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Wstęp
Drodzy Czytelnicy!

Najnowszy numer, który oddajemy w Państwa ręce, poświęcony jest tematyce kosmosu. Chociaż zjawiska w nim występujące są domeną badań fizyków i astronomów,
samo postrzeganie kosmosu – od starożytnych religii po współczesną popkulturę –
jest również cennym materiałem badawczym dla humanistów wszystkich dyscyplin.
Zarówno bowiem ciała niebieskie - postrzegane bądź to jako bóstwa, bądź jako pomoc przy odmierzaniu czasu i odległości - jak i idea kosmosu jako przestrzeni, którą można zdobyć, zwiedzić, a nawet zasiedlić, od lat fascynowały ludzkość, stając
się tematem niezliczonych dociekań filozoficznych, dzieł literackich i plastycznych,
a wreszcie – filmowych.
Naszą podróż po kosmosie rozpoczniemy od Ameryki Łacińskiej, gdzie przyjrzymy się archeoastronomii w kulturze Pueblo oraz państwie Inków. Następnie poznamy wierzenia dotyczące kosmosu w kulturze Moluków. Dowiemy się również,
jakie znaczenie w archeologii mają dane satelitarne. Zapoznamy się także z dawnymi poradnikami ogrodniczymi (w których ogromną rolę odgrywał księżyc!), wpływem astronomii na filozofię Józefa Hoene-Wrońskiego oraz wizją kosmosu w dwóch
współczesnych ruchach religijnych: pastafarianizmie i matriksizmie.
Kolejne trzy artykuły poświęcone są ciałom niebieskim w literaturze, w tym dwa
kosmosowi w twórczości Wisławy Szymborskiej oraz jeden – fantastycznonaukowym
zetknięciom z kosmiczną obcością. Następnie przyjrzymy się polskiemu filmowi kosmonautycznemu oraz wizji wszechświata w kinie japońskim. Wreszcie zastanowimy
się nad kosmosem jako przedmiotem biopolityki w Star Treku oraz popkulturowym
motywem inwazji kosmicznej. Na zakończenie przeczytamy o ścieżce dźwiękowej
„2001: Odysei kosmicznej” Stanleya Kubricka.
Mamy nadzieję, że proponowany przez nas temat spotka się z Państwa uznaniem.
Zapraszamy zatem do wspólnej, naukowej podróży po kosmosie!
Redakcja „Maski”

Magdalena Lewandowska

Archeoastronomia
w kulturze Pueblo
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wprowadzenie
Dziś nie ulega wątpliwości, że obserwacje astronomiczne pełniły ważną funkcję
w kulturze historycznych ludów Pueblo, w których skład wchodzą plemiona Zuni,
Hopi, Keresan, Acoma i Tano. Miały one wiedzę o poruszaniu się ciał niebieskich,
a także mity nawiązujące do boskich postaci Słońca czy Księżyca. Na podstawie zebranych relacji antropologów oraz etnografów takich jak Jesse W. Fewkes1, Matilda
C. Stevenson2 czy Frank H. Cushing3 potrafimy wskazać miejsca, z których prowadzono obserwacje, głównie w zakresie kalendarza horyzontalnego, a także znamy
małe struktury – świątynie poświęcone Słońcu lub Księżycowi. Niektóre budowle
historycznych Pueblo są zorientowane według kierunków kardynalnych, odbiegając od nich w niewielkim stopniu4. Dzięki prowadzonym badaniom wiemy także,
że wśród plemion istotne z perspektywy odprawianych ceremonii było przesilenie
zimowe korelowane z najbliższą pełnią5. U Zuni dostrzega się komplementarną rolę
Słońca i Księżyca, Słabe światło Słońca w dniu przesilenia zimowego łączy się z jasnym światłem Księżyca i odwrotnie – jasne światło w momencie przesilenia letniego łączy się z blaskiem Księżyca w nowiu6. W plemieniu Hopi odkryto historyczne
przypadki wyznaczania obserwatora Słońca w celu stworzenia kalendarza horyzontalnego7 (il. 1). Jego rola polegała na obserwowaniu miejsca wschodów i zachodów
Słońca na horyzoncie pomiędzy dwoma krańcowymi punktami (oznaczającymi
dni przesileń). Owe miejsca wschodu i zachodu przypisywano charakterystycznym
1
2
3
4
5
6
7

J. W. Fewkes, A Few Summer Ceremonies at the Tusayan Pueblos, Houghton 1892.
M. C. Stevenson, The Zuni Indians, „Bureau of American Ethnology Report” 1904, nr 23.
F. H. Cushing, My Life at Zuni, Santa Fe 1941.
R. A. Williamson, Casa Rinconada, Tweltfth Century Anasazi Kiva [w:] Archaeoastronomy in the New
World, Cambridge 1982, s. 214.
J. McKim Malville, A guide to Prehistoric Astronomy in the Southwest, Boulder 2007, s. 21.
A. P. Sofaer, R. M. Sinclair, Astronomical Markings at Three Sites on Fajada Butte [w:] Astronomy and
Ceremony in the Prehistoric Southwest, Maxwell 1987, s. 63.
R. A. Williamson et al., The Astronomical Record in Chaco Canyon, New Mexico [w:] Archaeoastronomy in Pre-Columbian America, Austin 1975, s. 33.
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Il. 1. Horizon calendar, December to June, Walpi (źródło: J. McKim Malville, A guide to Prehistoric
Astronomy in the Southwest, Boulder 2007, s. 36).

elementom widocznym na horyzoncie – formacjom skalnym lub wyżłobieniom czy
wyrwom – i w oparciu o nie wyznaczano poszczególne daty takiego kalendarza8.
Z etnohistorycznych źródeł wiemy, że modlono się również do Gwiazdy Porannej,
czyli Wenus, Oriona oraz Plejad9. Okres prehistoryczny jest trudny do scharakteryzowania z uwagi na brak źródeł pisanych. Z pewnością nie można ograniczać wiedzy astronomicznej Pueblo jedynie do tej z czasów po przybyciu Europejczyków na
tereny Południowego Zachodu Ameryki Północnej. Trudno też zaprzeczyć, że wyżej
wymienione zdobycze cywilizacyjne były najprawdopodobniej kontynuacją istniejących już wcześniej tradycji.
Tematem artykułu jest więc omówienie na podstawie wybranych przykładów zagadnienia astronomii z perspektywy archeologii. Prócz tego przedstawione zostaną dowody na ciągłość tradycji związanej z obserwacjami astronomicznymi, a także związki
oraz analogie pomiędzy źródłami archeologicznymi i historycznymi. W artykule są
poruszane również trzy główne zagadnienia astronomiczne w kulturze Pueblo: orientacji opartej na kierunkach świata, obserwacji solarnych oraz obserwacji lunarnych.
Kultura Pueblo
Właściwa kultura Pueblo pojawiła się po 700 roku n.e., wyodrębniając się z wcześniejszego okresu Wyplataczy Koszyków. W tym czasie na terenach Południowego Zachodu powstały trzy spokrewnione ze sobą kultury: Hohokam, Mogollon
8
9

