielkich filozofów jak Schelling, Hegel,
Kierkegaard, Heidegger i Levinas w tym samym rzędzie, co myślicieli takich
jak Adorno, Anders, Benjamin, Waldenfels czy Kofman. Poza tym wymienieni
w książce Barthes i Lyotard należą w pierwszym rzędzie do teoretyków i krytyków
literatury, a następnie w szerokim sensie do filozofów. Autor nie jest konsekwent-
ny w stosunku do postawionego sobie w tytule Poeci filozofów zadania, wprowa-
dzając do tekstu wielu pisarzy literackich (Kafka, E.T.A. Hoffmann, Cervantes,
Eichendorff), których trudno zaliczyć do poetów sensu stricto2. Z kolei nawet nie
wspomina o takich wielkich filozofujących pisarzach, jak Mann, Hesse, Camus,
Hamsun, Dostojewski. Mówiąc na marginesie, ci dwaj ostatni byli chętnie czytani
i przytaczani przez Heideggera. To, że filozofowie czytali literaturę, nie znaczy
jeszcze, że miała ona istotny wpływ na ich myślenie. A jeżeli miała, to trzeba to
w rzeczowych wykładniach wykazać. Prezentowanemu zbiorowi esejów brakuje
zdefiniowanych podstawowych pojęć. Krótko mówiąc, książka pozbawiona jest
orientacji metodycznej. Niewątpliwie autor czuje się znacznie pewniej i daje upust
swojej eseistycznej fantazji wśród tak zwanych filozofów eseistów niż w dżungli
problemów klasyków tradycji filozoficznej. Nie jestem zwolennikiem eseistyki fi-
lozoficznej; jest jak debel lub mixt w tenisie, często nie prezentuje ani dobrej
filozofii, ani dobrej literatury. Trzeba przyznać, że uprawianie eseistyki o Heglu
lub Levinasie może napawać grozą.
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W książce występuje wiele nieścisłości, banalnych spostrzeżeń, płaskich ko-
mentarzy, przeplatających się z eseistyczną finezją, jakby wstydliwie przykrywają-
cą nagą problematykę filozoficzną i jej związku z wielką literaturą. Podjęcie się
tematu relacji filozofów do poezji, względnie literatury, musiałoby być poprzedzo-
ne przedstawieniem, przynajmniej w zarysie, ich teorii estetycznych, czego, poza
luźnymi uwagami, na próżno szukać w książce. Trudno zrozumieć, dlaczego tekst
o Heideggerze, w którym jest w dodatku mocno obecny nienawidzący go Adorno,
znajduje się na pierwszym miejscu. Nie jest prawdą, to, co pisze autor, że Heideg-
ger nie interesował się, jak się wyraża „kanonizowanym Goethem”. Heidegger
w wielu dziełach (obecnie 96 tomów z 102 Gesamtausgabe przygotowywanych
do druku) sięga do Goethego genialnych poetyckich ujęć doświadczenia bycia.
Nie wiadomo, dlaczego autor przy niektórych filozofach podaje dane biograficz-
ne, a przy niektórych nie. Jako Austriak podkreśla też, że „założyciel fenomeno-
logii Husserl był Austriakiem”3. Husserl, co prawda, urodził się w Prosnitz, na
terenie monarchii Austro-Węgierskiej, dzisiejszym Prostejov w Czechach, ale
przyjęło się, że jest filozofem niemieckim, ponieważ to język określa filozofo-
wanie i pisanie. Takie przypisywanie na siłę narodowości nie ma żadnego sensu.
To jest tak, jakby Levinas miał być filozofem litewskim, bo urodził się w Kow-
nie, a neokantysta Emil Lask polskim lub austriackim filozofem, bo urodził się
w Wadowicach, które wtedy należały do Austro-Węgier. Ze zdumieniem dowia-
dujemy się z tekstu, że „Bernhard Waldenfels jest najważniejszym przedstawicie-
lem współczesnej fenomenologii niemieckojęzycznej”4. Nieco dalej czytamy, że
Jaspers i Binswanger mieliby być uczniami Husserla, którzy zepchnęli go w cień,
a dzieła filozoficzne Gadamera i Arendt nie mogłyby zostać zrozumiane bez zna-
jomości fenomenologii francuskiej. Szanuje się osobiste preferencje i odkrycia,
lecz takie ryzykowne orzeczenia trzeba co najmniej próbować uzasadnić, aby
nie narazić się na śmieszność. W artykule Herr und Knecht. Hegel und Diderot
czytelnik spodziewałby się wyprowadzenia heglowskiej dialektyki z walki przeci-
wieństw Heraklita. Tymczasem autor usiłuje nas od początku przekonać, że Hegel
musiał dobrze znać Diderota Jacques le Fataliste i Cervantesa postaci literackie
Don Quijote’a i Sancho Pansa, które posłużyły mu do zbudowania dialektycznego
przeciwieństwa między panem i pachołkiem. Nawiasem mówiąc, nie wiadomo
dlaczego, utrwaliło się mówić w języku polskim o dialektyce między panem a nie-
wolnikiem, skoro niewolnik znaczy: Sklave, a heglowski Knecht: pachołek, pa-
robek. Zwykło się też w polskim obszarze językowym mówić o Nietzschego
„woli mocy”. Tymczasem Der Wille zur Macht znaczy, myśląc po niemiecku:
wola do władzy (celem woli jest władza), co od razu wprowadzałoby w istotę
nietzscheańskiej krytyki zachodniej metafizyki. Stwierdzenie autora, że „znacze-
nie Kafki dla filozofii XX wieku, dla marksizmu, psychoanalizy, filozofii egzy-
stencji, poststrukturalizmu, filozofii żydowskiej jest przytłaczające (überwältigend)”5

jest nieostrożnym, znacznie przesadzonym uogólnieniem i wymagałoby gruntownych
wyjaśnień. W artykule Zwischen Lyrik und philosophischer Reflexion. Emmanuel
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6 M. Heidegger, Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges, Gesamtausgabe, Band 16, Hrsg.
H. Heidegger, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2000, s. 687.

