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Monika Wo#niak

Konceptualizacja przebaczania w j!zyku polskim:
odpu"ci#, przebaczy# (wybaczy#), pu"ci# w niepami!#

[…] pragniemy na nowo wype!ni" mow# jej
bogactwem,
chcemy ponownie wesprze" si# na jej pe!ni1.
Paul Ricoeur

Wprowadzenie
Poni(szy esej stanowi analiz" poj"ciowego uj"cia przebaczania opieraj!c! si" na
badaniu odpowiednich czasowników. Bardzo
wa(ne przy zg$"bianiu tego zagadnienia by$y
dla mnie prace kognitywistów, zw$aszcza Renaty Przybylskiej (Schematy wyobra$eniowe
a semantyka polskich preÞksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u2).
Przybylska opiera swoj! analiz" znaczenia polskich przedrostków na ich zwi!zkach ze schematami wyobra(eniowymi.
Schemat wyobra(eniowy to – mówi!c najpro&ciej – pewien wzorzec organizuj!cy nasze
do&wiadczenie, to wzgl"dnie proste, spójne
wyobra(enie na temat pewnego wycinka
rzeczywisto&ci, pozwalaj!ce nam pojmowa%
&wiat poprzez ,,przyk$adanie” rzeczywisto&ci
do ju( znanych i sprawdzonych wzorców.
Zawiera on podstawowe sk$adniki i relacje, nadaje struktur" naszym percepcji i my&leniu3.

Przekonanie, jakie le(y u podstaw
pracy Przybylskiej, stre&ci% mo(na nast"puj!co: ka(dy prefiks zwi!zany jest z takim w$a&nie abstrakcyjnym schematem
wyobra(eniowym (superschematem). Ten
prototypowy schemat stanowi centrum sieci
mo(liwych znacze) preÞksów: poszczególne
odcienie znaczeniowe wynikaj! z mo(liwych
przekszta$ce) schematu prototypowego
w schematy docelowe.
Centrum sieci jest sens odnosz!cy
si" do przestrzeni, pozosta$e za& s! zazwyczaj rozszerzeniami metaforycznymi
na inne domeny (relacje czasowe, relacje
spo$eczne itd.).
Podstawowymi sk$adnikami takiego
superschematu s!:
a) trajektor – element lokalizowany, zwykle
poruszaj!cy si";
b) landmark – element, wzgl"dem którego
odbywa si" ruch trajektora (lokalizujemy
go); zazwyczaj bardziej ,,utrwalony poznawczo” (wi"kszy lub wa(niejszy) od
landmarka;
c) trajektoria – trasa, po której porusza si"
trajektor.

Niniejsza praca analizuje trzy zwroty, jakich u(ywamy, gdy mówimy o przebaczeniu, z których ka(dy ewokuje inn!

1

P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, Warszawa 1975, s. 8.
R. Przybylska, Schematy wyobra$eniowe a semantyka polskich preÞksów czasownikowych do-, od-, prze-,
roz-, u-, Kraków 2006.
3
Odno&nie do poj"cia schematu wyobra(eniowego por. np. R. Przybylska, Polisemia przyimków polskich
w &wietle semantyki kognitywnej, Kraków 2002, s. 36-39.
2
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konceptualizacj": „odpu&ci%”, „przebaczy%”/
„wybaczy%” (winy, grzechy), „pu&ci% w niepami"%”.

„Odpu"ci#” winy
Superschemat le(!cy u podstaw preÞksu „od-” jest do&% skomplikowany. Trajektor
porusza si" w t" i z powrotem po trasie od
punktu wyj&ciowego, oznaczanego dalej
skrótem PW, do docelowego – PD. Punkt
docelowy traktuje si" jako przeszkod", poza
któr! trajektor nie jest si" w stanie porusza%.
Ruch po trasie opisa% mo(na jako dwuetapowy: od PW do PD i od PD do PW, przy czym
czasownik denotuje wprost tylko drugi etap.
Poszczególne odcienie znaczeniowe opieraj! si" na dwóch schematach wyobra(eniowych. W pierwszym z nich istotna jest trasa;
ognisko uwagi skupia si" na PD. Trajektor
i landmark s! odr"bne, a po zmianie trajektor
jest w miejscu PD nieobecny.
W drugim schemacie nic si" nie porusza; odpowiednikiem ruchu jest ,,mentalne
skanowanie” danego obiektu w jego rozci!g$o&ci materialnej, wielko&ci lub ilo&ci (ruch
abstrakcyjny) przez obserwatora; trajektor
jest tu cz"&ci! landmarka. Schemat ten
uzna% mo(na za transformacj" pierwszego.
Przybylska wyró(nia wiele odcieni
znaczeniowych, na które sk$adaj! si" postulowane cechy semantyczne. Autorka wymienia pi"tna&cie takich cech, m.in. sens ablatywny (wskazuj!cy na opuszczanie i oddalanie si" od PD, jak w czasowniku „odej&%”),
ukierunkowanie wstecz („odm$odzi%”), sens
repetytywny (powtórzenie czynno&ci, jak
w czasowniku „odsprzeda%”), restauratywny
(„odmalowa%”) i anulatywny („odwo$a%”).
Aby zrozumie% konceptualizacj" przebaczenia, nale(y zastanowi% si", jak odnie&%
ten model do czasownika „odpu&ci%” (winy,
grzechy itd.). Wydaje mi si", (e za trajektor

uzna% trzeba win"; podmiot za& jest agensem, który wprawia trajektor w ruch. ,,Winowajca” pe$ni tu funkcj" punktu wyj&ciowego
(PD); jednocze&nie jest odniesieniem dla
ca$ej czynno&ci, czyli landmarkiem. Parafraza ,,oddali% co&, wykonuj!c V”, jak! formu$uje
Przybylska, jest tu chyba najlepsza: od-pu&ci% to ,,oddali% (od punktu docelowego- winowajcy) win", puszczaj!c j!”. Oczywi&cie
,,puszczenie” winy jest tu traktowane w pe$ni
metaforycznie. Pozostaje jednak pytanie, co
jest stanem wcze&niejszym, wobec którego
dokonuje si" zmiana, i dlaczego zmiana
ta nie zale(y od wp$ywów winowajcy, ale
skrzywdzonego w$a&nie.
Uwa(am, (e wyja&nienie tej kwestii
mo(liwe jest tylko poprzez odwo$anie si" do
metaforyki ci"(aru. Wina konceptualizowana
jest jako ci"(ar, cz"sto taki, który nak$ada
na winowajc" skrzywdzony, na co wskazuje
zwrot ,,obci!(y% win!”4. Grzech jako ci"(ar
wydaje si" zreszt! jednym z najwa(niejszych sposobów konceptualizacji winy (obok
zmazy/ ska(enia, zb$!dzenia, upadku i zniewolenia5). Ci"(ar ten pozostaje ca$y czas
w zakresie wp$ywów skrzywdzonego, mo(na
wi"c mówi% o pewnym rodzaju ,,trzymania”:
aby w pe$ni wykorzysta% model, mo(na zaryzykowa% stwierdzenie, (e podmiot niejako
najpierw ,,dopuszcza” win" do PD, aby nast"pnie j! anulowa%.
S$owniki etymologiczne podaj! zreszt! polisemiczne znaczenie ,,pu&ci%” (od XIV
wieku): zarówno ,,przesta% trzyma% co&
r"k!”, jak i ,,uwolni%”.
Taka konceptualizacja wydaje si"
w pe$ni zgodna ze struktur! ca$ego zwrotu
(„odpu&ci% co& komu&”), konstrukcja czasownik+celownik+biernik semantyzowana jest
bowiem jako ,,dawanie”/„zabieranie”, a tak(e
ze znaczeniem preÞksu „od-”. Jednocze&nie
uszczegó$owia ona metafor" „psychiczne to
Þzyczne”6.

4

A tak(e ,,ci"(kie przewinienie” oraz ,,da% win"” jako ,,obwinia%”, które notuje K. D$ugosz-Kurczabowa. Ta(,
Nowy s!ownik etymologiczny j#zyka polskiego, Warszawa 2008.
5
Por. prace Ricoeura o z$u, przede wszystkim Symbolik# z!a.
6
Wydaje si" zreszt!, (e w podobny sposób mo(na by wywodzi% niemieckie ,,entschuldigen” (jako ,,odwini%”),
wymaga to jednak bada) nad preÞksem ,,ent”.
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Konceptualizacja przebaczania w j#zyku polskim

Trudno&% przy analizie tego czasownika w kontek&cie prefiksu ,,od-” sprawia
niew!tpliwie fakt, (e czasownik ,,pu&ci%”
ma znacznie mniej ,,dynamiczny” sens ni(
na przyk$ad stosunkowo do niego podobny
,,rzuci%” (w „odrzuci%”): wskazuje on raczej
na opuszczenie PD przez trajektor ni( na
oddalenie. Zbli(a to sens ablatywny do
,,oddzielenia”: sensem odpuszczenia komu&
winy jest uwolnienie go od jej ci"(aru.

I.

Przebaczy# grzechy

Leksem „przebaczy%” wspó$czesnego
znaczenia nabra$ dopiero w XV wieku. Wcze&niej znaczy$ „przemy&le% dok$adnie, przewidzie%, przeczu%”, a dawniej te( – „zapomnie%,
pomin!%, zlekcewa(y%” (Bory&7). Znaczenie
wspó$czesne wywodzi si" od „zapomnie%”,
Brückner za& dodaje8, (e jeszcze u Lubelczyka w 1558 r. „przebaczy%” znaczy$o to samo,
co „przeoczy%”. „Przeoczy%” jest tu o tyle
istotnym s$owem, o ile – je&li przyj!% etymologi" „baczy%” od *a*iti: „zobaczy%, widzie%”,
a*iti za& od oka, jak chce Wies$aw Bory&9 –
równie( w jego budowie mo(na dopatrywa%
si" paralelizmu.
Schemat wyobra(eniowy, przywo$ywany przez prefiks ,,prze-”, to trajektor
przesuwaj!cy si" z punktu wyj&ciowego
(PW) do docelowego (PD). Wyobra(enie
trasy T ($!cz!cej oba miejsca) jest liniowe;
landmarkiem (lokalizatorem) jest fragment
przestrzeni lub jaki& obiekt znajduj!cy si"
na trasie ruchu; na nim ogniskuje si" uwaga
konceptualizuj!cego.
Przybylska kwalifikuje czasownik
„przeoczy%” do grupy ,,pomini"cie czego&
na trasie ruchu Þzycznego lub ruchu abstrakcyjnego”. Landmarkiem jest w tej grupie
cel, granica, przy której trajektor powinien si"
zatrzyma% – czy te( prawdopodobne jest, (e
si" zatrzyma, a jednak tego nie robi.
Za podstaw" czasownika ,,przeoczy%”
Przybylska uwa(a rzeczownik ,,oczy”, jako
7
8
9

narz"dzie wykonywania czynno&ci. Podmiot
jest trajektorem (mamy tu do czynienia z patrzeniem konceptualizowanym metaforycznie
jako ruch), to natomiast, co „przeoczamy”
– landmarkiem. Landmarkiem za& w przypadku przebaczania jest grzech. Osoba,
której wybaczamy (,,winowajca”), nie jest
w ogóle uwzgl"dniona w tym subschemacie.
Wprowadza j! dopiero konstrukcja z celownikiem. W konstrukcji ,,odpu&ci% komu& win"”
wspó$gra ona idealnie z konceptualizacj!
wyznaczan! przez sam czasownik i podkre&la to, (e ,,odpuszczenie” jest w istocie
odebraniem pewnego ci"(aru. W wypadku
,,przebaczania” wydaje si", (e celownik $!czy
si" z czasownikiem rozumianym bez jakiegokolwiek zwi!zku ze swoj! etymologi!.

***
Forma „wybaczy%” datowana jest
pó#niej, na XVI- XVIII wiek. Jej dos$owne
znaczenie to „wypatrzy%” czy „wy&ledzi%”;
pozostaje ono w jawnie antonimicznej relacji
do dos$ownego znaczenia „przebaczy%”.
Przybylska nie analizuje przedrostka
„wy-”. Brückner opatruje go uwagami: ,,s$u(y pytaniu: sk!d? – wyp"dzi%, wyj&%” oraz
,,wyra(a dokonanie czynno&ci: wymalowa%,
wyspa% si"”10. Do podstawowego schematu
wyobra(eniowego dodaje si" tu jeszcze
pewien obszar. Akcentowa% mo(na opuszczanie obszaru przez trajektor (,,wyj&%”) lub
metaforyczne wype$nianie obszaru przez
czynno&%. W obszar wprowadzone mog! by%
ró(ne obiekty, które trajektor mo(e wynosi%
poza obszar. Model taki wyra(a podstawow!
intuicj" zwi!zan! z preÞksem „wy-”: antynomi" wewn!trz/na zewn!trz.
Szczegó$owa analiza wymaga bardzo
szerokich bada) na konkretnym materiale
j"zykowym. W tej pracy rozpatrzenia wymagaj! jednak zaledwie dwa odcienie znaczeniowe: ,,znalezienie przedmiotu w&ród
innych przedmiotów za pomoc! czynno&ci

W. Bory&, S!ownik etymologiczny j#zyka polskiego, Kraków 2005.
A. Brückner, S!ownik etymologiczny j#zyka polskiego, Warszawa 1970.
Brückner wywodzi „baczy%” od *baki – „oka”, por. A. Brückner, dz. cyt.
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8
wyra(onej czasownikiem” (,,wypatrzy%”) i odcie) znaczeniowy, w obr"bie którego mo(na
umiejscowi% „wybaczy%”.
Patrzenie jest tu konceptualizowane
jako ruch („skanowanie”). Wydaje si", (e
„wypatrzy%” sparafrazowa% mo(na jako
„przeskanowa% pewien obszar, wynosz!c
poza jego obr"b (wyodr"bni%) wybrane
obiekty”.
Wydaje si" niemo(liwe, by dwa czasowniki o tym samym znaczeniu i podobnej
budowie pochodzi$y z metaforyzacji dwóch
przeciwstawnych sensów dos$ownych. Koncepcja, któr! chcia$abym zaproponowa%,
postuluje pojmowanie znaczenia przedrostka
w leksemie „wybaczy%” jako metaforycznego
rozszerzenia najbardziej podstawowego,
przestrzennego sensu: ,,skierowania czynno&ci na zewn!trz czego&”. „Wybaczy%” mo(na by wi"c sparafrazowa% jako „patrze% na
zewn!trz czego&”, co implikuje, (e obszarem
w tej konceptualizacji jest wina.

zdarzenia, czyni to jednak konstrukcja z celownikiem, a( po „puszczanie w niepami"%”,
w którym winnego w ogóle nie mo(na wprowadzi%.
Poszczególne zwroty ró(ni! si" umiejscowieniem winy. Mo(e by% ona na$o(ona na
winnego (ci"(ar), rozumiana jako niezale(ny punkt w przestrzeni (bariera), wreszcie
umiejscowiona w pami"ci obwiniaj!cego.
Mo(na wi"c zaryzykowa% stwierdzenie, (e
ka(dy z przedstawionych zwrotów skupia
uwag" na innym elemencie zdarzenia:
!" „" odpuszcza%” na winnym (tym, któremu
si" odbiera);
!" „" przebacza%” na grzechu (przeoczonej,
pomini"tej barierze);
!" „" pu&ci% w niepami"%” na samym wybaczaj!cym.

+aden z tych zwrotów nie podkre&la
jednak mo(liwego wp$ywu wybaczania na
wybaczaj!cego.

II.

Uwagi ko$cowe

Pu"ci# w niepami!#
Frazeologizm „pu&ci% w niepami"%”
znaczy tyle co „przebaczy%, zapomnie%”,
cz$on ,,pu&ci%” wskazuje jednak od razu na
jego metaforycznie przestrzenny charakter.
Zwrot ten:
!" k" onceptualizuje przewinienie w kategoriach fizycznych i umiejscowia je
w pami"ci obwiniaj!cego, pojmowanej
jako pojemnik (niepami"% równie( jest
tu pewnym metaforycznym obszarempojemnikiem),
!" p
" rzywo$uje obraz pami"tania jako trzymania,
!" i"mplikuje aktywny, wolicjonalny charakter zapominania (czyli przebaczania.)11.

Frazeologizm ten – w przeciwie)stwie
do pozosta$ych z omawianych konstrukcji
– nie $!czy si" z celownikiem. Mamy tu wi"c
do czynienia z pewn! skal!: od „odpuszczania”, w którym winny jest doznaj!cym
(zniesienia metaforycznego ci"(aru), przez
„przebaczanie”, w którym sam czasownik
nie konceptualizuje winnego jako uczestnika

Mishellanea8_1.indd 8

Semantyka celownika wskazuje, (e
w wi"kszo&ci wypadków sytuacja ,,przebaczania” b"dzie zwi!zana ze schematem
poj"ciowym przekazywania. Grzech czy wina
to wyra(ony biernikiem patiens; rol" agensa
pe$ni wybaczaj!cy podmiot; winny za& jest
otrzymuj!cym – albo raczej tym, któremu co&
(win") si" zabiera.
,,Da%” to jeden z najistotniejszych
czasowników w konceptualizacji przebaczania. Z $aci)skiego perdonare wywodz! si"
chocia(by angielskie forgive czy niemieckie
vergeben. Polszczyzna równie( posiada odpowiedni leksem, pozbawiony on jest jednak
przedrostka. Samo „przeda%” oznacza$o to
samo, co „rozda%”, „przedawnikiem” za&
zwano tego, kto usi$owa$ przekupi% s"dziów.
W znaczeniu „odpu&ci% winy” u(ywany
by$ – i jest – czasownik „darowa%”. By$ on
s$owem polisemicznym ju( w XV-XVI wieku i znaczy$ tyle, ile „da% darmo, dawa%,
oÞarowa%” oraz „przebaczy%, rezygnowa%
z odebrania czego&, znosi% co&, zwalnia% od
czego&”. Uznanie, (e #ród$em tej polisemii
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jest pojmowanie rezygnacji ze swoich praw
jako daru, by$oby chyba zbytnim uproszczeniem. „Darowa%” jest jednak dla tematu
konceptualizacji przebaczenia szczególnie
istotne, zw$aszcza w kontek&cie porównania
z ,,odpuszczaniem”.
Konceptualizacja przebaczania to
temat wyj!tkowo rozleg$y; pe$na analiza

10

powinna zawiera% równie( analiz" poj"cia
winy i mo(liwych metafor win" konceptualizuj!cych. Taka analiza mo(e by% wspólna
j"zykoznawstwu i hermeneutyce, rozumianej
jako ,,odtwarzanie warstw znaczeniowych
osadzonych w poj"ciu”10, i powinna stanowi%
pomost mi"dzy badaniem schematu i symbolu, uproszczenia i pe$ni.

P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, dz. cyt., s. 43
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Dorota S$onina

Raj dla czytelnika. Po co nam zaginione biblioteki?

Potencjalna historia czytania
Ksi!(ki utracone, zaginione – ró(nie
je okre&lamy. Same w sobie stanowi! cz"sto
przedmiot mitologizacji. Wystarczy przywo$a% jeden z najs$ynniejszych literackich przyk$adów, drug! ksi"g" Poetyki Arystotelesa,
po&wi"con! komizmowi i komedii, odnalezion! przez g$ównego bohatera Imienia ró$y
Umberta Eco.
Nie przez przypadek pojawia si" tutaj ksi!(ka tego w$a&nie autora. Jej sukces
wi!(e si" nie tylko z oparciem powie&ci
na klasycznym schemacie krymina$u, lecz
tak(e z poszukiwaniem tego, co nieznane,
zaginione. Pokusa szukania utraconych
utworów jest jak potrzeba wymazania bia$ych
plam na mapie – nie mo(na si" jej oprze%.
Ludzka ch"% uporz!dkowania i usystematyzowania ujawni$a si" zatem i na tym polu.
St!d, szczególnie w ostatnich latach1, wzrost
zainteresowania dzie$ami, które nigdy nie powsta$y, zagin"$y lub zosta$y stworzone tylko
na potrzeby powie&ci.
Jak to zjawisko odnie&% do antropologii
literatury? W jaki sposób te „utracone” zbiory
funkcjonuj! w kulturze? I dlaczego mit ksi!(ki
zaginionej (niepoznanej i nieprzeczytanej) tak

fascynuje historyków literatury i sk$ania ich do
nieustannego poszukiwania w$a&nie tych
ksi!(ek? I co – by spyta% na koniec – ma to
wspólnego z czytaniem i z samym autorem?
Na te pytania b"d" szuka% odpowiedzi.
Na pocz!tku spróbuj" wskaza%, sk!d
w rzeczywisto&ci wzi"$o si" poj"cie biblioteki
rozumianej jako zbiór wszystkich zaginionych ksi!(ek. Tak rozumia$ j! Borges2 – by$a
to dla niego &wietna metafora &wiata, w którym wszystko jest tekstem. Jego zdanie:
„Wystarczy, (eby jaka& ksi!(ka by$a mo(liwa, aby istnia$a”3, opisuje chyba wszystkie
badane przeze mnie wymy&lone biblioteki.
Jednak problem wydaje si" g$"bszy, poniewa( w rzeczywisto&ci biblioteka rozumiana
w taki sposób jest pe$na dzie$ potencjalnych,
których ilo&% nie sposób sobie wyobrazi%.
Zajm" si" tutaj przede wszystkim
pewnym zbiorem leksykonów &wiadcz!cych
o erudycji autora i jego pomocników oraz
o ich kr"gu kulturowym. Autorzy zachodni
– tak jak Stuart Kelly czy Alexander Pechmann – zajmuj! si" przede wszystkim literatur! zachodni!: angielsk!, pó#niej francusk!
i po$udniow!. Literatura wschodnioeuropejska rzadko si" tam pojawia. Inaczej dzieje
si" z ksi!(k! Dunin-W!sowicza, który skupia

1

Podaj" dla przyk$adu daty wydania ksi!(ek, którymi zajm" si" w dalszej cz"&ci pracy: S. Kelly, Ksi#ga ksi%g
utraconych, wyd. ang. 2005; A. Pechmann, Biblioteka utraconych ksi%$ek, wyd. niem. 2007; P. Dunin-W!sowicz,
Widmowa biblioteka. Leksykon ksi%$ek urojonych, 1997.
2
J.L. Borges, Biblioteka Babel, [w:] tego(, Fikcje, prze$. K. Piekarec, A. Sobol-Jurczykowski, K. Wojciechowska,
S. Zembrzuski, Warszawa 1972. Wszystkie cytaty przytaczam wed$ug tego wydania.
3
Tam(e, s. 71.
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si" przede wszystkim na literaturze polskiej
i wybranych pozycjach literatury powszechnej uznawanych w Polsce za kanoniczne.
Nietrudno zatem zauwa(y% trudno&ci, jakie
napotykaj! obaj autorzy – bariery j"zykowe
w du(ej mierze mog! szkodzi% zawarto&ci
tego typu zbiorów.
Jeszcze ciekawiej przedstawia si"
mit ksi!(ki nieprzeczytanej. Jest to zawsze
sprawa intryguj!ca, cho% z historycznoliterackiego punktu widzenia – anegdotyczna.
Zbiory recenzji ksi!(ek nieistniej!cych, np.
Doskona!a pró$nia Stanis$awa Lema, pobudzaj! do reßeksji nad zjawiskiem, wyst"puj!cym przecie( nie tylko w dzie$ach literackich,
lecz tak(e w (yciu codziennym, w którym
nieprzeczytane ksi!(ki pe$ni! zupe$nie inn!
funkcj". Przy okazji mo(na rozwa(y% samo
miejsce ksi!(ki w dzisiejszej cywilizacji i role,
jakie odgrywa wytwarzanie i powi"kszanie
zasobów lektur do przeczytania – mam tutaj
na my&li szczególnie „kanon literatury”.
Tymczasem przejd" do sposobu organizacji leksykonów ksi!(ek utraconych
i interpretacji „widmowej” historii literatury,
wa(nej z punktu widzenia szeroko rozumianej kultury europejskiej.

„Widmowe” biblioteki
Tytu$ tego rozdzia$u zapo(yczy$am
z ksi!(ki Dunin-W!sowicza – doskonale
oddaje on bowiem ide" przedsi"wzi"%,
którymi zamierzam si" zaj!%. Warto jednak
zacz!% od pewnego wyja&nienia. Wcze&niej,
we wst"pie, pojawia$y si" wymiennie takie
sformu$owania, jak leksykon, zbiór, biblioteka. Nie jest to dzie$em przypadku, poniewa(
wszystkie omawiane przeze mnie teksty
s! uporz!dkowane w sposób podobny do
wy(ej wymienionych. Analiza poka(e to
dok$adniej.

11
Na pocz!tek – Ksi#ga ksi%g utraconych Stuarta Kelly’ego4, u$o(ona chronologicznie, a co ciekawsze – ukszta$towana
na podobie)stwo mapy. Na tylnej ok$adce
wymieniono wszystkie utwory wraz z odpowiednimi sygnaturami: pierwsza oznacza
pozycj" zaginion!, druga – nieuko)czon!,
trzecia – niezacz"t!, a czwarta – nieczyteln!. Przy ka(dej z ksi!(ek mo(e oczywi&cie
wyst"powa% wi"cej ni( jedna sygnatura.
To uporz!dkowanie &wiadczy o wysokim
poziomie organizacji ca$ej struktury tekstu
i o jego przemy&lanej kompozycji. Mo(na
si" tutaj odwo$a% do Borgesowskiej Wie$y
Babel, gdzie:
[...] z ka$dej galerii wida" pi#tra ni$sze
i wy$sze: niesko&czenie. Uk!ad galerii jest
niezmienny. Dwadzie'cia szaf, po pi#"
szerokich szaf na ka$dy bok, wype!nia
wszystkie boki prócz dwóch [...]. Jeden
z wolnych boków przylega do w%skiej sieni,
która wychodzi na inn% galeri#, identyczn%
jak pierwsza i jak wszystkie [...]5.

Pewna organizacja i schematyzacja
biblioteki staje si" wi"c potrzebna do tego,
(eby mo(na by$o si" w niej orientowa% i funkcjonowa% (je&li nie zna si" schematu, nie da
si" pozna% biblioteki).
Alexander Pechmann6 natomiast bezpo&rednio odwo$uje si" do Borgesa we wst"pie, cytuj!c jego s$ynne s$owa: „Ju( sama
mo(liwo&% zaistnienia ksi!(ki wystarcza, by
sta$a si" ona bytem”. On równie( w swoim
tek&cie wyra#nie nawi!zuje do Biblioteki
Babel. W ca$ej ksi!(ce przewija si" motyw
Bibliotekarza oprowadzaj!cego po nieograniczonej bibliotece. U Pechmanna jest tak(e
najs$absza struktura organizacyjna tekstu,
którego jedynym spoiwem pozostaj! Bibliotekarz oraz motyw przechodzenia do kolejnych

4

S. Kelly, Ksi#ga ksi%g utraconych, prze$. E. Klekot, Warszawa 2008. Wszystkie cytaty przytaczam wed$ug
tego wydania.
5
J.L. Borges, dz. cyt., s. 65.
6
A. Pechmann, Biblioteka utraconych ksi%$ek, prze$. S. Lisiecka, Warszawa 2009. Wszystkie cytaty (tak(e
cytat z Borgesa) przytaczam wed$ug tego wydania.
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pokoi z ksi!(kami utraconymi. Wyra#nie
wida%, (e Pechmanna bardziej fascynuje
sam pomys$ biblioteki ni( to, co w niej rzeczywi&cie jest – odszyfrowanie zagadki to
dla niego najbardziej interesuj!ce zaj"cie.
W tek&cie wida% ponadto pewne zami$owanie do syntezy. Pojawiaj! si" nie tylko eseje
po&wi"cone konkretnym dzie$om, lecz tak(e
dotycz!ce jakiego& ogólnego problemu, np.
Mniej lub bardziej wyimaginowane biblioteki;
Ksi%$ki, które w ogóle nie istniej%; P!on%ce
biblioteki. W tych tekstach Pechmann &ledzi pewne w!tki historyczne, np. w tek&cie
o p$on!cych bibliotekach skupia si" na ich
dziejach: zaczyna od historii najs$ynniejszej
spalonej biblioteki, czyli Biblioteki Aleksandryjskiej, (eby potem przej&% do bardziej
egzotycznych spalonych bibliotek, np. na
dworze chi)skim7.
Pawe$ Dunin-W!sowicz8 tak(e odwo$uje si" do Borgesowskiej Biblioteki jako labiryntu9. Najwyra#niej jest to dla autora punkt
odniesienia do jego w$asnej „widmowej” biblioteki, pe$nej zakamarków i niespodziewanych zakr"tów. Jako form" zorganizowania
tekstu wprowadza jednak indeks alfabetyczny, co daje w efekcie specyÞczny s$ownik.
Tutaj wszystko jest opisane w has$ach, ale
(w przeciwie)stwie do rozwi!za) Kelly’ego
i Pechmanna) na pocz!tku ka(dego pojawia
si" zawsze autor i tytu$ „urojonego” dzie$a,
nast"pnie jego krótki opis (w jakich okoliczno&ciach pojawia si" w rzeczywistej ksi!(ce)
i cytaty. Na ko)cu za& widnieje rzeczywisty
autor, tytu$, wydawnictwo, rok i miejsce
wydania oraz – gdy zachodzi taka potrzeba
– polski t$umacz i oryginalny tytu$.
Wida% zatem, (e najbardziej uschematyzowan! struktur" ma dzie$o Dunin-W!sowicza. Pechmann i Kelly maj! natomiast
inne cele, bardziej, chcia$oby si" rzec, popularyzatorskie – pisz!c o dzie$ach utraconych

(a( trudno uwierzy%, (e przez przypadek
w obu polskich t$umaczeniach pojawia si"
ten sam przymiotnik), chc! równie( poszerzy% wiedz" o poszczególnych autorach,
przypomnie% ich najwi"ksze dzie$a. Organizacja tekstu, w przypadku Kelly’ego na wzór
mapy, s$u(y grze z czytelnikiem i z jego literack! wiedz!. Pechmann u(ywa natomiast
chwytu-niespodzianki – ju( same tytu$y (np.
Mary i Shelley, Zaj%c Puszkina, Najniebezpieczniejsza ksi%$ka 'wiata itd.) wzbudzaj!
zaskoczenie i zaciekawienie odbiorcy. Przecz! stylistyce pracy naukowej czy stylowi
encyklopedii, przez co zach"caj! do dalszej
zabawy z tekstem.
Warto jednak zastanowi% si" przez
chwil", czemu s$u(y uporz!dkowanie, do
którego d!(! wszyscy trzej poszukiwacze Borgesowskiej Biblioteki. Ka(dy z nich
z pewno&ci! daje &wiadectwo w$asnej erudycji, ale równie( – nowej roli intelektualistów
w ponowoczesnym &wiecie, w którym staj!
si" oni interpretatorami, weryÞkuj! i popularyzuj! tylko to, co sami wybior!10. Znamienne, jak zestawienia Kelly’ego, Pechmanna
i Dunin-W!sowicza odpowiadaj! kulturze
postmodernistycznej, nazywanej kultur!
wyczerpania11, podczas gdy odrzucone zostaj! technizacja, uniÞkacja, racjonalizacja
i konsumpcyjny styl (ycia. Czy mo(na mówi%
o tych aspektach ponowoczesno&ci w przypadku widmowych bibliotek? Z pewno&ci!
tak. Wyczerpane zosta$y wszelkie inne mo(liwo&ci pisania o literaturze (bo wszystko
ju( przecie( by$o), wi"c czemu nie napisa%
o tym, co nienapisane?

Utracone dzie%a
Na pocz!tek pewna uwaga – trudno znale#% wspólne punkty zaczepienia
dla wszystkich trzech „bibliotek”. Jak ju(

7

Tam(e, s. 94-100.
P. Dunin-W!sowicz, Widmowa biblioteka czyli Ksi%$ki urojone albo Wypisy o xi#gach, których nigdy nie by!o,
ale kto' o nich napisa!, Warszawa 1997.
9
Tam(e, s. 3.
10
Por. Z. Bauman Legislators and Intepreters. On modernity, post-modernity and intellectuals, Oxford 1989.
11
Por. has$o Postmodernizm, [w:] S!ownik ÞlozoÞi, pod red. A. Aduszkiewicza, Warszawa 2004, s. 407.
8
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wcze&niej wspomina$am – u Dunin-W!sowicza dominuje literatura polska, u Pechmanna
i Kelly’ego – literatura anglosaska. My&l"
jednak, (e ciekawie by$oby zbada% sposób
przedstawienia Szekspira we wszystkich
trzech zbiorach.
W ka(dym tek&cie, w taki czy inny
sposób, wspomina zostaje jego Burza.
Dunin-W!sowicz skupia si" na nawi!zaniu
do tego dzie$a u Petera Greenawaya12 i pisze o nienazwanych u samego Szekspira
ksi"gach, które Prosper zabiera ze sob! na
wygnanie, a które wedle s$ów jego wroga
daj! magiczn! moc. Tutaj pojawia si" nawi!zanie do Greenawaya: „tez" o magii ksi!g
Prospera rozwin!$ brytyjski re(yser Peter
Greenaway (ur. 1942) tworz!c swoj! Þlmow! interpretacj" «Burzy» – obraz «Ksi"gi
Prospera». W towarzysz!cym Þlmowi tek&cie
«Ksi"gi Prospera» wylicza 24 ksi"gi, które
– w jego wizji – wygnaniec otrzyma$ od Gonzala”13, po czym nast"puje wyliczenie (wraz
z odno&nikami) wszystkich domniemanych
tytu$ów dzie$ nale(!cych do Szekspirowskiego bohatera.
Ten cytat pozwala dostrzec kilka zasadniczych cech „widmowej biblioteki” Dunin-W!sowicza. Jest to przede wszystkim
quasi-encyklopedyczny, quasi-naukowy styl
narracji – podawanie wa(nych dat, wyliczenia, odwo$ania do innych hase$ oraz literatury.
Nie oznacza jednak braku wiarygodno&ci
autora. Jego Widmowa biblioteka traktuje
raczej ró(nego rodzaju praktyki naukowe
z przymru(eniem oka14. Prawie wszystkie
zreszt! odwo$ania do Szekspira odnosz! si"
tutaj do Greenawaya. Mo(na z tego $atwo wywnioskowa%, (e Dunin-W!sowicza w mniejszym stopniu interesuje literatura dawna,
a bardziej wspó$czesna, dwudziestowieczna
– pojawiaj! si" has$a o utworach Vonneguta,
Calvina, Mro(ka, Umberta Eco itd. Natomiast
zupe$nie pomini"ty jest aspekt historyczny
utworów, w których pojawiaj! si" „widmowe”
12
13
14
15

dzie$a; autor skupia si" na dok$adnym opisie
utworów istniej!cych tylko w ksi!(kach.
Odwrotnie jest u Pechmanna. Koncentruje si" on na przedstawieniu Burzy
Szekspira jako anegdoty, wst"pu do opowie&ci o angielskim alchemiku, okulty&cie
i intelektuali&cie wspó$czesnym Szekspirowi,
który stworzy$ ogromn! prywatn! bibliotek"
(gdy nie uda$o mu si" stworzy% publicznej)
– o Johnie Dee. Pechmann pisze tak:
Posta" blu(nierczego doktora Faustusa,
który [...] sprzedaje dusz# diab!u [w sztuce
Ch. Marlowe’a], by!a jawn% aluzj% do doktora Dee [...] zdaje si#, $e Johna Dee mia! na
my'li tak$e William Shakespeare, gdy pisa!
„Burz#”, ow% fantastyczn% sztuk# o magu
Prospero wygnanym na samotn% wysp#
[...]. Z pewno'ci% biblioteka Prospera by!a
nie mniej obszerna ni$ s!awny zbiór Johna
Dee. Podobnie jak Prospero, Dee utraci!
!ask# mo$nych, jednak w odró$nieniu od
maga Shakespeare’a zmar! w n#dzy i samotno'ci15.