10

J. McKim Malville, op. cit., s. 45.
F. Hawley Ellis, Thousand Years of the Pueblo Sun-Moon-Star Calendar [w:] Archaeoastronomy in PreColumbian America, Austin 1975, s. 63.
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i Anasazi (Pueblo)10. Kultura Pueblo rozwijała się na tak zwanym styku czterech stanów – Utah, Kolorado, Nowego Meksyku oraz Arizony, choć w niektórych okresach
sięgała obszarów dzisiejszej Newady11.
W tym samym okresie pojawiły się pierwsze elementy świadomości astronomicznej, których odzwierciedlenie znajdujemy w pozostałościach domów. Nastąpiła
bowiem tendencja orientowania ich na północ. Domostwa te składały się z kilku
pomieszczeń oraz położonej na południu proto-kivy12. Kiva to charakterystyczne zagłębienie w ziemi służące do przeprowadzania ceremonii religijnych. Można było je
zauważyć w domostwach oraz większych strukturach stworzonych przez przedstawicieli kultury Pueblo. Zagłębienie takie miało najczęściej okrągły kształt13. W przypadku proto-kiv obserwujemy tendencję opierania ich osi symetrii na linii zbliżonej
do kardynalnej północy, zaznaczanej często sipapu (małą dziurką w podłożu kivy,
symbolizującą mitologiczne przejście użyte przez pierwszych ludzi podczas wędrówki
ze świata dolnego do świata obecnego14), paleniskiem oraz niszą na północnej ścianie
konstrukcji. Jedna z teorii sugeruje, że w ten sposób nawiązywano do wspomnień
migracji z północy. Powszechnie znany jest fakt, że kultury nomadyczne przyswajają
sobie wiedzę o kierunkach kardynalnych oraz uczą się czytać mapę nieba, agrarne zaś
często przykładają wagę do ruchu Słońca, a zwłaszcza jego przesileń15. Kultura Pueblo
łączyła w sobie oba te aspekty, dlatego północ była istotnym kierunkiem w jej architekturze16. Następnym etapem w historii obserwacji astronomicznych w kulturze
Pueblo jest zasiedlenie Chaco Canyon. Opierając się na odnalezionych na tym obszarze pozostałościach architektonicznych, możemy stwierdzić, że w XII wieku n.e.
odkryto sposób na znacznie dokładniejsze wyznaczenie kierunków kardynalnych.
XI wiek n.e. był z kolei okresem silnego nasilenia w występowaniu zjawisk astronomicznych mogących wywrzeć wpływ na formującą się tradycję Chaco Canyon.
Chodzi tu głównie o dwie supernowe (1006 i 1054 rok) oraz znaną chociażby z tkaniny z Bayeux kometę Halleya (1066 rok). Przypuszczalnie w tym lub w następnym
wieku wykształciła się też, stosowana do dzisiaj przez plemiona Pueblo, forma kalendarza horyzontalnego17. W XII wieku założono również stanowisko Chimney Rock
na terenie dzisiejszego stanu Kolorado, najprawdopodobniej w celu obserwacji Księżyca. Wraz z upadkiem Chaco Canyon po 1125 roku mogły pojawić się nowe formy
obserwacji astronomicznych związane z ideą świętego krajobrazu18.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

S. Plog, Ancient Peoples of the American Southwest, London 1997, s. 70.
Ibidem, s. 78.
J. McKim Malville, op. cit., s. 12.
S. Plog, op. cit., s. 21.
Ibidem, s. 12.
J. McKim Malville, op. cit., ss. 14–15.
Ibidem, s. 15.
Ibidem, ss. 149–150.
Ibidem, s. 1.
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Kierunki kardynalne
Pierwszymi i zarazem najprostszymi przejawami wiedzy astronomicznej są północno-południowe osie budowli w architekturze kultury Pueblo. Budowane w oparciu na
nich struktury pojawiły się już po 700 roku, a niewielkie różnice względem kardynalnych kierunków wskazują na znajomość dokładniejszych metod ich wyznaczania;
można je porównać do europejskiego gnomonu19.
Oś taka znalazła szerokie zastosowanie zwłaszcza w Chaco Canyon. Na tym obszarze dokonało się wiele istotnych zmian w organizacji społecznej kultury Pueblo,
takich jak przejście do osiadłego trybu życia oraz większa hierarchizacja społeczeństwa. Charakterystyczny dla Chaco Canyon jest także specyficzny styl zabudowy,
różniący się od tego na innych obszarach zasiedlonych przez charakteryzowane ludy.
Chodzi tu głównie o Wielkie Domy oraz Wielkie Kivy, a także o sieć dróg, sugerującą wysoko rozwiniętą socjopolityczną strukturę20. Co ciekawe – wykorzystywano
nie tylko oś północ-południe. Od dwunastu do czternastu głównych konstrukcji
tego regionu mogło być zorientowanych według kierunków powiązanych z cyklami
solarnymi lub lunarnymi21.
Dwoma najbardziej znanymi, a także wykazującymi najlepsze wykorzystanie kierunków kardynalnych budowlami są Wielki Dom w Pueblo Bonito (il. 2) oraz Wielka Kiva w Casa Rinconada (il. 3). Pierwsza z tych struktur jest największym Wielkim
Domem spośród wszystkich znajdujących się w Chaco Canyon. Opierając się na
datowaniu dendrochronologicznym, odkryto, że jego budowa trwała 268 lat (od

Il. 2. źródło: J. McKim Malville, A guide to Prehistoric Astronomy in the Southwest, Boulder 2007, s. 57.
19
20
21