Levinas liest Paul Celan autor zajmuje się, jak mówi, „dialogiczną relacją” Levi-
nasa do Paula Celana. To, że Levinas interpretuje jeden z liryków Celana, nie
znaczy jeszcze, że miał on wpływ na jego filozofowanie, jak książka zamierza
wykazać. W kilku zdaniach autor rozwodzi się nad tym, że Levinas wyróżnił po-
chyłym drukiem dwa wersy u Celana, pozostawiając samą interpretację Levinasa
bez komentarza. Nie pojawia się natomiast w tekście nawet wzmianka o Rimbaud,
którego formuła „Prawdziwe życie jest nieobecne” (La vraie vie est absente. Nous
ne sommes pas au monde) stała się dla Levinasa fundamentem jego metafizyki
nieskończoności i drugiego. Nie ma też mowy ani o wpływie Racine’a tragedii
Phedre, ani przede wszystkim o Shakespearze, o którym Levinas mówił: „Cała
filozofia jest przypisem do Shakespeare’a”, a którego dramaty są, jawnie lub w pa-
rafrazie, obecne w jego dziele. Nie dowiadujemy się niczego o niezwykłej interpre-
tacji Levinasa poematu Mallarmego L’Apres – midi d’un faune, który Debussy
muzycznie zilustrował w preludium o tym samym tytule. Uwadze autora umykają
również wielkie dzieła literatury greckiej i Biblii (Stary Testament), które decydu-
jąco wpłynęły na etyczną filozofię Levinasa. Opowieść o Odyseuszu jest obrazem
potrzeby, która zaspokojona wraca znowu do siebie, w przeciwieństwie do nie-
nasyconego pragnienia metafizycznego, którego obrazem jest biblijny Abraham,
wychodzący z miejsca, do którego nigdy już nie wraca. Mit o królu Gygesie z za-
czarowanym pierścieniem, pozwalającym mu po przekręceniu go stać się niewi-
dzialnym, służy Levinasowi do krytyki fenomenologii Husserla, jej idei wyłączonego
ze świata, neutralnego obserwatora. Przede wszystkim jedna z centralnych figur
metafizycznej etyki Levinasa, twarz, jest zaczerpnięta z Księgi Liczb (6,23–26)
Starego Testamentu. Inne centralne figury wdowy, sieroty i obcego, jako figury od-
powiedzialności za drugiego, pochodzą z Księgi Jeremiasza (7,7), a figura mesja-
sza z Księgi Izajasza. Temat motywów literackich i biblijnych w filozofii Levinasa
jest tak obszerny i fascynujący, że można by poświęcić mu osobną pracę.

Trzeba wreszcie zamknąć listę uwag, która mogłaby być znacznie dłuższa. Nie
można wymagać, aby piszący wyczerpująco potraktował tak zróżnicowany temat,
ale można oczekiwać tego, żeby temat, nawet jeżeli jest on rozpracowany esei-
stycznie i na wybranych przykładach, dotknął istotnego sensu, jak nas tego uczy
filozofia. Sam tytuł książki Poeci filozofów rozbudza ogromne emocje i nadzieję
na pasjonującą lekturę, zarówno u miłośnika filozofii, jak i literatury. W książce
niestety na próżno szukać pogodzenia mądrości filozoficznej z literacką dojrzałością,
surowej i przenikliwej myśli filozoficznej z pięknym i harmonijnym przeżyciem
prawdy poezji i literatury.

Franz Kafka, według autora książki, wywarł największy wpływ na filozofów.
Zaraz za nim plasuje się Friedrich Hölderlin, mocno obecny w dziele Heideggera
i Adorno. Heidegger, przeciwnie niż wydaje się autorowi, nie należy jedynie, tak jak
Adorno, do ekskluzywnego grona interpretatorów liryki Hölderlina. Hölderlin jest,
należy podkreślić, integralną częścią dzieła filozoficznego Heideggera. W wywia-
dzie do tygodnika „Spiegel” z 1966 roku powiada on: „Moje myślenie stoi w nie-
zwykłej relacji do poezji Hölderlina”6. Niestety autor książki koncentruje się jedynie
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7 M. Heidegger, Aus der Erfahrung des Denkens 1910–1976, Gesamtausgabe, Band 13, Hrsg.
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9 F. Hölderlin, Sämtliche Werke, Historisch-kritische Ausgabe, Hrsg. N. von Hellingraht, Fr. Seebaß,
L. von Pigenot, Berlin 1923 und 1943.

na Heideggera interpretacjach Hölderlina, które implikują polityczne preferencje.
Pomija wpływ Hölderlina na istotną przemianę całego filozoficznego myślenia
Heideggera. W tekście Heideggers Heimat: Hölderlin autor skupia się na Heideg-
gera wykładni poezji Hölderlina, powtarzając stare, obiegowe, stereotypowe opinie
na temat germańskiego kultu ziemi matki (Hertha), braterstwa krwi, heimatow-
skich, vaterlandowskich, ziomkowskich implikacji, jakie miałyby zawierać te inter-
pretacje. W tych interpretacjach autor widzi, tak jak wielu innych filologicznych
komentatorów, heroizację poezji Hölderlina, której ostatecznym celem ma być heroi-
zacja własnego myślenia Heideggera, mającego wpłynąć na przyszłe losy Niemiec
i Europy.