Pechmann stara si" wi"c szuka%
w dzie$ach Szekspira nawi!za) do rzeczywisto&ci i traktuje jego pisma jako zbiór aluzji do
ówczesnych wydarze).
Zwraca tutaj uwag" równie( tytu$ rozdzia$u: Najniebezpieczniejsza ksi%$ka 'wiata. Ca$y akapit po&wi"cony Szekspirowskiej
Burzy jest dygresj!, po której autor przechodzi do w$a&ciwego tematu, czyli tajemniczej
Ksi#gi )wiata, zawieraj!cej rzekomo wszystkie legendarne sentencje Salomona (równie(
te dotycz!ce przysz$o&ci), której stra(nicy
– o nadzwyczajnym umiej"tno&ciach – potraÞli leczy% d(um" i znali wszystkie j"zyki &wiata. Pechmann eksponuje magiczne funkcje
ksi!(ki, do czego u(ywa dwuznacznego
tytu$u, aluzji literackich (Szekspir) i historycznych (alchemia, okultyzm). Idzie zatem
w zupe$nie inn! stron" ni( Dunin-W!sowicz.

Por. has$o Ksi#gi Prospera, [w:] P. Dunin-W!sowicz, dz. cyt., s. 151.
Tam(e.
Np. we wst"pie mówi on o tzw. wspó$czynniku Dunin-W!sowicza.
A. Pechmann, dz. cyt., s. 150-151.
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W Bibliotece utraconych ksi%$ek liczy si"
wi"c nie pó#niejsza recepcja, ale elitarno&%
ksi!(ki, moc, któr! posiada ona nad innymi
aspektami kultury. U Pechmanna daty czy
odno&niki do innych ksi!(ek de facto si" nie
pojawiaj!. Wa(niejszy jest mit ksi!(ki daj!cej
wiedz" tajemn!, dost"pn! nielicznym.
W zupe$nie innym kierunku idzie Stuart Kelly, gdy mówi o Szekspirze. Wspomina
on o Burzy, jednak najwi"cej miejsca po&wi"ca dwóm zaginionym sztukom – Peryklesowi
oraz Kardenio. O Burzy pisze tak: „Kusi,
(eby wyobrazi% sobie «Peryklesa» w formie
doskona$ej, który stan!$by obok «Burzy»;
cho% z faktu, i( Szekspir powraca$ do koncepcji odp$aty i odpuszczenia w kolejnych
dramatach, mo(e wynika%, (e z jakiego&
powodu by$ z «Peryklesa» niezadowolony”16. Nast"pnie przechodzi do Kardenia,
przy którym rozwa(a inspiracje Szekspira
zaczerpni"te z Cervantesa i sposób, w jaki
Don Kichot móg$ dotrze% do angielskiego
dramatopisarza. Akcent k$adzie zatem tutaj
na poszukiwania Þlologiczne, w przeciwie)stwie do obu rozwa(anych wcze&niej przypadków. Ponadto, nawi!zywanie do innych
dzie$ Szekspira ma wzbudza% zaciekawienie
odbiorcy i zainteresowanie twórczo&ci! samego dramatopisarza.
Mowa tu nie tylko o fakcie, (e wszyscy
trzej autorzy zajmuj! si" w ró(ny sposób
jedn! sztuk! Szekspira. Ich wizje s! niczym
Gennetowskie palimpsesty, przykryte wieloma innymi tekstami. Dunin-W!sowicz na
swoj! ksi!(k" „nak$ada” stylistyk" encyklopedii, jednocze&nie zupe$nie rozmijaj!c si"
z ni!, poniewa( tre&% jej zaprzecza – jak

mo(na tworzy% encyklopedi" czego&, co nie
istnieje w rzeczywisto&ci, jest tworem Þkcji
literackiej17? Jego „palimpsest” wskazuje, (e
mo(na – mówi to co& o badanej przez niego
literaturze – jej dyskursywno&%, intertekstualno&%.
W inn! stron" idzie Pechmann. Pokazuje on literatur" jako pe$n! niebezpiecze)stw
i zakamarków wiedz" tajemn!, która zawsze
co& kryje. Szczególnie tutaj wida%, jak sugestywnie oddzia$a$a na autora wizja biblioteki
Borgesa, z któr! to dzie$o wykazuje silne
zwi!zki intertekstualne. Wszystko staje si"
tekstem do odczytania, poczynaj!c od tytu$ów
poszczególnych rozdzia$ów, a ko)cz!c na
Ksi#dze )wiata i tajemnicach Johna Dee (który podobno wiedzia$, gdzie ta ksi"ga by$a).
„Palimpsestem” Kelly’ego jest forma
badania filologicznego. Skupia si" on na
fragmentach tekstów i porównuje je ze sob!,
konfrontuj!c ró(ne #ród$a18. Stara si" w ten
sposób wykaza%, (e mo(na quasi-naukowo
zajmowa% si" tematyk! „ksi!g utraconych”.
Wynika z tego, (e konstrukcja tekstów
we wszystkich analizowanych przyk$adach
polega na na$o(eniu na siebie pewnych typów literatury. Formu$a palimpsestu pozwala
równie( na skonstruowanie techniki pisania
o nieistniej!cej literaturze w podobny sposób
do literatury znanej z podr"czników. Dzi"ki
temu na$o(eniu „widmowe” biblioteki staj!
si" swoist! (bo istniej!c! tylko w &wiecie
Þkcji literackiej) i osobist! histori! literatury,
poniewa( wybór dokonany przez autorów
jest subiektywny19.
Wydaje si", (e warto tu przywo$a%
rozró(nienie Rolanda Barthes’a20 dotycz!ce

16

S. Kelly, dz. cyt., s. 190.
Oczywi&cie, bardzo ciekawa by$aby analiza takiego zabiegu z punktu widzenia ontologii, nie dokonam jej
jednak w tym miejscu.
18
S. Kelly, dz. cyt., s. 190.
19
Por. A. Pechmann, dz. cyt., s. 9: „Wprawdzie potraÞ" &wietnie odró(ni% bibliotek" od obory, a ksi!(k" od wide$
do gnoju, to jednak prawie w ogóle nie posiadam wiedzy o zarz!dzaniu, systematyce naukowej czy obiektywnej
ocenie ksi!(ek w ogólno&ci, a dzie$ literackich w szczególno&ci [...]”. P. Dunin-W!sowicz, dz. cyt., s. 4: „Pragn"
przedstawi% raczej widmowy ksi"gozbiór podr"czny oparty o pewien kanon literacki, dzie$a modnych dzi& autorów
i – wreszcie – jakie& odbicie moich przypadkowych lektur (nie ma przecie( dwu jednakowych bibliotek) [...]”.
S. Kelly, dz. cyt., s. 11: „Zacz!$em spisywa% «Wykaz utraconych ksi!(ek» [...] mia$ by% spisem dzie$, których
nigdy nie uda mi si" znale#%, nie mówi!c ju( o ich przeczytaniu [...]”.
20
R. Barthes, Pisarze i pisz%cy, [w:] tego(, Mit i znak. Eseje, prze$. J. Lalewicz, wyb. J. B$o)ski, Warszawa 1970.
17
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pisarzy i pisz!cych. Wed$ug francuskiego
badacza „pisarz to cz$owiek, który radykalnie
wtapia d l a c z e g o &wiata, w j a k p i s a %
[...] pisarz pojmuje literatur" jako cel – &wiat
odsy$a mu j! jako &rodek”21. Kim innym jest
natomiast pisz!cy – „to ludzie «przechodni»
– stawiaj! sobie jaki& cel (&wiadczy%, t$umaczy%, uczy%), a s$owo jest tylko &rodkiem do
niego. S$owo jest dla nich &rodkiem do czynu,
ale samo czynem nie jest”22. Kim s! w takim
razie Kelly, Dunin-W!sowicz i Pechmann?
Barthes w konkluzji swojego artyku$u stwierdza, (e wspó$cze&no&% stworzy$a „b"karta”:
pisarza-pisz!cego23. Taka deÞnicja ma sens,
poniewa( wszyscy autorzy d!(! do jakiego&
celu, wi"c s! – u(ywaj!c terminologii Barthes’a – pisz!cymi, z drugiej jednak strony
wszyscy oni pracuj! nad s$owem, które,
wypracowane, w efekcie staje si" pewnym
elementem naddanym, tworz!cym dystans
wobec rzeczywisto&ci.
Palimpsest i „b"kart” pozwalaj! zatem
analizowanym twórcom na zachowanie dystansu wobec tego, co realne i rzeczywiste.
W ten sposób, przez wzi"cie w nawias rzeczywisto&ci, tworz! przestrze) alternatywn!,
w której mo(na celowo oddzia$ywa% na odbiorc" – na jego gusta literackie, pogl!dy na
temat poszczególnych pisarzy itd. S$owem,
taka poetyka pozwala na spojrzenie na „alternatywn!” literatur".
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konotacje religijne. Podkre&la to Curtius, gdy
rozwa(a znaczenie toposu ksi!(ki i pisania
dla literatury24. Badacz zauwa(a sakralny
charakter pisma i ksi"gi w staro(ytno&ci,
a tak(e to, (e pisanie by$o odczuwane jako
misterium25, a przy analizie Szekspirowskiej
metaforyki ksi!(kowej stwierdza, (e „stanowi
emanacj" hojnej (ywotno&ci, która zap$adnia
umys$ nie mniej ni( serce”26. Ksi!(ka sta$a
si" dla Szekspira wieloznacznym symbolem,
w coraz mniejszym stopniu tylko religijnym.
Zastanówmy si" wi"c, czego symbolem jest ksi!(ka dzisiaj. Przede wszystkim stanowi atrybut intelektualisty i symbol
nauki. Ksi!(ki daj! dost"p do wiedzy, wi"c
uto(samia si" z nimi presti(. Szczególnie
w &rodowiskach aspiruj!cych do miana intelektualnych czytanie ksi!(ki jest wa(nym elementem identyÞkacji. Upraszczaj!c – kto&,
kto przeczyta Platona, jest kim&, z kim mo(na
przeprowadzi% rozumn! dyskusj", jest partnerem w rozmowie dla innego Þlozofa.
A czym jest mit? Roland Barthes pisze, (e mit
ma charakter imperatywny, rozkazuj%cy;
wychodz%c od poj#cia historycznego, wy!aniaj%c si# prosto z przypadkowo'ci [...] szuka w!a'nie m n i e: zwrócony jest ku mnie,
musz# pogodzi" si# z jego intencjonaln%
si!%, poniewa$ wzywa mnie do przyj#cia
swej zaborczej dwuznaczno'ci27.

Mit ksi&'ki nieprzeczytanej
Mo(e warto jednak jeszcze przez
chwil" zastanowi% si" nad miejscem ksi!(ki
w takiej osobliwej historii literatury, skoro jest
ona g$ównym tematem rozwa(a) w analizowanych tekstach. Trzeba pami"ta%, (e
ksi!(ka jako symbol mia$a bardzo wyra#ne

Mit ksi!(ki nieprzeczytanej jest równie( intencjonalnie dwuznaczny, prowokuje
wr"cz do zastanowienia si" nad swoj! wieloznaczno&ci!. Okazuje si" zatem, (e tworzy
on nasz &wiat – pewne ksi!(ki w niektórych
&rodowiskach (np. Pismo )wi#te) maj!
status kultowych, religijnych i wykazanie

21

Tam(e, s. 245.
Tam(e, s. 248.
23
Tam(e, s. 251.
24
Por. E. Curtius, Ksi%$ka jako symbol, [w:] tego(, Literatura europejska i !aci&skie 'redniowiecze, prze$. i oprac.
A. Borowski, Kraków 2005, s. 309-357.
25
Tam(e, s. 310.
26
Tam(e, s. 350.
27
R. Barthes, Mit dzisiaj, [w:] Teoretycznoliterackie tematy i problemy, wyb. D. Ulicka, Warszawa 2003, s. 55.
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si" ich nieznajomo&ci! mo(e spowodowa%
wykluczenie28. Poza tym, co istotne, ksi!(ka
nieprzeczytana zawsze staje si" #ród$em
wstydu, je(eli ten fakt wyjdzie na jaw (np.
w&ród wierz!cych protestantów nieznajomo&% Pisma )wi#tego jest warunkiem przynale(no&ci do wspólnoty, poniewa( g$ównym
za$o(eniem jest w$a&nie jego znajomo&%
i samodzielna lektura).
Inaczej jest z omawianymi powy(ej
„widmowymi bibliotekami”. Zebrane tam
ksi!(ki nieprzeczytane stanowi! dowód
erudycji ich autorów, s! symbolem przynale(no&ci do grupy intelektualistów. Intencjonalny mit ksi!(ki nieprzeczytanej konstytuuje
i uzasadnia ca$o&%. Odczytywanie go w tym
wypadku jest nakierowane na odbiorc", który
ma za zadanie sfunkcjonalizowa% „widmow!”
ksi!(k". Nie wystarczy sama &wiadomo&%,
(e nieistniej!ca ksi!(ka to tylko utracone
w jaki& sposób wiedza lub pogl!d o &wiecie
– to przede wszystkim utracona mo(liwo&% jej
przeczytania. Jednak odbiorca sam mo(e zadecydowa% o tym, jak! pozycj" wybiera – czy
chce przeczyta% has$o, np. u Dunin-W!sowicza o recenzjach z nieistniej!cych ksi!(ek
z Doskona!ej pró$ni Stanis$awa Lema albo
np. esej o Torquacie Tassie u Kelly’ego.
Inaczej jest u Pechmanna – wymaga on
lektury linearnej, jego leksykon zbudowany
jest w taki sposób, (e nie mo(na go czyta%
wybiórczo, fragmentarycznie.
Nale(y zwróci% uwag" równie( na fakt,
(e &wiadomo&% nieprzeczytania jakiej& znanej
ksi!(ki, docenianej w okre&lonym kr"gu ludzi,
cz"sto zmusza do jej przeczytania. Czasami
jednak wystarczy, (e zostanie zakazana,
(eby si" ni! zainteresowa%, jak np. cz"sto
dzia$o si" w wypadku ksi!(ek z Indeksu Ksi!g
Zakazanych czy innych obj"tych cenzur!29.
Cenzura stanowi istotny element mitu ksi!(ki nieprzeczytanej, szczególnie je&li mowa

o wyobra(eniu o takiej ksi!(ce. Staje si" ona
niedost"pna i jeszcze bardziej tajemnicza,
bo zwalczana. W$a&nie ten opór wobec obowi!zuj!cej ideologii oraz zmiany spo$ecznokulturowe decyduj! o popularno&ci ksi!(ki
nieprzeczytanej, bo zakazanej – dzie$o pod
znacz!cym tytu$em 100 zakazanych ksi%$ek...
wymienia pozycje stanowi!ce obecnie klasyk"
literatury, np.: Nowy wspania!y 'wiat, Paragraf
22, Zabi" drozda, Oliver Twist, Kandyd.
Jednak ksi!(ka nieprzeczytana czy
utracona sprawia jeszcze wi"ksze trudno&ci
w opisie, poniewa( – jak pisze Grzegorz
Godlewski:
[...] czytanie nie sprowadza si# do bezpo'redniego odwzorowania tekstu w umy'le
odbiorcy, lecz wymaga od niego konkretnych
dzia!a& – w skrócie mówi%c – interpretacyjnych. Praktyki te [...] s% korelatem zasad istnienia tekstu jako przekazu autonomicznego,
urzeczywistnieniem i wype!nieniem tkwi%cej
w nim potencjalno'ci znaczenia30.

Przy takiej koncepcji czytania nietrudno dostrzec pewn! podstawow! sprzeczno&% w zagadnieniu, którym zajmuj" si"
w tej pracy. W przypadku tekstów omawianych przez Kelly’ego, Dunin-W!sowicza
oraz Pechmanna mamy do czynienia tylko
z opisem potencjalnych tekstów. Nie ma
jednak mo(liwo&ci zweryÞkowania tego, co
oni pisz!, przez porównanie z orygina$em,
ten bowiem nie istnieje. Zostaje jedynie mit,
wyobra(enia poszczególnych autorów na
temat nieistniej!cych dzie$.

Historia nieczytania
Mo(na powiedzie%, (e mit ksi!(ki
nieprzeczytanej jest cz$onem zbioru ca$ej historii czytania nieczytanego. Tutaj

28

Tam(e, s. 67.
Zauwa(aj! to autorzy zbioru 100 zakazanych ksi%$ek. Historia cenzury dzie! literatury 'wiatowej – N.J.
Karolides, M. Bald, D.B. Sova, prze$. J. Mikos, Warszawa 2004. Zreszt!, kiedy patrzy si" na spis tre&ci tej
ksi!(ki, okazuje si", (e znajduje si" tam wiele pozycji z klasyki literatury.
30
G. Godlewski, Pisanie jako praktyka tekstowa, [w:] tego(, S!owo – pismo – sztuka s!owa. Perspektywy
antropologiczne, Warszawa 2008, s. 221.

29
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najwa(niejszy staje si" odbiorca, czytelnik,
do którego jest skierowany tekst. O tym akurat w przypadku samych ksi!(ek utraconych
trudno jest mówi%, nie mo(na tego w (aden
sposób oceni%, nie da si" ich bowiem przeczyta%. Mo(na natomiast zaj!% si" odbiorc!
zbiorów odtwarzaj!cych dzieje ksi!(ek utraconych. Alberto Manguel pisze o czytelniku
symbolicznym:
[...] zwi%zek ksi%$ek z czytelnikami ró$ni
si# od wszystkich innych skojarze& przedmiotów z ich u$ytkownikami [...] ksi%$ki
wprowadzaj% czytelnika w o wiele bardziej
z!o$ony wymiar symbolizmu ni$ zwyk!e
sprz#ty. Samo posiadanie ksi%$ek sugeruje
okre'lon% pozycj# spo!eczn%, pewne bogactwo intelektualne31.

W takiej interpretacji zbiory Pechmanna, Dunin-W!sowicza oraz Kelly’ego mog!
przej&% na kolejny poziom symbolizmu.
Oczywi&cie, du(o te( to mówi o kr"gu kulturowym, z którego si" wywodz!, ale
z pewno&ci! mo(na dostrzec kilka zdecydowanie symbolicznych akcentów, np.
Kelly powo$uje si" na przyk$ady z ró(nych
kultur (chi)skiej, indyjskiej, wschodnioeuropejskiej, ameryka)skiej itd.), kiedy próbuje
stworzy% kanon utraconych ksi!(ek. Pechmanna interesuje za& samo poj"cie niezbadanej biblioteki – odwo$uje si" on niemal
wy$!cznie do kanonicznych pozycji literatury
zachodniej. Natomiast Dunin-W!sowicz
demonstracyjnie wr"cz kieruje si" w stron"
literatury najnowszej, (eby szuka% w niej
sposobu na zrozumienie kultury wspó$czesnej, lecz to, co znajduje, okazuje si" fragmentaryczne, niedok$adne – jak pisze sam
autor: „zajmowa$em si" bowiem wy$!cznie
dzie$ami «opublikowanymi» w Þkcyjnej rzeczywisto&ci”32.

17
Tymczasem Stanis$aw Vincenz pisze
o rzeczywi&cie utraconych ksi"gozbiorach:
Kto straci! w!asn% bibliotek# [...], straci!
mo$e sw% osobist% tradycj# intelektualn%,
straci! zarys swych aspiracji umys!owych
[...] je'li warto'" czytania polega na asymilowaniu ksi%$ek, to przez ich utrat# mo$na
by sprawdzi" – drog% negatywn% – co zasymilowali'my z ulubionych i posiadanych
niegdy' ksi%$ek33.

S$owa te przynosz! spojrzenie ze
wszech miar ciekawe ze wzgl"du na rozwa(ane w tej pracy utracone biblioteki. Leksykony straconych ksi!(ek dla ich autorów
staj! si" w ten sposób sui generis tradycj!
intelektualn!, tym, co zosta$o im po w$asnych
lekturach. Dla odbiorcy jest to zatem równie(
sprawdzian – konfrontacja z w$asn! histori!
czytania.
Wp$ywa to na sposób odczytywania,
na odbiór utraconych bibliotek. I w$a&nie
dlatego, (e „[...] ka(da biblioteka tyranizuje
akt czytania i zmusza czytelnika – ciekawego
i czujnego – by r a t o w a $ ksi!(k" przed kategori!, na któr! zosta$a skazana”34, wymaga
jakiej& reakcji od czytelnika. S$ycha% tutaj
dalekie echa jednego z postulatów dekonstrukcji, dotycz!cego sztuki czytania, „której
zasadniczym celem jest rozmycie i podwa(enie zasadniczych opozycji logicznych
wspó$tworz!cych dany tekst”35. Ponownie
mo(na dostrzec wyra#ne &lady postmodernizmu, który neguje schematy w dzia$aniu
i my&leniu, odrzucaj!c uniwersalne metody poznawcze i tym samym kwestionuj!c
sens powszechnie obowi!zuj!cych zasad.
Wszyscy trzej autorzy, (eby móc zaj!% si"
zagadnieniem „widmowej” literatury, tak(e
musz! odrzuci% tradycyjny sposób my&lenia

31

A. Manguel, Czytelnik symboliczny, [w:] tego(, Moja historia czytania, prze$. H. Jankowska, Warszawa 2003,
s. 298-299.
32
P. Dunin-W!sowicz, dz. cyt., s. 17.
33
S. Vincenz, O ksi%$kach i czytaniu, [w:] tego(, Po stronie dialogu, t.1, Warszawa 1983, s. 84.
34
A. Manguel, Porz%dkowanie wszech'wiata, [w:] tego(, dz. cyt., s. 279.
35
Dekonstrukcja, [w:] S!ownik…, dz. cyt., s.123.
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i zacz!% postrzega% kultur" jako kultur" braku, wykluczenia.

Czym ostatecznie jest literatura
zaginiona?
Sartre w s$ynnym eseju Czym jest literatura?36 stwierdza, (e literatura sta$aby si"
prawdziwie antropologiczna, gdyby musia$a
wynurzy% si" ze &wiata w pustk" i obejmowa% wszystkie struktury w nieroz$!cznej
jedno&ci ludzkiej kondycji37, po czym dodaje,
(e w spo$ecze)stwie bezklasowym
[...] literatura by!aby uobecnionym sobie samemu 'wiatem, pozostaj%cym w zawieszeniu w wolnym akcie i wystawion% na wolny
os%d wszystkich ludzi [...] dzi#ki ksi%$ce
mogliby si# oceni", ujrze" siebie i ujrze"
swoj% sytuacj# [...] w ten sposób literatura
konkretna stanie si# syntez% Negatywno'ci
– jako mocy odrywania si# od tego, co dane
– oraz Projektu – jako zarysowania nowego
porz%dku38.

j,

a-

Biblioteki utracone do pewnego stopnia s! takimi syntezami. Rysuj! nowy porz!dek, odrywaj!c si" jednocze&nie od tego, co
dane. W ten sposób spe$niaj! Sartre’owskie
postulaty dotycz!ce wolno&ci jednostki twórczej oraz wolno&ci czytelnika, który mo(e
zmieni% wszystko. Jak konkluduje Sartre –
literatura by$aby wówczas w permanentnym
stanie rewolucji.
W stosunku do omawianej tematyki
trzeba przyzna%, (e „widmowe” biblioteki
poci!gaj! za sob! pewien rodzaj buntu,
wyzwania wobec tradycyjnego spojrzenia
na literatur", tym samym tworz!c antykanon
literatury.
Takie sformu$owanie wywo$uje konotacje z kultur! ponowoczesn!. Postmodernizm

postuluje wytworzenie nowego typu kultury,
tak rozwa(ane zbiory utraconych ksi!g s!
antykonsumpcyjne, poniewa( wymagaj! od
odbiorcy pewnej wiedzy na temat kultury
wysokiej, a od twórcy – drobiazgowej, nastawionej na szczegó$ i jako&% (a nie ilo&%) pracy,
czego nie spotyka si" w kulturze masowej.
Godlewski pisze, (e w globalnym &wiecie
jedn! z dróg do podtrzymania w$asnej to(samo&ci
[...] jest kultywowanie w!asnych, lokalnych
tradycji sztuki s!owa, prowadz%ce niekiedy
do prób w!%czenia ich do powszechnego
kanonu literatury – rozumianego nie tylko
jako reprezentacja arcydzie!, ale te$ jako
repertuar mo$liwych wariantów tego, co za
literatur# jest uwa$ane39.

Taki opis pozwala na tworzenie w$asnego, swoi&cie poj"tego kanonu nieistniej!cego. Zawiera si" on w ró(nych potencjalnych kanonach, dzi"ki którym istnieje mo(liwo&% zachowania to(samo&ci kulturowej
i cywilizacyjnej.
Czy zatem literatura zaginiona ma za
zadanie podtrzymywa% ogniwa spajaj!ce
to(samo&% kulturow!? I tak, i nie – mo(na
doj&% bowiem do podobnego wniosku jak
Sartre:
Pisarz [...] apeluje jedynie do ich [swoich
czytelników] wolno'ci, a je'li jego utwory
maj% mie" jakie' efekty, odbiorca musi
wzi%" je na swoje konto w drodze nieuwarunkowanej decyzji [...] utwór pisany mo$e
sta" si# istotnym warunkiem dzia!ania, to
znaczy momentem reßeksyjnym40.

Wolny wybór jednostki jest zatem
g$ównym motorem podtrzymywania spoiw
kultury. Utracona literatura mo(e by% tutaj

36
J.-P. Sartre, Czym jest literatura?, [w:] tego(, Czym jest literatura?Wybór szkiców krytycznoliterackich, wyb.
A. Tatarkiewicz, prze$. J. Lelewicz, wst"p T. Jaroszewski, Warszawa 1968.
37
Tam(e, s. 286.
38
Tam(e, s. 287.
39
G. Godlewski, Literatura i „literatury”, [w:] tego(, dz. cyt., s. 267.
40
J.-P. Sartre, dz. cyt., s. 288.
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jedynie pomocnikiem, który u$atwia odkrywanie w$asnej to(samo&ci. Z drugiej jednak
strony staje si" przede wszystkim zabaw!,
gr! ze wspó$czesn! kultur! i jej &wiadomym
odbiorc!.

***
Umberto Eco pisa$ o bibliotece „na
miar" cz$owieka”41. Mówi$ o tym oczywi&cie
w kontek&cie realnie istniej!cych bibliotek,
lecz równie dobrze mo(na te s$owa odnie&%
do tych „widmowych”. Zbiory ksi!(ek przeze
mnie omówione s! potencjalne, istniej! tylko
w wyobra#ni czytelnika, w zwi!zku z czym
mo(na je rozbudowywa%, pomniejsza%, poszerza%. Wszystko znajduje si" pod kontrol!
odbiorcy.
W tytule pracy zada$am pytanie o to,
po co s! utracone biblioteki. Wydaje si",
(e ich funkcja polega na szukaniu nowego

41
42

spojrzenia i wyp$ywa z potrzeby znalezienia
nowych pomys$ów na dzisiejsz! kondycj"
ksi!(ek i czytelnictwa. Nale(y zwróci% uwag"
na to, jak wiele tytu$ów typu: 100 najwa$niejszych ksi%$ek 'wiata, 100 najwybitniejszych
pisarzy wszech czasów, 100 zakazanych
ksi%$ek pojawia si" dzisiaj na rynku wydawniczym. Modna wspó$cze&nie metoda czytania
sk$ania do syntezowania, do ustalania kanonów dla najwybitniejszych, zakazanych, itp.
W tym wszystkim gin! autor i ksi!(ka.
Najwa(niejsze staje si" intentio lectoris, by
pos$u(y% si" inn! formu$! Umberta Eco41.
Wi!(e si" to w oczywisty sposób z kultur! ponowoczesn!, która g$osi potrzeb" stworzenia
nowego typu kultury. „Widmowe” biblioteki s!
jej elementem. Szukaj!c rozproszonych fragmentów zaginionych i utraconych ksi!(ek,
Kelly, Pechmann i Dunin-W!sowicz próbuj!
znale#% odpowied# na pytanie o literatur"
i kultur" dzisiaj.

U. Eco, O bibliotece, prze$. A. Szymanowski, Warszawa 2007, s. 47.
Por. U. Eco [i inni: R. Rorty, J. Culler], Interpretacja i nadinterpretacja, prze$. T. Biedro), Kraków 1996.
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Karolina 'wiek

„Masz przez trzy noce czuwa# przy moim grobie”,
czyli jak pój"# do nieba – przepis Braci Grimm

Jest pó#ne popo$udnie i dwaj j"zykoznawcy (sami nie nazywaj! si" w ten
sposób, jest XIX wiek i nikt jeszcze niczego
si" nie domy&la) siedz! spokojnie w jednym
z pokojów berli)skiej kamienicy. Za chwil"
wpadnie do nich z towarzysk! wizyt! (jest
XIX wiek i wszyscy „ludzie nauki” si" znaj!)
Clemens Brentano. Brentano stara si" by%
cz$owiekiem renesansu, ci!gnie go do ró(nych dziedzin wiedzy, a niedawno wpad$ na
pomys$, (eby na powa(nie zaj!% si" etnograÞ! (jest XIX wiek i tak zwane „ludoznawstwo”
jest teraz bardzo à la mode). W innych cz"&ciach Europy naukowcy zbieraj! ju( ludowe
podania, przy&piewki, opowie&ci i Brentano
my&li, (e to ca$kiem niez$ym pomys$em by$oby zrobi% to samo w ksi"stwach niemieckich
(jest sam pocz!tek XIX wieku i do Bismarcka
mama mówi jeszcze „Ottonku”). On sam nie
ma a( tyle czasu, (eby szuka% informatorów,
wpada wi"c na pomys$, (e cz"&% materia$u
zbior! dla niego inni. Na my&l przychodz! mu
przede wszystkim dwaj bracia, zainteresowani ró(nymi germa)skimi „staro(ytno&ciami”
(jest XIX wiek i zainteresowanie „dawno&ci!”
wzrasta – za sze&%dziesi!t lat pewien Heinrich znajdzie miasto, które nie zagl!da$o
w z"by darowanemu koniowi), wi"c sk$ada
im wizyt". Z pewno&ci! kontakt z lud#mi dobrze im zrobi (Brentano nie wie jeszcze, (e
jednemu z braci a( do tego stopnia, (e jedn!
z rozmówczy) poprosi o r"k"). Jest pó#ne
popo$udnie i Clemens Brentano, pij!c herbat" w salonie jednej z berli)skich kamienic,
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prosi Jakoba i Wilhelma Grimmów o pomoc
w zbieraniu opowie&ci ludowych. Grimmowie do&% ch"tnie przystaj! na propozycj"
znajomego i nader ochoczo zabieraj! si" do
pracy. Zastanawiaj! si", jak podzieli% materia$: w zale(no&ci od regionu pochodzenia?
Od gwary, w jakiej go us$yszeli? Od motywu
przewodniego? Ostateczn! decyzj" postanawiaj! zostawi% Brentanie. W pracy wykorzystuj! klasyczn! metod! XIX-wiecznego etnografa: chc!c unikn!% wpadania w b$oto, bycia
&ciganym przez byd$o rogate i podwórkowe
burki, odnalezionych informatorów zapraszaj! do siebie. Potem w cieple salonowego
kominka wys$uchuj! ludowych opowie&ci. Po
&cianach berli)skiego saloniku przemykaj!
cienie czarownic, diab$ów, Jasiów-je(yków
i – olaboga – staruszek z wi!zkami chrustu
na plecach. Jakob notuje. Kiedy si" zm"czy,
notuje Wilhelm. W ko)cu maj! tyle materia$u,
(e postanawiaj! odwiedzi% Brentan", (eby –
po pierwsze – pochwali% si" efektami swojej
pracy, a po drugie – spyta%, co z nimi robi%
dalej. Clemens przyjmuje ich uprzejmie, ale
ch$odno. Gdzie& w zakamarkach pami"ci
majaczy mu, co prawda, jakie& pó#ne popo$udnie na herbacie u Grimmów, ale, Himmelherrgott, nie mo(e sobie przypomnie%,
dlaczego bracia tak cz"sto do tego nawi!zuj!? W ko)cu Grimmowie przypominaj! mu,
(e mieli realizowa% razem pewien projekt…
Zbieranie opowie&ci… Ludowych… A tak,
Brentano ju( sobie przypomnia$, ale przecie( (XIX wiek!) jest cz$owiekiem renesansu,
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jaki& czas temu zaanga(owa$ si" ju( w inn!
spraw", inny projekt, a o bajkach zupe$nie
zapomnia$! No trudno, dzi"kuje za po&wi"cenie, tak, tak, z pewno&ci! zobaczymy si"
nied$ugo. Do widzenia. Grimmowie zostaj!
w swoim berli)skim mieszkaniu z mnóstwem
Märchen (jest XIX wiek i za kilkadziesi!t lat
Marceli Tarnowski zacznie si" zastanawia%,
czy „ba&nie” s! dobrym t$umaczeniem tego
s$owa) i powi"kszon! rodzin! (syn Wilhelma, Hermann Grimm, za jaki& czas napisze
biograÞ" Micha$a Anio$a). W ko)cu dochodz!
do wniosku, (e szkoda takiej pracy – postanawiaj! zredagowa% zebrane materia$y,
które w latach 1813-1815 ukazuj! si" w kilku
tomach podpisane nazwiskiem braci Grimm
jako Kinder- und Hausmärchen. Wilhelm
i Jakob nie wiedz!, (e stan! si" one, obok
ba&ni pewnego du)skiego neurotyka i (yj!cego dwa stulecia przed nimi francuskiego
arystokraty, klasyk! czytan! dzieciom na
ca$ym &wiecie. Nie mog! wiedzie%.
Swoje ba&nie kieruj! przecie( do
doros$ych.