12

Ibidem, ss. 7–8.
Ibidem, ss. 16–17.
A. Sofaer, The Primary Architecture of the Chacoan Culture. A Cosmological Expression [w:] Architecture of Chaco Canyon, New Mexico, Salt Lake City 2007, s. 225.
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860 do 1128 roku).
Z badań archeologicznych wiadomo też, że
główna oś konstrukcji
została przeniesiona po
roku 1085, tak by dokładniej odpowiadała
osi północ-południe.
Współcześnie ściana
dzieląca Wielki Dom
na część wschodnią
oraz zachodnią położona jest piętnaście
minut od kardynalnej
północy. Warto też
wspomnieć, że zachodnia część południowej
ściany jest zorientowaIl. 3. źródło: R. A. Williamson, Casa Rinconada..., s. 211.
na w ośmiominutowej
odległości od kardynalnego wschodu, co wskazuje na wykorzystanie obu kierunków
kardynalnych i umiejętności ich dokładnego wyznaczania22. Również Wielka Kiva,
stanowiąca część tego stanowiska, jest zorientowana zgodnie z osią północ-południe
i odbiega od niej jedynie o 45 minut23. Tak dokładne opracowanie obu osi jest przyczyną występowania dwóch pobocznych zjawisk z tym związanych. Duża, masywna
ściana zbudowana na linii północ-południe codziennie w środkowej części dnia nie
rzuca cienia. Podobnie podczas równonocy, Słońce wstaje i zachodzi w linii równej
z zachodnią połową południowej ściany Wielkiego Domu24.
Drugie stanowisko, Casa Rinconada, znajduje się po południowej stronie Chaco
Wash, okresowej rzeki przepływającej przez środek kanionu, praktycznie naprzeciw
Pueblo Bonito. Wielka Kiva, którą tam odnaleziono, jest jedną z największych kiv,
jakie zbudowali prehistoryczni Pueblo. Jej średnica wynosi prawie dwadzieścia metrów a głębokość – cztery. Została wzniesiona z niezwykłą dokładnością, ściśle opierającą się na symetrii oraz kierunkach kardynalnych. Wielu badaczy widzi w tej kivie
odzwierciedlenie kosmologii Indian Pueblo. Jedna z jej osi symetrii opiera się na linii
północ-południe, łącząc dwa wejścia w kształcie litery T. Linia ta odchylona jest tylko
o dwadzieścia sześć minut od kardynalnej północy. Druga z osi łączy dwie nisze –

22
23
24

J. McKim Malville, op. cit., s. 56.
R. A. Williamson, H. J. Fisher, D. O’Flynn, Anasazi Solar Observatories [w:] Native American Astronomy, Austin 1979, s. 211.
A. Sofaer, op. cit., ss. 244–245.
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numer 8 oraz 22 (wszystkich nisz zrekonstruowano dziś dwadzieścia osiem) i różni
się tylko ośmioma minutami od kardynalnego wschodu25.
Wizję kivy w Casa Rinconada jako konstrukcji nawiązującej do kosmologii ludów
Pueblo przedstawia Ray A. Williamson. Wskazuje on na związki pomiędzy jej wyglądem a mitem o pierwszej kivie, istniejącym u ludu Acoma. Acoma to grupa Pueblo,
która według Florence Hawley Ellis26 przypuszczalnie częściowo wywodziła się od
mieszkańców Chaco Canyon, a według Andrew I. Duffa i Stephena H. Leksona27
mogła pozostawać pod ich silnym wpływem. Sam mit mówi o wzniesieniu kivy, której fundamentem były słupy z czterech różnych rodzajów drzew (ślady po podobnych
słupach znajdujemy w Casa Rinconada), symbolizujące wspinaczkę, jaką musieli
podjąć ich przodkowie, by dostać się do obecnego świata. Ściany kivy reprezentują
niebo, które jest okrągłe – stąd sam kształt tej konstrukcji. Podpierające dach belki,
stworzone z drewna pierwszych czterech drzew, symbolizują Drogę Mleczną. Również znalezione w Casa Rinconada pod północnymi schodami przejście prowadzące
na zewnątrz kivy można interpretować jako wiążące się z drzwiami Północnej Góry
(jednej ze świętych gór Pueblo). Wszystkie wymienione powyżej elementy składające
się na pierwszą kivę zaskakująco dobrze odpowiadają konstrukcji Casa Rinconada.
Pozwala nam to na chociażby częściowe wyobrażenie sobie, jaki cel przyświecał jej
budowniczym i na czym mogli się opierać28.
Oba scharakteryzowane stanowiska mogły także pełnić funkcję obserwatoriów
słonecznych, w których starano się wyznaczyć dokładną datę przesileń (metody omówione poniżej znane są także z badań antropologicznych i etnograficznych). Niestety
fakt, że w dużej mierze zostały one zrekonstruowane, a otaczające je struktury nie
zachowały się w całości, sprawia, że trudno stwierdzić z całą pewnością, jakie pełniły
one funkcje.
Obserwacje solarne
Kolejną grupą zjawisk astronomicznych, których obserwacją zajmowali się prehistoryczni Pueblo, są zjawiska solarne. Dotyczą one przede wszystkim kalendarzy horyzontalnych i wyznaczanych za ich pomocą dat oraz okresów związanych między innymi z ceremoniami religijnymi. Oba przesilenia, letnie i zimowe, mogły być z łatwością
zaobserwowane przez mieszkańców Południowego Zachodu. W tych momentach
Słońce osiąga swoje maksymalne wychylenie na północ lub południe na horyzoncie
i utrzymuje się w takiej pozycji przez kilka kolejnych dni29. Również dni równonocy,
25
26
27
28
29
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związane z dokładnością osi wschód-zachód, oraz pozycja Słońca w zenicie w południe to zjawiska łatwo dostrzegalne i mogące mieć znaczenie w kulturze Pueblo30.
Dzięki badaniom antropologicznym oraz etnograficznym wiemy, że obserwacje
ruchu Słońca były ważne także w czasach historycznych. Jeszcze po przybyciu Europejczyków na te tereny korzystano z naturalnej metody określania dat za pomocą
kalendarza horyzontalnego. Astronom Michael Zeilik pisze o wyznaczanym przez
społeczność Pueblo kapłanie, który był odpowiedzialny za obserwację Słońca. Obserwacje takie prowadzono zazwyczaj podczas wschodu lub zachodu Słońca w okolicy
osady lub rzadziej z niej samej. Miejsca obserwacji zaznaczano niewielkimi zagłębieniami w podłożu. Analogiami archeologicznymi mogą być wgłębienia obecne między innymi w Chaco Canyon czy Pałacu Klifowym (Cliff Palace), najbardziej znanym stanowisku kultury Pueblo, gdzie z podobnego zagłębienia można obserwować
Słońce w okresie przesilenia zimowego. W tym dniu Słońce zachodzi za widoczną
na horyzoncie Świątynią Słońca (Sun Temple), położoną po drugiej stronie kanionu
i będącą najpewniej elementem kalendarza horyzontalnego, wyznaczanego z Pałacu
Klifowego. Obserwacje prowadzono też, wykorzystując efekt światła wpadającego
do pomieszczeń przez niewielkie otwory, których odpowiedniki także odnajdujemy
na stanowiskach archeologicznych (na przykład Hovenweep National Monument)31.
Jednym z ciekawszych miejsc związanych z obserwacjami słonecznymi jest stanowisko położone w Chaco Canyon – Fajada Butte, stanowiące w rzeczywistości interesującą formację skalną składającą się z trzech kamiennych płyt o wysokości dwóch
do trzech metrów, rzucających cień na powierzchnię skalną znajdującą się za nimi.
W dniu przesilenia letniego odrobina światła przeciska się poprzez szparę między
dwiema z tych płyt, tworząc tak zwany „słoneczny sztylet”. Fenomen ten trwa około
czternastu minut i zaczyna się o godzinie 11:07 lokalnego czasu słonecznego. Zjawisko to zostało najprawdopodobniej odkryte przez okolicznych mieszkańców, którzy
korzystając z zewnętrznego źródła wyznaczania dnia przesilenia letniego, wyryli na
skale za płytami spiralę, której środek w ten dzień dokładnie przecina wiązka światła.
Spirala ta ma dziewięć i pół okręgu, a jej wymiary wynoszą 34 × 41 centymetrów32.
Co ciekawe, niektórzy badacze zauważają także powiązanie spirali z przesileniem zimowym, kiedy to dwa wąskie, pionowe „sztylety” światła pojawiają się na obu krańcach petroglifu, stykając się z krańcami ostatniej spirali33. Ponadto po lewej stronie
od tej spirali znajduje się druga, mniejsza, o wymiarach 9 × 13 centymetrów. Spirala
ta składa się z dwóch i pół okręgu. Anna Sofaer wiąże ją z dniami równonocy wiosennej i jesiennej, kiedy to przez jej środek przechodzi drugi „sztylet słoneczny”34 (il. 4).
30
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Il. 4. Solar markings at midday (źródło: A. Sofaer, R. M. Sinclair, L. E. Doggett, Lunar Markings on Fajada
Butte, Chaco Canyon [w:] Archaeoastronomy in the New World, red. A. F. Aveni, Cambridge 1982, s. 172).