To niedopowiedzenie dotyczące Heideggera, jakie pozostawia tekst autora,
wymagałoby uzupełnienia, przynajmniej w zarysie. Heidegger dokonuje wykład-
ni poezji Rainera Marii Rilkego, Georga Trakla, Stefana George’a, Goethego,
Paula Celana, René Chara, Johannesa Petera Hebla, Eduarda Mörikego, Adalberta
Stiftera, mistrzów nastroju metafizycznego i sam pisze poezje7. Hölderlin jest jed-
nak dla niego kimś wyjątkowym – jest partnerem rozmowy, którą jest myślenie.
W jego poezji Heidegger szuka nowego języka dla wypowiedzenia myślenia by-
cia (Seinsdenken), skargi zaniedbania bycia (Seinsversäumnis) i zapomnienia bycia
(Seinsvergessenheit). Poszukiwanie nowego języka skłoniło Heideggera do zwró-
cenia się do poezji. „Hölderlin rozwiązał język Heideggerowi” (Gadamer), kie-
dy udaje się nowymi drogami myślowymi i mówi o niebie i ziemi, śmiertelnych
i bogach, pożegnaniu i przybyciu, pustyni i ojczyźnie, jako o czymś dającym do
myślenia. Hölderlin nie jest dla Heideggera kimś, kto zbliżył do siebie filozofię
i poezję. Hölderlin, jak mało kto, myślowo poetyzuje. „Hölderlina myśląca poezja
współukształtowała ten obszar poetyckiego myślenia”8.

Heideggera wykładnie Hölderlina obejmują następujące teksty: trzy uniwersy-
teckie wykłady: Hölderlins Hymnen „Germanien” und „Der Rhein” 1934/1935,
Hölderlins Hymne „Andenken” 1941/1942, Hölderlins Hymne „Der Ister” 1942;
trzy publiczne wykłady: Hölderlin und das Wesen der Dichtung 1936, „Wie wenn
am Feiertage...” 1939, „Heimkunft/ An die Verwandten” 1943; odrębną publikację
„Andenken” 1943; dwa następne wykłady publiczne Das Gedicht 1968 i Hölder-
lins Himmel und Erde 1969. Swoje interpretacje oparł Heidegger, z nielicznymi
wyjątkami, na historyczno-krytycznym wydaniu dzieł Hölderlina przygotowanym
przez Norberta von Hellingratha, odkrywcę poezji Hölderlina9.

Dzieło Heideggera prowadzone jest przez pytanie, jak można z powodzeniem
mówić o prawdzie bycia bytu (Seiendes) i prawdzie bycia samego (Sein) innym
językiem niż język filozoficznego myślenia. W próbie odpowiedzi na to pytanie
przychodzi mu na myśl bliskość mowy myślenia z mową poetyzowania. Relacja
myślenia (Denken) do poetyzowania (Dichten) nie jest relacją filozofii do poezji
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(Poesie). Między myśleniem a poetyzowaniem występuje, według Heideggera,
„delikatna (zart), lecz jasna (hell) różnica”10.

Zbliżenie poezji do myślenia filozoficznego jest w ogóle możliwe dlatego, że
poezja należy do sztuki, a sztuka – w myśleniu Heideggera – tak jak filozofia, wy-
raża prawdę, jako niezakrytość (Unverborgenheit, aletheia). Heidegger powiada
w Der Ursprung des Kunstwerkes: „Sztuka pozwala wypłynąć prawdzie”11. Tak
więc sztuka, względnie poezja jako sztuka literacka, w wykładni Heideggera łączy
piękno z prawdą. A nawet więcej. Istotą sztuki nie jest pokazywanie piękna, lecz
przede wszystkim prawdy. „Piękno jest sposobem, w jakim prawda istoczy się ja-
ko niezakrytość”12. Piękno dzieła sztuki jest środkiem do odsłonięcia i pokazania
się prawdy. Poezja nie tylko należy do sztuk pięknych, lecz sama sztuka wyra-
ża się w poetyzowaniu. „Istotą sztuki jest poetyzowanie”13. Poezja, jako sztuka,
od początku towarzyszy myśleniu filozoficznemu, którego sensem jest prawda.