I martwi% si! tak d%ugo, a' z tego
zamartwienia umar%
Opinia o okrucie)stwie i grozie, jakich
pe$nie s! ba&nie Grimmów, jest ju( prawie
przys$owiowa. Rodzice skar(! si" na forach
internetowych, (e ich dzieci boj! si" ba&ni
braci Grimm (a wol!, jak go okre&li$ jeden
z internautów, „tego cieniasa Andersena”).
T$umaczenie, (e przecie( wszystkie motywy
obecne w tych utworach pochodz! z kultury
ludowej (czy, zgodnie z dzisiejszymi pogl!dami, tzw. „kultury ludowej”), nie pomaga.
I s$usznie, Grimmów bowiem nale(y czyta%
w zupe$nie inny sposób: nie traktowa% ich
jako czytanki na dobranoc dla dziecka, ale
jako utwór dla doros$ego czytelnika. Niew!tpliwie bracia pozostawili wiele elementów
dawnej kultury, wros$ych w fabu$" opowie&ci;
sporo z nich mo(emy dzisiaj z nich wy$owi%.
Nie chcia$abym jednak zajmowa% si" wszystkimi obecnymi w nich w!tkami, ale jednym
z najbardziej kontrowersyjnych. Obecnym
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w wi"kszo&ci utworów Grimmów motywem
&mierci.
Przede wszystkim postawi$am sobie
pytanie, czy Grimmowie zajmuj! si" tym,
co dzieje si" z bohaterem po &mierci? Czy
przekazuj! jak!& wizj" za&wiatów? Mo(emy napotka% w ich utworach postaci nadprzyrodzone, mniej lub bardziej zwi!zane
z chrze&cija)skim &wiatopogl!dem. A to na
go&ci)cu ch$op szukaj!cy chrzestnego napotka ,mier%, a to siedz!cy na cmentarzu
biedak wchodzi w konszachty z diab$em, a to
do chatki ubogiego rolnika puka Pan Bóg.
Bracia bardzo cz"sto odnosz! si" do &wiatopogl!du chrze&cija)skiego – mo(emy nawet
odnie&% wra(enie, (e ich postaci nader cz"sto si" modl!. W dorobku Grimmów znajduj!
si" tak(e przypowiastki, które bezpo&rednio
mówi! o radzeniu sobie ze &mierci! bliskich.
Jednak wydaje si", (e bohaterów, którzy pozostali przy (yciu, nurtuje nie tyle pytanie, jak
osi!gn!% zbawienie i zapewni% je zmar$ym,
ile kwestia, jak sprawi%, by umarli pozostali
umarli?
Status umar$ego w &wiecie Grimmów
wcale nie jest taki pewny, jakby si" mog$o
wydawa%. Przyjrzyjmy si" dwóm do&% podobnym opowie&ciom: Grobowej koszulinie
i Upartemu dziecku. Matce umiera dziecko
– to punkt wyj&ciowy obu historii. W pierwszej
przypowie&ci matka nie mo(e si" uspokoi%,
p$acze dniami i nocami z (alu po stracie
dziecka, a( w ko)cu zaczyna ono pojawia%
si" w ró(nych miejscach domu i obej&cia,
co pot"guje dodatkowo jej (a$o&%. Dziecko
w ko)cu przychodzi porozmawia% z ni! i prosi, by zaprzesta$a p$aczu, bo jej $zy mocz!
koszulk", w której zosta$o pochowane, co
sprawia, (e nie mo(e „spa% w swym podziemnym $ó(eczku”. Osi!ga spokój dopiero,
kiedy matka „poleci$a Bogu swój ból i znosi$a
go w ciszy cierpliwie”. W Upartym dziecku
dziecko równie( nie mo(e odej&% od (ycia
ca$kowicie: pochowane, wci!( wystawia
z mogi$ki r!czk" i jest tak uparte, (e robi
to ponownie po ka(dym przysypaniu. Nie
chce pogodzi% si" ze swoim statusem umar$ego. W ko)cu matka uderza wystawion!
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r!czk", która – zmuszona w ten sposób do
pos$usze)stwa – wraca do grobu. Krn!brny
umar$y, ukarany, wchodzi w oczekiwan! od
niego rol". Oba przyk$ady Þgury umar$ego,
które spotykamy u Grimmów, pokazuj! podej&cie do &mierci w &wiecie braci. Z jednej
strony widzimy zmar$ego, który próbuje
zazna% spokoju, odej&% do wieczno&ci i da%
(ywym spokój, co mo(e si" dokona% dopiero
wówczas, gdy uzyska zado&%uczynienie, domknie wszystkie sprawy w &wiecie (ywych.
Z drugiej mamy do czynienia z umar$ym
niespokojnym, niedaj!cym (ywym spokoju,
o wiele mniej przystaj!cym do wizji chrze&cija)skiej – rodzajem upiora nawiedzaj!cego
&wiat, do którego ju( d$u(ej nie nale(y. Jak
zatem osi!gn!% pokój wiekuisty?

Pójd! pod ko"ció%
szuka# sobie grobu
Pierwszy typ umar$ego (!da zado&%uczynienia. Jego (!danie mo(e by% spowodowane nag$!, tragiczn! &mierci! – tak
jak jednego z bohaterów ba&ni )piewaj%ca
ko'", który zosta$ zamordowany przez brata,
pragn!cego zagarn!% nagrod" za zabicie
dzika pustosz!cego królestwo. Po latach
zostaje odnaleziona ko&% pochodz!ca ze
zw$ok zakopanych przez bratobójc" pod
mostem. Znalazca – pastuszek – sporz!dza
z niej ustnik do piszcza$ki, który wy&piewuje
histori" ukrytej zbrodni:
Ach, pastuszku sprawi!a do z!o'"
*e dmuchasz dzi' w moj% ko'"
Mój brat mnie zamordowa!
Pod mostem mnie pochowa!
Dla dzika sp!yn#!a krew do rzeczki
Dla króla jedynej córeczki

Dopiero po egzekucji mordercy i pochowaniu zw$ok „w pi"knym grobie na
ko&cielnym podwórcu”, zmar$y odchodzi
„spoczywa% w pokoju na wieki”. Podobnie ma
si" rzecz w innej bardziej znanej ba&ni, Krzak
ja!owca. Zazdrosna macocha &cina pasierbowi g$ówk", u(ywaj!c do tego wieka ci"(kiej
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skrzyni. Z cia$ka gotuje zup" dla ojca („–
Wiesz, to danie ogromnie mi smakuje! Do$ó(
mi jeszcze! – Im wi"cej jad$, tym wi"kszego
nabiera$ apetytu i wci!( mówi$: – Do$ó(cie
mi jeszcze, (eby nic nie zosta$o, czuj", (e
wszystko mnie si" nale(y”), a ko&ci zakopuje.
Na prowizorycznym grobie wyrasta ja$owiec,
z którego wylatuje dusza zamordowanego
ch$opczyka zamieniona w ptaszka. Ona tak(e szuka zemsty – wy&piewuje swoj! histori", kiedy zbiera ró(ne przedmioty:
Matula obci#!a mi g!ówk#,
tatulo w potrawce mnie zjad!,
a siostrzyczka Maryjka
zebra!a kosteczki
w w#ze!ek z chusteczki
i pod ja!owcem z!o$y!a.
+wir, "wir, pi#kny ze mnie ptaszek, "wir,
"wir!

Pomog! mu one w wymierzeniu sprawiedliwo&ci – ko$o m$y)skie, b"d!ce wynagrodzeniem od m$ynarczyków za pi"kny
&piew, ptaszek spu&ci macosze na g$ow".
Zmarli nie s! lito&ciwi dla swoich morderców w uniwersum Grimmów. Nic dziwnego, (e tak wa(ny rol" odgrywa w nich zawsze pochówek. Nawet je&li mowa jest tylko
o uduszonej kurce, to kogucik pragnie j! za
wszelk! cen" pochowa%. A cena ta okazuje
si" rzeczywi&cie bardzo wysoka: w kondukcie pogrzebowym gin! kolejno myszy, lew,
nied#wied#, jele), kamienie i w"gielki, a(
w ko)cu sam, zmartwiony biegiem wydarze),
kogucik. Czasami w ba&niach wyst"puj!
te( widz!cy w &mierci jedyne rozwi!zanie
swoich problemów. Opowiadanie Biedny
ch!opiec w grobie z humorem przedstawia
nam histori" bitego przez gospodarza pastuszka. Ch$opiec, utraciwszy zwierz"ta, nad
którymi sprawowa$ piecz", oraz zgubiwszy
otrzymany surdut, postanawia za wszelk!
cen" rozsta% si" z (yciem. Najpierw chce si"
otru% – zamiast trucizny zjada jednak miód,
który gospodyni chowa$a pod $ó(kiem, wmawiaj!c wszystkim, (e to trucizna. Z powodu
podobnego nieporozumienia ch$opiec wypija
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w"gierskie wino gospodarza, co sprawia, (e
„traci zmys$y” i ostatecznie znajduje &wie(o
wykopany grób na przyko&cielnym cmentarzu. S$ysz!c muzyk" weseln! z pobliskiej
gospody utwierdza si" w przekonaniu, (e
w$a&nie umiera, a pobli(u s! ju( anielskie
chóry. I – jak na ba&) Grimmów przysta$o – ostatecznie ginie z wych$odzenia. Raj
w &wiecie Grimmów okazuje si" zimnym
grobem, a &piewy anio$ów – piosenkami
z wiejskiego wesela. Jak niewiele ró(ni si" od
tego obrazka opisana wy(ej wizja podziemnego $ó(eczka, w którym wieczno&% sp"dza
dziecko skar(!ce si" na mokr! koszulk"!
Powró%my jednak do typów zmar$ych:
drugiemu jest znacznie dalej do zbawienia
duszy ni( pierwszemu. O ile bowiem pierwszy ku zbawieniu d!(y, oczekuj!c tylko
doko)czenia spraw zwi!zanych ze &wiatem
(ywych, o tyle drugi nie pragnie wcale odej&%
z tego &wiata, jak przysta$o na zmar$ego.

A teraz ci! udusz!,
czyli z rodzin& tylko na zdj!ciu
,mier% w ba&niach Grimmów wcale
nie jest oczywista. +yj!cy bohater nigdy nie
mo(e by% do ko)ca pewien, czy umar$y pozostanie w swoim grobie, czy postanowi pojawi%
si", ca$kiem (ywy, jeszcze gdzie& na drodze,
z zamiarem prze(ycia nast"pnej przygody.
G$ówny bohater ba&ni O ch!opcu, który nie
wiedzia!, co to strach przekonuje si" o tym
kilka razy. Warto zauwa(y%, (e sam ch$opiec
ma problem z rozpoznaniem, kto w otaczaj!cym go &wiecie jest (ywy, a kto martwy.
Brak l"ku, jaki go cechuje, sprawia, (e tak
samo traktuje ko&cielnego przebranego za
ducha (co dla ko&cielnego ko)czy si" prawdziw! kontuzj!), wisielców, demoniczne koty
i w ko)cu – swoj! (on". Poznaje &wiat jak
ma$e dziecko: nie odró(nia tego, co rzeczywiste, od tego, co ju( do rzeczywisto&ci nie
powinno nale(e%. Jest mu zatem oboj"tne,
czy ma sp"dzi% wieczór na pogaduszkach
z wisielcami przy ognisku (zirytowany ich niech"ci! do rozmowy w ko)cu zasypia), czy na
grze w kr"gle z „odra(aj!cym cz$owiekiem”
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z zakl"tego zamku. Cz$owiek ten zreszt!
niejako parodiuje swoje zmartwychwstanie,
zrastaj!c si" z dwóch po$ówek w jedn! ca$o&% na oczach ch$opaka. A kiedy ju( wydaje
si", (e reszta mieszka)ców zaczarowanego
zamczyska to wy$!cznie demony i szkielety,
na scenie pojawia si" orszak pogrzebowy,
co budzi nawet weso$o&% bohatera, który
otwiera trumn" i z rado&ci! stwierdza, (e le(y
w niej jego – co prawda, przera#liwie zimny,
ale jednak – kuzynek. „Któremu si" niedawno
zmar$o”, obwieszcza ch$opak, ale spragniony
towarzystwa zabiera trupa do $ó(ka, (eby go
troch" rozgrza%, co przynosi nawet lepsze
od zamierzonych efekty. Kuzynek budzi si"
do (ycia, ogrzany ciep$em (ywego cia$a,
i z energi! wykrzykuje: „A teraz ci" udusz"!”
Zmar$y, który powraca do &wiata (ywych,
okazuje si" ju( kim& zupe$nie innym ni( za
(ycia.
Równie bole&nie przekonuje si" o tym
bohater Bajki o dwóch braciach, któremu g$ow" odcina podst"pny dworzanin, pragn!cy
odebra% mu r"k" ksi"(niczki. Ma on jednak
troch" wi"cej szcz"&cia ni( wspomniany
wcze&niej brat, z którego zosta$a tylko &piewaj!ca ko&%. Zwierz"ta tworz!ce jego orszak
znaj! bowiem magiczny sposób na o(ywienie zmar$ego – cudowny korze). Wk$adaj! go
umar$emu do ust, po czym przyk$adaj! g$ow"
do cia$a i czekaj! na efekt. Zmar$y o(ywa, ale
w bolesny i namacalny sposób przekonuje
si", (e powracanie do (ycia jest zupe$nie
na opak w stosunku do praw boskich – jego
g$owa przyros$a ty$em na przód.
Nie jest to zreszt! jedyny sposób na
o(ywienie zmar$ego. W &wiecie Grimmów
mo(na jeszcze wyprawi% si" po wod" (ycia.
Droga po ni! jest jednak bardzo niebezpieczna, szczególnie dla ludzi zbyt dumnych, by
pomaga% ubogim lub chocia( odpowiada%
na pytania nieznajomych. Ostatecznie wod"
mo(na zdoby% kosztem kilku lat upokorze),
wygnania i co najmniej jednego zamachu
na w$asne (ycie. Przywracanie umar$ych
do (ycia nie jest zadaniem prostym, a kiedy w ko)cu si" udaje, przynosi zazwyczaj
efekty odwrotne do zamierzonych. ,wiat,
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zdaj! si" mówi% Grimmowie, jest urz!dzony
w okre&lony sposób. Mo(na go zmienia% za
pomoc! magicznych sztuczek, mo(na nawet
próbowa% oszuka% &mier%, ale p$aci si" za
to wysok! cen". Czasami tak!, jak! zap$aci$
chrze&niak ,mierci, któremu pomog$a ona
w medycznej karierze: „Teraz otrzymasz
ode mnie podarunek chrzestny. Uczyni" ci"
s$awnym lekarzem. Kiedy zawezw" ci" do
chorego, uka(" ci si" zawsze: je&li b"d" sta$a
u wezg$owia chorego, mo(esz go &mia$o zapewni%, (e przywrócisz mu zdrowie, daj mu
tylko tego ziela, a wnet wyzdrowieje; je(eli
jednak zobaczysz mnie w nogach chorego,
powiedz rodzinie, (e nie ma ju( dla niego
ratunku, a wiedz, (e (aden lekarz na &wiecie
nie zdo$a go wówczas uleczy%. Strze( si"
jednak, aby& cudownego ziela nie u(y$ wbrew
mojej woli, bo mog$oby si" to #le sko)czy%
dla ciebie”. Ale ch$opak próbuje j! oszuka%
– raz z lito&ci, raz dla korzy&ci, w ko)cu
z mi$o&ci do pacjentki. Chrzestna jest jednak
m&ciwa – prowadzi lekarza do groty pe$nej
&wieczek; ka(dy p$omyczek to czyje& (ycie.
Jak si" domy&lamy, ch$opak musi odda% swój
p$omyczek w zamian za uratowane (ycie. Ze
,mierci! nie da si" wchodzi% w uk$ady.

Przepis na zbawienie
,mier% mo(na jednak przeczu% – tak
jak czyni to bogaty ziemianin z ba&ni Mogi!a,
kiedy spogl!da na swoje bogactwa i zamy&la
si" nad swoim dotychczasowym post"powaniem. Kiedy przychodzi do niego biedak
(„Wiem, panie, (e nie lubicie dzieli% si" z nikim ani odrobin!. Ale staj" przed wami, bo ledwo ju( (yj". Dzieci moje g$oduj!. Po(yczcie
mi, prosz", cztery miary (yta”), postanawia
da% mu dwukrotnie wi"cej, ale stawia warunek: „Jak umr", masz przez trzy noce czuwa%
przy moim grobie”. I po trzech dniach bogacz
jest ju( martwy, a biedak – chocia( zupe$nie
nie ma na to ochoty – idzie na jego grób.
Pierwsza i druga noc mijaj! spokojnie. Trzeciej nocy pojawiaj! si" pokusy. Na cmentarzu
ch$op spotyka nieznajomego cz$owieka, który
okazuje si" (o$nierzem, chwilowo bez pracy.
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Posta% w"druj!cego (o$nierza jest w kulturze
ludowej jednym z motywów przypisanych
drodze, bytem po&rednim, niezwi!zanym
z (adnym miejscem – nic dziwnego, (e
biedak spotyka go trzeciej nocy, kiedy wa(!
si" losy duszy bogacza. +o$nierz za pomoc!
fortelu pomaga mu oszuka% diab$a, który zjawia si" tej nocy, by zabra% dusz" umar$ego
do piek$a.
Nie liczy si" bowiem jego post"powanie za (ycia – ostatni uczynek by$ aktem mi$osierdzia wobec biedaka, którego stra( tego(
przy mogile oraz fortel (o$nierza zagwarantowa$y ochron" przed diab$em. „W ten sposób
uratowana zosta$a biedna grzeszna dusza”.
+o$nierz nie chce swojej cz"&ci z$ota,
które da$ im diabe$. Postanawia sko)czy%
(ycie w"drowca i zamieszka% z ch$opem.
Nic dziwnego. W ko)cu ludzie o niejasnym
statusie cz"sto miewali po &mierci k$opoty
z byciem naprawd" martwymi. Ale to ju(
zupe$nie inna historia.

***
Wykorzysta$am nast"puj!ce przek$ady ba&ni braci Grimm: Grobowa koszulina
(Das Totenhemdchen), prze$. J. Fija$kowski,
Uparte dziecko (Das eigensinnige Kind),
prze$. E. Bielicka, )piewaj%ca ko'" (Der singende Knochen), prze$. J. Fija$kowski, Krzak
ja!owca (Von dem Machandelboom), prze$.
E. Bielicka, Biedny ch!opiec w grobie (Der
arme Junge im Grab), prze$. J. Fija$kowski,
Bajka o jednym takim co wyruszy! w 'wiat,
$eby strach pozna" (Märchen von einem,
der auszog, das Fürchten zu lernen), prze$.
E. Bielicka, Bajka o dwóch braciach (Die zwei
Brüder), prze$. M. Tarnowski, Kuma )mier"
(Der Gevatter Tod), prze$. M. Tarnowski, Mogi!a (Der Grabhügel), prze$. E. Czekajowa.
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Micha$ Olczak

E. A. Poe, G. H. Wells – czas fantastyczny

W konstrukcji literatury fantastycznej,
a zw$aszcza science Þction, cz"sto bardzo
istotne jest specyficzne pojmowanie czasu. Wykresem tego czasu staje si" ju( nie
linia prosta, ale p"tla, w której mo(e doj&%
do na$o(enia si" elementów z ró(nych rzeczywisto&ci. Stwarza to pisarzom rozliczne
mo(liwo&ci konstruowania &wiatów przedstawionych. Dzi& znamy mnóstwo powie&ci,
a tak(e Þlmów wykorzystuj!cych ten motyw,
cho%by Dzienniki gwiazdowe Lema.
Przeprowadzona przeze mnie analiza wybranych opowiada) pozwala dojrze%
dodatkowe aspekty twórczo&ci E. A. Poego,
dzi"ki którym jawi si" on ju( nie tylko jako
autor opowiada) grozy, lecz tak(e fundator
fantastycznego rozumienia czasu, co, warto podkre&li%, w szczególny sposób $!czy
go z gatunkiem science Þction. S!dz", (e
w wykorzystaniu w$a&nie tego motywu tkwi
mocny argument pozwalaj!cy okre&li% autora
Czarnego kota mianem twórcy prefantastyki
naukowej. Zauwa(a to John Tresh, kiedy pisze, (e w opowiadaniach Poego pojawia si"
ju( ruch nie tyle w przestrzeni, ile w czasie1.
Nie mo(emy tam znale#% jednak wyczerpuj!cej analizy tego problemu, jest to bowiem
praca o charakterze przegl!dowym.
W opowie&ciach (R#kopis znaleziony w butelce, W bezdni malströmu)

przedstawiony czas swoimi w$a&ciwo&ciami
bardzo przypomina ten obecny w dzie$ach
wielu pó#niejszych twórców gatunku science
Þction. Poe nie zawiera jednak w utworach
wyra#nej reßeksji na temat jego natury. Nie
pojawia tak(e si" odpowied#, dlaczego czas
ma wyj!tkowe w$a&ciwo&ci. W toku analizy
okazuje si" dopiero, (e przedstawione sytuacje mog! by% zinterpretowane jako efekt
dzia$ania fantastycznego czasu. Gdyby nie
interpretacja, mog$yby pozosta% niezauwa(one, st!d zasadno&% tworzenia tej pracy.

Krótka historia czasu
Zanim jednak przejd" do bli(szego
omówienia zagadnienia, spróbuj" przedstawi% pokrótce, jak na przestrzeni dziejów
zmienia$y si" koncepcje czasu, oraz jakie
implikowa$y konsekwencje. Uzmys$owi to
nam epokowe dokonanie autora Czarnego
kota oraz wp$yw, jaki wywar$ na swoich
nast"pców. Pozwoli tak(e lepiej zrozumie%
temat tego tekstu, w istocie przekraczaj!cy
zasi"g nauk humanistycznych. Poruszona
tu problematyka powinna w$a&ciwie by%
przedmiotem rozwa(a) fizyki. Mowa tu
o kwestiach natury czasu. Badam jednak
fenomen czasu ukazany w dziele literackim,
co legitymizuje zasadno&% poczynionych tu

1
Artyku$ trudny do zdobycia w Polsce, znale#% go mo(na w antologii Cambridge companion to E. A. Poe,
edited by K. Hayes, 2002. Znalaz$em go na stronie http://books.google.pl/books?id=W755ymfap4sC&pg=
=PA113&lpg=PA113&dq=poe+invents+science+Þction+kevin+hayes. J. Tresh, dz. cyt. s. 117. Tekst w oryginale
w j"zyku angielskim, t$umaczenie moje.
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bada). Ponadto rozpatruj" problem czasu
fantastycznego – cho% dostrzegam analogie
ze wspó$czesn! nauk!, w kr"gu wyja&nie)
znajduje si" istnienie czego&, czego sama
nauka dzisiaj nie akceptuje.
Kiedy Poe tworzy$ swoje opowiadania,
a wi"c w pierwszej po$owie XIX wieku, w Þzyce bezwzgl"dnie panowa$ czas newtonowski. Tak pojmowany czas jest uniwersalny,
biegnie w jednakowym tempie w ka(dym
punkcie przestrzeni. Niezale(nie, gdzie znajdzie si" obserwator – wsz"dzie do&wiadczy
up$ywu tego samego czasu, jest on bowiem
nieodwracalny, linearny, biegnie w jednym
kierunku. Towarzyszy mu konsekwentny
podzia$ na przesz$o&%, tera#niejszo&% i przysz$o&%2. Co min"$o, nie mo(e zatem w (aden
sposób by% przywrócone do (ycia. Taki czas
to czas, w którym konsekwencje wydarze)
mo(na przewidzie%, gdy( nie ma miejsca na
jak!kolwiek przypadkowo&%. Ka(dy zaistnia$y fakt jest wynikiem dzia$ania okre&lonej
przyczyny. Dlatego pojawia$y si" rozmaite
deterministyczne teorie, np. wizja Laplace’a,
który g$osi$, (e gdyby istnia$a genialna istota
– „demon”, który zna$by po$o(enie wszystkich
cia$ we wszech&wiecie, umia$by przewidzie%
stan wszech&wiata w dowolnym momencie
w przysz$o&ci3.
Rewolucj" w pojmowaniu czasu przynios$a og$oszona w 1905 roku szczególna
teoria wzgl"dno&ci Alberta Einsteina. Odt!d
czas przesta$ by% rozumiany sztywno, zacz!$ by% pojmowany jako elastyczny, a wi"c
wzgl"dny. Zale(a$ od obserwatora, innego
czasu zatem do&wiadcza$ obserwator punktu
A, innego – punktu B. Odkrycie okre&lono
jako zjawisko dylatacji czasu, a jego najbardziej znamienny przyk$ad to tzw. paradoks
bli#ni!t, którego tre&% wygl!da nast"puj!co:
Jeden z braci bli#niaków zostaje na ziemi,
podczas gdy drugi wyrusza na kilkuletni rejs
rakiet! z pr"dko&ci! blisk! pr"dko&ci &wiat$a.

Kiedy brat odbywaj!cy podró( rakiet! wraca
na ziemi" po up$ywie kilku lat, nie rozpoznaje
swojego brata – zamiast rówie&nika spotyka
bowiem posiwia$ego starca. Sta$o si" tak
dlatego, (e na ziemi w tym czasie up$yn"$o
kilkadziesi!t lat. Up$yw czasu zale(y zatem
od pr"dko&ci. Novum do twierdzenia wprowadzi$a opublikowana w 1916 roku ogólna
teoria wzgl"dno&ci, która zak$ada$a, (e czas
relatywizuje si" tak(e w zetkni"ciu z du(!
si$! grawitacyjn!, jest zale(ny od masy4. Zjawisko dylatacji czasu zosta$o potwierdzone
naukowo, oczywi&cie na bardzo ma$! skal" –
superdok$adny zegar atomowy umieszczony
na pok$adzie samolotu ponadd#wi"kowego
wykazuje zmian" pr"dko&ci czasu w stosunku do takiego samego zegara umieszczonego na Ziemi5.
Chocia( sama teoria wzgl"dno&ci
w pierwotnej postaci nie wyja&nia$a paranormalnych w$a&ciwo&ci czasu znanych
z literatury SF, to z pewno&ci! przyczyni$a
si" do spojrzenia na problem czasu w odmienny sposób. Zach"ci$a do zadawania
pyta) dotycz!cych natury czasu, kwestii podró(y w czasie, mo(liwo&ci przepowiadania
przysz$o&ci, a te z kolei stanowi$y impuls do
tworzenia kolejnych fantastycznych opowiada) i powie&ci.

Lataj&cy Holender
Symbolicznie za wy$om w rozumowaniu czasu uznaj" legend" o Lataj!cym Holendrze, z której w$a&nie skorzysta$ klasyk grozy
przy konstruowaniu fabu$y swojego R#kopisu
znalezionego w butli. Historia Lataj!cego Holendra, legendarnego okr"tu-widmo dryfuj!cego nieopodal wybrze(y Po$udniowej Afryki,
mo(e &wietnie komponowa% si" z zaprezentowanymi tu pomys$ami, je&li spojrzymy
na nie w kategoriach &wiata science Þction.
Istnieje wiele prób wyja&nienia pojawiania si"

2

Zob. P. Davis, Czas Einsteina, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, pod red. A. Mencwela,
Warszawa 2005.
3
Zob. P. Halpern, Na tropach przeznaczenia. Z dziejów przewidywania przysz!o'ci, Warszawa 2004, s. 84-85.
4
Por. tam(e s. 113-126.
5
Zob. tam(e, s. 109.
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tajemniczego okr"tu na morzach. Naukowcy mówi! o zjawisku mira(u, fatamorgany,
które powoduje z$udzenie widzenia obiektu.
Za$amanie &wiat$a powoduje, (e okr"t jest
widoczny, kiedy tak naprawd" go nie ma.
Mo(e równie( znikn!%, kiedy tak naprawd"
jest obecny. Pytanie tylko, dlaczego okr"t
w tym mira(u przybiera wygl!d w$a&nie
statku z XVII w, a nie innych zwyczajnych
statków. Jest jeszcze jedna próba wyja&nienia, o któr! si" pokusi$em zainspirowany
science Þction: jego ukazywanie si" mo(e
by% efektem na$o(enia si" dwóch rzeczywisto&ci czasoprzestrzennych. Okr"t-widmo
to fantom okr"tu z XVII wieku, który pojawia
si" w przysz$o&ci. Obserwatorzy dostrzegaj!
jego stan sprzed kilkuset lat. Omawiany
przypadek stanowi przyk$ad swoistej bilokacji – okr"t przebywa jednocze&nie w dwóch
miejscach; w swojej macierzystej przestrzeni
p$ywa jako pe$nowarto&ciowy materialny
obiekt, a w przysz$o&ci mo(e ukaza% si"
jedynie jako hologram. Reßeksja SF (której
brakuje u Poego odno&nie do tej kwestii) daje
odpowied# na przyczyny tego zjawiska. Aby
lepiej je zrozumie% pos$u(my si" przyk$adem
z Wehiku!u czasu H. G. Wellsa:
Ka(de materialne cia$o rozci!ga% si" musi
w czterech kierunkach i posiada% d$ugo&%,
szeroko&% i trwanie. […] W rzeczywisto&ci
istniej! cztery wymiary: trzy, które nazywamy trzema p$aszczyznami przestrzeni,
i czwarty – czas. Istnieje jednak tendencja do stawiania nieuzasadnionej granicy
pomi"dzy trzema poprzednimi wymiarami
a ostatnim, poniewa( tak si" dzieje, (e
nasza &wiadomo&% biegnie bez przerwy
w jednym kierunku, po linii tego w$a&nie
ostatniego wymiaru, od pocz!tku do ko)ca
naszego (ycia. […] Nie ma bowiem (adnej
ró(nicy pomi"dzy czasem a którymkolwiek
z trzech wymiarów przestrzeni oprócz tej,

(e nasza &wiadomo&% d!(y po linii tego
w$a&nie czwartego wymiaru. […] Przestrze), jak utrzymuj! nasi matematycy,
ma jakoby trzy wymiary, które mo(na by
nazwa% d$ugo&ci!, szeroko&ci! i grubo&ci!,
i daje si" zawsze okre&li% stosunkiem do
trzech p$aszczyzn, z których ka(da le(y
pod k!tem prostym do pozosta$ych. Lecz
pewni zajmuj!cy si" ÞlozoÞ! ludzie zapytali:
dlaczego tylko trzy wymiary, dlaczego nie
jeden kierunek jeszcze pod k!tem prostym
do pozosta$ych? - i starali si" stworzy% geometri" czterowymiarow!. […]

Czas jest tylko rodzajem
przestrzeni [podkr. aut.]6
Tak rozumiany czas si$! rzeczy sk$ania do postawienia pytania o mo(liwo&% przemieszczania si" w nim, poniewa( mo(liwo&%
ruchu w przestrzeni jest czym& oczywistym.
Podró(nik w Czasie potrzebuje do tego
specjalnej machiny. Tutaj obiekt w wymiarze
czasu przemie&ci$ si" samoistnie i partycypuje w swojej nienaturalnej przestrzeni. Nasuwa
si" kolejne pytanie: co spowodowa$o, (e
mog$o doj&% do tego zjawiska, jakie s! jego
przyczyny?
Próby ich poznania mo(e dostarczy%
analiza opowiadania Poego, przy tworzeniu
którego pisarz mia$ pos$u(y% si" w$a&nie legend! o przekl"tym statku-widmie7. G$ówny
bohater w czasie rejsu statkiem do Wysp
Sundajskich do&wiadcza gwa$townego sztormu, po kilku dniach dryfowania dostrzega
tajemniczy okr"t, którego opis nasuwa mu
tak(e hipotez", (e jest to przybysz z przesz$o&ci. Okr"t jest nienaturalnie ogromny,
o(aglowany, „z otworów dzia$owych stercza$
rz!d mosi"(nych luf”8. Kiedy po zderzeniu
statków feralny podró(nik zostaje przerzucony na pok$ad tego olbrzyma, rzecz okazuje
si" jeszcze bardziej dziwna – oto spotyka tam

6

H. G. Wells, Wehiku! czasu, prze$. F. Wermi)ski, Warszawa 1986, s. 10-11.
Korelacje s! $atwe do wskazania: narrator opowiadania informuje nas, (e opuszcza port w Batawii, dok!d
w$a&nie mia$ zmierza% Lataj!cy Holender. Podobie)stwa zauwa(y% mo(na tak(e w opisach wygl!du statków
oraz przebywaj!cej na nich za$ogi.
8
E. A. Poe, R#kopis znaleziony w butelce [w:] tego(, Wybór opowiada&, s. 77.

7
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za$og" sk$adaj!c! si" ze starców, którzy zdaj!
si" go nie widzie%. Pomimo spotkania twarz!
w twarz z kapitanem okr"tu pasa(er nie zostaje zauwa(ony. Podobnie jak w przypadku
widma Lataj!cego Holendra spotykamy si"
z partycypacj! typu fantomicznego – bohater
nie mo(e nawi!za% kontaktu z za$og!, gdy(
jest dla niej niewidoczny; wszelkie próby
nawi!zania kontaktu ko)cz! si" Þaskiem.
Tym bardziej zastanawia fakt, (e sam okr"t
istnieje realnie w przestrzeni do&wiadczenia
bohatera. Mo(e on na nim przebywa%, bra%
w r"k" przedmioty ze statku, takie jak narz"dzia, z pomoc! których napisa$ list. Mo(e
nawet wraz ze statkiem zosta% wch$oni"ty do
otworów w ziemi. A wi"c nast"puje nie tylko
widzenie fantomu, lecz tak(e, by tak to nazwa%, realna partycypacja obiektu. W samej
legendzie o Lataj!cym Holendrze brak relacji
ludzi, którzy byliby kiedy& na tym statku i opowiedzieli szczegó$y dotycz!ce za$ogi. Poe nie
zadowoli$ si" biernym na&ladownictwem tej
historii i stworzy$ oryginaln! koncepcj" fabu$y.
I ta szczególna zmiana, której dokona$, ugruntowuje mnie w przypuszczeniach, jakoby
w$a&nie czas by$ odpowiedzialny za obecn!
tu fantastyczno&%. Fakt, (e ludzie z za$ogi nie
mog! zobaczy% si" z podró(nikiem, pozwala
wyci!gn!% wniosek, (e znajduj! si" w innym
wymiarze – ca$y czas (egluj! w XVII wieku,
a na$o(enie si" ich na przestrze) XIX wieku –
wspó$czesnego Poemu – powoduje bilokacj"
obiektu. Nie jest to relacja dwustronna – to
starodawny okr"t pojawi$ si" w przysz$o&ci,
a nie narrator w przesz$o&ci. Dlatego w$a&nie
mo(e on zobaczy% statek i za$og", podczas
gdy zmys$y cz$onków za$ogi nie s! w stanie
zarejestrowa% jego obecno&ci. Transformacja ta pozwala przypuszcza%, (e Poe móg$
mie% &wiadomo&% przyczyny opisywanego
przez siebie zjawiska. Nie podj!$ jednak
próby dok$adnego wyja&nienia go z uwagi na

panuj!c! w ówczesnym &wiecie naukowym
pustk" dotycz!c! tego tematu.
Motyw pojawienia si" starego okr"tu
– tak jak w wypadku Lataj!cego Holendra
– sk$ania do naukowej refleksji, sugeruje
bowiem pojawienie si" obiektu z innej czasoprzestrzeni. Taka próba eksplikacji ma
sens z punktu widzenia dzisiejszych czasów.
Oparcie si" na teorii absolutnego czasu
Newtona obowi!zuj!cej w epoce Poego nie
mog$o da% zadowalaj!cej odpowiedzi, wed$ug niego bowiem omawiany ruch w czasoprzestrzeni by$by po prostu niemo(liwy. Jak
wspomnieli&my, czas Newtona by$ linearny,
zak$ada$ jednokierunkowe przemieszczanie
si". Tutaj obiekt z pewno&ci! zatoczy$ p"tl"
i dzi"ki temu móg$ znale#% si" w przysz$o&ci.
Mo(e to t$umaczy% niewykorzystanie przez
autora takiej metody. Co ciekawe, sam narrator – g$ówny bohater R#kopisu... – darzy$
du(! sympati! nauki przyrodnicze. Ju( na
wst"pie podkre&la, (e „fantazjowanie by$o dla
niego b$ahostk! i czczym rojeniem”9. Mo(e to
by% jeden z rodzajów drwiny, któr! stosowa$
Poe w odniesieniu do pos$ugiwania si" dyskursem naukowym10. Autor Czarnego kota
zdaje si" przemawia% w tonie Shakespeare’a, (e „s! rzeczy na niebie i ziemi, o których
nie &ni$o si" Þlozofom”. Dlatego jak na ironi"
zmusza wykreowan! przez siebie posta% do
zmierzenia si" z czym&, co by$o wcze&niej dla
niej samej tylko powodem do kpiny.
Warto zwróci% uwag", co sprawi$o, (e
bohater R#kopisu... znalaz$ si" w szczególnej
sytuacji. Spotkanie z tajemniczym okr"tem
nast!pi$o przecie( po sztormie i (egludze
w atmosferze niesamowitego pejza(u:
Opad!y nas nieprzejrzane ciemno'ci, nie
sposób by!o si#gn%" wzrokiem dalej ni$ na
dwadzie'cia kroków. Okr#t spowija! mrok
odwiecznej nocy; nie rozja'nia!a go nawet

9

E. A. Poe, dz. cyt., s. 73.
Ten sam motyw pojawia si" te( w Przygodach Gordona Pyme’a, w których pojawia si" szyderczy ton odno&nie
do mo(liwo&ci nauki. Porównaj tak(e opowiadanie Pogaw#dka z Mumi%, w którym zostaje poddana w w!tpliwo&%
donios$o&% odkry% nowoczesnej cywilizacji. Stosunek Poego do nauki dobrze okre&la jako „zwi!zek mi$o&ci
i nienawi&ci” anonimowy autor artyku$u The Thought of a Thought – Edgar Allan Poe, dost"pnego na stronie:
http://www.mathpages.com/home/kmath522/kmath522.htm.
10
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ßuorescencja morza, do której przywykli'my
w tropikach. […] Woko!o roztacza!a si#
sama groza, g#sty mrok i przyt!aczaj%ce,
rozhukane czarne odm#ty11.

raz ponosi!y nas naprzód tylko o kilkaset
jardów, to znów o ca!y niemal obwód leja.
Przy ka$dym poruszeniu obni$ali'my si#
z wolna, lecz dostrzegalnie12.