Kwestią sporną, podniesioną przez Sofaer, jest celowość przygotowania całego
stanowiska przez przedstawicieli kultury Pueblo35. John B. Carlson w obszernym
artykule zamieszczonym w Astronomy and Ceremony in the Prehistoric Southwest podejmuje się rozwiązania tego problemu, opierając się na badaniach geologów oraz
obserwacjach archeologów. Obala on teorię zakładającą, że prehistoryczni Pueblo
przenieśli trzy płyty kamienne do Fajada Butte. Już sam wygląd stanowiska świadczy o tym, że był to naturalny opad skalny. Trzy płyty kamienne ułożone są w taki
sposób, w jaki ułożyłyby się po oderwaniu od klifu. Carlson przyznaje, iż istniałaby
możliwość delikatnego zmodyfikowania tych skał, jednak brakuje śladów takiego
działania na wewnętrznych krawędziach płyt, podczas gdy ich szczyty oraz zewnętrzne krawędzie są tak zwietrzałe, że trudno ocenić, czy w ich ułożenie mógł ingerować
człowiek. Większość badaczy archeoastronomii Południowego Zachodu skłania się
raczej ku teorii, że Fajada Butte jest naturalną formacją skalną, której interesującą
właściwość zaobserwowali lokalni mieszkańcy36.
Drugim przykładem i dowodem na obserwacje solarne prowadzone na terenach
Południowego Zachodu już w czasach prehistorycznych są stanowiska z Hovenweep
National Monument, działające w analogiczny sposób w późniejszych praktykach
Hopi, Zuni czy Keresan37. Samo Hovenweep National Monument oraz jego okolice
położone są w południowo-wschodniej części Utah. Większość odnajdywanych tam
konstrukcji to znajdujące się na brzegach kanionów samotne wieże. Są to starannie
wykonane, wzniesione z piaskowca budowle, których rola najczęściej wiązana jest
z ochroną punktów istotnych dla starożytnej kultury Pueblo (między innymi rzadkich źródeł wody). Do wnętrza większości z tych założeń trudno się dostać, posiadają
one też niewielkie otwory, zapewniające minimalną ilość światła oraz przewiewu38.
Te dziesięciocentymetrowe otwory świadczą o tym, jak wielką wagę przywiązywano
35
36
37
38
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do ich umieszczenia39. Sugestia, że były używane jako astronomiczne obserwatoria,
istnieje już od dawna w literaturze i jest mocno poparta zarówno badaniami etnohistorycznymi oraz etnograficznymi, prowadzonymi przez Hamiltona Cushinga40, jak
i faktem, że z owych otworów trudno prowadzić skuteczną obserwację takich terenów, jak na przykład dno kanionu, co wyklucza ich funkcje obronne41. Co ciekawe,
istnieje także mała wieża w Matsakya, która jeszcze w latach siedemdziesiątych była
używana przez plemię Zuni do prowadzenia obserwacji solarnych42. Warto też zaznaczyć, że w przeciwieństwie do ruin znanych z Chaco Canyon te w Hovenweep nie
były rekonstruowane43. Ogranicza to możliwość popełnienia błędów w określeniu
przeznaczenia budowli.
Hovenweep Castle (il. 5) jest jednym z przykładów takiego założenia. Położone
na krawędzi kanionu w okolicy źródła wody, zawiera D-kształtną wieżę, do której
zostały dobudowane pomieszczenia. W rzeczywistości zachowane do dzisiaj ruiny są
niewielką częścią znacznie większego kompleksu, który musiał znajdować się kiedyś
na tym stanowisku. Na szczęście interesujące z perspektywy astronomicznej prostokątne pomieszczenie przetrwało do dziś. Nazwane sun room – „pokojem słońca”, zostało dobudowane do wieży w 1277 roku44. Znajduje się ono przy jej południowym
krańcu i ma dwa otwory. Pierwszy, skierowany na północny zachód, jest związany
z zachodem Słońca w dniu przesilenia letniego, drugi zaś, skierowany na południowy
zachód, wiąże się z zachodem Słońca w dniu przesilenia zimowego. Siedemdziesiąt
dni przed przesileniem letnim światło słoneczne wpada do pomieszczenia i oświetla
nadproże północnych drzwi. Z upływem kolejnych dni przesuwa się ono, aż wreszcie
w samym dniu przesilenia pada na krawędź przejścia do wschodniego pomieszczenia. Jego podróż
po ścianie mogła
być odpowiednio zaznaczana,
co pozwalałoby
na ustalenie daty
rozpoczynającej
przygotowania
do
ceremonii
powiązanych
z tym wydarzeniem. Podobnie
Il. 5. źródło: J. McKim Malville, op. cit., s. 138.
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w czasie przesilenia zimowego światło słoneczne pojawia się w pomieszczeniu na
około siedemdziesiąt dni przed właściwą datą i przesuwa się, dwudziestego drugiego
grudnia oświetlając nadproże przejścia do wieży. Co ciekawe, w dniach równonocy
światło wpada do pomieszczenia przez otwór wyjściowy. Budowla mogła też stanowić
formę kalendarza rolniczego. Światło przed przesileniem letnim wpada do pomieszczenia w okolicach siódmego kwietnia, podczas gdy okres zasiewu rozpoczyna się
u Hopi piętnastego kwietnia45.
Obserwacje lunarne
Trzecią grupę zjawisk obserwowanych przez prehistorycznych Pueblo stanowią te
związane z Księżycem. Chodzi tu przede wszystkim o maksymalną deklinację Księżyca, czyli trwający 18,6 roku cykl, po którym Księżyc ponownie osiąga najdalej
wysunięty punkt na horyzoncie. Znajomości tego zjawiska wśród ludów Pueblo
ostatecznie dowiodły badania przeprowadzone pod koniec lat osiemdziesiątych na
stanowisku Chimney Rock46.
Chimney Rock (il. 6) jest najdalej wysuniętym na północny wschód miejscem
zamieszkałym przez przedstawicieli kultury Pueblo. Jego architektura jest odzwierciedleniem struktur występujących w Chaco Canyon. O niezwykłości tego miejsca