Od wykładu fryburskiego, z semestru zimowego 1934/1935, Hölderlins Hymnen
„Germanien” und „Der Rhein”, odniesienie myślenia do poezji nabiera dla Hei-
deggera decydującego znaczenia14. W wykładzie tym myślenie i poetyzowanie zo-
staną zestawione paralelnie, ponieważ każde z nich, na swój sposób, przydzielone
jest pewnemu „dziełu”, w którym „prawda” może się wydarzyć. W Unterwegs zur
Sprache będzie Heidegger mówił o „sąsiedztwie między poetyzowaniem i myśle-
niem”15. Myślenie i poezja nie mieszkają razem, lecz w „pobliżu” (Nähe) siebie.
Sąsiedztwo, chociaż jest tylko zewnętrzną bliskością, sprzyja kontaktowi, a jedno-
cześnie pozwala zachować dystans. „Poetyzować i myśleć to sposoby opowiada-
nia (Weisen des Sagens). Bliskość, która przenosi poetyzowanie i myślenie we
wzajemne sąsiedztwo, nazywamy opowieścią (Sage)”16. Opowiedzenie (Sagen),
jako szczególna forma wypowiedzi, różni się od mówienia (Sprechen, Reden)
i niewiele ma wspólnego z sagą (Sage) jako luźną opowieścią o charakterze le-
gendarnym. Sagen jest powiadamiającą i orzekającą formą wypowiedzi języka
potocznego. Sagen, staroniemieckie sagan, znaczy w interpretacji Heideggera:
pozwolić się pokazać prawdzie w grze odsłaniania i zakrywania. W Brief über den
Humanismus dla poezji i myślenia wspólne jest z kolei to, że poeci i myśliciele
występują jako „strażnicy” (Wächter) mowy (języka). W wielu rozproszonych
miejscach nawiązuje Heidegger do tego, co łączy myślenie z poetyzowaniem. Pod
koniec Unterwegs zur Sprache można natrafić na wskazówki, w których myśle-
nie i poetyzowanie wzniosły się tak wysoko i osiągnęły taką bliskość, że zidenty-
fikowały się ze sobą „Każde namyślające się myślenie jest poetyzowaniem, ale
wszelkie poetyzowanie jest myśleniem”17. Mimo to Heidegger przyznaje pierw-
szeństwo myśleniu względem poetyzowania. Myślenie może zdystansować się wo-
bec poetyzowania. Wypowiedzi Heideggera na temat ich wzajemnego odnoszenia
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do siebie są często zagmatwane i zwodzące. Raz mówi o bliskości myślenia i po-
etyzowania lub wręcz o identyczności, innym razem znowu o dzielącym ich dys-
tansie i różnicy. We wcześniejszych tekstach, które powstały przed Unterwegs zur
Sprache, widoczny jest wyraźnie dystans myślenia i poetyzowania. Najbardziej
znanym przykładem na to jest formuła z posłowia do Was ist Metaphysik: „Myśli-
ciel powiada (sagt) bycie. Poeta nazywa (nennt) to, co święte”18. To, co święte, jest
sposobem bycia. Myślenie i poetyzowanie są jednocześnie tym samym i różnym.
Równe są w trosce o czystość słowa, różnią się z istoty sposobem mówienia i wy-
powiadania prawdy bycia. Myśliciel chce mówić o istocie prawdy bycia, a poeta
tylko o pewnym odblasku prawdy bycia, jakim jest to, co święte. Identyczność
poezji i myślenia oraz różnica między poetyzowaniem i myśleniem pozostaną
zagadką. „O relacji filozofii do poezji (Poesie) coś się wie. Lecz nie wiemy nic
o dialogu poety i myśliciela, którzy «mieszkają blisko na najbardziej oddalonych
górach»”19. Odniesienie poezji do myślenia zawiera się w końcu w paradoksalnym
stwierdzeniu odległej bliskości lub bliskiego oddalenia. Na przykładzie Duineser
Elegien Rilkego Heidegger zwraca uwagę na niebezpieczeństwo, w które popa-
da poezja, poddając się tradycyjnej metafizyce myślenia tego, co bytuje, i trwoni
tym samym możliwość rozumienia otwartości człowieka na bycie i myślenia praw-
dy bycia. Mimo to wyraża wątpliwość, czy otwartość (das Offene), o której mówi
Rilke w ósmej Elegii, należy do porządku metafizyki, czy metametafizycznego po-
rządku myślenia bycia samego. „W odniesieniu dzisiejszego człowieka do poezji
Rilkego jest często wiele powagi i trudu, lecz nie mniej zamętu, bezmyślności
i ucieczki. Rozkoszuje się słówkami i nie myśli się o słowie. Tak gada się bez
rozwagi o «otwartości» i nie pyta się, jak to się ma z otwartością otwartego, czy
oznaczałaby ona tylko nieskończoną kontynuacją nieograniczoności przedmiotów,
czy też w słowie «otwartość» byłaby pomyślana niezakrytość (Unverborgenheit),
która w ogóle uwalnia dopiero przedmioty w przedmiotowość [...]”20. Otwartość
może zatem oznaczać metafizyczny, niezmierzony obszar bytowy lub otwartość
prześwitu prawdy, niezakrytości bycia, w której doświadczeniu istoty możemy
dopiero rozumieć bycie świata bytowego.

Ostatecznie poetyzowanie i myślenie, poruszające się razem w bliskości
i oddaleniu, mają sens adwentystyczno-eschatologiczny, kiedy Heidegger mówi
proroczo: „Już tylko Bóg może nas uratować. Jedyną możliwość ratunku widzę
w tym, aby w myśleniu i poezji przygotować gotowość na pojawienie się Boga
lub na nieobecność Boga w zagładzie, [...] jeżeli już ulegniemy zagładzie, to w ob-
liczu nieobecnego Boga”21. Hölderlin i Nietzsche są dla Heideggera myślicie-
lami, którzy gruntownie doświadczyli bycia dziejowego jako nieobecności Boga
i bogów. Dlatego powtarza często: „Hölderlin i Nietzsche byli jedynymi wierzą-
cymi w XIX wieku”.
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Prawie wszystkie próby podjęcia tematu z pogranicza dwóch obszarów nara-
żone są na niebezpieczeństwo jednostronności i stronniczości. Autorowi książki,
jako teoretykowi literatury, usiłującemu pokazać bliskie spotkania filozofów
z poetami, nie udało się uniknąć tej pułapki. Błyszcząc znajomością rzemiosła li-
terackiego, odsłania rażące niedostatki w rozumieniu problemów filozoficznych.
Mimo to prezentowana książka daje, na wybranych przykładach, pewien wgląd
w interesujący temat znaczenia poezji dla filozofowania, a jednocześnie zachęca
do zainteresowania się odwrotną relacją, a mianowicie, filozofii do poezji: Jaką
rolę odegrali wielcy filozofowie w dziełach poetów?
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NA TROPACH DZIEDZICTWA BIZANTYJSKIEGO