Pozwala to na wyci!gni"cie wniosków, (e do do&wiadczenia czasu w ten nietypowy sposób konieczne jest znalezienie si"
w okre&lonej, wyj!tkowej przestrzeni i specyÞcznych warunkach. Zwyk$a przestrze),
jaka otacza nas na co dzie), nie mo(e spowodowa% przenikania si" wymiarów, dlatego
akcj" umiejscowiono na wzburzonym morzu.
Poe podkre&la rol" anomalii przyrody w relatywizowaniu si" czasu, w przeciwie)stwie
do Wellsa, który, by to pokaza%, potrzebuje
cudownego wynalazku.

Ten opis sugeruje nam kolejn! przes$ank", (e aby dosz$o do rozdwojenia si",
zrelatywizowania czasu, trzeba nie tylko
przebywa% w odpowiedniej przestrzeni, musi
jeszcze zaistnie% dodatkowy warunek. Jest
nim ruch z ogromn! pr"dko&ci! – korelat
z teori! wzgl"dno&ci. Od opisów szybko&ci
a( roi si" w opowiadaniu, wymie)my niektóre
z nich: „gnali&my z wiatrem na z$amanie karku”13, „p"dzili&my prosto w rozjuszony wir”14,
„$ód# zrobi$a ostry zwrot w lewo i pomkn"$a
jak strza$a w nowo obranym kierunku” 15,
„zawrotny dookolny p"d”16 i, co wa(ne, a co
podkre&la ostatni cytat, ruch ten jest kolisty,
powoduje dzia$anie si$y od&rodkowej, która
utrzymuje okr"t w pozycji pionowej.
Kiedy statek wiruje w sztormie, zachowuje si" jak zbli(aj!ca si" do pr"dko&ci &wiat$a rakieta Einsteina, z tym, (e dokonuje si"
to niejako odwrotnie do tezy Þzyka, mówi!cej
o spowolnieniu czasu w zwi!zku z rosn!ca
pr"dko&ci!. W przestrzeni, jaka wytworzy$a
si" w malstromie, czas pod wp$ywem pr"dko&ci musia$ tak(e przyspieszy% swój bieg,
podczas gdy w przestrzeni poza sztormem
bieg$ w naturalnym tempie. Dlatego rybak
móg$ postarze% si" tak znacznie, kiedy jego
znajomi do&wiadczyli up$ywu zaledwie kilku
chwil. Obecno&% anomalii czasu potwierdza
nienormalne zachowanie si" kieszonkowego
zegarka m"(czyzny, który zatrzyma$ si" tu(
przed katastrof!.
Oczywi&cie, mo(na próbowa% si"
spiera%, czy bohater rzeczywi&cie do&wiadczy$ dylatacji czasu. W jego &wiadomo&ci
przyczyn! postarzenia si" jest po prostu
ogromny l"k, jaki prze(y$:

Trójk&t Bermudzki
Tez" t" zdaje si" potwierdza% kolejne
opowiadanie E. A. Poego podejmuj!ce zagadnienie do&wiadczenia czasu. W Bezdni
malströmu opisuje bardzo ciekawy przypadek, tak(e z punktu widzenia samej teorii
wzgl"dno&ci Einsteina. Nasuwa on bowiem
skojarzenia ze zjawiskiem dylatacji czasu.
Bohater tego opowiadania – rybak z okolic
Norwegii – jest osob! bardzo star!. Nie
stanowi$oby to nic zaskakuj!cego, gdyby nie
fakt, (e uwa(a on, (e jeszcze przed trzema
laty, nim spotka$o go niefortunne wydarzenie,
by$ m$ody. Zaskakuj!cej przemiany cia$a dozna$, kiedy okr"t, na którym przebywa$ wraz
z bra%mi, wpad$ w pot"(ny pr!d morski – malstrom. Wstrz!sany pot"(nymi falami statek
wirowa$ z ogromn! pr"dko&ci!, by$ wci!gany
do g$"bi morza:
Wirowali'my woko!o – wszelako obrót nasz
nie odbywa! si# jednostajnym ruchem, lecz
zawrotnymi wahnieniami i podrywami, co
11
12
13
14
15
16

E. A. Poe, dz. cyt., s. 76.
E. A. Poe, W bezdni malströmu, [w:] tego(, dz. cyt., s. 249-250.
Tam(e, s. 245.
Tam(e, s. 246.
Tam(e, s. 246.
Tam(e, s. 249.
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[...] sze'" godzin 'miertelnego strachu, jakie
podówczas wycierpia!em, z!ama!o mnie na
ciele i duchu17.

Trudno spodziewa% si" opartej na
wiedzy naukowej &wiadomo&ci u prostego
cz$owieka i podejrzewa% go wiedz", (e to
w$a&nie pewna dziwna w$a&ciwo&% czasu sta$a si" przyczyn! jego nieszcz"&cia. Niektóre
wzmianki pozwalaj! nam si" domy&la%, co
tak naprawd" wówczas zasz$o. Samo posiwienie rybaka mog$oby by% jeszcze wyt$umaczone prze(yciem ogromnego stresu, ale
sam narrator okre&la bohatera jako starca, co
wi!(e si" jeszcze z innymi skutkami, nie tylko
z posiadaniem bia$ych w$osów. Do cech w$a&ciwych staro&ci nale(a$oby wliczy% jeszcze
poczucie niedo$"(no&ci – starzec z trudem
wchodzi na szczyt góry – oraz zmian" wygl!du cia$a – np. wyst"powanie zmarszczek.
Na ko)cu opowiadania dowiadujemy si", (e
rybak po uratowaniu z paszczy wiru, wy$owiony na pok$ad, nie zosta$ rozpoznany przez
kolegów, gdy( nie tylko mia$ siwe w$osy, lecz
w jego wygl!dzie zasz$a tak(e jeszcze jedna
zmiana, mianowicie, „ca$kiem zmieni$ si"
na twarzy”18. Trudno przyj!%, by wszystkie
wymienione wy(ej symptomy by$y tylko wynikiem sze&ciogodzinnego zdenerwowania
m$odego m"(czyzny w pe$ni si$. Poza tym,
gdyby postarzenie si" by$o tylko wynikiem
strachu, Poe móg$by równie dobrze zastosowa% ten motyw w innych opowiadaniach,
gdy( wiele z jego postaci prze(ywa chwile
grozy. Taki opis sytuacji w$a&nie w tym utworze sugeruje, (e Poe, konstruuj!c posta%
swojego bohatera, mia$ &wiadomo&%, (e
jego tragedia wi!(e si" z wp$ywem anomalii
czasu.
Motyw koreluje ze wspó$czesnymi
opowie&ciami zjawisk paranormalnych. Podobne historie maj! wydarza% si" w rejonie
17
18
19
20
21
22

Trójk!ta Bermudzkiego po$o(onego w po$udniowo-wschodnich okolicach wybrze(y
Ameryki Pó$nocnej, gdzie w samych latach
1945–1974 dosz$o do tajemniczych znikni"%
ponad stu okr"tów i samolotów19. Cho% istnieje wiele prób t$umaczenia tego zjawiska,
m.in. teoria zakrzywie) czasoprzestrzeni
prowadz!cych w inne wymiary20, nikt nie
jest w stanie powiedzie%, co tam naprawd"
si" dzieje. Poniewa( (aden z ludzi, którzy
spotkali si" z tym fenomenem, nie wróci$ ju(
do tego &wiata. Taki los zapewne spotka$by
bohatera opowiadania Poego, sam zaznacza
on, (e:
[…] przytraÞ!a mi si# przygoda, jaka nigdy
wcze'niej nie by!a udzia!em zwyk!ego
'miertelnika – czy te$ z jakiej nikt przede
mn% nie wyszed! $ywy, aby o niej za'wiadczy"21.

Swoje uratowanie zawdzi"cza on spostrzegawczo&ci – zaobserwowa$, (e obiekty
cylindrycznego kszta$tu utrzymuj! si" na
wodzie, wi"c zdecydowa$ przywi!za% si" do
beczki, która zgodnie z prawem Archimedesa
wyp$yn"$a na wierzch.
W rejonie Trójk!ta Bermudzkiego znany jest przypadek dylatacji czasu, zwi!zany
ze spowolnieniem jego biegu. Pod koniec lat
sze&%dziesi!tych ubieg$ego wieku samolot
towarzystwa National Airlines znik$ z radarów, potem pojawi$ si" za dziesi"% minut. Nie
by$oby mo(e w tym nic szczególnego, gdyby
nie to, (e czas zegarków pilotów samolotu
pokazywa$ godzin" wcze&niejsz! o dziesi"%
minut w stosunku do czasu na lotnisku22.
Okazuje si" zatem, (e pewne fenomeny nie
musz! by% traktowane ca$kowicie fantastycznie. Kwestie podró(y w czasie dyskutuj! dzi&
Þzycy. Poza tym sam fakt opisany w W bezdni... jest sui generis preÞguracj! odkrycia

Tam(e, s. 235.
Tam(e, s. 252.
Ch. Berlitz, Trójk%t bermudzki, prze$. L. Kolanko, Pandora 1993, s. 5.
Tam(e, s. 6.
E. A. Poe. W bezdni..., op. cit, s. 235.
Zob. tam(e, s 89.
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zjawiska dylatacji czasu przed Einsteinem,
je&li wir potraktujemy jako metafor" p"dz!cej
rakiety.
Nawet je&li wydarzenia opisane przez
Poego nie maj! szansy zaistnie% w rzeczywistym &wiecie, to podejmuj! i antycypuj!
kwestie, które sta$y si" tak naprawd" problematyczne po odkryciach Einsteina, a wi"c

Mishellanea8_1.indd 31

31
niemal po stu latach latach od napisania
przez Poego jego opowiada). E. A. Poe
pokaza$ w ten sposób, (e swoim geniuszem
zdecydowanie wyprzedzi$ epok", w której
tworzy$. Swoj! aktualno&ci! we wspó$czesnych czasach mo(e zaskakiwa% podobnie
jak Leonardo da Vinci konstruuj!cy machiny
lataj!ce.
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Krzysztof Niewiadomski

Poezja, grzech i dramat wiary

Przed rokiem 2005 wydawa$o si",
(e sytuacja jest jasna – Wojciech Wencel
wyda$ cztery tomy poetyckie oraz dwa tomy
szkiców, z których pierwszy1 zosta$ odebrany
jako jego manifest. Gda)ski twórca sta$ si"
modelowym przyk$adem poety-klasycysty,
w którego twórczo&ci dominuje aÞrmatywne
podej&cie do chrze&cija)stwa. W jego wierszach pojawia$a si" wprawdzie tematyka
zwi!zana z cierpieniem i grzechem, ale nigdy
nie przys$ania$a ona ogólnej harmonii. Tak
postrzegana poezja Wencla doskonale nadawa$a si" do wpisywania w ogólne schematy
interpretacyjne, z których najs$ynniejszym by$
bez w!tpienia lansowany przez Karola Maliszewskiego podzia$ polskiej sceny poetyckiej
ko)ca dwudziestego wieku na „barbarzy)ców” i „klasycystów”.
Wyrazem przedstawionego wy(ej
modelu odbioru by$a chocia(by krytycznoliteracka dyskusja Przemys$awa Czapli)skiego
z Piotrem ,liwi)skim prowadzona w roku
1997 po publikacji najnowszych wówczas
tomów Krzysztofa Koehlera i Wencla2. Pierwszy krytyk wypowiada znamienne s$owa,

b"d!ce ogóln! ocen! postawy twórczej wybranej przez obu poetów:
To ju$ nie jest poezja metaÞzyczna, a wi#c
poezja poszukuj%ca jakiego' nadrz#dnego
!adu nawet za cen# herezji. [...] W rezultacie z wierszy obu poetów znikn#!y konßikt,
problem, pytanie, w%tpienie, a wi#c to, co
o'mieli!bym si# uzna" za podstaw# prawdziwej m%dro'ci. Klasycyzm w wydaniu
Wencla i Koehlera jest chwilami bezproblemowy, tak jakby doszli Oni do Ostatecznego
Porozumienia w Sprawach Zasadniczych.
Dlatego ich wiersze to cz#sto sielanki metaÞzyczne3.

W opinii Czapli)skiego pobrzmiewa
pewien protekcjonalizm wobec wyborów
podj"tych przez obu poetów. Jawi! si" w niej
oni jako bardzo zdolni twórcy, którzy poszli na
$atwizn". Poezja religijna, w odró(nieniu od
metaÞzycznej, oferuje bezproblemowy pakt
ze &wiatem. Opowiedzenie si" za jednym,
jasno okre&lonym systemem warto&ci prowadzi do uproszczenia twórczo&ci poetyckiej4.

1

W. Wencel, Zamieszka" w katedrze. Szkice o kulturze i literaturze, Warszawa-Z!bki 1999.
K. Koehler, Partyzant prawdy, Warszawa-Kraków 1996; W. Wencel, Oda na dzie& 'w. Cecylii, Gda)sk 1997.
3
P. Czapli)ski, P. ,liwi)ski, Dlaczego klasycy, [w:] „Kartografowie dziwnych podró$y”. Wypisy z polskiej krytyki
literackiej XX wieku, pod red. M. Wyki, oprac. K. Biedrzycki, J. Fazan, D. Kozicka, M. Urbanowski, J. Zach,
Kraków 2004, s. 507. Pierwodruk: „Megaron”, maj 1997. Tekst opublikowano tak(e w ksi!(ce: P. Czapli)ski,
P. ,liwi)ski, Kontrapunkt. Rozmowy o ksi%$kach, Pozna) 1999, s. 99-102.
4
Sam Wencel bardzo ostro oponuje przeciwko $!czeniu poezji religijnej z intelektualnym bana$em. Przyk$adem
mo(e by% jego obrona tomu Czarny kwadrat autorstwa Tadeusza D!browskiego przed negatywnymi opiniami
Jerzego Franczaka i Andrzeja Franaszka: „Nie zajmowa$bym si" g$upstwami opowiadanymi przez panów krytyków,
gdyby nie fakt, (e kilka lat temu podobne zarzuty kierowano pod moim adresem. To moje wiersze mia$y by%
2
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Odnosz" wra(enie, (e gdzie& mi"dzy wersami kryje si" krytyka samej postawy religijnej,
rozumianej jako przyj"cie nauczania jednej
religii i odrzucenie jako b$"dnych innych propozycji wyja&nienia &wiata.
Nieco inaczej patrzy na ca$! spraw"
,liwi)ski, który dostrzega, (e przyj"te przez
niego i Czapli)skiego za$o(enie o pozytywnym warto&ciowaniu postawy w!tpi!cej
wcale nie jest takie bezdyskusyjne:
A mo$e z!udzeniem jest s%dzi", i$ konßikt,
niepewno'", niespe!nienie, «poszukiwanie»
i «próba», wieczne i oczywi'cie nadaremne
«czyhanie na Boga», autoironia, sceptycyzm etc. dowodz% g!#bszych i prawdziwszych stosunków ze 'wiatem i ewentualnie
z Bogiem (Bogiem intelektualistów, Pascala
i Camusa, rzecz jasna), $e same nie staj% si#
nigdy metaÞzycznym bana!em i duchowym
kiczem? A mo$e (le oceniamy ów aprioryzm
i niedramatyzm wiary? Mo$e – przera$eni
autorytaryzmem – nie doceniamy tkwi%cej
w ludziach potrzeby prawdy i autorytetu,
potrzeby bardzo kulturotwórczej5.

Ostatecznie ,liwi)ski dochodzi do $askawej konkluzji, (e „poezja religijna nie jest
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przecie( wybrykiem, wszak sztuka od pocz!tku wi!za$a si" z kultem”6. Mimo wi"kszego
zrozumienia dla pisarstwa religijnego tak(e
i ,liwi)ski przyjmuje tez", (e – w odró(nieniu
od poezji metaÞzycznej – jest ono z zasady
niedramatyczne7. I tutaj tkwi chyba sedno
problemu. Obaj krytycy nie dostrzegaj! przestrzeni do&wiadczenia religijnego, które mo(e
przebiega% w sposób dramatyczny i otwiera%
cz$owieka nie na przyj"cie prostej, konsolacyjnej prawdy, ale na dotkni"cie tragiczno&ci
ludzkiej kondycji. Nie trzeba bowiem w!tpi%
i pozostawa% w konßikcie z Bogiem, aby opisa% tragiczno&% istnienia. Taka próba zosta$a
wkrótce podj"ta przez samego Wencla. W roku
2005 opublikowa$ on poemat Imago Mundi,
który utrzymany jest w zupe$nie innym tonie ni(
wcze&niejsze ksi!(ki poety. Mo(na wr"cz mówi% o „kompromitacji klasycyzmu”, deÞniuj!cego dotychczasow! twórczo&% Wencla8. Mi"dzy
kontemplacyjn! pie&ni! pierwsz!, opisuj!c!
stworzenie &wiata, a zamykaj!c! poemat fraz! „kiedy si" nasz! wiar! wype$ni$o S$owo”9
opowiedziana zosta$a bowiem historia upadku, opowie&% o przebywaniu w cieniu grzechu.
Wencel nie pisze w Imago Mundi o odrzuceniu katolickiej ortodoksji; pokazuje za
to, jak bolesne mo(e by% napi"cie mi"dzy

siedliskiem potwornie banalnych prawd oraz pozbawionych dramatu wyzna) religijnych. Do niedawna wydawa$o
mi si", (e u(ywaj!c tych poj"ciowych cepów, mo(na deprecjonowa% wy$!cznie poetów otwarcie przywo$uj!cych
tradycj" biblijn!, scholastyczn! czy liturgiczn!. Okazuje si" jednak, (e nawet Bogu ducha winny D!browski,
którego poezja jest &wiadectwem ca$kiem &wieckiej rozpaczy, nie mo(e spa% spokojnie. A wszystko przez kilka,
podminowanych ironi! i ÞlozoÞcznym dystansem, sygna$ów metaÞzycznej t"sknoty. Par" lat temu (eby uchodzi%
za religijnego banalist", trzeba by$o da% sygna$, (e nie kwestionuje si" prawd wiary. Dzi& wystarczy w wierszach
napisa% s$owo Bóg z wielkiej litery, by sta% si" epigonem Karola Wojty$y, ks. Jana Twardowskiego i Starego Dobrego
Ma$(e)stwa. Krytycy mog! ok$ada% autora swoimi poj"ciowymi cepami, nie przeczytawszy ksi!(ki.” (W. Wencel,
Tadeusz D%browski jako Stare Dobre Ma!$e&stwo, cyt. za: www.44.org.pl, dost"p z dnia 7 IV 2010 r.).
5
P. Czapli)ski, P. ,liwi)ski, dz. cyt., s. 507-508.
6
Tam(e.
7
Warto odnotowa%, (e ,liwi)ski w cytowanym tek&cie s$usznie dostrzega sztuczno&% podzia$u na barbaryzm
i klasycyzm. Krytyk widzi bowiem wiele podobie)stw w postawie twórczej Wencla i Marcina ,wietlickiego.
Opinia ta w m!dry sposób antycypowa$a pó#niejsze z$agodzenie krytyki wypowiadanej przez Wencla wobec
poezji autora Zimnych krajów. Dosz$o nawet do tego, (e gda)ski poeta broni$ na $amach „Rzeczpospolitej”
(w wydaniu z dnia 13 XII 2008 r., tekst )wietlicki trup? dost"pny jest wci!( w wydaniu internetowym dziennika:
www.rp.pl, dost"p z dnia 7 IV 2010 r.) ,wietlickiego przed atakami &rodowiska „Krytyki Politycznej”. Z drugiej
strony, ,wietlicki ironizowa$ na temat wolty Wencla w wierszu Tobó!: „wi"c P. Dunin-W!sowicz opowiada mi
// dramatyczne spotkanie z W. Wenclem, // który mu zdradzi$, (e ,wietlicki jednak // ma prawo do istnienia
i pisania, za& // m$oda poezja &l!ska raczej nie ma. // Wi"c jestem Ocalony! Ameryko! Rosjo!” (cyt. za wydaniem:
M. ,wietlicki, Wiersze wyprane, Wroc$aw 2007, s. 24-25).
8
A. Nowaczewski, Ból w prawym kolanie, „Pismo Po&wi"cone Fronda”, nr 40, s. 231.
9
W. Wencel, Imago Mundi, Warszawa-Kraków, 2005, s. 53. Wszystkie cytaty z poematu podaj" za tym, do tej
pory zreszt! jedynym, wydaniem.
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rzeczywisto&ci! przyj"tych dogmatów a rzeczywisto&ci! wiary rozumianej jako do&wiadczenie egzystencjalne. Dyskursywna, bardziej
&wiatopogl!dowa ni( religijna pewno&% g$osz!ca bosko&% Jezusa Chrystusa zderzona
zosta$a z realnym prze(yciem obecno&ci Boga
w ludzkim &wiecie. Przedstawiony w omawianym poemacie obraz cz$owieka wymyka si"
prostemu przeciwstawieniu poezji metaÞzycznej i poezji religijnej oraz schematom interpretacyjnym, ka(!cym widzie% w Wenclu jasnego
klasycyst". Pojawia si" dramatyzm – nie jest
to jednak dramat w!tpienia, a grzesznego
upadku, niesprostania w$asnej wizji &wiata,
u$udy ortodoksyjnej doskona$o&ci10.
Kompromitacja klasycyzmu otwiera
pole do przywo$ywania kontekstów innych
tradycji. I tak Jaros$aw Klejnocki skonstatowa$ w swoim szkicu po&wi"conym wspó$czesnej polskiej poezji religijnej, (e
[Wencel] porzuca mówienie w duchu «gloria» i «alleluja» (a zdarza!o mu si# w tym duchu pisa") na rzecz eksponowania grzesznej natury cz!owieka, który bynajmniej nie
zw%tpi! tylko poszukuje na drodze – przyznajmy, mrocznych – przygód egzystencji
potwierdzenia swojej wiary11.

Twierdzenie to prowadzi z kolei do
tezy, (e liryka Wencla przypomina twórczo&%
Miko$aja S"pa Sarzy)skiego:
S#p wszak opisuje g!ównie zmaganie si#
cz!owieka z tym wszystkim, co jest doczesn% tre'ci% $ycia i stanowi jednocze'nie to

wszystko, co cz!owieka od Boga odci%ga.
Ale czyni tak tylko po to, by zwie&czy" kolejny sonet wyznaniem w ostateczne zwyci#stwo Wiary, Nadziei i Mi!o'ci. Podobnie da
si# odczyta" Imago Mundi12.

Opinia Klejnockiego zgadza si" z moj!
pierwotn! intuicj! interpretacyjn!, która kaza$a mi widzie% w podmiocie poematu Wencla
wiele cech wspólnych z konstruktem, zwanym w popularnym odbiorze „cz$owiekiem
baroku” – cz$owiekiem s$abym, rzuconym
w sam &rodek starcia dwóch, nieogarnionych
dla niego pot"g: &wiata doczesnego i rzeczywisto&ci boskiej, nadnaturalnej. Warto
zweryfikowa% t" intuicj". Za p$aszczyzn"
porównania przyjmuj" sposoby, za pomoc!
których zarówno poeci dawni, jak i Wencel
mówili o grzechu. Temat grzesznego upadku
cz$owieka dominuje bowiem w &rodkowych,
najciemniejszych pie&niach Imago Mundi,
a jego tak wyra#na obecno&% w tek&cie poematu najdobitniej chyba sugeruje zmian"
tonacji, w jakiej gda)ski poeta utrzymywa$
swoje wiersze. Poemat Wencla skonfrontuj" z liryk! wybranych autorów tworz!cych
w dobie wczesnego baroku13 (wspomniany
ju( S"p Sarzy)ski14, Sebastian Grabowiecki15, Hieronim (Jarosz) Morsztyn16, Kasper
Miaskowski17).
Warto jeszcze zaznaczy%, (e z natury
subiektywn! intuicj" mo(na w tym przypadku
wesprze% argumentami nieco bardziej obiektywnymi. Przede wszystkim niektóre cechy
poetyki Wencla – sk$onno&% do stosowania
konceptów, obrazowo&% metafor, sensualizm

10
Nieco wbrew antypozytywistycznym standardom warto wspomnie% o biograÞcznym kontek&cie, z którego
wyrasta Imago Mundi. Wencel faktycznie do&wiadczy$ kryzysu – nie tyle mo(e wiary, ile w$asnej religijno&ci;
za&wiadcza o tym jego przejmuj!ca osobista spowied# opublikowana pod tytu$em Jestem cienki Bolek w ramach
cyklu Dekaderon, czyli 10-lecie „Frondy” („Pismo Po&wi"cone Fronda”, nr 33, jesie) 2004).
11
J. Klejnocki, Franciszkanizm kontra tragizm, „Lampa”, nr 12 (21), grudzie) 2005, s. 22.
12
Tam(e.
13
Za robocz! cezur" oddzielaj!c! barok wczesny od pó#nego przyjmuj" tutaj daty 1622 (&mier% Miaskowskiego)
i 1623 (terminus ante quem dla zgonu Hieronima Morsztyna).
14
Interesowa% mnie b"d! nast"puj!ce utwory jego autorstwa: Sonet I. O krótko'ci i niepewno'ci na 'wiecie
$ywota cz!owieczego, Sonet IIII. O wojnie naszej, któr% wiedziemy z szatanem, 'wiatem i cia!em, Sonet V.
O nietrwa!ej mi!o'ci rzeczy 'wiata tego.
15
Sonety: I, III, IV, VII, IX.
16
Wiersze do pokuty si# maj%cego.
17
Elegia pokutna do Pana Boga w Trójcy Jedynego.
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przekazu, antyintelektualizm – zbli(aj! j! do
cech charakterystycznych liryki doby baroku.
Dostrzegam ponadto pewne podobie)stwo
w postawie przyjmowanej przez twórc"
wobec wspó$czesnego mu &wiata. Wencel
to konserwatywny krytyk ponowoczesnej
rzeczywisto&ci, który tworzy swoj! poezj"
w obliczu dokonuj!cego si" jego zdaniem
rozpadu tradycyjnego $adu aksjonormatywnego. Ponowoczesno&% oferuje jedynie
chaotyczne rozedrganie, relatywizuje to, co
dawny system uznawa$ za pewne i &wi"te. Poeci doby wczesnego baroku stan"li
natomiast przed rzeczywisto&ci! rozdart!
gwa$townym konßiktem religijnym, rozbijaj!cym &redniowieczny $ad. Sfera wyobra(e)
metaÞzycznych i postulatów moralnych sta$a
si" polem ideologicznej bitwy. Dosz$o przez
to do „awansu jednostki i poj"cia osobistego
wyboru” 18, który musia$ by% dokonywany
mi"dzy konkuruj!cymi ze sob! wersjami
doktryny. Tym samym „ca$a [...] odpowiedzialno&% za dokonanie wyboru i kosmiczna
wizja wiecznych konsekwencji tego aktu woli
cz$owieka stawa$y si" spraw! jednostkow!
i osobist!”19. Zachwianie ludzkiej pewno&ci
w dziedzinie religii oddzia$ywa$o na ogóln!
wizj" cz$owieka, która przesta$a by% harmonijna i przejrzysta. Zacz"to okre&la% j!
nie za pomoc! jasnych odpowiedzi, a przez
zadawanie pyta) o to „czym jest cz$owiek,
jak powinien zachowa% si" w chwilach trudnych i wa(nych, jaki sens ma i powinno mie%
(ycie”20. Rozpad &wiata utartych wyobra(e)
i zakwestionowanie fundamentalnych prawd
doprowadzi$y tak(e do t"sknoty za $adem
organizuj!cym &wiat:
Niewierze w cz!owieka i jego mo$liwo'ci poznawcze towarzyszy [...] wówczas g!#boka
t#sknota za wiedz% jednolit% i pe!n%, w%tpliwo'ciom religijnym – pragnienie zatracenia
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si# w absurdalnej (bo niemo$liwej do intelektualnej weryÞkacji) wierze21.

Nie chc" by% #le zrozumiany – wcale
nie zrównuj" ze sob! procesów kulturowych
znacz!cych epok" ponowoczesn! z wielk!
zmian! kultury europejskiej doby potrydenckiej (by$by to ahistoryczny nonsens). Istniej!
fundamentalne ró(nice w porównywanych
pejza(ach kulturowych. Chodzi mi jedynie
o stwierdzenie pewnego podobie)stwa:
zarówno Wencel, jak i interesuj!cy mnie
poeci wczesnego baroku stan"li wobec rzeczywisto&ci, która wypad$a z dawnych form,
a wcze&niejszy, harmonijny kosmos zast!pi$
ha$a&liwy, polifoniczny chaos. Sko)czy$y
si" czasy klasycznych m"drców. Dostrzegam zatem podobie)stwo podstawowego
do&wiadczenia egzystencjalnego odczuwanego przez podmiot omawianych utworów
– zarówno u poetów wczesnego baroku,
jak i w poemacie Wencla podmiot ten staje
wobec rozumianego w kategoriach aksjologicznych rozpadu &wiata, a w swoich wypowiedziach lirycznych nie stara si" zbudowa%
artystycznej utopii jego scalenia.
Klejnocki wspomina$ jedynie o podobie)stwie $!cz!cym liryk" Wencla z sonetami S"pa Sarzy)skiego, s!dz" jednak,
(e warto zestawi% teksty gda)skiego poety
tak(e z wierszami pisanymi przez innych
poetów prze$omu wieku szesnastego i siedemnastego. Zostali oni dobrani tak, aby
reprezentowali ró(ne modele poezji – S"pa
Sarzy)skiego i Grabowieckiego okre&la si"
jako polskich poetów metaÞzycznych, a Miaskowskiego i Morsztyna $!czy si" z literatur!
„dewocyjn!”. Co znacz! te etykiety?
Zachodnioeuropejsk! poezj" metaÞzyczn! deÞniuj! trzy konstytutywne elementy: zainteresowanie tematyk! metaÞzyczn!;
wit (czyli dowcip), rozumiany jako szczególny

18

Cz. Hernas, Barok, Warszawa 1973, s. 18.
Tam(e.
20
J. Pelc, Literatura na prze!omie dwóch stuleci (XVI i XVII). Perspektywy polskiej i europejskie, [w:] Prze!om
wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, pod red. B. Otwinowskiej i J. Pelca, Wroc$aw 1984, s. 14.
21
K. Mrowcewicz, Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm – manieryzm – barok, Warszawa
2005, s. 17.
19
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rodzaj umys$owo&ci pozwalaj!cy na spójne
analizowanie fenomenów przynale(nych do
odmiennych sfer rzeczywisto&ci, oraz strong
lines, które sta$y si" stylistycznym wyznacznikiem poezji metaÞzycznej22. Na gruncie
polskim poezja tego typu charakteryzowa$a
si" nade wszystko tematyk!, która zamyka$a
si" w „trójk!cie poj"%: Bóg, cz$owiek, &wiat”23.
Utwory metaÞzyczne budowa$y racjonaln!,
cz"stokro% nawet scholastyczn!, analiz"
wiary oraz ludzkiej kondycji. Zajmowa$y si"
zatem cz$owiekiem, jego umocowaniem
w &wiecie oraz egzystencj! prze(ywan!
wobec Boga.
Tym samym w spectrum ich zainteresowa) znajdowa$a si" tak(e tematyka
zwi!zana z ludzkim grzechem. W interesuj!cych mnie sonetach S"pa Sarzy)skiego
winy i b$"dy ludzkie s! nie tyle wyznawane,
co tworz! raczej jeden z elementów kondycji
ludzkiej. Nie s! wpisane w histori" grzesznego upadku jednostki, ale pozostaj! na
poziomie ogólnych wniosków wyprowadzanych z uniwersalizowanego do&wiadczenia
egzystencjalnego. Podobnie rzecz ma si"
z sonetami Grabowieckiego. Obecno&% literackiego „ja” jest w nich zaznaczona o wiele
silniej, ale nie skutkuje to zorganizowaniem
tekstów wokó$ poetyckiego wyznawania
grzechów. Dominuje intelektualna analiza
upadku cz$owieka.
Utwory Miaskowskiego i Morsztyna
$!cz! si" bardziej z praktykami pobo(no&ciowymi ni( z lirycznym artyzmem. S! to
teksty, w których grzech jest nade wszystko
wyznawany i nie staje si" przedmiotem
rozbudowanych rozwa(a). W elegii pokutnej mo(na widzie% obecno&% dwóch

fundamentalnych tendencji: odczuwania
„niepokoju egzystencjalnego” oraz „strachu
przed odpowiedzialno&ci! za w$asne (ycie”24. Prowadz! one podmiot do (arliwego,
wyra(onego w dyskursie poetyckim, ukazywania swojej grzeszno&ci. Co wa(ne, to
radykalne wyznanie win skutecznie uspokaja
egzystencjalny niepokój, pozwala zbli(y% si"
pokutnikowi do odkupienia. Pró(no szuka%
&ladów podobnego procesu we wspomnianych wcze&niej utworach S"pa Sarzy)skiego
i Grabowieckiego. Kolejna ró(nica rodzi si"
w wyniku konwencjonalizacji tre&ci zawartych w pokutnych utworach „dewocyjnych”:
„indywidualne poszukiwania poetów metaÞzycznych zacz"$y by% zast"powane gotowymi, opartymi na tradycji biblijnej wzorcami,
modelami prze(y% religijnych”25. Standaryzacja doskonale wspó$gra$a z zadaniem stoj!cym przed popularnymi tekstami – mia$y one
silnie i zdecydowanie pobudza% czytelnika,
stymulowa% jego religijn! (a w tym wypadku
pokutn!) aktywno&%. Nie doprowadzi$o to
jednak do zupe$nego odindywidualizowania
podmiotu lirycznego wypowiadaj!cego tre&ci
pokutne. Dochodzi$o bowiem do ciekawego „$!czenia re(yserskiego «dydaktyzmu»
z podporz!dkowan! mu ekspozycj! dozna)
osobistych”26. Podmiot liryczny wyznawa$
zatem swoje grzechy w dwojaki sposób – dydaktycznie oraz indywidualnie, osobi&cie.
Zarówno w przypadku elegii Miaskowskiego, jak i wiersza Morsztyna mo(emy wr"cz
mówi% o pewnej nadobecno&ci podmiotu.
Przejawia si" ona ju( w samym nagromadzeniu gramatycznych form takich jak:
„Smok serca mego”, „Com ja jest?”, „jam
jest”, „wiek mój”27, „wszetecze)stwa moje”,