może świadczyć fakt, że jest ono oddalone o siedemdziesiąt dwa kilometry od Aztec
Ruin (najbliższego mu stanowiska Pueblo), natomiast odległość dzieląca Chimney
Rock od Chaco Canyon wynosi sto pięćdziesiąt kilometrów. Jest to
jedyne tak odizolowane
stanowisko na granicach
kultury Pueblo47.
Najbardziej interesującymi konstrukcjami na
tym stanowisku są niewątpliwie budowle wiązane z Chaco Canyon.
Wśród nich prym wiedzie
Wielki Dom, wybudowany najprawdopodobniej
po odkryciu fenomenu
maksymalnej deklinacji
Księżyca. Ma on dwa piętra i jest położony w najIl. 6. źródło: J. McKim Malville, op. cit., s. 40.
45
46
47
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wyższym punkcie otoczenia. Również Wschodnia
Kiva stylem wykonania
przywodzi na myśl kivy
spotykane w Chaco Canyon48.
Najważniejszym zjawiskiem wiązanym ze
stanowiskiem Chimney
Rock jest maksymalna
deklinacja Księżyca. Zależność ta została odkryta
Il. 7. źródło: J. McKim Malville, op. cit., s. 40.
stosunkowo późno, bo
dopiero w 1988 roku, przez badacza Johna McKim Malville’a. Wcześniej próbowano wiązać specyfikę wybudowanego na samotnej mesie Wielkiego Domu z którymś z przesileń. Okazało się jednak, że to właśnie Księżyc podczas maksimum cyklu
wschodzi dokładnie pomiędzy dwoma kominami skalnymi na tym stanowisku (il. 7)
– Słońce w dniu przesilenia nie sięga aż tak daleko. Dalsze badania przeprowadzane
pod tym kątem w Chimney Rock ukazały związek pomiędzy datami maksymalnej
deklinacji Księżyca a budową poszczególnych konstrukcji. Budowa Wschodniej Kivy
(datowanej na 1076 rok) odpowiada maksymalnej deklinacji w latach 1075–1076,
natomiast ukończenie budowy Wielkiego Domu (około roku 1093) pokrywa się
z datą kolejnego maksimum w latach 1093–1095 (w grudniu wszystkich tych trzech
lat Księżyc wschodził dokładnie pomiędzy kominami). Istnieje więc możliwość, że
fenomen Chimney Rock został odkryty około roku 1056, co z kolei doprowadziło do
stworzenia pewnego rodzaju sanktuarium. Najprawdopodobniej Wielki Dom służył już
do obserwacji ruchu Księżyca i do przeprowadzania związanych z nim uroczystości49.
Podsumowanie
Oczywiście niniejszy tekst zawiera zaledwie kilka przykładów ze znacznie obszerniejszego materiału, który jest dziś dostępny dzięki przeprowadzonym badaniom
archeologicznym. Nie ulega jednak wątpliwości, że obserwacje solarne są integralną
częścią historii Indian Pueblo. Były wykorzystywane symbolicznie, w ceremoniach
religijnych związanych z przesileniami, łączyły się rówież z mitami o podróży bóstwa
utożsamianego ze Słońcem pomiędzy domem północnym a południowym – czyli
granicznymi miejscami na horyzoncie, w których Słońce wschodziło lub zachodziło
w dniach przesileń. Miały także funkcję praktyczną – pozwalały określić daty rozpoczynające zasiew lub zbiór plonów. Najprawdopodobniej prowadzono nie tylko
obserwację Słońca, ale także Księżyca, choć jej ślady nie zachowały się w tradycji
48
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współczesnych Pueblo. Swój wielki rozkwit astronomia Południowego Zachodu
przeżyła w okresie rozwoju regionalnego Chaco Canyon, kiedy stała się istotnym
czynnikiem w planowaniu budowy poszczególnych struktur – zarówno ceremonialnych, jak i mieszkalnych. Choć najpewniej nigdy nie będzie wiadomo, jak wielką rolę
odgrywała astronomia przed okresem historycznym, to liczne analogie etnologiczne
pozwalają na potwierdzenie wielu hipotez, które dotąd stawiano w oparciu o znaleziska na stanowiskach archeologicznych. Z całą pewnością przedstawiciele starożytnej
kultury Pueblo rozpoznawali zjawiska równonocy oraz przesilenia. Do dzisiaj trwają
spory i dyskusje, czy wydarzenia takie jak obie supernowy oraz kometa Halleya miały
wpływ na mieszkańców Chaco Canyon i czy znajdują odzwierciedlenie w niektórych petroglifach i malowidłach naskalnych znajdowanych na terenach zasiedlonych
przez prehistorycznych Pueblo. Świadomość zasad przebiegu maksymalnej deklinacji
Księżyca mogą także potwierdzać znane z Pałacu Klifowego malowidła, znajdujące
się w wieży, z której możliwe było prowadzenie obserwacji tego zjawiska. Wiemy też
o co najmniej kilku miejscach obserwacji Słońca za pomocą oświetlanych punktów
w pomieszczeniach, a także o jednym stanowisku wykorzystującym efekt „słonecznego sztyletu” – podobnie jak w przypadku Fajada Butte (nieopodal Holly House
w Hovenweep National Monument).
Jednak w archeoastronomii Pueblo wciąż istnieje kilka nierozwiązanych kwestii.
Jedną z nich jest możliwość przejęcia części wiedzy astronomicznej od kultur mezoamerykańskich, z którymi kultura Pueblo utrzymywała kontakty handlowe. Nie ulega też wątpliwości, że stanowisk służących do obserwacji mogło być więcej, dziś jednak popadły w ruinę i trudno odnaleźć ślady jednoznacznie świadczące o ich związku
z astronomią. Nadal poszukujemy też dowodów na zaznaczanie ruchu Słońca na
ścianach, gdyż o takiej praktyce wiemy ze źródeł historycznych. Znalezienie rozwiązań niektórych z tych problemów wymaga przeprowadzenia dalszych, wnikliwych
badań archeologicznych, które pozwolą na dokładniejsze zgłębienie tej tematyki.
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Summary
Archaeoastronomy in the Pueblo Culture