Problem obecności tradycji bizantyjskiej w literaturze polskiej pierwszej po-
łowy XIX wieku stał się już przedmiotem studiów literaturoznawczych. Wśród
nielicznych prac na ten temat można wymienić książkę zbiorową pod redakcją
Jarosława Ławskiego i Krzysztofa Korotkicha: Bizancjum – prawosławie – roman-
tyzm: tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku (Białystok 2004) oraz mono-
grafię Tradycja bizantyjska w twórczości Mickiewicza (Warszawa 2009) Olafa
Krysowskiego. Książka Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki pod re-
dakcją Edwarda Kasperskiego i Olafa Krysowskiego1 stanowi cenne uzupełnienie
omawianej problematyki.

Zgromadzone w tomie artykuły są różnorodne: od typowo hermeneutycznych
po eseistyczne, od kulturoznawczych po historiograficzne. Autorzy nie ograniczyli
się do interpretacji zagadnień korespondujących z okresem istnienia Cesarstwa
Bizantyjskiego. Wzięli pod uwagę szerokie rozumienie Bizancjum jako modelu
kultury, który posłużył „indywidualnym celom indywidualnych twórców” (s. 167)
literatury w romantyzmie i innych epokach. Zwrócili uwagę na specyficzną za-
leżność Kościoła prawosławnego od caratu, której rezultatem była między innymi
nietolerancja religijna przejawiająca się w XIX wieku prześladowaniami unitów.
Zależność Bizancjum–prawosławie została przedstawiona na tle specyfiki myśli
teologicznej i obrzędowości chrześcijaństwa wschodniego z uwzględnieniem cha-
rakterystycznych zjawisk, takich jak kult obrazów i świętych, intensywność prze-
żyć religijnych, styl architektury sakralnej.

Rozległy zakres tematu sygnalizuje artykuł wstępny Olafa Krysowskiego Bi-
zancjum romantyczne. Zarys problematyki. Jest to usystematyzowany przewodnik
po zagadnieniach związanych z odczytywaniem tradycji bizantyjskiej w literatu-
rze romantyzmu. Autor położył w nim nacisk na przeciwstawne w wymowie
– zarówno negatywne, jak i pozytywne – stereotypy dotyczące opisywanego kręgu
kulturowego. Zwrócił uwagę m.in. na inspiracje Juliusza Słowackiego mistyką
i sztuką wschodniochrześcijańską oraz na rolę tych inspiracji w kształtowaniu
tzw. myśli genezyjskiej poety. Drugi opublikowany w książce tekst Krysowskie-
go został poświęcony twórczości Zygmunta Krasińskiego. Autor poddał analizie
przekonanie poety o łączności tradycji bizantyjskiej z cechami kultury politycznej
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Rosji: deifikacją władzy cara oraz przywiązaniem do hierarchicznego systemu rang
urzędniczych i politycznych.

Publikacja wskazuje, że oddziaływanie tradycji bizantyjskiej na literaturę
i kulturę jest niekiedy bardzo trudne do rozpoznania. Jak przekonuje Edward
Kasperski w artykule U źródeł romantycznego apofatyzmu, może ona „oddziały-
wać na daną współczesność zupełnie inaczej [niż bezpośrednio – K.W.]. Przeni-
ka do niej i wrasta w nią niejednokrotnie w sposób niejawny, niezauważalny dla
tych, na których wywiera znaczący wpływ. Działając skądinąd w dobrej wierze,
współcześni myśliciele i twórcy uznają ją częstokroć za własny, autorski wyna-
lazek” (s. 38). Właśnie owe nieuświadomione zależności, odnajdywanie wątków
wypartych i zniekształconych jest, zdaniem Kasperskiego, kluczem do interpre-
tacji tematu Bizancjum. W tym duchu badacz przedstawił postawę apofatyzmu,
charakterystyczną dla kapadockich Ojców Kościoła (Grzegorza z Nyssy, Grzego-
rza z Nazjanzu, Pseudo-Dionizego Areopagity). Połączył ją z przeświadczeniem
o niepoznawalności świata, które ujawnia się m.in. w genezyjskiej twórczości
Słowackiego oraz liryce Norwida.

O tym, że zależności między tradycją bizantyjską i romantyzmem nie zawsze
są łatwe do zaobserwowania, traktuje także artykuł Grzegorza Kubskiego, który
skupił uwagę na estetycznych aspektach stylu bizantyjskiego, stawiając w centrum
rozważań utwór Wincentego Pola Wit Stwosz, poemat z pomników historycznych
XV wieku. Dostrzegł w nim oryginalną ekfrazę, która niepostrzeżenie nadaje dzie-
łom krakowskiego artysty „znamiona charakterystyczne dla ikonografii chrześci-
jańskiego Wschodu” (s. 142). 

Małgorzata Dąbrowska w artykule Giaur i Lewantyn na bizantyńskim szla-
ku Ignacego Pietraszewskiego przybliżyła postać polskiego tłumacza sądowe-
go i podróżnika, który przebywał w Konstantynopolu w latach 1832–1836. Życie
i działalność literacką Pietraszewskiego prezentował wcześniej Krzysztof Korot-
kich w szkicu Ignacego Pietraszewskiego podróże na Wschód i do Konstantyno-
pola2. Ukazał w nim pisarza głównie jako wykształconego poliglotę i filozofa.
Dąbrowska dostrzegła w Pietraszewskim inne cechy. W jej tekście jawi się on jako
ktoś osobliwy, pożyteczny idiota, człowiek ograniczony i nieco śmieszny. Mimo to
jego uwagi posłużyły autorce do zrekonstruowania palimpsestowego obrazu Kon-
stantynopola, w którym świadectwa chrześcijańskiej przeszłości przetrwały, choć
miasto w wyniku przemian historycznych stało się częścią muzułmańskiej Turcji.