22
Ten(e, Wst#p, [w:] Wysoki umys! w dolnych rzeczach zawik!any. Antologia polskiej poezji metaÞzycznej epoki
baroku, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 15.\
23
Tam(e, s. 29.
24
S!ownik literatury staropolskiej. )redniowiecze – renesans – barok, pod red. T. Micha$owskiej, Wroc$aw
1990, s. 158.
25
M. Prejs, „Poezja dewocyjna” wczesnego baroku, [w:] Prze!om wieków XVI i XVII..., dz. cyt., s. 281-293, s. 286.
26
E. Kauer, „Z pielgrzymem podró$nych rozmowy”. Studium o poezji religijnej Kaspra Miaskowskiego, [w:]
tej(e, Staropolski dyskurs. Studia i szkice, Warszawa 2005, s. 130.
27
K. Miaskowski, Elegia pokutna do Pana Boga w Trójcy Jedynego, [w:] Wysoki umys! w dolnych rzeczach
zawik!any. Antologia polskiej poezji metaÞzycznej epoki baroku, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 85.
Wszystkie teksty poetów barokowych przytaczam wed$ug tego wydania.
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„dusze mej”, „jam [...] razbija$ namioty”, „jam
za Judaszem”28. Ca$a, w obu przypadkach
do&% obszerna, wypowied# po&wi"cona jest
ekspresji (alu i poni(enia pokutnika. Elegie
mia$y najprawdopodobniej wyra(a% szczer!
skruch" za uczynione grzechy. Pozosta$
jednak tylko sam tekst utworu, w obr"bie
którego, poddani hiperbolizacji, grzesznik
oraz jego grzechy trac! znamiona realno&ci
i zyskuj! cechy literackiej kreacji.
W tekstach metaÞzycznych nast"puje
wycofanie podmiotu z pierwszego planu,
a istota jego rozwa(a) kryje si" w ich abstrakcyjnej (tj. oderwanej od jednostkowego
prze(ycia) zawarto&ci. W utworach „dewocyjnych” liryczne „ja” dominuje za& proces
prezentowania tre&ci, bezpo&rednio wi!(!cej
si" z do&wiadczeniem podmiotu. Druga opozycja dotyczy samego grzechu: w tekstach
S"pa Sarzy)skiego i Grabowieckiego jest on
przede wszystkim analizowany i rozwa(any,
a w wierszach Miaskowskiego i Morsztyna
dominuje jego ekspresywne, niezwykle literackie wyznawanie.
Tekst Imago Mundi wymyka si" podobnym kategoryzacjom. Mo(na oczywi&cie
szuka% podobie)stw niewielkich fragmentów
poematu do utworów metafizycznych lub
„dewocyjnych”. Nie doprowadzi to jednak
do przyporz!dkowania ca$o&ci utworu jednej
z omawianych kategorii. Warto jednak szuka% p$aszczyzny porównania, przyjrzyjmy
si" wi"c temu, w jaki sposób podmiot utworu
mówi o grzechu. W poemacie Wencla rysuje si" dosy% szczegó$owy portret upadku
cz$owieka, co mo(na by uzna% za element
bliski elegii pokutnej. Brak jednak w Imago
Mundi hiperbolizacji oraz ekspresywnodramatycznego wyznania win. Co wi"cej,
opowie&% o grzeszeniu przechodzi w wypowied# analityczn!, która odnosi ludzkie,
jednostkowe winy do &wiatowego $adu oraz
ogólnej kondycji cz$owieka. W tym sensie
28
29
30
31
32
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poemat Wencla zbli(a si" raczej do specyÞki
barokowej poezji metaÞzycznej.
Tkanka poematu Wencla sk$ada si"
przede wszystkim z poetyckich obrazów,
które realizowane s! w konkretnej, $atwej do
identyÞkacji przestrzeni. W ramach stworzonych przez te pejza(e i podejmowan! w ich
obr"bie peregrynacj" bohatera snute s! metaÞzyczne rozwa(ania. Opowie&% o upadku
cz$owieka przedstawiono w ramach przestrzeni, która dysponuje swoim autonomicznym znaczeniem poetyckim. Tak dzieje si"
chocia(by w Pie'ni VIII. )nieg, która rozpoczyna si" od konkretnej lokalizacji bohaterów: „zamkni"ci w brudnej klatce bloku”29.
Nast"pnie czytelnik natraÞa na osadzenie
tej przestrzeni w rzeczywisto&ci konkretnego
miasta: „le(! w parku pod murem szko$y na
+abiance”30. Ta inicjalna cz"&% pie&ni ko)czy
si" nast"puj!cymi wersami:
po osiedlowym samie kr%$ymy jak dzieci
marz%c o papierosach piwie i zapa!kach
'mierdz%cy nocnym klubem prorocy niebytu
za szyb% ksi%dz w prochowcu z kobiet%
rozmawia
poruszaj%c ustami bezd(wi#cznie jak
ryba31

Organizacja przestrzeni, w której rozgrywa si" opisywana scena niesie za sob!
wa(kie znaczenia poetyckie. Rozgraniczenie jej na dwa osobne pola – w &rodku i na
zewn!trz sklepu, odpowiada podzia$owi
rzeczywisto&ci na sfer" grzechu (w tym wypadku osiedlowy sam z artefaktami upadku
takimi, jak „puszki butelki pisma erotyczne”32)
i pobo(no&ci (&wiat na zewn!trz z ksi"dzem
i &niegiem, b"d!cym znakiem Wszechmog!cego). Co wa(ne, zaburzeniu ulega
komunikacja mi"dzy wskazanymi polami
– ksi!dz bezg$o&nie porusza wargami, nie

H. Morsztyn, Wiersze do pokuty si# maj%cego, s. 116.
Imago Mundi, s. 35.
Tam(e.
Tam(e.
Tam(e, s. 36.
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jest s$yszalny w sklepie. T$umaczy si" to
dwojako: Þzycznie – szyba stanowi barier"
dla fal d#wi"kowych – oraz metaforycznie
– grzech zag$usza s$owa wypowiadane przez
kap$ana, które, nawet w wypadku zwyczajnej
konwersacji, nale(! do sacrum. W finale
pie&ni podmiot-bohater wychodzi ze sklepu
na padaj!cy &nieg. Zwyk$e opuszczenie zamkni"tego pomieszczenia nabiera znaczenia
metaforycznego, w jego czasie dokonuje si"
zbawcze oczyszczenie bohatera („wystarczy wyj&% na chwil" przed sklep osiedlowy
// i spojrze% w oczy prawdzie”33). Przej&cie
ze sklepu do miejsca, które pokrywa &nieg
– metafora Boskiej $aski („wszechmog!cy
&nieg”) – symbolizuje porzucenie grzechu
i podniesienie si" z upadku.
Tekst Imago Mundi rozwija si" jako
sekwencja przestrzennych obrazów, które s!
jednocze&nie scen! i komentarzem do opisanej w poemacie w"drówki bohatera. Pró(no
szuka% podobnej poetyckiej funkcjonalizacji
pejza(u w wi"kszo&ci omawianych wierszy
barokowych. Przestrze) poetyckiej opowie&ci o grzechu jest w nich albo abstrakcyjna
(sonety S"pa Sarzy)skiego i Grabowieckiego), albo te(, w przypadku Miaskowskiego
i Morsztyna, alegoryczna – s$u(y wi"c tylko
za metaforyczn! ilustracj" stanu, w jakim
znajduje si" dusza grzesznika, nie dysponuje
za& autonomicznym znaczeniem i nie staje
si" wieloznaczn! scen! dziania si" opowiadanej historii grzechu34. Poeci dawni zorganizowali swoje teksty wokó$ innych elementów.
Wiersze pokutne s! ca$kowicie podporz!dkowane podmiotowi, który wypowiada swoje
grzechy. Wyznanie grzeszno&ci realizowane
jest przez wprowadzanie wielu obrazowych,
sensualistycznych metafor. Cz"&% z nich,

jak: „ogniste race w sercu rozpalone” czy te(
„ob(arstwo [...] ten na m! szyj" za$o(ywszy
du(y // $a)cuch”35 odwo$uje si" do popularnych wyobra(e) (w tym przypadku kolejno:
grzech jest jak ogie), zapowiadaj!cy m"ki
piekielne; grzech to co&, co zniewala). Inne
za&, jak na przyk$ad „Ob(arstwo, w b$otnej
co ma dom ka$u(y”36, wprowadzaj! &mia$e,
&wie(e skojarzenia. Metaforyczne obrazy
cz"sto maj! swoje #ród$a w historiach biblijnych lub w dobrze znanych toposach, takich
jak locum horridum czy te( motyw statku.
Sposób budowania wypowiedzi w tekstach
„dewocyjnych” polega na dodawaniu do siebie dosy% lu#nych, wi"kszych lub mniejszych
elementów, którymi s! najcz"&ciej metaforyczne obrazy. Te ca$ostki $!czy ze sob!
nadrz"dna idea – wypowiadanie win – która
staje si" g$ówn! osi! organizuj!c! tekst.
Inna strategia realizuje si" w wierszach metaÞzycznych, w których tok wypowiedzi podporz!dkowany zosta$ logicznemu
wywodowi my&li. S$ynny Sonet IIII S"pa Sarzy)skiego otwiera kontrastuj!ce zestawienie „pokoju, szcz"&liwo&ci” z „bojowaniem”37.
Drugi element zestawienia przedstawiono
jako konstytutywn! cech" ludzkiej egzystencji. Dalsza cz"&% pierwszej strofy i ca$a
nast"pna to kontynuacja tego stwierdzenia
(dopowiadane s! szczegó$y na temat „bojowania”). Trzecia strofa rozpada si" na dwie
symetryczne cz"&ci: na pytanie o to, co czyni% ma cz$owiek postawiony w samym &rodku
ziemskiej wojny oraz odpowied#, (e „zbawienia [...] jest nadzieja” w Bogu. Sonet zamyka
dwuwersowa apostrofa do Boga, która jest
konsekwencj! przeprowadzonej przez poet" analizy ludzkiej doli. Grzech pojawia si"
w sonecie jedynie jako przedmiot rozwa(a),

33

Tam(e, s. 37.
Inn! rol" odgrywa przestrze) tylko w jednym z omawianych utworów. Mowa o Sonecie I Grabowieckiego,
w którym napotykamy na opis pejza(u (yznej krainy d$awionej gwa$town! susz!. Cztery wersy drugiej strofy
utworu sugestywnie przedstawiaj! obraz swoistego anty-potopu („Rzeki strwo(one z brzegami swoimi // dziel!c
si", w #rzód$a nazad si" wracaj!;”) oraz tl!cej si" pod wp$ywem dzia$ania s$o)ca ziemi. Obraz ten ma funkcje
wa(niejsze ni( alegoryczne. Nie tworzy bowiem tylko ekspresywnej ilustracji, ale staje si" przestrzeni! znacz!c!,
która, chocia( znajduje si" na zewn!trz podmiotu, wspó$gra z po(arem dusz i serc grzesznych ludzi.
35
Wiersze do pokuty..., s. 117.
36
Tam(e.
37
M. S"p Sarzy)ski, Sonet IIII. O wojnie naszej, któr% wiedziemy z szatanem, 'wiatem i cia!em, s. 59.

34
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których sam nie porz!dkuje, nie staje si"
czynnikiem organizuj!cym tok poetyckiej
wypowiedzi. Taka sytuacja b"dzie typowa
dla wszystkich omawianych w pracy tekstów
Grabowieckiego i S"pa Sarzy)skiego.
Analiza sposobów konstruowania
utworów poetyckich, podstawowych elementów organizuj!cych wypowied# podmiotu
prowadzi do wniosku, (e dykcja poetycka
Wencla brzmi inaczej ni( liryczny g$os poetów pisz!cych kilkaset lat wcze&niej. Ró(nice nie dotycz! tylko spraw tak oczywistych,
jak metaforyka, wersyfikacyjna budowa
tekstów czy te( odwo$ania intertekstualne.
Odmienne s! tak(e regu$y rz!dz!ce konstrukcj! omawianych tekstów, co ma wp$yw
na ukazywany w nich obraz cz$owieka.
U Wencla b"dzie to grzesznik w"druj!cy
przez jednocze&nie zmetaforyzowan! i realn! przestrze)38, u S"pa i Grabowieckiego
– grzesznik nieulokowany przestrzennie
snuj!cy rozwa(ania nad swoim miejscem
w &wiecie, a u Miaskowskiego i Morsztyna –
grzesznik skupiony na wyznawaniu swoich
win, na alegorycznej, zmetaforyzowanej
ekspresji. Zamiast podobie)stw wida% wi"c
przede wszystkim ró(nice. By$o to jednak do
przewidzenia – opisywane teksty przynale(!
przecie( do odmiennych tradycji poetyckich.
Nie w budowie utworów nale(y wi"c szuka%
korespondencji.
Katalog bezpo&rednio nazwanych
grzechów jest w Imago Mundi w!ski: pie&)
czwarta toczy si" wokó$ degeneracji ma$(e)skiego (ycia, w pi!tej, szóstej i ósmej
dominuje za& pija)stwo i prowadzenie nocnego (ycia. W ostatniej z nich pojawia si"
te( pokusa natury erotycznej (wizyta w klubie
ze striptizem). Najwa(niejszy jednak grzech
to podejmowanie próby (ycia bez Boga,
egzystowanie nie wobec Niego, ale poza
Nim. Reszta pomniejszych grzechów niejako si" w nim zawiera. Z podobn! sytuacj!

39
spotykamy si" w elegii Miaskowskiego.
Pokutnik stwierdza w niej, (e od dzieci)stwa
(„od pieluch”) pozostaje w stanie permanentnej winy („nierz!du”39). Grzech ten pozostaje
zatem na ogólnym poziomie, podmiot nie
prezentuje jego jednostkowych konkretyzacji. Nawet porównania z negatywnymi bohaterami biblijnymi nie nios! za sob! nazwania
win wypowiadaj!cego si" pokutnika. Chodzi
raczej o ukazanie, (e znajduje si" on na
takim samym poziomie upadku jak Kain czy
Cham. Nieco inn! strategi" przyj!$ Morsztyn,
który zawar$ w swoim utworze dosy% poka#ny
katalog grzechów. Wspomina tam o pysze,
judaszowej chciwo&ci (tutaj przywo$anie
postaci biblijnych ma dostarczy% archetypicznych przyk$adów grzeszników „danego
typu”), kainowej zazdro&ci, rozpu&cie znanej
z Sodomy i Gomory, gniewie i ob(arstwie.
Jednak i w tym wypadku wszystkie punkty
umieszczone na li&cie skupiaj! si" w jednej,
fundamentalnej przewinie – odej&ciu od
Zakonu, trwa$ym z$amaniu Prawa. S"p Sarzy)ski prawie nie nazywa abstrakcyjnie rozpatrywanych ludzkich b$"dów. Oscyluj! one
wokó$ grzesznego uznania przez cz$owieka
dóbr i cnót ziemskich za najwa(niejsze, co
w efekcie wiedzie ludzi do zbytniego starania
si" o „niesta$e dobra”40. Podobnie wygl!da
sytuacja w utworach Grabowieckiego. Szczególnie warto przyjrze% si" dwuwierszowi inicjuj!cemu Sonet III: „Gdym (y$ bez Ciebie,
dusza zimna by$a, // duch pe$en pychy, serce
nieczysto&ci”41. Grzech jawi si" tutaj jako
struktura dwupoziomowa: na jej pierwszym,
wa(niejszym poziomie znajduje si" ogólna
dyspozycja cz$owieka do prowadzenia (ycia
oboj"tnego wobec Boga, a na drugim – b"d!ce jej bezpo&rednimi skutkami konkretne
winy. To rozpoznanie Grabowieckiego stanowi klucz do dalszej interpretacji grzechów
przedstawianych w omawianych utworach.
Najwa(niejsza okazuje si" „ogólna” wina

38

Wida% tu wp$yw poezji T.S. Eliota, który jest wa(nym autorem dla Wencla. W Ziemi ja!owej Londyn jest wszak
jednocze&nie miastem realnym i nierealnym, widmowym (unreal city).
39
Elegia pokutna..., s. 85.
40
M. S"p Sarzy)ski, Sonet I. O krótko'ci i niepewno'ci na 'wiecie $ywota cz!owieczego, s. 49.
41
S. Grabowieski, Sonet III, s. 60.
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cz$owieka, czyli decyzja (&wiadoma lub nie)
o odej&ciu od Boga i prowadzeniu (ycia poza
nadanym przez Niego prawem.
Za Grabowieckim mo(na nazwa%
grzech „spraw!, z której nic nad (al nie
kanie!”42. Mowa tutaj o (alu wynikaj!cym
z pozostawania w stanie nie$aski oraz ze
&wiadomo&ci tego, jak wielkiej deprawacji
uleg$a dusza grzesznika. To odczucie $!czy
si" cz"sto z doznaniem l"ku. Tak jest na
przyk$ad w Imago Mundi – w pie&ni czwartej
kontemplacja w$asnego upadku wiedzie do
stwierdzenia: „zamiast Matarni matnia l"k
zamiast lekarstwa”43. Dokonuje si" zatem
przewarto&ciowanie najbli(szej podmiotowi
przestrzeni – rozpadowi ulega porz!dkuj!ca wcze&niej &wiat domowa arkadia. Wywo$ane tym bezbronno&% i poczucie l"ku
prowadz! do niepokoju eschatologicznego:
„s$ysz" wiatr który kr!(y jakby chcia$ mnie
zabi% // rozebra% i powiesi% na najbli(szym
drzewie”44. Niepokój ten eskaluje w kolejnej
pie&ni poematu. Pojawia si" w niej motyw
kusz!cych ludzi syren, których &piew „dobiega znad morza // jakby chcia$ nas zachwyci%
pochwyci% i zabi%”45. Wizj" t" dopowiada
senne widzenie bohatera:
s!yszymy mantr# syren 46 wyj%cych na
alarm
od przystani promowej lub od strony pla$y
idziemy w tym kierunku we 'nie jak po nici
i nagle rzut z powietrza: my jak dwa owady
a tam na ciemnym brzegu tysi%ce zabitych47

Grzech wiedzie zatem do zatracenia,
do duchowej &mierci. Snuj!cy opowie&%

bohater dochodzi niebezpiecznie blisko granicy dziel!cej pot"pionych od zbawionych.
W podobnej sytuacji znajduj! si" pokutnicy, wyznaj!cy grzechy i b$agaj!cy Boga
o przebaczenie w utworach Miaskowskiego
i Morsztyna. Wypowiadane przez nich,
gwa$towne i pe$ne ekspresji, pokutne pro&by
wynikaj! nie tylko ze &wiadomo&ci ohydy
w$asnego post"powania, ale tak(e z odczucia strachu przed pot"pieniem. Miaskowski
stawia pozbawione pozytywnej odpowiedzi
pytanie: „Co li ja przed wieczny tron ponios", // gdy mi" st!d z(enie &mier%, jako wiatr
ros"?”48. Droga wiod!ca do zbawienia staje
si" w$a&ciwie nie do pokonania: „(e cho%
podczas zatr!bi" na trwog", // (ebym móg$
uciec z wi"zienia – nie mog"”49. Wykreowany
przez Miaskowskiego podmiot doskonale
wie, (e zostaj!c w tym samym miejscu skazuje si" na pot"pienie, zbli(a si" do ciemnego brzegu.
W utworach S"pa Sarzy)skiego podobne tre&ci pojawiaj! si" marginalnie.
Najsilniej wida% ich obecno&% w Sonecie
I, w którym podmiot liryczny ma „strwo(one serce” i „z p$aczem gani m$odo&ci […]
skoki”50. Strwo(enie to nie ewokuje jednak
silnego niepokoju zwi!zanego z obaw!
przed pot"pieniem. Mowa jest tutaj jedynie
o odwodzeniu od „szcz"&liwo&ci w$asnej”,
któr! jest Bóg. Nawet je&li w tym stwierdzeniu
kryje si" gdzie& groza s!du ostatecznego, to
nie zostaje ona wypowiedziana wprost. Inna
sytuacja ma miejsce w wierszach Grabowieckiego. Pojawia si" w nich znany ju( z Imago
Mundi l"k egzystencji, który przeradza si"
w coraz silniejszy niepokój eschatologiczny: „co dzie) musi // nieszcz"&liwym by%;
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S. Grabowiecki, Sonet VII, s. 63.
Imago Mundi, s. 21.
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st!d dni ostateczne // (al z trwog! bierze”51.
Grzech wiedzie do &mierci: „gniew Twój
&mier% wwodzi$, przecz i dzi& truchlej"”52.
Grabowiecki i Wencel w podobny sposób
patrz! na rzeczywisto&% grzechu – mówi!
o trwodze, o grozie zwi!zanej z przeczuciem &mierci i zbli(aniem si" do nico&ci, ale
nie robi! tego z w$a&ciw! Miaskowskiemu
oraz Morsztynowi pewno&ci! i emocjonaln!
gwa$towno&ci!. Jest to raczej paradoksalnie
spokojna, przejmuj!ca kontemplacja w$asnego strachu prze(ywanego w wymiarze
eschatologicznym.
Pojawiaj!ce si" w Imago Mundi wyra(enie „obóz nico&ci” mo(na odczytywa%
na dwa sposoby. Pierwszy pojawi$ si" ju(
w poprzednim akapicie – chodzi w nim o nico&% po&miertn!, o &wiadomo&% zbli(ania
si" do pot"pienia. Drugi za& tylko po&rednio
odwo$uje si" do tematyki eschatologicznej,
a skupia si" na codziennym, wynikaj!cym
z prowadzenia grzesznego (ycia, do&wiadczaniu pustki. Podobne do&wiadczenie opisa$ S"p Sarzy)ski:
Komu tak b#dzie dostatkiem smakowa"
z!oto, sceptr, s!awa, rozkosz i stworzone
pi#kne oblicze, by tym nasycone
i móg! mie" serce, i trwóg si# warowa"?53

Przy&pieszaj!ce artykulacj" wyliczenie krótkich nazw ziemskich dóbr zamyka
d$u(sze, spowalniaj!ce tok wypowiedzi,
operuj!ce przerzutni! sformu$owanie „stworzone // pi"kne oblicze”. Dochodzi dzi"ki
temu do krótkiego zawieszenia g$osu, które
wzmaga kontrast semantyczny zwi!zany
z konstatacj!, (e zabieganie o przyjemno&ci
i dostatek nie nadaje ogólnego sensu ludzkiej egzystencji. Cz$owiek szuka szcz"&cia
51
52
53
54
55
56
57
58

i znaczenia na w$asn! r"k". Nie mo(e ich
oczywi&cie znale#%, bo znajduj! si" one przy
Bogu. W$a&nie taki wydaje si" podstawowy
problem nie tylko tej strofy, ale w$a&ciwie
wszystkich omawianych tekstów. Próbuj!
one, ka(dy z nich w ró(nym stopniu i na sobie
w$a&ciwy sposób, pokaza% sytuacj", w której
g$ównym wyznacznikiem ludzkiej, grzesznej
egzystencji staje si" pustka wynikaj!ca z odwrócenia si" od Boga.
W$a&nie ta pustka staje si" g$ównym
tematem pie&ni siódmej Imago Mundi, opisuj!cej dzieje grzechów pope$nionych w trakcie
wyprawy na Gotlandi". Podró(ni54 staj! si"
$upem si$ diabelskich – „bestia zawsze wychodzi z morza bierze je)ców // i ci!gnie ich
po pla(y do najbli(szej wydmy”55, a ponura
przestrze) peregrynacji jest pozbawiona
&ladów Bo(ej obecno&ci. Najbardziej dojmuj!ce doznanie to jednak &wiadomo&%
tego, (e pustka egzystencji przestaje by%
cech! &wiata zewn"trznego i staje si" czym&
osobistym, intymnym: „chroni!c sztuczne
ognie szwedzkich papierosów // w ciasnych
pude$kach d$oni widzimy wyra#nie // czelu&%
niczym pos"pne królestwo Mordoru”56. Nico&% okazuje si" tworzy% podszewk" ludzkiej
egzystencji. S$owa „ale pustka jest nasza
przywieziona z domu // przegl!da si" jedynie w mro#nym krajobrazie”57 wzmacniaj!
jeszcze t" konstatacj". Okazuje si" bowiem,
(e pustka jest nie tyle blisko cz$owieka, co
raczej znajduje si" w nim. Doskonale pasuje
tutaj komentarz Mrowcewicza ukazuj!cy ró(nic" mi"dzy klasycystyczn! wizj! cz$owieka,
w której „m"drzec zmaga si" z losem, który
jest na zewn!trz niego”, a „S"powym bohaterem [który] nosi swoj! fortun" w sobie”58.
W takiej sytuacji &wiat zewn"trzny staje si"
jedynie zwierciad$em wewn"trznego pejza(u

S. Grabowiecki, Sonet IX, s. 64.
S. Grabowiecki, Sonet III, s. 61.
M. S"p Sarzy)ski, Sonet V. O nietrwa!ej mi!o'ci rzeczy 'wiata tego, s. 52.
IdentyÞkowani z realnymi postaciami – samego Wencla oraz Tadeusza D!browskiego.
Imago Mundi, s. 27.
Tam(e.
Tam(e, s. 29.
K. Mrowcewicz, Trivium..., dz. cyt., s. 117.
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bohatera. Zwierciad$em, które odbija do&wiadczenie dojmuj!cego braku, niedostatku
sensu i staje si" przedmiotem beznadziejnej
kontemplacji:
ka$dy dzie& si# zaczyna wizyt% nad morzem
wiecznym i oboj#tnym: ch!odz%c w wodzie
piwo
patrzymy jak prom sunie w nieznan% nam
stron#
i jaki' cier& nas wi%$e z t% rozchwian%
wysp%59

Przedstawione w ten sposób egzystowanie w grzechu charakteryzuje si"
tak(e ograniczeniem postrzegania czasu do
tera#niejszo&ci. Zerwane zosta$y wi"zi ze
znan! z Matarni, arkadyjsk! przesz$o&ci!,
a odej&cie cz$owieka od Boga skutkuje tak(e
nieobecno&ci! my&li o przysz$o&ci, rozumianej w kategoriach historii Zbawienia – „B"d!c
w «teraz», cz"sto cz$owiek nie jest w stanie
w$a&ciwie zinterpretowa% przesz$o&ci i znale#% nadziei na przysz$o&%”60. Grzech stawia
cz$owieka wobec do&wiadczenia totalnej
pustki – zarówno przestrzennej, jak i temporalnej.
Podobne do&wiadczenie przedstawi$
w swoich sonetach Grabowiecki. Wi!(e si"
ono przede wszystkim ze stwierdzeniem
kompletnej bezwarto&ciowo&ci w$asnych
dzia$a). Ludzkie starania o dobra tego &wiata nie mog! by% sensotwórcze, poniewa(
wykonuje si" je bez Boga („Podobny temu
ka(dy, co si" kusi // bez Ciebie, Panie”61).
Co wi"cej, dzia$aj!c w grzeszny sposób,
cz$owiek nie tylko nie potraÞ w$a&ciwie uporz!dkowa% rzeczywisto&ci, ale dodatkowo
traci swoj! podmiotowo&% – „le(a$em, maj!c
za wodz" i pany // sprosn! ch"%, zwyczaj z$y,
59
60
61
62
63
64
65

g$upi! nadziej"”62; „Opadli dusz" m! pe$ni
ochoty // nieprzyjaciele”63. Doznanie braku
prze(ywane jest na dwu p$aszczyznach –
zewn"trznej (aktywno&% w &wiecie ludzkim,
który pozbawiony jest ogólnego, daj!cego
ca$o&ciow! interpretacj" sensu) oraz wewn"trznej (&wiadomo&% uwi!du w$asnej
woli). Cz$owiek grzeszny, (yj!cy bez Boga
dostrzega zatem nico&% w$asnej egzystencji.
Do&wiadczenie pustki staje si" niezwykle dojmuj!ce, zaczyna deÞniowa% ludzk! kondycj"
– „Pokoju dzie) mój nie ma od ci"(ko&ci, // od
pokarmów s! pró(ne usta moje”64.
Tak wa(na dla Wencla i Grabowieckiego cecha ludzkiego grzechu – rugowanie
egzystencji cz$owieka z sensu, nie odgrywa
w zasadzie (adnej roli w utworach pokutnych.
Ró(nica ta wynika zapewne z charakteru
wierszy „dewocyjnych”, które maj! przecie(
pokazywa% pe$ni". W pierwszym rz"dzie
chodzi tutaj o pe$ni" ludzkiego grzechu,
o dok$adne wype$nienie tre&ci utworu ekspresywnymi obrazami w$asnego wyst"pku.
Nast"pnie pojawia si" za& pe$nia (alu, pokutnego b$agania Boga o przebaczenie. Nie ma
wi"c w tych dynamicznych utworach miejsca
i czasu na dokonanie dog$"bnej i statycznej
analizy ludzkiego do&wiadczania nico&ci.
Na problem pustki mo(na patrze%
tak(e z innego punktu widzenia i szuka%
w omawianych tekstach zagadnienia pustki
epistemologicznej. W utworach S"pa Sarzy)skiego i Grabowieckiego poczesne miejsce zajmuje przedstawienie niedostatków
narz"dzi poznawczych, którymi dysponuje
cz$owiek. W pierwszym z sonetów autorstwa
S"pa Sarzy)skiego miejsce grzechu zajmuje
„cie) g$"boki // b$"dów mych”65. Metafora
ta sugeruje, (e ludzki wyst"pek nie wynika
tylko z moralnego upadku, ale tak(e z braku
umiej"tno&ci rozeznania mi"dzy tym, co

Imago Mundi, s. 29.
A. Nowaczewski, dz. cyt., s. 234.
Sonet IX, s. 64.
Sonet III, s. 60.
Sonet VII, s. 62.
Sonet IV, s. 61.
Sonet I, s. 49.
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jest dobre, a co z$e. Szczególnie trudna do
poznania okazuje si" prawda mówi!ca o nieuchronnym przemijaniu, znacz!cym ludzk!
egzystencj". Ukazuje to obraz &mierci, której
nie mo(na dostrzec, poniewa( znajduje si"
za cz$owiekiem – „tu( za nami spore czyni
kroki”. Tematyk" zwi!zan! z ograniczeniami
epistemologicznymi kontynuuje sonet pi!ty,
w którym stwierdza si", (e g$ównym pragnieniem cz$owieka jest mi$o&% („Mi$o&% jest
w$asny bieg (ycia naszego”66). Jednak istota
ludzka z$o(ona zosta$a z dwu elementów
– cielesnego i duchowego, a ka(dy z nich
dysponuje sobie w$a&ciwymi sposobami
poznawania rzeczywisto&ci. „Z (ywio$ów
utworzone cia$o” doskonale rozpoznaje tylko
fenomeny znajduj!ce si" na tym samym, Þzycznym, poziomie egzystencji – „to chwal!c,
co zna pocz!tku równego”. Taki stan staje si"
za& powa(n! przeszkod! dla duszy, której
w ziemskiej egzystencji „wszystko ma$o”,
a wi"c d!(y wy(ej, dalej. Ten ruch w gór"
nie mo(e by% doprowadzony do po(!danego Þna$u, poniewa( dusza „nie widzi” Boga
– „celu swej mi$o&ci”. Cia$o, dzia$aj!ce tylko
w&ród innych cia$, nie zauwa(a bytów duchowych i zadowala si" mi$o&ci! elementów
&wiata ziemskiego (co samo w sobie ju( jest
grzechem), a przez to ci!(y duszy w jej locie
ku górze.
Podobne, cho% nie tak rozbudowane
tre&ci mo(na odnale#% tak(e w sonetach
Grabowieckiego. Najciekawsza pod tym
wzgl"dem wydaje si" pierwsza cz"&% cyklu.
Podmiot liryczny znajduje si" w niej w kra)cowo ró(nej sytuacji od tej z Sonetu I S"pa
Sarzy)skiego. Tam cz$owiek nie potraÞ$ ujrze% prawdy o swoim b$"dnym post"powaniu,
tutaj przedstawiono wypowied# kogo&, kto
doskonale wie, (e ognie piekielne s! o wiele
gro#niejsze ni( niedogodno&ci suszy. Mo(na
st!d wnioskowa%, (e cz$owiek dysponuje
takimi narz"dziami poznania, które pozwalaj! mu na dobre rozeznanie si" w aksjologicznej warto&ci poszczególnych dzia$a)
66
67

43
podejmowanych na ziemi. Wa(niejsze od
rysuj!cej si" opozycji wydaje si" spostrze(enie, (e obaj poeci prezentuj! w wymienionych utworach sposób my&lenia, który mo(na
odnie&% do sokratejskiego intelektualizmu
etycznego. Dominuje tutaj przekonanie, (e
cz$owiek post"puje w$a&ciwie, gdy wie o tym,
co jest dobre. Decyduj!cym problemem staje
si" wi"c pytanie o to, co tak naprawd" jest
dost"pne ludzkiemu poznaniu.
Problem pustki epistemologicznej
pojawia si" na kartach Imago Mundi, ale
ukazywany jest w innej perspektywie. O ile
u S"pa Sarzy)skiego i Grabowieckiego ograniczenia poznawcze znajdowa$y si" u #róde$
grzechu, który wynika$ w$a&nie z uznania
tego, co mia$kie i nieistotne za wa(ne i warto&ciowe, o tyle u Wencla wyst"puje sytuacja
odwrotna. To upadek moralny cz$owieka prowadzi do degeneracji jego wiedzy o &wiecie.
Pie&) siódm! poematu zamyka nast"puj!cy
fragment:
ono do was w#druje po cienkim promieniu
przez nozdrza genitalia odbyt usta uszy
t!oczy swoj% zatrut% wiedz# o istnieniu
która z krwi% i ze 'luzem przenika do duszy
niepe!ne to istnienie i wiedza-niewiedza
$yjemy przegrywamy i ju$ jest po sprawie [...]
bez s!ów patrzymy wspólnie jak s!o&ce
zachodzi
$eby nazajutrz bawi" si# z nami na nowo67

Ponownie nast"puje wydzielenie
dwóch elementów sk$adowych istoty ludzkiej.
Cia$o staje si" przeka#nikiem „wiedzy-niewiedzy”, która nast"pnie dokonuje ska(enia
duszy. Proces poznawczy zatrzymuje si" na
wnioskach dotycz!cych przemijania sfery
cielesnej. Znajdujacy w sytuacji moralnego
upadku bohater poematu nie jest w stanie
dojrze% Boskiego planu &wiata, widzi jedynie
bawi!ce si" lud#mi, wypalaj!ce ich s$o)ce.
Znajduje si" w „obozie nico&ci”. „Wiedzaniewiedza” zosta$a tak nazwana, poniewa(

Sonet V, s. 52.
Imago Mundi, s. 33.
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nie polega na stwierdzaniu nieprawdy, ale na
dostrzeganiu tylko tej po$owy prawdy, która
znajduje si" po pierwszej, Þzycznej stronie
my&lnika. Wa(niejsza – bo duchowa – strona
pozosta$a niedostrze(ona. Z tego powodu
dost"pna grzesznikowi wiedza o istnieniu jest
tylko zatrut! niewiedz!.
Wp$yw grzechu na jako&% ludzkiego
poznania pokazano w Imago Mundi jeszcze
w jeden sposób. W pie&ni ósmej czytamy,
(e doznanie upadku doprowadzi$o do uniewa(nienia dawnej, harmonijnej prawdy o istnieniu („co robi% gdy zburzone ju( wszystkie
kapliczki // wszystkie sny o istnieniu oprawionym w ramk"”68), która okazuje si" nieprzystaj!ca do bezpo&redniego do&wiadczania
moralnego upadku. Grzech obala zatem
wyrozumowane i u$adzone (chcia$oby si"
rzec, (e klasycyzuj!ce!), a przez to b$"dne
wyobra(enia o ludzkiej naturze. Zast"puje
je bezbo(n! „wiedz!-niewiedz!”. Jednak,
paradoksalnie, mo(e prowadzi% tak(e do dostrze(enia pe$ni prawdy o Bogu i cz$owieku.
Aby do niej doj&%, „wystarczy wyj&% na chwil"
przed sklep osiedlowy // i spojrze% w oczy
prawdzie – nic wi"cej nic mniej”69. Doj&cie
do prawdziwej, niezatrutej beznadziej!
i nieoprawionej w ramk" wiedzy o istnieniu
wymaga zatem wcze&niejszego prze(ycia
moralnego upadku – „wi"c (eby dotkn!%
nieba trzeba zej&% do piek$a // i (eby si" odnale#% trzeba si" pogubi%”70.