Running astronomical observation is one of the most important parts of the modern
Pueblo’s life from the Southwest in North America. Nowadays this observation takes
the form of a horizontal calendar, that allows to determine the planting season or the
crop season and to set the important ceremonial dates. Thanks to the archeological
studies we find evidences that in the prehistoric Pueblo culture such an observation
was also an essential part of life of the society.
The article aims to introduce the topic of Pueblo astronomy to a wider audience
and to present the archeological evidence of the importance of the sky to the Ancestral Puebloans. The exemplary sites were chosen among the most famous and chiefly
studied ones. The text also presents the ethnohistoric perspective of the problem
to help find analogies between the historical and the prehistoric times, which will
greatly aid the future studies.

Jakub Wanot

The influence of celestial bodies
and astronomical phenomena
on everyday life in the Inca Empire
Institute of Archaeology of University of Wrocław

Introduction
The last episode of the history of the ancient Peru is a time interval of approximately
one century before the arrival of the Spanish conquistadors. This period is associated
with the history of the most extensive pre-Columbian empire in the South America
– the impressive Inca state. Its history is usually dated from 1438 (the date of Inca
victory over the Chanca people established in the historiography) until the Spanish
conquest in 1532 (however, the last Inca stronghold was conquered by the Spanish
about 1572). It was the final and relatively short period of cultural development of
the Central-Andean territory1, especially in comparison with earlier pre-Columbian
cultures such as the Nasca, Moche or Paracas, each of which has flourished over
hundreds of years.
It is worth mentioning, that the origins of the Inca Empire are a highly contentious issue among scholars. The Inca civilization arose from the highlands of Peru
probably between the twelfth and thirteenth centuries AD, when a semblance of
a state was established with its centre in Cuzco2. This poorly understood period, also
known as the Kingdom of Cusco (sometimes spelled Cuzco or Qosqo in Quechua),
is frequently being termed as a „provincial” or even „legendary” period of Inca history. This probably stems from a certain paradox – a large amount of chronicles and
factographic descriptions has led to the fact that the Inca history has been studied
almost exclusively from the perspective of written sources. However, these materials
provide us the image of the Inca Empire only from the last fifty years before the arrival of the conquistadors. With regards to the material culture and development processes, we sometimes know much less than in the case of previous periods. Therefore,
the Inca empire appears to be static and all its elements seem to exist for a long time3.
1
2
3