Maria Bracka z Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie omówiła re-
cepcję tradycji bizantyńskiej w twórczości Michała Czajkowskiego, Zenona Fisza,
Teodora Tomasza Jeża, Paulina Święcickiego i Jana Zachariasiewicza. Zwróciła
uwagę na pojawiające się w utworach tych pisarzy obrazy kultu świętych, Matki
Boskiej, obyczajów pogrzebowych i działalności wędrownych dziadów-lirników.
Wykazała, że nie znali oni dobrze obrządku wschodniochrześcijańskiego, o czym
świadczą występujące w ich tekstach pomyłki w nazewnictwie świąt, opisach
zwyczajów itp.

Wizerunek świętej Heleny, „cesarzowej dwóch kultur”, utrwalony w roman-
tycznych diariuszach podróżniczych Ignacego Hołowińskiego i Zygmunta Skó-
rzewskiego, w interesujący sposób zaprezentowała Dorota Kulczycka. Autorka
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przeanalizowała obecne w wymienionych tekstach elementy mitu świętej – inicja-
torki pielgrzymek do Jerozolimy, chrześcijanki walczącej z pogaństwem i patronki
świątyń (w tym bazyliki w Betlejem). 

Trudności związane z literacką recepcją tradycji bizantyjskiej ukazała Maria
Jolanta Olszewska w artykule Rzecz o niemożliwym dialogu kultur – świat bizan-
tyjski i świat zachodni w czasie pierwszej wyprawy krzyżowej. Badaczka zinter-
pretowała powieść Count Robert of Paris Waltera Scotta, podejmującą jeden
z wątków Aleksjady Anny Komneny. Wykazała, że Scott potraktował temat Bi-
zancjum jako atrakcyjny sztafaż, niepoparty refleksją filozoficzną lub estetyczną.
Konstantynopol przedstawił zgodnie z jego negatywnym stereotypem – jako świat
zepsuty, barbarzyński, kształtujący się pod wpływem kultur orientalnych w opo-
zycji do cywilizacji Zachodu.

Zagadnienie historycznego funkcjonowania rosyjsko-bizantyjskiego prawo-
sławia na obszarze Polski kresowej omówił Witold Kołbuk. Poświęcił on uwagę
m.in. problemowi stosunku Polaków do chrześcijaństwa wschodniego. Ukazał hi-
storyczno-kulturową rolę tzw. schizmy wschodniej oraz rozłamu między wiarą
unicką i prawosławną. Swoistą kontynuacją tych rozważań w kontekście historii lu-
dów bałkańskich jest artykuł Jarosława Dudka Kościół prawosławny na ziemiach
albańskich do podboju osmańskiego. Autor wnikliwie opisał dzieje Kościoła pra-
wosławnego w Albanii, a także związane z nimi losy narodów zamieszkujących
półwysep bałkański, m.in. Macedończyków.

Współpraca redaktorów książki ze środowiskiem naukowym uniwersytetu
w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria) zaowocowała m.in. publikacją średniowieczne-
go kazania Homilia o umarłych teologa, kaznodziei i metropolity kijowskiego
Grzegorza Cambłaka. Obok tłumaczenia tekstu z języka starobułgarskiego na
współczesny bułgarski autorstwa Marii Spasowej pojawiły się przekłady: angielski
Iwana Bianowa oraz polski Marty Radwańskiej. Szkoda, że dwa pozostałe arty-
kuły uczonych bułgarskich poświęcone twórczości Cambłaka nie zostały prze-
tłumaczone. Umożliwiłoby to szerszą recepcję tej części publikacji oraz lepszą
kontekstualizację homilii bułgarsko-ruskiego pisarza. Hagiograficznemu teksto-
wi Cambłaka, Żywotowi świętego króla Stefana Deczańskiego, poświęciła uwagę
Iweta Raszewa. Dymitr Kenanow natomiast przeprowadził precyzyjną teologiczną
interpretację tzw. Księgi Grzegorza Cambłaka.

Uwagę zwraca wreszcie artykuł Dymitra Y. Dymitrowa New Heraclias: On
the Image of a Byzantine Emperor. Badacz prześledził w nim funkcjonowanie
w kulturze europejskiej mitu cesarza Herakliusza, syna św. Heleny. Opisał pla-
styczne i literackie przedstawienia sylwetki tego władcy, które zachowały się we
Francji, Niemczech i Hiszpanii. Artykuł Dymitrowa do pewnego stopnia kores-
ponduje z tekstem Doroty Kulczyckiej – w obu pierwszoplanową rolę odgrywa
wątek sprowadzenia do Konstantynopola relikwii Krzyża Świętego.

Niektóre tematy łączą książkę Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki
z przywołaną już pracą Bizancjum – prawosławie – romantyzm: tradycja wschodnia
w kulturze XIX wieku. Jak już wspomniano, artykuł Małgorzaty Dąbrowskiej,
podobnie jak tekst Krzysztofa Korotkicha, został poświęcony postaci Ignacego
Pietraszewskiego. Edward Kasperski zaś omówił problematykę romantycznego
apofatyzmu, której poprzednio przyjrzała się Halina Krukowska. Publikacja
Kasperskiego i Krysowskiego sytuuje jednak wymienione zagadnienia w nowych
kontekstach badawczych, uświadamia, że tradycja bizantyjska ujawniająca się
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w literaturze i kulturze pod różnymi postaciami jest tematem otwartym, wielo-
aspektowym, wymagającym głębokiego namysłu.