***
Do tej pory próbowa$em wskaza%
i nazwa% najwa(niejsze tendencje pisania
o grzechu w omawianych utworach. Nale(y
teraz zastanowi% si" nad tym, czy sk$adaj!
si" one w jeden, spójny obraz, czy pojawia
si" charakterystyczny dla wszystkich tekstów
„wspólny mianownik”. Wydaje mi si", (e tak.
Istotne ró(nice wynikaj! cz"sto bowiem albo
z dystansu czasowego – a co za tym idzie
68
69
70

tak(e kulturowego i literackiego – jaki dzieli
Imago Mundi od pozosta$ych tekstów, albo
z faktu stosowania przez autorów ró(nych
technik poetyckich, które wiod! do realizacji
odmiennych celów. O wiele bardziej znacz!ce okazuje si" to, (e z analizy porównawczej
wy$ania si" dosy% spójny obraz cz$owieka
jako istoty, która swoim grzesznym post"powaniem prowadzi do dezintegracji zarówno
w$asnej osoby, jak i widzianego przez ni!
&wiata. +aden z tekstów nie zawiera w sobie
wizji silnego grzesznika, wszystkie skupiaj! si" na tym, jak grzech parali(uje istot"
ludzk!.
Co wa(ne, omawiane utwory nieustannie odnosz! ludzkie bytowanie do
Boga. Dzieje si" tak nawet wtedy, kiedy
podmiot otwarcie deklaruje, (e w swojej
grzesznej egzystencji zapomina$ o boskiej
perspektywie i dzia$a$ obok niej. Moment,
w którym tekst jest wypowiadany, znajduje
si" ju( w innej p$aszczy#nie czasowej – grzechy wyznaje si" i analizuje ju( po ich dokonaniu oraz po u&wiadomieniu sobie prawdy
o w$asnym upadku. Taki zabieg wydaje si"
dosy% oczywisty: dany czyn staje si" grzechem dopiero po reßeksyjnym odniesieniu
swojego post"powania do Boga i ustanowionych przez Niego praw.
Te dwie tendencje – portretowanie
bezradnego cz$owieka i nieustanne konfrontowanie jego dzia$a) z Bo(ym projektem
&wiata – obecne s! w ka(dym z omawianych
utworów. ,wiadczy to o podobnej wra(liwo&ci
poetyckiej ich autorów. Mo(na t" tez" przedstawi% w ostro(niejszy sposób i powiedzie%,
(e typowa dla liryki wczesnego baroku interpretacja ludzkiej kondycji koresponduje
z tre&ci! powsta$ego w pocz!tkach XXI wieku
poematu Wencla. Ka(dy z poetów dokona$
&wiadomego artystycznego wyboru – wybra$ do szczegó$owej poetyckiej realizacji
temat cz$owieka przegrywaj!cego w swoich
samotnych i grzesznych zmaganiach ze

Tam(e, s. 36.
Tam(e, s. 37.
Tam(e, s. 38.
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stworzonym przez Boga &wiatem. Podj"cie
takiej decyzji nie jest oczywi&cie neutralne –
kryje si" za ni! taka wizja ludzkiej kondycji,
która ka(e skupi% si" na ograniczeniach
ludzkiej natury wiod!cych do upadku. Upadku, z którego cz$owieka mo(e podnie&% tylko
Bo(a $aska: „wystarczy wyj&% na chwil" przed
sklep osiedlowy // i spojrze% w oczy prawdzie – nic wi"cej nic mniej”. Pró(no szuka%
w omawianych tekstach gnozy, utopii samozbawienia. Wencel i wybrani przeze mnie
poeci barokowi widz! istot" do&wiadczenia
religijnego w podobny sposób – nadaje ono
warto&% ludzkiej egzystencji, ale jednocze&nie przynosi dramatyczne napi"cie mi"dzy
rzeczywisto&ci! grzechu i rzeczywisto&ci!
odkupienia.
Akcentowane przeze mnie podobie)stwo z za$o(enia ma mówi% wi"cej o Imago
Mundi ni( o tekstach z prze$omu szesnastego i siedemnastego wieku. Powsta$ bowiem poemat zbli(ony w swoim tonie do tej
z dawnych wizji cz$owieka, która ukazywa$a
jego religijno&% jako proces ci!g$ych zmaga) ludzkiego grzechu i Bo(ej $aski. W tej
optyce do&wiadczenie religijne nigdy nie
jest $atwe, odkupienie poprzedza bolesny

upadek i dotkni"cie cienia, spotkanie z nico&ci!. Powtarzam raz jeszcze – odczucie
tragiczno&ci egzystencji nie musi wynika%
z w!tpienia, ze stani"cia poza magisterium
danego ko&cio$a i sprawdzania, czy niebo nie
jest przypadkiem puste. Dramat cz$owieka
mo(e rodzi% si" tak(e z wiary, która nie chroni przed grzechem i z upadku, który nie jest
do&% silny, aby zabi% Boga, ale wystarcza do
tego, by spustoszy% ludzki &wiat. Ostateczne
Porozumienie w Sprawach Zasadniczych
nie musi oznacza% bana$u, $atwego Alleluja
i poetyckiego wypiekania kremówek.

***
Tekst ten traÞ do r!k czytelnika w momencie, w którym perspektywa ulegnie ju(
zmianie. Na kwiecie) bie(!cego roku zapowiedziano ju( bowiem premier" nowego
tomu Wencla pod tytu$em Podziemne motyle. Publikowane gdzieniegdzie wiersze71,
które maj! ukaza% si" w ramach tego zbioru,
sugeruj!, (e autor nie porzuci$ „ciemnej” tonacji pisania o wierze i do&wiadczaniu Bo(e
obecno&ci. Jak jednak b"dzie naprawd"
– zobaczymy.

71

Np. w „Magazynie Apokaliptycznym 44 / Czterdzie&ci i Cztery”, nr 2, koniec ko)ców 2009, w którym
umieszczono mi"dzy innymi doskona$! i w &mia$y sposób dotykaj!c! tematyki pasyjnej Od# do 'liwowicy.
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Ostry Þlm zaanga!owany Juliana Antonisza, czyli materia z odzysku

I. Non-camera – wprowadzenie
Komiczno-makabryczne, oniryczne
wizje Juliana Józefa Antonisza (1941-1987)
zamienia$y si" w Þlm animowany przy wspó$udziale trzech czynników: artystycznej wra(liwo&ci autora, jego umiej"tno&ci plastycznych
oraz dzia$ania tajemnych maszyn produkcji
samego re(ysera. Nazwy tych urz!dze) s!
równie intryguj!ce jak nonszalancko rozedrgana kreska, któr! naszkicowano poszczególne obrazki: „animograf-sonograf” czy
„kamera Þlmowo-skaningowo-fotoelektromechaniczna”1. Cha$upnicza metoda Antonisza
nosi miano „non-camery” i polega na samodzielnym wykonywaniu ca$ej pracy Þlmowca:
„obrazy te s! my&lami powo$anymi do (ycia,
najkrótsz! drog! od pomys$u realizatora do
widza, niezak$ócon! ingerencj! po&redników. S! prawdziwymi dzie$ami sztuki”, g$osi
górnolotnie artysta w swoich za$o(eniach
programowych z roku 19662. Film animowany daje zatem mo(liwo&% tworzenia kina
bez machiny produkcyjnej, stanowi bowiem
dzie$o jednego tylko artysty, ekspresj" jego
indywidualno&ci.
Miniatury krakowskiego re(ysera sytuuje si" w nurcie kina wizyjnego,

alchemicznego3. I rzeczywi&cie, realizator
post"puje jak alchemik. Eksperymentuje
z wymy&lnymi narz"dziami i zaskakuj!cymi
materia$ami: w swoim laboratorium wykorzystuje zu(yt! (i oczyszczon!) ta&m" Þlmow!,
ostre narz"dzie do wydrapywania konturów
rysunków oraz tusz pozyskany ze znajduj!cych si" w powszechnym obiegu mazaków.
W niektórych animacjach równie( muzyka
„zapisana” jest na ta&mie Þlmowej. Twórca
utrwala$ j! za pomoc! naci"% i celowych
uszkodze) ta&my, któr! „odczytywa%” mia$o
urz!dzenie dzia$aj!ce podobnie do gramofonu (Antonisz mia$ &rednie wykszta$cenie
muzyczne, poza tym studiowa$ graÞk", malarstwo i animacj" Þlmow! na ASP w Krakowie). Aby uzyska% efekt trójwymiarowo&ci,
artysta poddawa$ ta&m" dzia$aniu ognia, co
przydawa$o materia$owi Þlmowemu g$"bi (Jak
dzia!a jamniczek, 1971). Trzeba przyzna%,
(e wytworom Antonisza jest do Benjaminowskiej „autentyczno&ci”4 bli(ej, ni( Þlmowi kr"conemu kamer! i produkowanemu w ramach
wieloosobowej i wielopoziomowej kooperacji.
Zarówno dla formy, jak i dla wyrazu Þlmu liczy si" kontakt z r"k! i my&l! artysty, wa(na
jest jedyno&% egzemplarza oryginalnego,

1

K. Stanis$awski, R#kodzie!o Juliana Antonisza, „Kino” 1986, nr 11, s. 16.
J.J. Antonisz, Manifest artystyczny eksperymentalnego studia Þlmów animowanych przy Muzeum Filmu
Animowanego non-camera, „Kino” 1986, nr 11, s. 17.
3
M. Gi(ycki, Irzykowski, Kuczkowski i tradycja „Þlmu wizyjnego” w Polsce, „Kwartalnik Þlmowy” 1997-1998,
nr 19-20, s. 361.
4
W. Benjamin, Dzie!o sztuki w dobie reprodukcji technicznej, prze$. J. Sikorski, [w:] tego(, Anio! historii. Eseje,
szkice, fragmenty, pod red. H. Or$owskiego, Pozna) 1996.

2
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który mo(e oczywi&cie zosta% skopiowany
metodami cyfrowymi, ale b"dzie to dla nas
znaczy% tylko tyle, co dobrej jako&ci fotograÞczna reprodukcja Rembrandta.
Nie ma sensu opowiada% szczegó$owo, co jest tre&ci! Ostrego filmu zaanga$owanego. D$u(ej czyta$oby si" takie
wynurzenia, ni( zajmie obejrzenie samej
miniatury (niespe$na siedem i pó$ minuty).
Jak pokazuj! – nieliczne zreszt! – próby
opisów, podejmowane od czasu do czasu
w bran(owych czasopismach, prowadzi% to
mo(e jedynie do sp$ycenia Þlmu i ko)czy
si" nieuchronn! pora(k!. Niemimetyczno&%
granicz!ca z surrealizmem i cz"&ciowa
nielinearno&% realizacji to g$ówne przyczyny
bezzasadno&ci podobnych wysi$ków.
Powiedzmy jednak kilka s$ów na temat
Þlmu: powsta$ w 1979 roku w momencie,
w którym Antonisz od dwóch lat (od czasów
powstania S!o&ca – Þlmu bez kamery5) nie
realizowa$ ju( obrazów inaczej ni( za pomoc!
techniki non-camerowej. Ostry film zaanga$owany zosta$ w 1980 roku nagrodzony
Grand Prix „Z$oty Lajkonik” na XX Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Krótkometra(owych oraz „Br!zowym Smokiem” na XVII
Mi"dzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometra(owych (oba festiwale zorganizowano
w Krakowie).

II. Opowie"# Ostrego Þlmu
zaanga!owanego
Tematem Ostrego filmu zaanga$owanego jest rzeczywisto&% utracona – owo
„kiedy&” z tekstu za&piewki Anieli Jaskólskiej.
Piosenka, b"d!ca jedyn! werbaln! narracj!
Þlmu, opowiada o tym, co dawniej dzia$o si"
w miejskim (yciu publicznym, a co ju( si" nie
dzieje, wyja&nia tak(e przyczyny takiego stanu rzeczy. Lektorka opiewa czasy koncertów
ró(nych „Aznavourów”, licznych pokazów
i przedstawie) teatralnych. Wydarzenia te

47

przedstawione s! jak elementy minionego
„z$otego wieku”.
Bogactwo i dobrobyt przesz$ego miasta ukazuje obÞto&% materia$u wizualnego,
zebranego w ró(nych postaciach (w dalszych cz"&ciach pracy poka(", (e wypowied# na temat samego wzroku i czynno&ci
patrzenia gra w twórczo&ci Antonisza szczególn! rol"): od seansów kinowych, przez
sztuki dramatyczne, kabarety i koncerty do
licznych plakatów reklamowych, galerii, kiosków i s$upów og$oszeniowych popularnie
zwanych okr!glakami. „Dzi&” jest inaczej:
(ycie kulturalne w miejskiej sferze publicznej
zamar$o – s$yszy si" co prawda o polskiej
szkole plakatu, lecz nie ma gdzie eksponowa% twórczo&ci artystów, ludzie nic wi"c nie
robi! i pij! wódk". Katastrof", która zniszczy$a ten dawny wspania$y &wiat, wywo$a$a
chciwo&% sprzedawczyni z kiosku („emerytka
– stara baba brzydka” sprzedawa$a gazety
w dwóch kioskach po$!czonych podziemnym
tunelem, co zosta$o przedstawione jako forma oszustwa).
Wprowadzenie w historyjk" tak jawnego absurdu sprawia, (e widz przestaje
wierzy% w z$ote lata miasta (na co jest gotowy, je&li uzna$ wcze&niej, (e Þlm mie&ci si"
w konwencji nostalgicznej; w pocz!tkowych
jego fragmentach nic bowiem nie zapowiada
pó#niejszej ironii). Obecny w latach PRLu
mit mi"dzywojnia jako czasu dobrobytu i rozkwitu kultury, czasu, który stoi w oczywistym
kontra&cie do epoki wspó$czesnej, deÞniowanej przez rozk$ad, pustk" i beznadziej",
zostaje rozmontowany, czy te( mo(e raczej
– rozsadzony od &rodka. Efekt ten wywo$uje
&mieszne w swojej niedorzeczno&ci wyt$umaczenie degradacji kulturowej. Warto doda%,
(e Antonisz absurdalnym poczuciem humoru
pos$u(y$ si" nie tylko w omawianym Þlmie.
Za przyk$ad niech pos$u(! kolejne odcinki
z serii Polskiej Kroniki Non-camerowej z lat
1981-1986.

Zauwa(my, (e wspomniany wcze&niej Manifest powsta$ ju( 11 lat wcze&niej, w roku 1966! Od tego czasu
Antonisz wprowadza$ do swoich kolejnych Þlmów – równie( i tych „kamerowych” – nast"pne elementy noncamery.

5
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Nostalgia za poprzedni! Polsk!, mniej
czy bardziej &mieszna, by$a realnym bólem
znacznej cz"&ci obywateli PRL. Opowie&%
Antonisza, cho% w du(ej mierze prze&miewcza, pozostaje w zasadzie niewinna. Przyjmuje form" bajki czy te( przypowie&ci ludowej.
Ostry Þlm podejmuje trudny temat „zdziczenia” obyczajów spo$ecznych, kanalizuje go
w &miechu, poddaj!c jednocze&nie krytyce.
Kpi z oÞcjalnego, pe$nego uczonych s$ów
j"zyka mediów: lektorka6 dwukrotnie nieudolnie czyta wyraz „rewaloryzuj!”, by nast"pnie
doko)czy% tak rozpocz"t! fraz" prostymi,
nawi!zuj!cymi do do&wiadczenia codziennej
pracy, s$owami: „a jak zrewaloryzuj!, to utn!,
skróc!, podszyj!, wyrzuc!”. Z drugiej strony,
krytykuje równie( przekonanie wyra(ane
sloganem „kiedy& by$o lepiej” – karykaturuje
je przez dobór &rodków poetyckich (zastosowanie tzw. „rymów cz"stochowskich” odsy$a
nas do bana$u) oraz wy&miewa zrzucanie
winy za pora(k" dawnych czasów na si$y
zewn"trzne, których wyrazicielk! uczyniono
emerytk" z podziemnego tunelu.

III. Dekompozycja – rekompozycja.
O znaczeniu deformacji
Jerzy Wójcik w swoich teoretycznych
rozwa(aniach na temat Þlmu animowanego
stwierdza:
[...] s!owo «anima» w pierwszym znaczeniu to «znak», ale w drugim znaczeniu to
«wiatr», który nosi w sobie poj#cie powietrza w ruchu. Anima to $ycie.
S!owo «animus» – oznacza tak$e «$ycie»
– ale nade wszystko w rozumieniu $ycia
jako si!y $ywotnej – i, co najbardziej istotne,
rozumu7.

A wi"c to my&l, rozum jest tutaj poruszycielem. W Þlmie animowanym ruchome
obrazki s! funkcj! pomys$u, reßeksji autora.
Film animowany, przez to, (e jest „mimetyczny inaczej”, staje si" bardziej por"cznym
i du(o wygodniejszym narz"dziem do przedstawiania my&li abstrakcyjnej ni( Þlm fabularny: linearny i mimetyczny, odtwarzaj!cy
histori" zas$aniaj!c! przekaz ÞlozoÞczny, rudymenta idei. Ró(nica jest mniej wi"cej taka,
jak mi"dzy powie&ci! a utworem poetyckim.
Animacja w rozumieniu Antonisza nie
b"dzie odtwarza% i aktualizowa% dla widza ani
&wiata, ani zdarze), ani nawet jego zale(no&ci. Pozostaje raczej dzie$em, które stwarza
swój &wiat dla siebie, a w tym &wiecie – now!
rzeczywisto&%, nowych mieszka)ców – nawet
je&li ten nowy &wiat jest „zaczepiony” o nasz
codzienny, nawet je&li ma by% wypowiedzi!
krytyczn! na nasz temat lub manifestem ÞlozoÞcznym skierowanym do nas. W Ostrym
filmie zaanga$owanym charakterystyczna
dla surrealizmu fuzja elementów i aktorów
z ró(nych rejestrów prowadzi do wytr!cenia
oka i umys$u widza z tradycyjnego porz!dku,
zmusza do reßeksji. Odsy$a w kierunku fantazji, pierwszych dzieci"cych rysunków, snu
i majaczenia w gor!czce8.
Antonisz dekomponuje i rekomponuje
– oddziela od siebie elementy cia$a i $!czy
je w nowy sposób. Dolepia je do fragmentów miejskiej architektury (np. cia$o kobiety
zmienia si" w s$up og$oszeniowy i odwrotnie)
na zasadzie ró(nego rodzaju pokrewie)stw
magicznych, podobie)stw strukturalnych
i wed$ug intuicyjnego, dzieci"co dobranego, klucza. Jak s$usznie zauwa(a Joanna
Spali)ska-Mazur: „rysunek sam w sobie
staje si" tutaj &ladem z matrycy pami"ci
dzieci"cej, odzyskiwanym w grze (ywej
wyobra#ni”9. Przedmioty i ich wyobra(enia

Lektorzy w Þlmach Antonisza myl! si" przy czytaniu w sposób tak naturalny, (e trudno uwierzy%, by mieli
swoje teksty przed oczami cho%by raz przed nagraniem!
7
J. Wójcik, Kilka uwag o animacji kinematograÞcznej (inspirowanych twórczo'ci% re$. Henryka Ryszki),
„Kwartalnik Þlmowy” 1997-1998, nr 19-20, s. 57.
8
Por. W. Moritz, Kilka uwag na temat animacji nieprzedstawiaj%cej i nielinearnej, prze$. S. Sikora, „Kwartalnik
Þlmowy” 1997-1998, nr 19-20, s. 60-66.
9
J. Spali)ska-Mazur, Obraz – czas – my'l. O widzeniu w animacji Þlmowej, Opole 2007, s. 67.
6
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zostaj! powtórnie przemy&lane, rozmontowane i u$o(one. Efektem jest deformacja – po
trosze koszmar, po trosze makabra, po trosze szale)stwo, ale i &mieszno&%, bo &miech
jest naprawd" &mieszny wtedy, kiedy dotyka
problemów bolesnych.
Przedstawienie czegokolwiek za pomoc! technik animacji Þlmowej jest deformacj!
w ogóle i z zasady10. Pytanie, które rysownik
zawsze sobie stawia, brzmi: „w któr! stron"”
deformujemy, w jaki sposób? Ze wzgl"du na
jakie kryterium? Film animowany jest krzywym
zwierciad$em. Gdy si" w nim przegl!damy,
widzimy w jakiej& mierze reßeks prawdy, ale
ca$o&% jest pofalowana, pokrzywiona. Antonisz, zahaczaj!cy w swoich Þlmach o estetyk" wodewilow!, poszukuje, jak si" zdaje,
„prawdziwszej” prawdy. Rozk$ada na cz"&ci
pierwsze pytanie o podstawy patrzenia. W t"
stron" kieruje widza namno(enie przedstawie) „chodz!cych oczu”, oczu wyskakuj!cych
z czaszki oraz sam, odnosz!cy si" do szeroko
rozumianej „kultury wizualnej” miasta, tekst
piosenki &piewanej przez tajemnicz! lektork", Aniel" Jaskólsk!. Dlatego Antoniusz,
roz$o(ywszy dawny &wiat na cz"&ci pierwsze,
uk$ada go na nowo w swoj! szale)cz! wizj",
zdeformowan! i poddawan! nieustannej
analizie. Kwesti! poddawan! analizie jest, jak
si" wydaje, ruch. Artysta szuka odpowiedzi
na elementarne pytania o biologizm ludzkich
zachowa), pop"d, natur" (ycia.
Pochodn! owej niereprezentatywno&ci, przekrzywienia mimetycznego Ostrego
Þlmu zaanga$owanego jest swoiste otwarcie
my&lowe. Obco&% &wiata wykreowanego
w rysunkowej miniaturze wyrywa z tradycyjnego my&lenia, z bezpiecze)stwa zastyg$ych
kategorii, którymi stale operujemy. Musimy
pój&% na pewne poj"ciowe kompromisy
z twórc! Þlmu. I cho% to samo dzieje si", gdy
staniemy przed obrazem Salvadora Dalego,
to w przypadku animacji prze(ycie jest silniejsze przez sam fakt, (e jest ona Þlmem – trudno j! bowiem zignorowa% tak, jak pomija si"

w korytarzach Luwru tysi!ce cho%by najbardziej poruszaj!cych i rewolucyjnych dzie$
malarskich. Film wci!ga, przykuwa uwag",
bo przedstawia ruch, podstawow! oznak"
(ycia. Ukazuje tak(e ruchomy grymas ludzkiej twarzy (cho%by na umownym rysunku),
najwa(niejsze pole zetkni"cia si" z Innym.
Co& jeszcze anga(uje widza i wytr!ca go z bezpiecznej pozycji. Warto zwróci%
uwag" na kierunki ruchu Antoniszowych
kszta$tów. Wahad$owy ruch prawo-lewo anga(uje odbiorc" w mniejszym stopniu ni( ten
na wprost, wychylaj!cy si" w jego kierunku.
Tak jest w rzeczywisto&ci, gdy co& intensywnie zmierza w naszym kierunku. Powstaje
wra(enie strachu wynikaj!cego z potencjalnego zagro(enia naszej cielesno&ci (vide:
Wjazd poci%gu na stacj# w Ciotat braci
Lumière). Oboj"tnie przyjmujemy natomiast
ruch odbywaj!cy si" w dwóch wymiarach
obrazu. Tak samo bardziej anga(uj!cy jest
aktor patrz!cy w kamer" (vide: zwroty do
widza w Funny Games Hanekego) ni( spogl!daj!cy w bok, gdziekolwiek poza jej oko.
Oczywi&cie, w przypadku animacji efekt jest
os$abiony, lecz jednak w$a&nie to, co „idzie
na nas”, przykuwa nasz! uwag" równie(
w rysunku. „Wykwity” g$ów, które wizualnie
dzia$aj! na widza tak mocno, (e gdyby siedzia$ przy samym ekranie, musia$by zapewne
odskoczy%, maj! swoje #ród$o poza ramami
kadru, co wywo$uje niepokój – co& dzieje si"
bowiem bez wiadomej (a raczej: widomej)
przyczyny. W$a&nie ten irracjonalizm przedstawienia w Ostrym Þlmie zaanga$owanym
to kolejny czynnik wytr!caj!cy odbiorc" ze
spokoju ducha, z logicznej i przewidywalnej
rzeczywisto&ci.

IV. Pulsowanie: obraz i d(wi!k.
Rytm biologiczny – tempo
weso%ego miasteczka
René Clair wyró(nia trzy konstytuanty
rytmu Þlmu:

10

Oczywi&cie, w Þlmie zazwyczaj mamy do czynienia z deformacj!, cho%by ze wzgl"du na dwuwymiarowo&%
przekazu, jest to jednak deformacja mniejsza ni( w przypadku animacji Þlmowej.
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1. czas trwania ka(dego obrazu,
2. przemienno&% scen lub „motywów” akcji
(ruch wewn"trzny)
3. ruch przedmiotów zarejestrowanych
przez obiektyw (ruch zewn"trzny: gra
aktorska, ruchome dekoracje itd...)11.

Odno&nie do pierwszego i drugiego
punktu mo(na powiedzie%, (e w Ostrym Þlmie
zaanga$owanym rytm jest, z niewielkimi wahaniami, jednostajnie szybki. Aby dostrzec, (e
jakie& „uj"cie” trwa troszk" d$u(ej, nale(y w$o(y% w to sporo wysi$ku – d$u(sze sekwencje
zosta$y zupe$nie zneutralizowane poprzez migotliwo&% Þlmu, co jest efektem u(ycia ta&my
Þlmowej pochodz!cej z recyclingu.
Nale(y natomiast poczyni% nast"puj!ce zastrze(enie co do ruchu przedmiotów
i „pacynek” Antoniszowego teatru (punkt
trzeci wg Claira): „ludzie” nie poruszaj! si"
tu w pe$ni, s! zawsze jak!& cz"&ci! siebie,
przymocowani do pod$o(a, na którym stoj!,
czy te( do sto$ków, na których siedz!, jak
pinezk!. Nawet gdy id!, jest to jedynie ruch
pozorny – ich pozycja wzgl"dem punktów
umieszczonych w tle w ogóle si" nie zmienia.
W efekcie ruch zamyka si" w regularno&ci
wahad$a – cz$onki przemierzaj! w t" i z powrotem drog" od punktu A do punktu B. Ich
g$owy czasem si" powi"kszaj!, czasem
pomniejszaj!, co przypomina pulsowanie,
skurcz i rozkurcz mi"&ni sercowych.
Leopold Sturzwage zauwa(y$, (e
muzyka, tak jak s$owo, jest form! komunikatu – s$uchacz musi si" dostroi% do uczucia
przekazywanego przez kompozytora. Im
bardziej jest czu$y, im lepiej przygotowany,
tym intymniejsza wi"# po$!czy go z twórc!.
Muzyka posiada rytm. Tak te( obraz, na jej

podobie)stwo, powinien by% zrytmizowany.
Za podstawowy element konstytutywny Þlmu
nale(y wi"c uzna% „wizualn! form" barwn!”,
okre&lana za pomoc!: 1. formy wizualnej12, 2.
rytmu: ruchu i transformacji, 3. koloru13.
U Antonisza ruch i transformacja s!
ci!g$e, mutacja nie ustaje. Widz staje wobec
&wiata natury, w którym wszystko pulsuje,
rodzi si" i umiera, formy za& p$on! i powstaj!
z popio$ów czasem w tym samym kszta$cie,
a czasem zmutowane. Oddzia$uje nie sam
kolor, lecz jego przemiana w inny14, czyli,
ukazany w sekwencji, rytm koloru. W obrazie Antonisza przedmioty nie posiadaj!
jednej, przydzielonej im na ca$y czas trwania
„uj"cia”15, barwy – kolory zmieniaj! odcienie,
przechodz! bardziej lub mniej p$ynnie w inne
tonacje, a( wreszcie przemieniaj! si" deÞnitywnie (czasem nawet w barwy kontrastowe
do wykorzystanych pierwotnie).
O rytmie, je&li przyjrze% si" poszczególnym mocniej zaznaczonym momentom linearnej konstrukcji opowie&ci, mo(na mówi%
w przypadku ka(dego, nie tylko animowanego, Þlmu. O bezpo&rednim do&wiadczaniu
rytmiczno&ci mo(emy jednak mówi% dopiero
wtedy, gdy us$yszymy Afryka)czyków graj!cych na b"bnach.
Taki w$a&nie rodzaj rytmu, tyle, (e wizualnego, wyst"puje u Antonisza. Jego tempo to
szybko&% nowych czasów, pr"dko&% maszyny
obracaj!cej kilkadziesi!t klatek ta&my w ci!gu
sekundy. Widok kr"c!cej si" rolki Þlmowej,
który zaczyna i ko)czy Þlm, jest czym& zarazem magicznym i „industrialnym”. Od razu
wik$a widza w bezpo&redni! &wiadomo&% materia$u, z którego powsta$a miniatura.
Rytm Ostrego Þlmu zaanga$owanego jest rytmem ludycznym, zapo(yczonym

R. Clair, Rytm, prze$. -. Demby, [w:] Europejskie manifesty kina. Od Matuszewskiego do Dogmy. Antologia,
pod red. A. Gwó#dzia, Warszawa 2002, s. 167.
12
Sturzwage postrzega j! jako abstrakcj". Optuje wi"c za obrazem ca$kowicie abstrakcyjnym. Tym niemniej
zamys$ Antonisza, nie wkraczaj!cy przecie( w zupe$n! abstrakcj", nie by$by mu raczej obcy, poniewa( podejmuje
podobne tematy w reßeksji nad obrazem jako form! my&lenia ÞlozoÞcznego.
13
L. Sturzwage, Barwny rytm, prze$. -. Demby, [w:] Europejskie manifesty kina, dz. cyt., s. 149-152.
14
Tam(e.
15
Terminy zapo(yczone do pisania o animacji z tradycyjnego j"zyka opisu Þlmu, jako swoiste przeno&nie,
wymagaj! u(ycia cudzys$owu.
11
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z weso$ego miasteczka: od wiruj!cych karuzeli i diabelskich m$ynów. Taka jest te(
muzyka, która tylko chwilami przechodzi
w rzewn! nut", lecz poza tym dotrzymuje
(szale)czego) kroku obrazowi. Tempo Þlmu
Antonisza odbija przyspieszaj!c! rzeczywisto&% zewn"trzn! znaczon! industrializacj!,
powszechnymi, coraz cz"stszymi spotkaniami z automatem, z maszyn!, z technik! wkraczaj!c! w obszary, gdzie ludzie pracowali
dotychczas w$asnymi r"kami. Kontrastuje
jednocze&nie z krytyczn! wypowiedzi! na
tematy spo$eczne. Unowocze&nianie metod
produkcji i lepsze tempo pracy nie id! w parze z rozwojem obywatelskim czy uwra(liwieniem estetycznym. Przecie( niewiedz!cy
nic o polskiej szkole plakatu naród „wódk"
sobie chleje”, jak &piewa narratorka miniatury. Ten mora$ Þlmu, najbardziej oczywisty po
pierwszym obejrzeniu, prezentuje gorzkie
poczucie humoru Antonisza.

V. )wiadomo"# materii – ruch
– z%udzenie
O &wiadomo&ci materii nale(y pisa%
w wypadku Ostrego Þlmu zaanga$owanego
co najmniej na dwóch poziomach. Po pierwsze, wpisano w niego metanarracj". Tworz!
j! czo$ówka i zako)czenie Þlmu, w których
re(yser prezentuje swój warsztat twórczy.
Ogl!damy wykonane zwyk$! kamer! uj"cie
Antoniszowego projektora, który przewija
i na&wietla kolejne klatki ta&my filmowej.
Trudno zrozumie% motywacj" tego elementu
Þlmu. Mo(e nale(y szuka% jakiego& podobie)stwa do prologu Rekonstrukcji, w którym
„nad-narrator” denuncjuje sztuczno&% fabu$y
i przestrzega przed wiar! w opowiadan!
histori". By$oby to zatem wyj"cie na wierzch
samej struktury, obna(enie konstrukcji Þlmu,
postmodernistyczna zabawa z konwencj!,
oczko puszczone do widza.
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Mo(na tak(e odczytywa% wspomniany zabieg jako zaproszenie do reßeksji nad
materi! w ogóle. Antonisz zdaje si" mówi%:
w czo$ówce pokazuj" wam podszewk"
filmu, a wy przez film spróbujcie pomy&le% o podszewce waszej rzeczywisto&ci.
Skoro spokojna liryczna sekwencja mo(e
by% w rzeczywisto&ci tysi!cem malutkich
obrazków b$yskawicznie przewijaj!cych si"
w snopie &wiat$a z rzutnika, to mo(e równie(
&wiat, na który patrzymy, nie jest taki, jakim
go postrzegamy? Co, je&li nasze widzenie
rzeczywisto&ci jest tak! sam! konstrukcj!
jak Þlm? Artysta zach"ca do reßeksji nad
zaproponowan! przez siebie filozoficzn!
teori! materii16.
Maurice Merleau-Ponty w swoim Wyznaniu wiary pisze:
[Zobaczyliby'my, $e] kszta!ty przestrzenne
lub odleg!o'ci s% [...] dla bod(ców zewn#trznych rozmaitymi sposobami wypróbowywania, o$ywiania i zmieniania naszej wi#zi ze
'wiatem, naszego zakotwiczenia w poziomie i pionie danego miejsca, w tu i teraz.
Zobaczyliby'my ponadto, i$ rzeczy postrzegane nie s%, jak przedmioty geometryczne,
bytami uko&czonymi, skonstruowanymi wed!ug praw, które rozum nasz zna z góry, lecz
zbiorami otwartymi i nieprzebranymi, które
poznajemy po pewnym stylu w!a'ciwym ich
rozpo'cieraniu si# i rozwijaniu nie mog%c
jednak ze wzgl#dów zasadniczych zg!#bi"
ich ca!kowicie, jako $e s% one dost#pne nam
jedynie przez swoje proÞle lub widoki perspektywiczne. Zobaczyliby'my wreszcie, $e
z kolei 'wiat postrzegany nie jest czystym
przedmiotem my'lenia, bez szczelin i dziur,
lecz jakby ogólnym stylem, w którym uczestnicz% wszystkie postrze$eniowe istotno'ci;
niew%tpliwie zapewnia on im koordynacj#,
lecz nigdy nie mo$emy podejrzewa" go
o to, $e jest wyko&czony. Nasz 'wiat, jak

Oczywi&cie, przyj!wszy odmienn! perspektyw", #róde$ reßeksji Antonisza mo(na by doszukiwa% si"
w przekonaniach mechanistycznych materialistów O&wiecenia (por. np. P.H. Holbach, System przyrody – czyli
prawa 'wiata Þzycznego i moralnego, prze$. J. Jab$o)ska, H. Suwa$a, Warszawa 1957) i tez" tak! da$oby si"
obroni%. Ale Antonisz ch"tniej, jak si" zdaje, czerpa$ z innych tradycji my&lowych.

16
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Malebranche to spostrzeg! wnikliwie, „jest
dzie!em nie doko&czonym”17.