J. Szykulski, Starożytne Peru, Wrocław 2010. p. 376.
Ibidem, p. 382.
Ibidem, p. 384.
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The Incas created a vast empire very rapidly,
within less than
a century4. In
a very short time,
they were able
to create a huge
empire, referred
as Tawantinsuyu,
i.e. a group of
four regions or
provinces taken
together. At the
beginning of the
fifteenth century,
the Inca Empire
covered an area
of no more than
100,000 square
kilometers while
in 1532 this area
has increased to
1-1.5
million
square kilomePict. 1. Territorial scope the Inca empire with the administrative division and
ters5. At the time
the road network (source: J. Szykulski, op. cit., p. 378).
of the Spanish
conquest, the Inca Empire held sway over most of Andean South America (pict. 1).
There are debates about the number of people inhabiting the Inca state, with estimates ranging from 3-4 million people, to even more than 20 million. However, the
most recent estimates suggest that Tawantinsuyu was inhabited by 6 million people.
Due to the Spanish chroniclers, as Juan de Betanzos or Gaspar de Carvajal, we
have at our disposal many sources informing us about the native people, ruling religions, rituals and habits. Hispanic manuscripts also provide the vast majority of
data pertaining to the observation of celestial bodies, cosmology and astronomical
phenomena impact on the Inca society. A lot of information was also gathered during archaeological research. Archaeological survey techniques have allowed identification of astronomical observatories and places of worship, such as ushnu – special
4
5
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platforms used to conduct ceremonies or raise a glass to the Sun6. It is worth emphasizing that in the Andes have not been preserved records comparable to the Mayan
calendars or the Aztec codes, but presumably the results of astronomical observations
were recorded on khipu, sometimes called „talking knots”7. However, we have to
admit that these convictions are only presumptions. So far, archaeologists were unable to discover khipu undeniably containing data from astronomical observations
organized and recorded in calendrical periodicities8.
Astronomical Observations
Although many chroniclers stated that the Incas had a great interest in following the
motions of the Sun, Moon, and stars, there is little information as to how, where, and
to what level of accuracy the observations were made9. While certain chronicles describe various observation systems, in particular horizontal ones, they also mention
so-called gnomic observations. However, any archaeological traces of such devices
are extremely elusive and therefore exceedingly rare10. Discussion continues to this
day regarding such issues as the existence, location, and practical application of the
so-called sukanka system which includes pillars or similar constructions meant to be
used for astronomical observations11.
A large group of objects was not used for precise astronomical observation but
rather for creating a visual effect for the masses of faithful gathered in the squares12.
Pacaritampu truncated ‒ a pyramid, located near the Temple of the Sun within the
Ollantaytambo site is a prominent example13. Definitely, less common were more
accurate astronomical instruments intended for use by a narrow group of qualified
priests. The other example might be a small cave Intimachay, situated on the eastern
terraces of Machu Picchu. Astronomical observations were made possible by tunnels
and windows precisely carved in the rock, as well as by the vertical and fairly regular
streaks painted on the wall, presumably as a kind of a scale. A more accurate analysis
6
7
8
9
10
11