Tradycje bizantyjskie to niezaprzeczalnie książka o charakterze interdyscyp-
linarnym, przedstawiająca różne punkty widzenia na literaturę i jej stosunek do
historii. Rozwija ona badania nad literackimi świadectwami religijnego i politycz-
nego dziedzictwa Cesarstwa Wschodniego. Jej zaletą jest obszerna bibliografia
obejmująca prace badaczy z różnych kręgów kulturowych i ośrodków naukowych.
Zamieszczone w niej teksty koncentrują się przede wszystkim wokół dwóch
obszarów tematycznych: l i t e r a c k i c h   o b r a z ó w   r e l a c j i   m i ę d z y
B i z a n c j u m   i   p r a w o s ł a w i e m  oraz  „b i a ł e j”   i   „c z a r n e j”   l e g e n d y
C e s a r s t w a   W s c h o d n i e g o. Książka ukazuje ścieranie się dwóch stanowisk
światopoglądowych. Jedno z nich mówi o dekadenckim charakterze kultury bizan-
tyjskiej, drugie – o jej dziejowej misji. Inspiruje do dalszych badań, ukazuje
bogactwo podjętej tematyki, nie pretendując do jej wyczerpania czy ostatecznego
usystematyzowania.

Katarzyna Westermark
(Uniwersytet Warszawski)

MISTYKA (W) DIALOGU1

Czym są „święte awantury”? Wyrażenie ukuł na określenie swojej misji
Bogdan Jański, jeden z bohaterów najnowszej książki Ewy Hoffmann-Piotrowskiej,
doświadczonej badaczki późnej aktywności Adama Mickiewicza, pracowniczki
Zakładu Literatury Romantyzmu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Urokliwe sformułowanie – jedno z wielu wyłapanych w źródłach przez
obdarzoną nieprzeciętnym słuchem językowym autorkę – zyskało w czasie na
wieloznaczności i, przywołane w funkcji metafory, obejmuje rozmaite wątki emigra-
cyjnej działalności Adama Mickiewicza. Wspólne dla opisywanych fenomenów
i historii jest to, że dotyczą one inicjowanych przez poetę działań na duchowości
grup, które współtworzył, docelowo zaś – ogółu emigracji i całej ludzkości. „Święte
awantury” to projekty religijne, których uczestnikami byli najwięksi spośród to-
warzyszy i oponentów Mickiewicza, misje mające na celu moralną odnowę ludz-
kości i uświęcenie rzeczywistości. To także wiążące się z nimi nieporozumienia,
zatargi, kłótnie, które jednak – niezależnie od temperatury sporu i charakteru wy-
korzystywanych w dyskusji środków perswazji – były zawsze motywowane wier-
nością własnym przekonaniom, angażowały swoich uczestników w pełni – na długie
miesiące, nierzadko lata, dekady.
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Jak zapowiada autorka we wstępie, książka traktuje o „wielkiej duchowej
przygodzie Adama Mickiewicza”. Święta aventura autora Dziadów rozpoczęła się
jeszcze w latach trzydziestych, jak się przyjmuje – w Rzymie, następnie włączały
się lub były w nią wciągane kolejne osoby. Etapy tej wędrówki można uporząd-
kować chronologicznie i opisać równolegle z innymi, równoczesnymi im „mniej
duchownymi” aktywnościami poety – tak jak do tej pory czyniło się w klasycz-
nych monografiach. Można jednak – tak jak zrobiła to autorka – oprzeć schemat
spisywania duchowego życiorysu na zawierzeniu inklinacjom portretowanej posta-
ci. W Świętych awanturach takim punktem wyjścia staje się przyjęty przez Mickie-
wicza bardzo wcześnie model skutecznego działania i głoszenia prawdy – nigdy
w pojedynkę, zawsze ramię w ramię z kimś, wobec kogoś, przeciw komuś nawet,
nigdy jednak samotnie.

Alina Witkowska w monografii Mickiewicz. Słowo i czyn dotyka „sprawy dla
całego życia Mickiewicza bardzo istotnej, wykraczającej poza filomacki epizod
jego biografii”: zauważa, że właściwe poecie „aktywność społeczna i poczucie
odpowiedzialności za innych, także za naród, kazały mu zawsze dążyć do działa-
nia za pomocą związanej z sobą grupy ludzi o wspólnej ideologii i celach”2. Ewę
Hoffmann-Piotrowską zajmują nie tyle dynamika i struktura kolejnych grup du-
chowego doskonalenia i innego typu frakcji, których inicjatorem, przewodnikiem
czy przywódcą był Mickiewicz, ile napięcia o większym natężeniu: między za-
ledwie dwiema osobami. W takim schemacie opisu, w obserwowanym pod lupą
współbyciu z kompanem lub adwersarzem, najpełniej uwidocznia się osobowość
i poglądy wieszcza, głęboki humanizm jego myśli. Mickiewicz, wyprzedzając swo-
je czasy, zakładał, że człowiek poznaje i dookreśla samego siebie najskuteczniej
w dialogu, kształtując się w różnych relacjach i oglądając przez ich pryzmat.

Pierwsza część książki poświęcona została Bogdanowi Jańskiemu, jego miej-
scu w biografii Mickiewicza, niedocenionej przez badaczy roli w „Pielgrzymie”,
wreszcie, świętym awanturom „romantycznego społecznika”: Związkowi Bra-
ci Zjednoczonych i Domkowi, zawsze związanymi ściśle z projektami nowego
socjalnego porządku.