Sanatorium pod Klepsydr% pisa$ w li&cie do
Witkacego:

Merleau-Ponty sugeruje, (e &wiat nie
jest by% mo(e tym, co – ukszta$towani przez
okre&lone kulturowe sposoby postrzegania
– widzimy. By% mo(e istotne jest w$a&ciwie
nie to, jaki ten &wiat jest, lecz raczej to, jakim
nam si" objawia, lub, jeszcze &ci&lej, jak
my sami go sobie objawiamy, rozwi!zuj!c
równanie z wieloma warto&ciami zmiennymi
(„postrze(eniowe istotno&ci”18). Rzeczywisto&%, je&li w ogóle istnieje poza tym, co
o niej wiemy (a wiedza nasza by$aby w takim
razie wypadkow! wra(e) zmys$owych), jest,
by u(y% sformu$owania z zakresu literaturoznawstwa, tekstem otwartym, posiada nie&cis$o&ci i nie-do-ci!gni"cia (jak kreska Antonisza). Mówienie o dziurach i szczelinach
ma znaczenie fundamentalne w przypadku
naszej miniatury ju( na poziomie opisu tego,
co widoczne. Daj! one o sobie zna% poprzez
liczne uszkodzenia zu(ytej ta&my Þlmowej:
migocz!ce brunatne kreski, b$yskaj!ce dziurki w poszczególnych przewijanych obrazkach. Odsy$a to do tematu metanarracji Antonisza – podejmuj!c decyzj" u(ycia ta&my
z odzysku, re(yser zachowa$ si" jak kucharz
postanawiaj!cy wyj&% do go&ci restauracji
w ubabranym fartuchu. Mo(na poprzesta% na
przyj"ciu tego za swoisty kaprys nonszalanckiego twórcy, artystyczn! manier". Mo(na
równie( poszuka% g$"biej. Wydaje si", (e za
tym zabiegiem kry% si" mo(e jaka& szersza
koncepcja – zw$aszcza, (e Antonisz tak w$a&nie, bardzo konsekwentnie, „lepi” wszystkie
swoje Þlmy pocz!wszy od 1977 roku.
Intuicja ka(e mi po$!czy% pewne estetyczne jako&ci19 Ostrego Þlmu zaanga$owanego z koncepcjami Brunona Schulza. Autor

Sklepy cynamonowe daj% pewn% recept#
na rzeczywisto'", statuuj% pewien specjalny
rodzaj substancji. Substancja tamtejszej
rzeczywisto'ci, jest w stanie nieustannej
fermentacji, kie!kowania, utajonego $ycia.
Nie ma przedmiotów martwych, twardych,
ograniczonych. Wszystko dyfunduje poza
swoje granice, trwa tylko na chwil# w pewnym kszta!cie, a$eby go przy pierwszej sposobno'ci opu'ci". W zwyczajach, w sposobach bycia tej rzeczywisto'ci przejawia si#
pewnego rodzaju zasada – panmaskarady.
Rzeczywisto'" przybiera pewne kszta!ty
tylko dla pozoru, dla $artu, dla zabawy. [...]
Statuowany jest tu pewien skrajny monizm
substancji, dla której poszczególne przedmioty s% jedynie maskami. *ycie substancji
polega na zu$ywaniu niezmiernej ilo'ci
masek. Ta w#drówka form jest istot% $ycia.
Dlatego z substancji tej emanuje jaka' aura
panironii20.

„Panmaskarada” Schulza odsy$a do
koncepcji jednorodnej materii, z której z$o(one jest wszystko, a jej emanacje s! tym,
z czym mamy do czynienia na co dzie)
(w &wiecie literackim Sklepów Cynamonowych). „Fermentacja” i „kie$kowanie” to
poj"cia doskonale ilustruj!ce zanikaj!ce,
zmienne, mutuj!ce, wyrastaj!ce i od razu
gin!ce obiekty obecne w fantasmagorii Antonisza. Powstaj!ce na oczach widza kszta$ty
maj! swój pocz!tek w formach zanikaj!cych,
wszystko, jakby si" mog$o wydawa%, toczy
si" bez (adnego porz!dku. Przedmioty nieo(ywione przeistaczaj! si" p$ynnie w sylwetki ludzkie (np. s$up og$oszeniowy w posta%

17
M. Merleau-Ponty, Wyznanie wiary, [w:] tego(, Proza 'wiata. Eseje o mowie, prze$. S. Cichowicz, Warszawa
1999, s. 29.
18
Tam(e.
19
„Estetyczne jako&ci” nie tyle mo(e w sensie „stylu”, co pewnej ontologicznej wra(liwo&ci, elementarnej
pozycji ÞlozoÞcznej.
20
B. Schulz, Bruno Schulz do St. I. Witkiewicza, [w:] tego(, Opowiadania. Wybór esejów i listów, pod red. J.
Ficowskiego, Wroc$aw 1989, s. 444-445.
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kobiec!), te za& „przelewaj! si"” w nast"pne
kreatury. Wydaje si", (e nie ma istotowej
ró(nicy mi"dzy materi! o(ywion! a martw!.
Wszystko podlega tym samym prawid$om,
których wspóln! zasad" tworzy pulsacyjna
rytmiczno&% i ci!g$y ruch. ,wiat przedstawiony Ostrego Þlmu zaanga$owanego jest
karnawa$em jedynej w swoim istnieniu (ywej
materii, która bawi si" w przyjmowanie coraz
to nowych masek21.
Gilles Deleuze powiada:
[...] kino jest systemem reprodukuj%cym
ruch, b#d%cy funkcj% dowolnego momentu,
czyli funkcj% rytmicznie powtarzanych chwil
dobranych tak, by powsta!o wra$enie ci%g!o'ci. Wszystkie systemy, które reprodukowa!yby ruch w pewnym porz%dku polegaj%cym
na przechodzeniu od jednej pozy do drugiej,
s% czym' z gruntu obcym sztuce Þlmowej.
Wida" to wyra(nie, gdy podejmuje si# próby
zdeÞniowana Þlmów animowanych: o ich
pe!nej «kinowo'ci» decyduje fakt, $e rysunek nie przedstawia jakiej' dopracowanej
sceny, czy postaci, lecz jest raczej zarysem
jakiej' postaci ca!y czas si# tworz%cej lub
znikaj%cej, o której wygl%dzie decyduje ruch
linii i punktów uchwyconych w dowolnym
momencie przebywanej przez nie trasy. [...]
Nie ukazuje nam on postaci uchwyconej
w jakim' szczególnym momencie, lecz ci%g!o'" ruchu, który opisuje t# Þgur#22.

Deleuze trafnie stwierdza, (e za$o(enia i cele filmu animowanego musz!
dotyczy% przedstawienia ruchu. Przytoczony
opis pojawiaj!cych si" i zanikaj!cych postaci
&wietnie oddaje koncepcj" artystyczn! Antonisza. Autor Ró$nicy i powtórzenia porusza
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intryguj!cy temat oddania ci!g$o&ci ruchu
b"d!cego jednak, jak powiada, jedynie wra(eniem.
Problematyk" wra(e) podejmuje
w swojej intuicjonistycznej teorii epistemologicznej komentowany przez Deleuze’a Henri
Bergson:
Materia, czy duch – rzeczywisto'" objawi!a
si# nam jako wiekuiste stawanie si#. Tworzy
si# ona i rozk!ada, ale nie jest nigdy czym'
gotowym. [...] To samo ukaza!by nam w materii umys!, a nawet zmys!y, gdyby uzyska!y
bezpo'rednie i bezinteresowne jej przedstawienie. Ale umys!, zaj#ty przede wszystkim potrzebami dzia!alno'ci, tak samo jak
zmys!y, ogranicza si# do zdejmowania od
czasu do czasu ze stawania si# materii
widoków momentalnych, a przez to samo
nieruchomych23.

Przywo$any passus Bergsona mo(na
odnie&% do poruszanej tematyki wybiórczo&ci
naszych zmys$ów, które, zaprogramowane
zadaniowo, fa$szuj! zastan! rzeczywisto&%
(oczywi&cie dla Merleau-Ponty’ego nie ma
mowy o fa$szowaniu, lecz raczej o stawaniu
si", konstruowaniu).
Ten sposób my&lenia prowadzi do
konstatacji, (e mózg, programuj!cy oko do
„chwytania” poszczególnych obrazów materii
pozostaj!cej w ruchu, to narz"dzie o ograniczonej u(yteczno&ci. Nie jest w stanie
rejestrowa% ruchu w jego istocie, lecz tylko
kolejne wycinki „ruchowej” rzeczywisto&ci.
Nadaje to nowe, trzecie, znaczenie obrazowi
z czo$ówki i z t$a napisów Ostrego Þlmu zaanga$owanego: autor przyznaje si" do pora(ki,
na któr! Þlm, pokazuj!cy jedynie z$udzenie

21

Schulzowski narrator w nast"puj!cy sposób relacjonuje gor!czkowe wywody Jakuba (przy czym odbiera
materii prawo do samoformowania si"): „Materia jest najbierniejsz! i najbezbronniejsz! istot! w kosmosie.
Ka(dy mo(e j! ugniata%, formowa%, ka(demu jest pos$uszna. Wszystkie organizacje materii s! nietrwa$e i lu#ne,
$atwe do uwstecznienia i rozwi!zania. Nie ma (adnego z$a w redukcji (ycia do form innych i nowych. (...) Nie
ma materii martwej, martwota jest jedynie pozorem, za którym ukrywaj! si" nieznane formy (ycia. Skala tych
form jest niesko)czona, a odcienie i niuanse niewyczerpane” (B. Schulz, Traktat o manekinach albo Wtóra
Ksi#ga Rodzaju, [w:] tego(, Opowiadania, dz. cyt., s. 33-34).
22
G. Deleuze, Tezy o ruchu. Pierwszy komentarz do Bergsona, prze$. J.Godzimirski, „Kwartalnik Þlmowy”
1993, nr 1, s.19-20.
23
H. Bergson, Ewolucja twórcza, prze$. F. Znaniecki, Kraków 2005, s. 222.
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ruchu, jest skazany. Re(yser kapituluje wobec postulatu Bergsona, by odkry% ruch nie
jako ró(nic" mi"dzy dwoma ustalonymi stanami spostrze(onymi, lecz jako kwintesencj"
rzeczywisto&ci, jako sam! rzeczywisto&%24.
Swoje Þasko ukazuje poprzez umieszczenie
apoteozy ruchu w klamrze sporz!dzonej
z czo$ówki i ko)cowych napisów Þlmu. W jej
ramach dekonstruuje i demaskuje swoj!
technik" – kamer! Þlmuje non-camer#, w której wra(enie ruchu pokazane jest jako efekt
przewijanych obrazków, czyli wspomnianych
ustalonych stanów spostrze(eniowych. Autor
chce przekaza% prawd" o materii w ruchu,
lecz narz"dzia, którymi sam dysponuje,
s! niewystarczaj!ce. Widz zostaje zatem
oszukany podwójnie: przez Þlm oraz przez
w$asne oko, które mu z ogl!danego Þlmu
zdaje spraw".
Twórczo&% Antonisza &wiadczy o rozpi"ciu mi"dzy przekonaniem o wrodzonej
ruchomo&ci wszystkiego25, a wspomnian!
w trzecim rozdziale niemo(liwo&ci! ruchu.
Postaci Ostrego Þlmu zaanga$owanego nie

mog! wyj&% z kadru, wi"cej: nie mog! „do
ko)ca” si" poruszy%, wymachuj! jedynie
cz$onkami. Cadre to przecie( rama, wi"zienie, po polsku nie bez przyczyny mówimy
wi"c „klatka” Þlmowa. W kreacji Þlmowej panuje sztuczne zaw"(enie widzenia – wszystko zamkni"te jest w prostok!t26, co nie tylko
ogranicza, ale i inspiruje re(yserów.
Jedyn! wolno&ci! efemerycznych
postaci w „klatce” Antoniszowego Þlmu jest
w$a&nie pulsowanie, parabiologiczna mutacja
materii. Tak oto lawirowanie mi"dzy niedoko)czonymi przez demiurgów manekinami
Schulza, fenomenologicznymi spojrzeniami
na niespójn! rzeczywisto&%, intuicjonistycznymi poszukiwaniami istoty rzeczywisto&ci
w ci!g$ym ruchu, doprowadzi$o nas (co nie
znaczy, (e nale(y odrzuci% wymienione
propozycje odczyta)!) gdzie& w rejony przera(aj!cej koncepcji rzeczywisto&ci ludzkiej:
toposu tragicznej, bezwolnej egzystencji,
zaw"(onej do kilku gestów, nerwowych tików
gdzie& na skraju (ycia.

24

Por. Ten(e, Postrze$enie zmiany. Wyk!ad II, [w:] tego(, My'l i ruch. Dusza i cia!o, Warszawa 1963.
Prze&wiadczenie to decyduje zarówno o doborze materia$ów (zu(yta ta&ma, ßamastry), jak i o koncepcji
prze&wiadczenia – kszta$tów w nieustannej mutacji.
26
Efekt ten ginie niejako podczas projekcji w kinie, szczególnie w nowoczesnych salach, gdzie ekran jest tak
wielki, (e a( nieobejmowalny spojrzeniem. Oczywi&cie, jako widzowie, nie jeste&my tym jako& szczególnie
skonsternowani, od dziecka przyuczani jeste&my bowiem do patrzenia w „prostok!cie”, cho%by przez obcowanie
z malarstwem, gdzie przestrze) zorganizowana jest w$a&nie w ten sposób. Nie bez znaczenia pozostaje
fakt powszechnego obcowania z aparatem fotograÞcznym i amatorsk! kamer!, ßagowymi produktami epoki
technologii cyfrowych. Ponadto, z zasady mamy ma$! &wiadomo&% kadru narzuconego przez artyst", bo sami
sobie ustalamy kadr patrzenia w ramach danego planu potencjalnej widzialno&ci – gdy wci!gni"ci jeste&my
w „akcj"” Þlmu, pole potencjalnej widzialno&ci ograniczamy do ekranu – widzenie jest przecie( fragmentaryczne
i, zaabsorbowani, nie ogarniamy wzrokiem tego co poza ekranem. „Problem prostok!ta” znika prawie zupe$nie,
gdy rozpatrujemy przypadek kin typu 3D, nie mówi!c ju( o tzw. ekranach sferycznych.
25
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Micha$ J"drzejek
Rz&dy cnoty w starym kinie
Wokó% Legionu Przyzwoito"ci i cenzury w kinematograÞi USA (1934-1966)

Pierwsze problemy pojawi$y si" ju(
na samym pocz!tku. Skandal wywo$a$ Þlmik
The Kiss zrealizowany w 1896 roku w wytwórni Edisona, w którym para aktorów przedstawi$a d$ugi i naturalny poca$unek w usta1.
Kilka lat pó#niej nowojorski kanonik William
Chase przeciwstawi$ si" niemoralnym Þlmom
w których mo(na by$o zobaczy% wy&cigi konne, boks, nowoczesne ta)ce, a nawet w$osy
spi"te w ko)ski ogon i krótkie spódniczki2.
Kino prowokowa$o wiele grup spo$ecznych do sprzeciwu, oburzenia i (!dania cenzury. Mo(liwo&% tej ostatniej da$ ameryka)ski
S!d Najwy(szy Stanów Zjednoczonych,
który w 1915 roku orzek$, (e „Þlm nale(y traktowa% jako przedsi"wzi"cie o charakterze
komercyjnym, które tym samym nie mo(e
ro&ci% sobie praw do ochrony przez takie
konstytucyjne gwarancje jak zasada wolno&ci s$owa i publikacji”3.
Jedn! z najbardziej aktywnych organizacji zwi!zanych z kontrol!, ocen! i cenzur!
kina ameryka)skiego by$ powsta$y w 1934 roku
katolicki Legion Przyzwoito&ci (ang. Legion
of Decency). Historia jego dzia$alno&ci jest fascynuj!ca z kilku powodów. Po pierwsze, daje
ona mo(liwo&% spojrzenia na specyÞk" do dzi&

puryta)skiej (zw$aszcza w kwestiach seksualno&ci) kultury ameryka)skiej oraz przemian
obyczajowych w jej obr"bie a( do czasów
hipisów i rewolucji roku 1968. Jest to tak(e
podró( przez czasy klasycznego kina hollywoodzkiego4, którego styl by$ bezpo&rednio
kszta$towany przez oczekiwania &rodowisk
pokrewnych Legionowi. Po trzecie, mo(emy
tu &ledzi% przemiany w my&leniu o kinie (czy
szerzej: o kulturze wspó$czesnej) wewn!trz
Ko&cio$a katolickiego. Zaczyna on od j"zyka
pot"pienia i zakazu oraz cenzury obejmuj!cej
tak(e tych widzów, którzy w j"zyku sugestii
i kontrowersyjnych tre&ciach widzieli efekt artystyczny (dobrym przyk$adem wspó$czesnego
my&lenia o kinie w obr"bie Ko&cio$a jest „Lista
45 znacz!cych Þlmów” opublikowana w 1995
roku przez Filmotek" Watyka)sk!, obejmuj!ca tak(e dzie$a Bu.uela (!), Pasoliniego,
Kie&lowskiego czy Langa, które z pewno&ci!
nie spe$ni$yby kryteriów Legionu5).

Pocz&tki
Przytoczone na wst"pie przyk$ady pokazuj! skandale towarzysz!ce kinu ameryka)skiemu od samego pocz!tku. Oskar(enia

1

K. Kucharski, J. Kristel, Seks w kinie, Toru) 1990, s. 4.
A. Misiak, Kinematograf kontrolowany. Cenzura Þlmowa w kraju socjalistycznym i demokratycznym (PRL
i USA), Kraków 2006, s. 114.
3
D.B. Sova, 125 zakazanych Þlmów. Historia cenzury w kinie, Warszawa 2006, s. 15.
4
Encyklopedia kina, pod red. T. Lubelskiego, Kraków 2003, s. 499.
5
)wiatowa Encyklopedia Filmu Religijnego, pod red. M. Lisa, A. Garbacza, Kraków 2007, s. 287-288.
2
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kierowano nie tylko przeciwko tre&ci Þlmów,
lecz tak(e przeciwko sposobowi (ycia gwiazd
filmowych: Hollywood nazywano sin city
– miasto grzechu. Po s$ynnej sprawie komika
Roscoe’a „Fatty’ego” Arbuckle’a, podejrzanego o gwa$t i brutalne morderstwo rozpocz"$a
si" nagonka na &rodowisko filmowe. Jak
wspominano w magazynie „Fortune” kilkana&cie lat pó#niej:

teologii i literatury angielskiej, obu zaanga(owanych pó#niej w powstanie Legionu Przyzwoito&ci7. Jak pisze -ukasz Plesnar:

To by!a w'ciek!a za$arto'" przeciwko Hollywood, któr% obserwowano w dzia!alno'ci
klubów kobiecych, organizacji ko'cielnych,
stowarzysze& patriotycznych, ruchów m!odzie$owych, przeró$nych grup poparcia i organizacji reformatorskich wszelkiego rodzaju. (…) Wyra$a!y one oburzenie w listach,
bojkotach poszczególnych Þlmów, g!o'nych
demonstracjach, które mia!y zawsze jeden
cel – stworzenie systemu cenzury6.

Podstawowa zasada kodeksu g!osi!a, $e
sympatia widzów nigdy nie powinna by"
po stronie zbrodni, z!a i grzechu. Na ekranie nie wolno by!o prezentowa" mi#dzy
innymi zemsty jako narz#dzia wymierzania
sprawiedliwo'ci, przest#pstwa, je'li mog!o
sta" si# przedmiotem na'ladownictwa,
handlu narkotykami, nadmiernego negli$u,
nami#tnych i lubie$nych poca!unków oraz
u'cisków, wulgarnych gestów i s!ów, scen
uwiedzenia i gwa!tu, scen ukazuj%cych
lub sugeruj%cych perwersyjne zachowania
seksualne oraz stosunki erotyczne mi#dzy
przedstawicielami ró$nych ras, a tak$e
kap!anów wszelkich wyzna& jako postaci
negatywnych lub komicznych8.

,rodowisko Þlmowe odpowiedzia$o na
te (!dania ró(nymi programami stworzenia
autocenzury, czyli kontroli powstaj!cych dzie$
jeszcze na etapie produkcji. Po pierwszych
niepowodzeniach zadanie to powierzono (ju(
w 1921 roku) Willowi H. Haysowi, by$emu
liderowi republikanów, ho$duj!cemu tradycyjnym, prezbiteria)skim warto&ciom. Zosta$
on szefem nowo powsta$ej organizacji Motion
Picture Producers and Distributors Association (MPPDA), zwanej odt!d Biurem Haysa,
w którym pracowa$ przez 23 lata i zyska$ sobie przydomek „cara przemys$u Þlmowego”.
Aby zapewni% sobie przychylno&% &rodowisk
konserwatywnych i w ten sposób uchroni%
Hollywood przed bojkotem zdecydowa$ si"
stworzy% Kodeks Produkcyjny, zawieraj!cy
wytyczne dla producentów Þlmowych, zwany
odt!d Kodeksem Haysa.
Do tworzenia tego dokumentu Hays
zaprosi$ katolickiego dziennikarza Martina
Quigleya oraz ks. Daniela A. Lorda, profesora

Spisany w 1930 roku wszed$ w (ycie
dopiero cztery lata pó#niej; wtedy te( mia$
miejsce szereg skandali, które doprowadzi$y
do powstania Legionu Przyzwoito&ci.
Pojawi$y si" bowiem wtedy Þlmy &mia$o odnosz!ce si" do problematyki seksualno&ci i przemocy. W 1933 roku pokazano
a( dwa obrazy z Mae West, aktork! znan!
ze swoich b$yskotliwych aforyzmów o relacjach damsko-m"skich, „kobiet! b"d!c!
uciele&nieniem rewolucji seksualnej tego
czasu. West nie by$a zwi!zana z (adnym
m"(czyzn! i nie potrzebowa$a nago&ci, aby
zachowywa% si" wyzywaj!co”9. Lady Lou
(ang. She Done Him Wrong, re(. Lowel
Sherman) oraz Nie jestem anio!em (ang. I’m
No Angel, re(. Wesley Ruggles) wywo$a$y
burz" i spowodowa$y, (e to w$a&nie o West
mówi si", (e wywo$a$a katolick! krucjat"
przeciwko Þlmowi w USA. Quigley, wspó$autor Kodeksu Haysa, opisywa$ drugi z Þlmów
jako „no&nik nies$awnej charakterystyki

6

The Hays OfÞce (Biuro Haysa), „Fortune”, 18 grudnia 1938. Cyt. za: A. Misiak, dz. cyt., s. 124.
A. Misiak, dz. cyt., s. 134.
8
-. Plesnar, Haysa Kodeks, [w:] S!ownik Þlmu, pod red. R. Syski, Kraków 2005, s. 81.
9
G. Black, Hollywod Censored. Morality Codes, Catholics and the Movies (Hollywood ocenzurowane. Kodeksy
moralno&ci, katolicy i Þlmy), New York 1994, s. 72. Cyt. za: A. Misiak, dz. cyt., s. 136.
7
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pewnej nierz!dnicy, której instynkty mi$osne
ograniczaj! si" wy$!cznie do fizyczno&ci.
Nie ma tu wi"cej romantyzmu ni( na fermie
rozp$odowej”, a duchowni z Massachusetts
nazwali go „demoralizuj!cym, niesmacznym,
dwuznacznym i nieprzyzwoitym”10.
Kontrowersje wzbudzi$ tak(e Cz!owiek z blizn% (ang. Scarface, re(. Howard
Hughes, 1932) – pe$na przemocy historia
przest"pczej kariery. Klasyczna dzi& pozycja kina gangsterskiego nie zosta$a zaaprobowana przez Biuro Haysa, które apelowa$o
do producenta, by pod (adnym pozorem nie
realizowa$ tego Þlmu. Anegdota g$osi, (e Hughes po otrzymaniu tej odpowiedzi krzykn!$
tylko: „Pieprzy% biuro Haysa”, i zrobi$ ca$o&%
po swojemu11.
Filmy z wyzywaj!c! Mae West oraz
rodz!ce si" kino gangsterskie wywo$a$y
niepokój ameryka)skiego Ko&cio$a. Ros$o
przekonanie o g$"bokim psychologicznym
wp$ywie kina, zw$aszcza na psychik" m$odych ludzi. Oskar(ono je o wzmaganie agresji i zach"t" do perwersyjnych zachowa)
seksualnych. Starania o cenzur" Þlmow!,
poza obawami o z$y wp$yw na moralno&%
obywateli, by$y cz"sto motywowane przez
antysemityzm. Na czele wi"kszo&ci wielkich
koncernów Þlmowych stali (ydowscy imigranci z Europy Wschodniej. Niektórzy pastorzy
ko&cio$ów protestanckich nie ukrywali swojej
do nich niech"ci, a jeden z duchownych publicznie o&wiadczy$, (e celem jego dzia$ania
by$o „ratowanie Þlmów z r!k diab$a i pi"ciuset
niechrze&cija)skich +ydów”12.
Ko&ció$ katolicki, kiedy uzna$, (e Kodeks Haysa jest zbyt lu#no traktowany,
zaapelowa$ do producentów o wi"kszy szacunek dla warto&ci, a wiernych zach"ca$ do
bojkotu, protestów i wp$ywania na decyzje

57
cenzorów stanowych. Zach"ta do aktywniejszej dzia$alno&ci p$yn"$a tak(e od nuncjusza
apostolskiego w USA, który w ostrych s$owach mówi$:
Jaka$ masakra niewinno'ci m!odzie$y
dokonuje si# z godziny na godzin#! Czy$
mo$na zliczy" zbrodnie, których (ród!em s%
Þlmy? Katolików wzywa Bóg, Papie$, biskupi i ksi#$a do zjednoczenia si# w kampanii
na rzecz oczyszczenia kina, które stanowi
'miertelne zagro$enie dla moralno'ci13.

W kwietniu 1934 roku zosta$ za$o(ony Legion Przyzwoito&ci, którego g$ównym
celem by$y protesty przeciwko niemoralnym
Þlmom. Cz$onkowie organizacji byli zobowi!zani do z$o(enia nast"puj!cej przysi"gi:
Chc# przyst%pi" do Legionu Przyzwoito'ci,
który pot#pia plugawe i szkodliwe filmy.
,%cz# si# ze wszystkimi protestuj%cymi
przeciwko Þlmom stanowi%cym powa$ne
zagro$enie dla m!odzie$y, $ycia w rodzinie,
kraju i religii. Ca!kowicie pot#piam te nieobyczajne Þlmy, które […] deprawuj% publiczne
morale i promuj% seksmani# w naszym
kraju. […] Rozwa$ywszy te z!a, niniejszym
przysi#gam trzyma" si# z dala od wszystkich Þlmów, z wyj%tkiem tych, które nie obra$aj% dobrych obyczajów i chrze'cija&skiej
moralno'ci14.

Do Legionu zapisa$o si" 10 milionów
katolików, a Ko&ció$ og$osi$, (e chodzenie
na Þlmy zakazane jest grzechem15. Zach"ta do bojkotów i inne postulaty organizacji
zyska$y przychylno&% wyznawców ró(nych
religii, którzy w$!czyli si" w dzia$alno&% Legionu16.

10

D.B. Sova, dz. cyt., s. 260.
A. Misiak, dz. cyt., s. 137.
12
Tam(e, s. 138.
13
Cyt. za: tam(e, s. 140.
14
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Legion_of_Decency. Por. A. Misiak, dz. cyt., s. 140-141.
15
A. Misiak, dz. cyt., s. 141.
16
Legion of Decency (Legion Przyzwoito'ci), „The Times”, 11 czerwca 1934, http://www.time.com/time/magazine/
article/0,9171,762190-1,00.html
11
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Z%ote lata
W 1936 roku Legion og$osi$ system
klasyÞkacji Þlmów: A-I oznacza$ Þlmy moralnie bez zarzutu dla szerokiej publiczno&ci;
A-II – bez zarzutu dla doros$ych i nastolatków; B – Þlmy, których fragmenty mog$y
powodowa% zarzuty i C – Þlmy zakazane.
Powsta$y w 1934 roku Production Code
Administration (PCA) – urz!d maj!cy na
celu wprowadzanie w (ycie Kodeksu Haysa
– &ci&le wspó$pracowa$ z Legionem i przez
wiele lat wspólnie z nim podejmowa$ decyzje.
Szefem PCA zosta$ aktywny dzia$acz katolicki, Irlandczyk Joseph Breen, i w ten sposób
„dope$ni$a si" katolicka kontrola nad Þlmem.
Katolicki cenzor tyra)sko rz!dzi$ w Hollywood, a w Nowym Jorku katolicki Legion po cichutku zatwierdza$ jego decyzje”17. Haysowi
i Breenowi tak bardzo zale(a$o na wspó$pracy z Legionem, (e kilkukrotnie (!dali zmian
w Þlmach wst"pnie zaakceptowanych przez
PCA, a dopiero pó#niej pot"pionych przez
katolików18. W zwi!zku z tym powszechnie
uto(samiano Breena ze &rodowiskiem Legionu, a zaanga(owanych katolików oceniano
przez pryzmat dzia$alno&ci Irlandczyka.
Ka(dy cz$onek MPPDA, stowarzyszenia najwi"kszych producentów Þlmowych,
który wyprodukowa$ Þlm bez piecz"ci cenzoruj!cego PCA, by$ zobowi!zany do uiszczenia 25 tysi"cy dolarów kary. Co wi"cej,
ryzykowa$ ostracyzm w &rodowisku, problemy z dystrybucj! i protesty grup religijnych.
W ten sposób – dzi"ki sile spo$ecznej i zwi!zkom z administracj! przemys$u Þlmowego
– Legion Przyzwoito&ci uzyska$ bezpo&redni
wp$yw na to, co mogli ogl!da% Amerykanie. Cz"sto korzysta$ z mo(liwo&ci cenzury
prewencyjnej przez interwencje podczas
powstawania scenariusza lub proponowanie
zmian monta(owych (cz"sto zach"cany
17
18
19
20
21
22

przez samych twórców, którzy obawiali si"
kategorii „B” lub „C”).
Dzia$alno&% Legionu znalaz$a aprobat" tak(e w Watykanie. Pius XI w encyklice
Vigilanti Cura19 z 1936 roku potwierdza$ rol"
kina jako &rodka komunikacji spo$ecznej,
które bardzo cz"sto jednak jest przyczyn!
grzechu i z$a. Papie( gratulowa$ Legionowi
aktywnej dzia$alno&ci i zach"ca$ do niej
katolików w innych krajach. Watyka)skie
poparcie dla Þlmowej autocenzury znalaz$o
tak(e swój wyraz w przyj"ciu na prywatnej
audiencji Willa Haysa, niekatolika, który us$ysza$ s$owa uznania za swoj! prac"20.
Najwi"kszy nacisk cenzorzy po$o(yli na kwestie zwi!zane z seksualno&ci!.
W ksi!(ce Dawna B. Sovy o cenzurze w USA
w 50 na 125 przypadków zakazane Þlmy prezentowa$y tre&ci o charakterze seksualnym21.
Jak jednak pisze Anna Misiak, autorka najwa(niejszej polskiej pracy o cenzurze w kinie
ameryka)skim:
To, co w latach czterdziestych by$o uznawane za nago&%, dla nas jest codzienno&ci!.
Kiedy Breen panowa$ w PCA, bohaterki
Þlmów musia$y by% kompletnie ubrane. Piersi
kobiece nie mog$y przykuwa% uwagi widza.
W ferworze walki z obsceniczno&ci! nawet
krowy w rysunkowych Þlmach Disneya mog$y
by% pozbawiane wymion. I w$a&nie sugestii
seksualnych dopatruje si" wsz"dzie PCA,
przekszta$caj!c fabu$y wielu Þlmów w obawie przed obsceniczno&ci!. Seksu w latach
czterdziestych w Ameryce nie wolno ani pokazywa%, ani omawia%, ani sugerowa%22.

Jednym ze znamiennych przyk$adów
cenzury obyczajowej by$ silny sprzeciw
Breena wobec filmu wspomnianego ju(
Howarda Hughesa Wyj#ty spod prawa (ang.
The Outlaw, 1943), prezentuj!cego g$"boki

A. Misiak, dz. cyt., s. 141.
Tam(e, s. 145.
)wiatowa Encyklopedia Filmu Religijnego, dz. cyt., s. 564.
A. Misiak, dz. cyt., s. 145.
D. B. Sova, dz. cyt., s. 347.
A. Misiak, dz. cyt., s. 233.
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dekolt debiutuj!cej Jane Russell. „Nigdy nie
widzia$em czego& tak niedopuszczalnego,
jak uj"cia piersi [bohaterki imieniem] Rio. […]
Przez prawie pó$ Þlmu jej piersi, do&% du(e
i wydatne, s! w szokuj!cy sposób wyeksponowane i to, prawie bez przerwy, bardzo
mocno ods$oni"te”23 – pisa$ Breen do Haysa.
Legion Przyzwoito&ci opatrzy$ Þlm kategori!
C. Kina wy&wietlaj!ce Þlm by$y bojkotowane.
Dopiero po przemontowaniu niektórych scen
w 1949 r. Wyj#ty spod prawa zosta$ zaklasyÞkowany jako B.
Ka(da wzmianka o seksualnych
zwi!zkach pozama$(e)skich pomi"dzy g$ównymi bohaterami filmów by$a odrzucana
jako niedopuszczalna. Taki los spotka$ mi"dzy innymi Soko!a malta&skiego (ang. The
Maltese Falcon, re(. John Huston, 1941),
w którym Breen za(!da$ wyci"cia fragmentów sugeruj!cych dwuznaczne relacje Sama
Spade’a z (onat! kobiet!. Podobny los
spotka$ dialog Ilsy z Rickiem w Casablance
(re(. Michael Curtiz, 1942), w której pada
sugestia, (e by$a m"(atk!, gdy mia$a z nim
romans w Pary(u24.
Obok cenzury obyczajowej, najbardziej charakterystycznej dla PCA i Legionu
Przyzwoito&ci, pojawi$y si" tak(e Þlmy, których tre&ci by$y nie do przyj"cia z powodów
politycznych. Legion stanowczo protestowa$
cho%by przeciwko Blokadzie (ang. Blockade, re(. William Deterle, 1938), stanowi!cej
krytyk" gen. Franco i g$os za republikanami
w wojnie domowej. Katolickie stowarzyszenia
organizowa$y pikiety pod kinami i wzywa$y do
bojkotu, a Martin Quigley nawet po zmianach
monta(owych oburza$ si", (e Þlm „staje po
stronie antyklerykalnych republikanów”25.
Pracuj!c nad najbardziej kontrowersyjnym filmami Breen pisa$ nawet do 50
listów do wytwórni, re(yserów i scenarzystów 26 . Obecno&% cenzury zdawa$a si"
23
24
25
26
27
28

naturalna, a wytwórnie mia$y specjalne dzia$y
kontaktuj!ce si" z PCA. Pocz!tek lat pi"%dziesi!tych zacz!$ jednak przynosi% zmiany,
które doprowadzi$y w ko)cu do rewolucji
nast"pnych dekad.

Kryzys i kres
W 1950 roku do nowojorskich kin traÞ$
&redniometra(owy Þlm Cud (w$. Il Miracolo,
re(. Roberto Rossellini, 1948), który tworzy$
ca$o&% pod bardziej znanym tytu$em Mi!o'"
(w$. L’amore) z innym Þlmem i jako taki by$ pokazywany wcze&niej na festiwalu w Wenecji.
Historia g$"boko wierz!cej wie&niaczki, która
odkrywszy, (e jest w ci!(y, uwa(a, (e nosi
w sobie Chrystusa, wywo$a$a kontrowersje.
Legion Przyzwoito&ci organizowa$ pikiety,
twierdzi$ bowiem, (e Þlm jest &wi"tokradczy.
Nowojorski komisarz doprowadzi$ do zdj"cia
Il Miracolo z ekranów, na co jednak dystrybutorzy zareagowali odwo$aniem si" do s!du,
a nast"pnie S!du Najwy(szego. Ten ostatni
za&, w orzeczeniu z kwietnia 1952 roku,
stwierdzi$, (e „wypowied# &rodkami Þlmowymi podlega gwarancjom wolno&ci s$owa”27.
Ten precedensowy wyrok przywraca$ twórcom konstytucyjn! ochron", odebran! orzeczeniem S!du Najwy(szego z 1915 roku.
Lata pi"%dziesi!te to tak(e czas powolnych przemian obyczajowych w USA.
W 1953 roku wydano pierwszy numer „Playboya”, a tryumfy &wi"ci$ zmys$owy taniec Elvisa Presleya. Powa(ne kontrowersje w kinie
wywo$a$y Þlmy imigranckich re(yserów z Europy, zw$aszcza Elii Kazana. Tramwaj zwany
po$%daniem (ang. Streetcar Named Desire,
1951) oraz Laleczka (ang. Baby Doll, 1956),
&mia$o przedstawiaj!ce tematyk" seksu,
przemocy i konßiktów rodzinnych, znów wywo$a$y protesty i by$y okre&lane jako „skandaliczne, niemoralne, spro&ne i odra(aj!ce”28.