Drugi rozdział to niezwykle elegancka konfrontacja tez i symulacji zdarzeń
zaproponowanych przez Krzysztofa Rutkowskiego w książce Stos dla Adama.
Kacerze albo kapłani z materiałem źródłowym, przede wszystkim z niedoczytany-
mi do tej pory przez filologów listami Hieronima Kajsiewicza. Autorka, podpie-
rając się szczegółową analizą zachowanej korespondencji, dokonuje brawurowej,
precyzyjnej reinterpretacji sporu między Mickiewiczem a Kajsiewiczem – przed-
miotu okraszonych inkwizycyjno-wojenną metaforyką śmiałych rozpoznań Rut-
kowskiego – i przywraca temu wątkowi właściwą najpewniej, czyli mniejszą niż
się powszechnie przyjmowało rangę w biografiach obu postaci.

Do podsumowania materiału źródłowego świadczącego o trzeciej z opisywa-
nych przez Hoffmann-Piotrowską relacji – między Mickiewiczem a Krasińskim
– można przymierzać się jedynie z czujnością na typową dla drugiego z poetów
ambiwalencję postaw wobec zjawisk i osób wyrażającą się niekiedy w jedno-
czesnym komunikowaniu żywionej do nich fascynacji i odrazy. Niespójność są-
dów o tych samych fenomenach, działaniach i postaciach wynikać mogła zarówno
z cech osobowościowych, jak i z lęku przed opinią czy z czysto pragmatycznych
kalkulacji. Hoffmann-Piotrowską interesuje jednak przede wszystkim moment
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po wyjściu Mickiewicza i legionistów z Rzymu, gdy dwuznaczny stosunek autora
Irydiona do towianizmu i samego Brata Wieszcza przeradza się w jawną niechęć.

Znalazła ona swój wyraz nie tylko w zjadliwej krytyce, lecz także w konsek-
wentnym kreowaniu infernalnego obrazu Mickiewicza. W tym przedsięwzięciu
wtórowała Krasińskiemu jego żona Eliza z Branickich. Między innymi na pio-
nierskiej analizie jej korespondencji autorka Świętych awantur funduje tezę, że
to nie Kajsiewicz i Zmartwychstańcy budowali stos dla Adama, lecz – przede
wszystkim – Państwo Krasińscy. Zaznacza jednak, że między myślą i działania-
mi Mickiewicza i Krasińskiego było więcej zbieżności niż różnic; poeci podej-
mowali szereg podobnych działań, w pomysłach Krasiński niekiedy wyprzedzał
Mickiewicza. Zauważa słusznie, że podstawą rozumienia tej relacji muszą być
zawsze kwestie fundamentalne, w tym doświadczenie i rozumienie Boga – po-
dobne u obu poetów.

Do obszernego, liczącego 465 stron tomu włączony został także tekst o późnej,
moralistycznej epistolografii Mickiewicza – katalog problemów najistotniejszych
dla poety przyjmującego rolę duchowego mentora Chodźki, Łubieńskiej, Zaleskie-
go, Kajsiewicza, Rettla czy Fuller. Publikację zamyka rozdział o przewrotnym ty-
tule Dlaczego i za co powinniśmy kochać Andrzeja Towiańskiego, w którym myśl
i działalność Mistrza Sprawy Bożej i jego wyznawców jest rozpatrywana jako
kulturowy katalizator, wyzwalacz istotniejszych fenomenów, między innymi lite-
rackich. Właściwym epilogiem jest jednak przedostatnia część – próba uchwy-
cenia i opisania Mickiewiczowskiego wzorca świętości oparta na założeniu, że
romantyzm należy rozpatrywać jako projekt może przede wszystkim duchowy
i religijny. W takim kontekście za najważniejsze przedsięwzięcie Mickiewicza
uznać należy wypracowanie nowego wzorca parenetycznego – modelu moralne-
go heroizmu dalekiego od hagiografii, w ramach którego świętość nie wyklucza
słabości.

Choć głównym i najważniejszym bohaterem tej książki jest Mickiewicz oglą-
dany oczami towarzyszy lub obserwatorów kolejnych odcinków jego drogi ku
świętości, autorka nie ogranicza się do tropienia zakresu znaczenia poety dla in-
nych duchowych biografii. Ewa Hoffmann-Piotrowska umiejętnie wyłapuje trud-
no uchwytne znamiona wpływu, jaki wywarli na poetę ci, dla których był on
jednocześnie nauczycielem, wzorem, punktem odniesienia. Mamy więc w Świę-
tych awanturach... Mickiewicza nie tylko widzianego oczami Kajsiewicza czy
Krasińskiego, lecz także uczącego się od Jańskiego prawideł ekonomii i socjologii
czy zabiegającego o uwagę Zmartwychstańców. Jest to bowiem książka o tym,
co zawsze wieloznaczne: „o relacjach [...], o tym, jak przyjaciele Mickiewicza
stawali się jego adwersarzami, a adwersarze przyjaciółmi”. Materią podpartej
rzetelnymi badaniami, konsekwentnymi dociekaniami faktograficznymi pracy
o Mickiewiczu „międzyludzkim”, dialogowym, określającym siebie wspólnie
z innym lub wobec innego, staje się więc – tak jak to być powinno – nie kate-
goryczne orzekanie, lecz mądre podpytywanie, uczciwe poszukiwanie, uważne
nasłuchiwanie.

Katarzyna Kaczmarek
(Uniwersytet Warszawski)
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