D. B. Sova, dz. cyt., s. 235
A. Misiak, dz. cyt., s. 236.
D. B. Sova, dz. cyt., s. 65.
A. Misiak, dz. cyt., s. 236.
D. B. Sova, dz. cyt., s. 225.
Tam(e, s. 198.
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Otworzy$y one jednak furtk" do kolejnych
Þlmów w coraz odwa(niejszy sposób zajmuj!cych si" zakazan! dot!d tematyk! i opieraj!cych si" na orzeczeniu S!du Najwy(szego
o ochronie wolno&ci s$owa.
Co ciekawe, jako pierwszy rozpocz!$
swoj! liberalizacj" Legion Przyzwoito&ci,
który na prze$omie lat trzydziestych i czterdziestych, wprowadzi$ zmiany w klasyÞkacji:
dodano kategori" A-III – Þlmów moralnie bez
zarzutu dla doros$ych – oraz A-IV – moralnie
bez zarzutu dla doros$ych z wyj!tkami29. Kiedy wi"c pojawi$ si" kontrowersyjny Þlm Nagle,
zesz!ego lata (ang. Suddenly, Last Summer,
re(. Joseph L. Mankiewicz, 1959), odnosz!cy si" do homoseksualizmu, Legion oznaczy$
go jako dopuszczalny dla doros$ych (inaczej
ni( PCA, które (!da$o cenzury). Po pertraktacjach nawet skandalizuj!ca Lolita Stanleya
Kubricka (1962) nie otrzyma$a kategorii „C”.
Legion, cho% od czasu do czasu pokazywa$
jeszcze swoje dawne oblicze, zacz!$ coraz
g$o&niej wzywa% do zast!pienia certyÞkatów
PCA przez rating system, ograniczaj!cy jedynie m$odym widzom dost"p do niektórych
Þlmów. Uzasadnia$ to zmianami obyczajowo&ci mieszka)ców USA i potrzeb! reformy
Kodeksu Produkcyjnego.
Gwo#dziem do trumny opornego PCA
okaza$y si" Þlmy po$owy lat 60.: W!a'ciciel
lombardu (ang. The Pawnbraker, re(. Sidney
Lumet, 1964) i Kto si# boi Virginii Woolf?
(ang. Who’s Afraid of Virginia Woolf?, re(.
Make Nichols, 1966). Twórcy obu przesyconych tre&ciami seksualnymi obrazów
odwo$ali si" od decyzji cenzorskich, wskutek
czego Þlmy traÞ$y na ekrany w nieokrojonych
wersjach. Szefowie wytwórni hollywoodzkich
zdali sobie spraw", (e musz! zliberalizowa%
swoje standardy. W 1966 roku zniesiono
Kodeks Haysa, a w 1968 wprowadzono
rating system: ograniczenia wiekowe dla
nastoletnich widzów. „Cenzura jest wstr"tn! praktyk!. Jeste&my przeciwni cenzurze
29
30
31

i klasyÞkacji rz!dowej, gdy( takie formy obce
s! ameryka)skiej tradycji”30 – pisali twórcy
nowego systemu.
Legion Przyzwoito&ci za& w 1966 roku
zosta$ przemianowany na National Catholic
OfÞce for Motion Pictures, a kilka lat pó#niej
na US Catholic OfÞce Division for Film and
Broadcasting31. Nie by$a to jedynie kosmetyczna zmiana nazwy. Istniej!ca do dzisiaj
organizacja zrezygnowa$a ze wspó$dzia$ania
w producenckiej autocenzurze filmowej.
Zaj"$a si" za& tworzeniem w$asnego rating
system i promocj! Þlmów uwa(anych za warto&ciowe, a jednocze&nie pos$uguj!cych si"
czasem bardziej &mia$ymi, zakazanymi dot!d, &rodkami artystycznymi. Jednocze&nie
(cho% sporadycznie) nast"pcy Legionu wci!(
potraÞ! si"gn!% po bro), jak! jest mobilizacja
katolików i bojkot ekonomiczny: przyk$adem
s! cho%by Þlmy odnosz!ce si" do postaci
Chrystusa w nieortodoksyjny sposób: Jesus
Christ Superstar (re(. Norman Jewison,
1973) czy Ostatnie kuszenie Chrystusa (ang.
The Last Temptation of Christ, re(. Martin
Scorsese, 1988).

Podsumowanie
Historia Legionu Przyzwoito&ci to
przede wszystkim historia ameryka)skiej
obyczajowo&ci: silnego tabuizowania ró(nych
przejawów seksualno&ci w pierwszej po$owie
XX wieku i zarys pocz!tku przemian, które
doprowadzi$y do rewolucji 1968 roku. To tak(e symptomatyczny obraz dwudziestowiecznej ewolucji Ko&cio$a katolickiego. Z pocz!tku dominuje przecie( j"zyk ekskomuniki i obsesji grzechu, tkwi!cego w kinie, podsycany
czasem antysemityzmem i $!czeniem idei
religijnych z politycznymi (przypadek Blokady). Pod koniec epoki mamy za& do czynienia
z $agodzeniem standardów, dzi"ki czemu
przedstawienie seksualno&ci mo(e jawi% si"
jako &rodek artystyczny, kontrowersyjne kino

A. Misiak, dz. cyt., s. 260.
Tam(e, s. 351.
Tam(e, s. 261.
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jako #ród$o reßeksji moralnej, a Ko&ció$ nie
jako instytucja cenzorska, lecz doradca dla
doros$ych widzów.
Jest to jednak przede wszystkim
opowie&% o mechanizmach dzia$ania kina.
Wed$ug niektórych badaczy nied$ugo po
zniesieniu Kodeksu Haysa rating system
zacz!$ odgrywa% rol" nowej, $agodniejszej
instytucji cenzorskiej32. Anna Misiak s$usznie
wspomina o znamiennym finale s$ynnego Bulwaru Zachodz!cego S$o)ca (ang.

61
Sunset Boulevard, re(. Billy Wilder, 1950)33,
w którym zafascynowana fenomenem kina,
podstarza$a gwiazda Norma Desmond mówi
patetycznie: „Nie ma nic wi"cej. Tylko my
i kamery i wy, wszyscy wspaniali ludzie
w ciemno&ci”.Okazuje si" jednak, (e bohaterka si" myli$a. Oprócz twórców i widzów istniej! jeszcze mechanizmy kontroli i cenzury.
Nale(y o nich koniecznie pami"ta%, by lepiej
rozumie% kino.

32

Tam(e, s. 351. System klasyÞkacji wiekowej znów wp$ywa na tre&% Þlmów: twórcy kontaktuj! si" z nast"pcami
PCA w sprawie eliminacji niektórych scen, które mog! doprowadzi% je do odznaczenia kategori! „tylko dla
doros$ych”. Wspomniana kategoria cz"sto uniemo(liwia szersz! dystrybucj". Jak w czasach Kodeksu Haysa
du(o wi"ksze kontrowersje wzbudzaj! sceny erotyczne ni( pokazywanie przemocy.
33
Tam(e, s. 410.
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Anna Andruszkiewicz

Przedstawienie sp!tanej Sprawiedliwo"ci na fresku
Ambrogia Lorenzettiego Alegoria Dobrych i Z"ych
Rz#dów

Wst!p
W szesnastowiecznej Sienie dwie
wie(e wyra#nie górowa$y nad miastem
– campanila Katedry Wniebowzi"cia NMP,
uko)czona w 1313 roku i wybudowana
w latach 1325-1344 przy Palazzo Publico
Torre della Mangia. Wyznacza$y one dwa
najwa(niejsze dla miasta miejsca: katedr"
oraz ratusz miejski. Reprezentowa$y idea$y
i warto&ci wyznawane przez mieszka)ców
komuny miejskiej, wokó$ nich koncentrowa$o si" (ycie miasta. Katedra by$a nie tylko
centrum (ycia religijnego, lecz mia$a tak(e
znaczenie dla politycznego aspektu (ycia
komuny – &wi!tynia pod wezwaniem patronki
Sieny, Naj&wi"tszej Marii Panny, której miasto zosta$o oddane pod opiek" w przededniu
bitwy pod Montaperti w 1260 roku, by$a równie( obiektem troski &wieckich w$adz Sieny,
tam bowiem odbywa$y si" wa(ne dla miasta
uroczysto&ci. Komuna dba$a o wyposa(enie
Katedry za po&rednictwem komisji miejskich
urz"dników (Opera del Dumo), specjalnie do
tego powo$anej, a dzie$a sztuki wykonane
dla siene)skiej Katedry, jak Masetà Duccia
di Buoninsegna z lat 1308-1311, zaliczane
s! do najwybitniejszych przyk$adów sztuki
w$oskiego Trecenta.
Centrum w$adzy &wieckiej w Sienie
by$ Palazzo Pubblico, którego budow" rozpocz"to w 1297 roku, a podstawowym celem

– stworzenie miejsca urz"dowania dla Podesty oraz Rady Dziewi"ciu. Prace nad konstrukcj! i wystrojem Palazzo Pubblico trwa$y
w pierwszej po$owie XIV wieku, a wystrój
malarski powsta$ przede wszystkim dzi"ki
dwojgu artystom: w Sala del Mappamondo
tworzy$ Simone Martini, którego dzie$em jest
fresk Masetà (1315) i przedstawienie zas$u(onego dla Sieny kondotiera Guidoriccia da
Fogliana (1330), a autorem fresku z Alegori%
Dobrych i Z!ych Rz%dów z Sala dei Nove,
zwan! te( Sala del Pace, by$ Ambrogio
Lorenzetti. Wystrój Palazzo Pubblico mia$
podkre&la% idea$y komuny miejskiej i chwa$"
oraz prymat w$adzy &wieckiej w Sienie.
Prace w Palazzo Pubblico trwa$y a( do
wybuchu epidemii d(umy w 1348 roku, która
zebra$a ogromne (niwo w&ród mieszka)ców
Sieny – jej oÞar! by$ równie( Ambrogio Lorenzetti.

Alegoria Dobrych i Z%ych Rz&dów
Fresk Ambrogia Lorenzettiego Alegoria Dobrych i Z!ych Rz%dów z Sala dei Nove
w siene)skim Palazzo Publico, wykonany
w latach 1338-1339 na zamówienie Rady
Dziewi"ciu, najwy(szego cia$a rz!dz!cego
Republik! Siene)sk! w pierwszej po$owie
XIV wieku1, uwa(any jest za najwybitniejszy
zachowany przyk$ad czternastowiecznego

1

Podstawowe informacje o dziele za: D. Norman, Painting in Late Medieval and Renaissance Siena, New
Haven Londyn 2003, s. 98.
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malarstwa &wieckiego o charakterze polityczno-dydaktycznym, prób" wizualnej adaptacji
motywu specula principium, pochodz!cego
ze &redniowiecznej my&li politycznej, do
warunków w$oskiej komuny2. Alegoria Dobrych i Z!ych Rz%dów zosta$a przedstawiona
na trzech &cianach. Na &cianie pó$nocnej
widnieje Alegoria Dobrych Rz%dów, z przedstawieniami Sprawiedliwo&ci, Pokoju i Dobra
Wspólnego w otoczeniu cnót. W dolnej streÞe
znajduje si" grupa poddanych i personiÞkacja
Concordii. Malowid$o na &cianie wschodniej
przedstawia Skutki Dobrych Rz%dów w mie&cie i na wsi. ,ciana zachodnia z Alegori%
i Skutkami Z!ych Rz%dów jest podzielona na
dwie cz"&ci. Po stronie po$udniowej ukazano
Skutki Z!ych Rz%dów w mie&cie i na wsi (ta
cz"&% fresku jest obecnie mocno zniszczona), a po stronie pó$nocnej – Alegori# Z!ych
Rz%dów, z centraln! postaci! Tyrana otoczonego przez wady, ze sp"tan! Sprawiedliwo&ci! u stóp.
Przedstawienie Sprawiedliwo&ci
sp"tanej z zachodniej &ciany wydaje si"
szczególnie interesuj!ce. Jest motywem
nietypowym na tle ikonograÞi sprawiedliwo&ci. Nie uda$o mi si" dotrze% do (adnego
podobnego przedstawienia wcze&niejszego
lub wspó$czesnego Lorenzettiemu. Mo(na
zaryzykowa% tez", (e uj"cie sprawiedliwo&ci
jako cnoty sp"tanej jest unikatowym pomys$em malarza i jego #ród$a nie nale(y szuka%
w innych przedstawieniach malarskich mu
dost"pnych, ale w koncepcji sprawiedliwo&ci,
któr! zobrazowa$ Lorenzetti. Rubinstein twierdzi$, (e nie da si" okre&li%, kto odpowiada$ za

program ikonograÞczny fresku. Wspomina
o ÞlozoÞcznych zainteresowaniach samego
Lorenzettiego, ale sugeruje raczej autorstwo
uczonego prawnika. Bez w!tpienia jednak
pomys$ musia$a zaakceptowa% Rada Dziewi"ciu3. Co istotne, motyw sprawiedliwo&ci
sp"tanej nie mia$ wyra#nej kontynuacji
w pó#niejszych przedstawieniach tematu.
Zastanawiaj!ce jest tak(e przedstawienie
Sprawiedliwo&ci jako jedynej cnoty w Alegorii
Z!ych Rz%dów, w której pojawiaj! si" przecie( jedynie wady i tronuj!cy Tyran.

Przedstawienia Sprawiedliwo"ci
w Alegorii Dobrych Rz&dów
Wieloznaczna ikonograÞa fresku Lorenzettiego by$a przedmiotem rozwa(a)
wielu badaczy4. Sporo uwagi po&wi"cono
dwóm przedstawieniom Sprawiedliwo&ci na
&cianie pó$nocnej i ich relacji do centralnej
postaci Ben Comune, przedstawionej jako
w$adca, a przez Rubinsteina identyÞkowanej
jako personiÞkacja samej Sieny5. Pierwsza
personiÞkacja podpisana jako IUSTITIA w lewej górnej cz"&ci &ciany pó$nocnej ma posta%
kobiety siedz!cej na tronie, ubranej w dostojne szaty. Nad ni! znajduje si" inskrypcja:
„Diligite iustitiam qui iudicatis terram”6. Na
jej g$owie opiera wag" umieszczona wy(ej
Sapientia. Wznosz!c ku niej wzrok, Sprawiedliwo&% trzyma w równowadze szale wagi7,
na których znajduj! si" skrzydlate figury.
Nad nimi widniej! inskrypcje – nad szal! po
lewej stronie: DISTRIBVTIVA, nad szal! po
prawej: COMVTATIVA. Przedstawiona na

2

Relacj" mi"dzy Alegori%… a motywem specula principium analizuje Nicolai Rubinstein, Political Ideas in
Sienese Art: The Frescoes by Ambrogio Lorenzetti and Taddeo di Bartolo in the Palazzo Publico [w:] „Journal
of the Warburg and Courtauld Institutes”, nr 3/4 (1958) s. 180.
3
Tam(e, s. 189.
4
Ostatnio tym zagadnieniem zajmowali si": C.J. Campbell, The City’s New Clothes: Ambrogio Lorenzetti and
the Poetics of Peace, [w:] „The Art Bulletin”, nr 2 (2001), s. 240-258; J. Polzer, Ambrogio Lorenzetti’s „War
and Peace” Murals Revisited: Contributions to the Meaning of the „Good Government Allegory”, [w:] “Artibus
et Historiae”, nr 45 (2002), s. 63-105.; Q. Skinner, Ambrogio Lorenzetti’s Buon Governo Frescoes: Two Old
Questions, Two New Answers, [w:] „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, nr 62 (1999), s. 1-28.
5
N.Rubinstein, dz. cyt., s. 181.
6
Ten sam napis zawiera inskrypcja prezentowana przez Dzieci!tko z Maesty (1308-1311) Simone Martiniego,
w s!siedniej Sala del Mappamondo,
7
Taki typ przedstawienia sprawiedliwo&ci – kobiety trzymaj!cej wag" – za typowy uwa(a P. ReÞce, Giustizia,
[w:] Enciclopedia dell’arte medievale, t. 7, Rzym 1996, s. 1.
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pierwszej szali posta% w czerwonej szacie
&cina g$ow" jednego m"(czyzny i umieszcza koron" na g$owie drugiego, na drugiej
szali posta% w bia$ej szacie rozdziela dobra
pomi"dzy ludzi. Przedmioty, które sprawiedliwo&% komutatywna przekazuje na fresku,
nie s! wyra#ne. Jeden z nich jest podobny do
sakiewki (a wi"c by$yby to pieni!dze), drugi
za& przypomina kszta$tem $uk (czyli bro)).
Nie jest to jednak oczywiste. Poj"cia sprawiedliwo&ci dystrybutywnej (rozdzielczej)
i komutatywnej (wymiennej) odnosz! si" do
koncepcji sprawiedliwo&ci w ÞlozoÞi Arystotelesa i jej scholastycznej interpretacji w ÞlozoÞi &w. Tomasza z Akwinu8. ,w. Tomasz jako
zadanie sprawiedliwo&ci rozdzielczej okre&la$
wprowadzanie porz!dku w relacje mi"dzy
ogó$em spo$eczno&ci a jednostk!, podczas
gdy sprawiedliwo&% wymienna regulowa%
mia$a stosunki mi"dzy jednostkami9. Z szal
wagi poprowadzone s! dwa sznury, które
dalej $!cz! si" w jeden w r"kach Concordii.
W inskrypcjach wykorzystano gr" s$ów mi"dzy concordia (zgoda) a corda (sznur). Dalej
sznur trzymany przez grup" poddanych prowadzi do postaci w$adcy, $!cz!c tym samym
Ben Comune z Iustiti%. W$adc" otacza 9
postaci kobiecych (cnót), po&ród których jako
trzecia po prawej stronie w$adcy ponownie
pojawia si" Iustitia. Tym razem w prawej r"ce
trzyma wzniesiony miecz, na jej kolanach
znajduje si" odci"ta g$owa, a u stóp – grupa
sp"tanych wi"#niów. Takie uj"cie motywu
zdaje si" nawi!zywa% do przedstawie) Judyty z g$ow! Holofernesa – Judyta uosabia$a
walk" w s$usznej sprawie i zwyci"stwo cnót
nad wadami10. Sprawiedliwo&% u boku Ben
Comune to sprawiedliwo&% karz!ca (iustitia

vindicativa). Pe$ni funkcj" nieuwzgl"dnion!
w pierwszym przedstawieniu, w którym tomistyczny podzia$ na sprawiedliwo&% komutatywn! i dystrybutywn! nie rozstrzyga kwestii
wymierzania sprawiedliwo&ci jako kary.
Istotna jest blisko&% w$adcy (Ben comune);
ze wzgl"du na poz", jak! przyjmuje, mo(na
go postrzega% jako najwy(szego s"dzi",
a sprawiedliwo&% karn! – jako jego przywilej
i narz"dzie wprowadzania $adu w pa)stwie.
Quentin Skinner wskazuje na podobie)stwo
mi"dzy tym fragmentem a przedstawieniami
S!du Ostatecznego – by$aby to jego zsekularyzowana wersja, w której rol" s!dz!cego
przejmuje &wiecka w$adza, karz!ca wyst"pki
w (yciu ziemskim11.

Sprawiedliwo"# sp!tana
Trzecie przedstawienie sprawiedliwo&ci znajduje si" na &cianie zachodniej.
Sprawiedliwo&% sp"tana le(y u stóp diabolicznej postaci identyÞkowanej jako Tyran
(Tyramnides) i ma posta% kobiety w bia$ych
szatach z rozpuszczonymi, jasnymi w$osami
i twarz! wykrzywion! cierpieniem. R"ce
i nogi Sprawiedliwo&ci sp"tane s! sznurem,
a obok niej rozrzucone zosta$y szale wagi.
Nad jej g$ow! na tronie Tyrana znajduje si"
inskrypcja IUSTI(TIA).
Wady w Alegorii Z!ych Rz%dów przedstawiono antytetycznie w stosunku do cnót
z Alegorii Dobrych Rz%dów, narzuca si" zatem pytanie: dlaczego, zamiast przedstawi%
Niesprawiedliwo&%12 w&ród innych wad, co
by$oby rozwi!zaniem najprostszym, Lorenzetti zdecydowa$ si" na powtórzenie personiÞkacji sprawiedliwo&ci? Aby zrozumie%

8
Interpretacji ca$o&ci Alegorii Dobrych Rz%dów w duchu ÞlozoÞi Arystotelesa i &w. Tomasza dokona$
N.Rubinstein, dz.cyt.
9
,w. Tomasz, Summa Teologiczna. Sprawiedliwo'", prze$. O.F. Bednarski, O.P, Londyn 1970. Podzia$
sprawiedliwo&ci na dystrybutywn! i komutatywn! i jego zasadno&% umawia Zagadnienie 61 „O dzia$ach
sprawiedliwo&ci”, tam(e, s. 69-76.
10
J. Sebert, Leksykon sztuki chrze'cija&skiej, Kielce 2007, prze$. D. Petruks, s. 147.
11
Q. Skinner, dz. cyt., s. 11-13.
12
Przedstawienie niesprawiedliwo&ci jako przeciwie)stwa sprawiedliwo&ci umie&ci$ Giotto w Kaplicy Scrovegnich
w Padwie (1303-1305). Niesprawiedliwo&% to m"(czyzna po&ród zrujnowanej architektury i zdzicza$ej ro&linno&ci,
pod jego stopami umieszczona zosta$a kwatera z przedstawieniami skutków niesprawiedliwo&ci. Sprawiedliwo&%
natomiast to kobieta z wag!, na której szalach zobrazowano scen" &ci"cia i p$acenia. U jej stop umieszczono
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przedstawienie sp"tanej sprawiedliwo&ci,
nale(y przyjrze% si" znaczeniu przedstawie)
z Alegorii Dobrych Rz%dów i rozwa(y%, której personiÞkacji powtórzeniem jest Iustitia
z Alegorii Z!ych Rz%dów.
Wydaje si", (e sp"tan! posta% ze
&ciany zachodniej fresku mo(na identyfikowa% ze sprawiedliwo&ci! przedstawion!
w lewej cz"&ci Alegorii Dobrych Rz%dów
– jako kobiet" podtrzymuj!c! szale wagi,
które reprezentuj! sprawiedliwo&% wymienn!
i rozdzielcz!, a w Alegorii Z!ych Rz%dów rozrzucone s! przy Sprawiedliwo&ci. Podczas
Z$ych Rz!dów sznur $!cz!cy szale pos$u(y$
do zwi!zania cnoty.
Utrat" znaczenia przez sprawiedliwo&% w Alegorii Z!ych Rz%dów podkre&la nie
tylko jej sp"tanie, lecz tak(e zmiana wielko&ci
i usytuowania. Sprawiedliwo&% jest w niej
znacznie mniejsza ni( podczas triumfu. Znajduje si" w dolnej cz"&ci fresku, co podkre&la
upadek i brak poszanowania dla niej. Wokó$
znajduj! si" zwykli poddani, którzy bezkarnie
oddaj! si" wyst"pkom. Tyran jest najwi"kszy
i góruje nad Sprawiedliwo&ci!. Co wi"cej,
da si" zauwa(y% wyra#ne podobie)stwo
mi"dzy tronem Tyrana a tronem, na którym
poprzednio zasiada$a Iustitia. Sugeruje to, (e
Tyran str!ci$ z niego Sprawiedliwo&% i zaj!$ jej
miejsce. Potwierdza to inskrypcja opisuj!ca
Iustiti# – jest to bowiem jednocze&nie napis
na cokole tronu, który zajmuje Tyran.
Nogi wpó$le(!cej Sprawiedliwo&ci
sp"tane s! sznurem, który trzyma poddany,
co odnosi do kompozycji Alegorii Dobrych
Rz%dów – sznur, niesiony przez poddanych,
$!czy$ Ben Comune z Iustiti% i Concordi%,
cnotami zapewniaj!cymi dobre rz!dy w komunie. Pod rz!dami Tyrana tego po$!czenia
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nie ma, sznur jest bezu(yteczny13, a poddani
wi!(! nim sprawiedliwo&%, która nie ma dla
nich znaczenia. Taka kompozycja Alegorii
Dobrych Rz%dów podkre&la wi"c aktywn!
rol" obywateli w utrzymaniu pokoju w komunie.
Szale, symbolizuj!ce sprawiedliwo&%
komutatywn! i dystrybutywn!, zosta$y rozrzucone. Zrównowa(one szale wagi przedstawiaj! równowag" mi"dzy jednostkami
oraz mi"dzy przywilejami jednostek a dobrem wspólnym. Brak równowagi (rozrzucenie szal) mo(na zatem odczyta% jako
sytuacj", w której idea$ dobra wspólnego
zosta$ zaniedbany przez obywateli. Odk!d
sprawiedliwo&% jest sp"tana i nie trzyma szal,
a obywatele dbaj! tylko o swoje przywileje,
nikt nie stoi na stra(y dobra wspólnego.
Samuel Y. Edgerton podkre&la$, (e celem
sprawiedliwo&ci &redniowiecznej by$ spokój
i dobro wspólne komun. Brak sprawiedliwo&ci nie oznacza$ zatem osobistej krzywdy
obywatela, ale w$a&nie zburzenie spokoju
i równowagi w spo$eczno&ci14.
Arystotelesowski idea$ bonum comune
by$ szczególnie (ywy we w$oskich komunach,
gdzie upatrywano w nim przyczyn powodzenia spo$eczno&ci. Idea$ znajdowa$ swoje
odzwierciedlenie w prawodawstwie epoki
– w Sienie w pierwszej po$owie XIV wieku
ograniczano prawa najzamo(niejszych obywateli, reguluj!c tym samym dost"p wp$ywowych rodzin do najwa(niejszych posad
w komunie. Obawiano si", (e za bardzo
skoncentrowana w$adza doprowadzi do zachwiania równowagi i faktycznego przej"cia
w$adzy przez uprzywilejowane jednostki b!d#
rodziny, które, troszcz!c si" jedynie o swoje
przywileje, zaniedbaj! dobro wspólne15.

przedstawienia jej dobrych skutków. Za: P. ReÞce, Enciclopedia dell’arte medievale, t. 7, s. 1. S.Y. Edgerton
wskazuje na Sprawiedliwo&% Giotta z Kaplicy Scrovegnich jako na prototyp przedstawienia z Alegorii…. Tego(,
Icons of Justice, [w:] „Past & Present”, nr 89 (1980), s. 32.
13
Podkre&la to inskrypcja: „LADOVE STA LEGATA LA IUSTITIA,/ NESSUNO ALBE[N] COMUNE GIAMAY
SACORDA/NE TIRA ADRITTA CORDA,/P[ERO] CONVIEN CHE TIRANNIA SORMONTI”. Za: R. Starn, The
Republican Regime of the “Room of Peace” in Siena, 1338-40, [w:] „Representations”, nr 18 (1987), s. 7.
14
S.Y. Edgerton, Icons of Justice, s. 33.
15
Wi"cej na ten temat pisa$: D. Waley, Siena and the Sienese in the Thirteenth century, Cambridge 1991, s.
99-101.
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Sprawiedliwo"# sp!tana a iustitia
mediatrix
Ernst H. Kantorowicz wskazuje na
podobie)stwo mi"dzy pierwsz! opisan! personiÞkacj! Iustitii w Alegorii Dobrych Rz%dów
a prawniczym poj"ciem iustitia mediatrix16.
Literacki pierwowzór takiego przedstawienia
to, wed$ug Kantorowicza, poetycki prolog
prawniczego dialogu Questiones de iuris
subtilitatibus, którego autorem najprawdopodobniej by$ (yj!cy w XII wieku prawnik, Wielki
Placentius. W prologu opisywa$ wyobra(enie
Templum Iustitiam, w którym umie&ci$ Rozum, Sprawiedliwo&% i S$uszno&%, otoczone
sze&cioma cnotami obywatelskimi. Ratio
zasiada$a nad Iustiti%, która by$a postaci!
centraln!. Obejmowa$a Aequitas, której
zadaniem by$o równowa(enie trzymanych
przez Sprawiedliwo&% szal. Kantorowicz za
najwa(niejsze dokonanie autora Questiones
uznaje w$!czenie personiÞkacji ze ,wi!tyni
Sprawiedliwo&ci w powszechny system ÞlozoÞi prawa. Rozum przedstawiono jako to(samego z prawem natury, a wi"c i prawem
boskim. S$uszno&% nale(a$a do obszaru praw
ziemskich, stworzonych przez cz$owieka po
to, by skutecznie rz!dzi% pa)stwem. Sama
Sprawiedliwo&% sta$a na pozycji po&redniej.
Mia$a udzia$ i w prawie naturalnym, i w prawie ziemskim, sama prawem nie b"d!c.
Zadaniem iustitia mediatrix jest wi"c po&redniczenie mi"dzy prawem boskim a prawem
ludzkim, czyli mi"dzy Rozumem a S$uszno&ci!. Kantorowicz podkre&la popularno&%
takiej wizji &redniowiecznej sprawiedliwo&ci
zarówno w tekstach z epoki, jak i w przedstawieniach plastycznych17. W przypadku
sprawiedliwo&ci po&rednicz!cej na fresku
Lorenzettiego wyst"puj! ró(nice w stosunku
do modelu. Zamiast Ratio przedstawiono
Sapienti# (któr! Kantorowicz uznaje za synonim), zamiast Aequitas – Concordi#18.

Na fresku Lorenzettiego iustitia mediatrix jest szczególnie uprzywilejowana. Podczas gdy iustitia vindicativa umieszczono na
równi z innymi cnotami, sprawiedliwo&% po&rednicz!ca ukazano jako niewiele mniejsz!
od postaci Ben Comune. Ponadto znajduje
si" ona w wyró(nionym miejscu: na w$asnym
tronie. Oba przedstawienia umieszczone s!
równie( w najwy(szej partii fresku i góruj!
nad cnotami i poddanymi, które przedstawiono jako najmniejsze. Zastosowanie perspektywy intencjonalnej porz!dkuje personiÞkacje
fresku wed$ug ich znaczenia dla dobrych
rz!dów. Pomniejszona i umieszczona w dolnej partii &ciany zachodniej Sprawiedliwo&%
sp"tana wpisuje si" w tak! koncepcj". Warto
te( odnotowa%, (e Sprawiedliwo&% sp"tana
jest osamotniona – nie ma nad ni! M!dro&ci,
a u jej stóp nie ma Zgody, która $!czy$aby
sznury z szal i prowadzi$a je ku dobremu
w$adcy. Mo(na uzna% to za sugesti", (e Sprawiedliwo&% bez boskiej inspiracji nie ma racji
bytu i musi ulec Tyranii. Cho% Alegoria Dobrych i Z!ych Rz%dów jest przedstawieniem
&wieckim, nie sposób zignorowa% znaczenia,
jakie przypisywano boskiej inspiracji Sprawiedliwo&ci. Pochodz!ca z prawa naturalnego
i respektuj!ca dobro wspólne jest #ród$em
dobrego prawa, a wi"c i dobrych rz!dów.
Nie jest jednak powiedziane, (e w pa)stwie
rz!dzonym przez Tyrana w ogóle nie ma
prawa – jest to jednak z$e prawo (prawo nie
jest to(same ze sprawiedliwo&ci!), powsta$e
bez sprawiedliwo&ci po&rednicz!cej mi"dzy
ziemsk! rzeczywisto&ci! a boskim idea$em.
Nie odzwierciedla porz!dku boskiego, nie
dba o dobro wspólne, a zamiast do równowagi spo$ecznej, prowadzi do chaosu
i degeneracji. Kiedy #ród$em prawa nie jest
sprawiedliwo&%, miejsce cnót zajmuj! wady
i to one kieruj! ludzkim post"powaniem.
Rz!dy Tyrana nie s! jednak wieczne – Sprawiedliwo&%, cho% sp"tana, wci!(

16
E.H. Kantorowicz, Dwa cia!a króla. Studium ze 'redniowiecznej teologii politycznej, prze$. M. Michalski,
Warszawa 2007, s. 88-93.
17
Tam(e, s. 90-91.
18
Tam(e, s. 92-93.
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istnieje. Jest symbolem upadku dobrych
rz!dów, ale i sugesti!, (e mog! powróci%,
je&li tylko uwolni si" j! z p"t i znów pozwoli
po&redniczy% mi"dzy prawem ziemskim
a naturalnym. Taka interpretacja by$aby
niemo(liwa, gdyby w Alegorii Z!ych Rz%dów
przedstawiono Niesprawiedliwo&%. Gdyby
ona zasiada$a na tronie w miejscu Tyrana
lub u jego boku, nie by$oby wiadomo, czy
mo(liwy jest powrót Sprawiedliwo&ci. By$aby
to alegoria zdegenerowanej komuny, ale bez
aluzji, (e taki los mo(e spotka% pierwotnie
dobre rz!dy. Powtórzenie motywu Sprawiedliwo&ci jako cnoty sp"tanej stanowi jednak
w$a&nie tak! aluzj".
Sp"tana sprawiedliwo&% jednoznacznie odnosi si" do Alegorii Dobrych Rz%dów,
co wyra#nie wskazuje, jak krótka jest droga
mi"dzy porz!dkiem a chaosem w komunie.
Z$e Rz!dy mog! zapanowa% w ka(dej komunie, w której miejsce cnót zajmuj! wady
i wyst"pki, a Sprawiedliwo&% wi"zi si" u stóp
Tyrana.

Podsumowanie
Wydaje si", (e oryginalne przedstawienie sp"tanej Sprawiedliwo&ci na fresku
Ambrogia Lorenzettiego Alegoria Dobrych
i Z!ych Rz%dów ma #ród$o w ówczesnym
wyobra(eniu o wp$ywie sprawiedliwo&ci
na porz!dek i pokój w komunie miejskiej.
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W XIV wieku prawo siene)skie by$o rozbudowane i zsekularyzowane19. Odwo$ywanie si"
do prawa boskiego ma charakter idealistyczny, ju( bowiem na pocz!tku istnienia Komuny
Siene)skiej Rada Dziewi"ciu wywalczy$a
sobie prymat, tak(e s!downiczy, nad w$adz! ko&cieln!20. W XIV wieku poszukiwano
jednak religijnego uzasadnienia dla rozwijaj!cej si" formy (ycia spo$ecznego – komuny
miejskiej. Miasto w nowym uj"ciu mia$o by%
odpowiednikiem Niebia)skiego Jeruzalem,
w d!(eniu do niego cz$owiek sprawdza$
swoj! moraln! warto&% poprzez ograniczanie
chciwo&ci i pychy na rzecz dobra wspólnego21. Takie miasto-idea$ przedstawiono
na &cianach pó$nocnej i wschodniej, na
których Sprawiedliwo&% o boskiej inspiracji
ukazano jako podstaw" idealnego $adu.
Sprawiedliwo&%, jako najistotniejsza i jedyna
cnota, jest przedstawiona po raz trzeci na
&cianie zachodniej, której przes$anie jest
jednoznaczne: aby doprowadzi% do degeneracji komuny pod w$adz! Tyrana, wystarczy
sp"ta% Sprawiedliwo&%, a konsekwencj!
tego b"dzie chaos, wyra#nie przedstawiony
w Alegorii i Skutkach Z$ych Rz!dów. Taka wizja sprawiedliwo&ci z jednej strony podkre&la
jej kluczowe znaczenie dla $adu w komunie
miejskiej, a z drugiej – uwypukla jej krucho&%
i zale(no&% od mieszka)ców komuny i ich
dba$o&ci o dobro wspólne.

19

Zagadnienie to szczegó$owo omawiaj!: D. Waley, dz. cyt., s. 61-72, i W.M.Bowsky, Un comune italiano nel
Medioevo: Siena sotto il regime dei Nove 1287-1355, prze$. S.Epstein, s. 135-174.
20
W.M. Bowsky, dz. cyt., s. 167.
21
S.Y. Edgerton, dz. cyt, s. 24.
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