12
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pp. 327‒330.
J. L. Pino Matos, Calendarios y astronomia Inka, „Boletin Museo de Arqueologia i Antropologia” 2008,
no. 10 (1), p. 10.
D. Dearborn, K. Schreiber, R. White, Intimachay: A December Solstice Observatory at Machu Picchu,
Peru, „American Antiquity” 1987, no. 52 (2), p. 346.
M. Ziółkowski, J. Kościuk, F. Astete, Astronomical Observations..., p. 393.
D. Dearborn, K. Schreiber, Here comes the Sun: the Cusco – Machu Picchu connection, „Archaeoastronomy: Journal of the Center for Archaeoastronomy” 1986, no. 9; M. Ziółkowski, J. Kościuk, F. Astete,
Astronomical Observations..., p. 393.
M. Ziółkowski, J. Kościuk, F. Astete, Astronomical Observations..., pp. 393‒394.
K. Hanzalova, J. Klokocnik, J. Kostelecky, Astronomical orientation of Incas objects in Machu Picchu
and Ollantaytambo, Peru [in:] Earth observation: a window on the past, ed. R. Lasaponara, N. Masini,
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of this site has provided evidence of its function as a lunar and solar observatory. It
is worth noting that due to the specific position of windows, priests were able to observe phenomena as the sunrise during the Equinox and Solstices14. Another example
of an astronomical observatory used to perform accurate and reliable measurements
is Torreon ‒ a tower within the Machu Picchu site. Windows facing in different
directions have allowed observing sunrise during the summer and winter solstices15.
According to some researchers, astronomical observations could also affect the
shape of the empire and the exact place of location of each huaca ‒ the sacred place
of religious or ceremonial significance16. So-called ceque system was probably an arrangement of ritual pathways leading outward radially from Cuzco into the rest of
the empire17. The orientation of each line was supposed to be closely associated with
astronomical observations, and each huaca has even represented a certain day of the
year. An example of huaca orientated along the ceque line may be Cusilluchayoc –
the extensive cave with a natural chimney, which allowed for gnomonic observation
of the Sun and the Moon movement18.
Calendars
The social life of the Inca Empire was ruled by the calendars in many local variations
‒ a consequence of the enormous ecological and cultural diversity of the Tawantinsuyu19. One example is the capital calendar, probably consisting of the 12 synodic
months (time between two successive New Moons)20. The average length of each
month was 29.5 days. We are able to say that the Inca year lasted approximately
354 days ‒ 11 less than a full 365-day solar year. According to the researchers, the
differences have been corrected by adding a thirteenth month every 2‒3 years21. It is
worth mentioning that in the Inca Empire time during a day was not measured in
hours or minutes, but in terms of how far the Sun had traveled22.
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The imperial calendar, which facilitated the coordinating of administrative, economic, and religious ‒ ceremonial functions, played an important role in managing
the Tawantinsuyu or Inca Empire. This calendar, however, was not the only time
measuring tool used in Tawantinsuyu. There is evidence of the existence of other
systems with different origins and purposes. Unfortunately, we do not know much
about the nature of ritual calendars from the provincial centers. It is possible that
they could have,at least partially,imitate the series of ceremonies organized in Cuzco
(described in the sixteenth century)23. Apart from the fact whether the calendar system was metropolitan or provincial, observation of celestial bodies was necessary for
the calendar to function24.
Although the Inca state was called the Empire of the Sun, the Moon was far
more important than it is generally claimed25. We are able to say that the Moon set
the rhythm of human life by allowing to elaborate the system of monthly tasks and
duties. During the twenty one initial days of the synodic cycle, Incas has been conducting numerous ceremonies while the period before the New Moon was regarded
as totally inauspicious for any ritual practices26. Lunar observations were also crucial for making decisions about the beginning of hostilities27. While the Full Moon
was seen as a phenomenon particularly propitious for military purposes, during the
New Moon all military activities were suspended. This fact was quickly noticed and
bloodily contributed by the Spanish conquistadors.
The synodic cycle of Venus was also very important, because it allowed to regulate
the schedule of initiation ceremonies of the young men ‒ extremely complicated and
long tests combined with solemn ceremonies, called warachikuy28. During the visibility of Venus, as the evening star, Inca was under her special care and he was able
to command his army personally29. On the other hand, Sapa Inca lost this protection
in the period when Venus was seen as the morning star ‒ thus, he would rather left
commanding to his generals.
Religious Ceremonies
These facts obviously do not prove that in the Inca Empire the movement of the Sun
was not monitored. This cycle was also closely watched, because of the role of this
star in the pantheon. One among many types of priests were yañcas, whose main
23
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task was to analyze the movements of the shadow cast by the Sun. Results of these
observations enabled determining the exact time of the inauguration of each feast30.
Also the analysis of the relationship between the Sun and the Milky Way allowed
for a precise determination of the moment of solstices31. These events, as well as the
equinoxes and the Sun passes through the zenith and nadir, were probably celebrated
as the raymi religious ceremony32.
Certainly one of the most important ceremonies was Intip Raymi – the Sun festival solemnized on the occasion of the June solstice. The ceremonies were led by the
king himself – the firstborn son of the Sun was obliged to conduct the commemorations of his father. Everybody had to prepare himself for that festivity by eating only
a small amount of raw corn and drinking clean water for three days33. Inti Raymi
was a festival celebrated by all and a cause of massive pilgrimages to Cuzco. The feast
lasted about nine days, including numerous dances, entertainments, sacrifices, solemn processions and feasting.
No less important was the Qhapaq Raymi festival solemnized during the December
solistice. Unfortunately, there are no preserved descriptions of those ceremonies. The
only information tells us that the fete lasted about a month and included burial sacrifices
of a hundred llamas. Ceremonies had a socially exclusive character – every member of an
incaic society without citizenship had to leave Cusco at the beginning of the month34.
The most important Moon festival ‒ Quya Raymi took place in the moment
of the year corresponding to the month of September. Conduction of this ceremony,
as well as every festivity associated with the Moon cult were entrusted to the female
organisation of priestesses led by Sapa Inca’s first wife. Unfortunately, we do not dispose of a sufficient information about the character and role of that group. Celebrations of the Zitwa Killa feast, carried out as a public ritual of purification, have been
much better described. During the New Moon every person without Inca citizenship
was told to leave the city at the distance of two leguas (about eleven kilometres)35.
The aim was to prevent contamination of the common prosperity by their misfortune.
The next day series of feasts and bloody sacrifices of animal started. Mummies of the
ancestors, dressed in ornated robes, also took part in those ceremonies (pict. 2)36.
Similar ceremonies took place several times a year and, in a significant way, have
affected everyday life in Tawantinsuyu. It is worth recalling that during some feast
a great part of society was forced to leave the city and during the celebrations waited
out in a specially prepared camps alongside the main roads. It could have been very
30
31
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troublesome. For example Qhapaq Raymi
celebration lasted over three weeks. The essential feature of each Inca ceremony was
a strict social hierarchy37. Various kinds
of rituals were intended for specific social
strata and celebrated in different places, so
we are able to talk about the mosaic character of the Incaic ceremonies38.
Beliefs and Prophecies
The Incas performed human sacrifices
during the religious celebrations or after
important events, especially the children
immolations. Those sacrifices were known
as capacocha or qhapaq hucha, which in
Quechua means „the royal gift”39. Generally, a teenage child was transported in
a sedan chair to the specially prepared
platforms, located high in the mountains. Pict. 2. Mummy carried in a sedan chair during
celebration ‒ manifestation of ancestor worship
The death of a victim usually ensued from
(source: J. Szykulski, op. cit., p. 405).
a narcotic sleep and then burying her alive
inside the sacrificial chamber40. Felipe
Guaman Poma de Ayala has written, that victims were sacrificed to solemnize solistices. During every celebration priests would have sacrificed more than a thousand
of children41. It is worth pointing out that this number seems to be greatly exaggerated. Most chroniclers do not even confirm the existence of an annual qhapaq hucha
ceremony. It is quite possible that this rite had no connection with astronomical
phenomena – it rather took place during important public events42.
Cosmology is often an important aspect of the religious beliefs that seek to explain the existence and nature of reality, as well as the essence of the Universe. In
the mentioned systems it was believed that each being existing in this world (kay
pacha), has a prototype in the stars. Therefore, we can say that every man had his
own star, in some measures enabling his existence. It is also noteworthy that the issues of the structure and physical characteristics of the cosmos were often connected
with metaphysical problems, what is evidenced by the records of Inca myths about
37
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the celestial llama43. In the consciousness of Incas the life energy has periodically
circulated between heaven and earth ‒ gods of the Sun, Moon and Earth were responsible for controlling its flow44.
It is easy to notice palpable elements of the worship of the sky gods ‒ solar and lunar
deities. For example the main gods of the Incas, directly affecting the people ‒ Inti and
Quilla, were, in fact, the personification of the Sun and the Moon. While the Incas
interest in astronomical objects was formalized into a state religion, it was possible that
it also based on a broader Andean traditional cosmology45. One of the most important
shrines in the empire was the Coricancha (or Korikancha), located in the capital city of
Cuzco. The shrine containedthe temples dedicated to the Sun, Moon, Venus, Pleiades,
Thunder and Rainbow46. It is worth emphasizing that the religious system within the
vast Inca Empire was probably uniformed only in very general terms47.
At a time when Pachacutec seized the
power and transformed the Kingdom of
Cusco into the Inca Empire, the official
version of the history of the reigning dynasty was set down. A king and his wife
were representative of the gods in front of
the people. At the same time, the role of
the royal couple represented the inhabitants in front of the gods. Sapa Inca was
a representative of the Sun while his wife
symbolized the Sun’s wife ‒ the Moon.
The most important issues are the consequences of the divine origins of the Inca
central authority48. The Inca emperor,
believed to be descended directly from
the Sun, had an absolute power (pict. 3).
Thus, he had the right to wield his power not only over the Inca society but
also over all people. It is easy to notice
Pict. 3. Sapa Inca surrounded by women during
that every territorial conquest, besides
the celebration of religious ceremony (source:
J. Szykulski, op. cit., p. 402).
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obvious economic aims, has become extremely practical for the ruler ‒ conquests
were legitimated by religion49.
Astronomical knowledge has also turned out to be crucial during more prosaic
activities, such as agriculture. Researchers believe that the moment of crossing the
nadir by the Sun determined the date of plowing ‒ the beginning of the agrarian
year in Cuzco. This event played an extremely important role and was accompanied
by festive celebrations known as the Chacra Iapui50. What is more, many economic
activities in high mountain valleys of the Andes were regulated according to the
movement of the Moon. Lunar observations allowed determining the exact date of
the maize sowing51. Particular attention was given to the constellation of the Pleiades ‒ copious harvests were heralded by a period of good visibility of those stars.
Conversely, the Inca society has amassed supplies to prepare themselves for a period
of poverty and famine52.
The observation of celestial bodies and atmospheric phenomena also allowed
priests to formulate forecasts and prophecies. In the consciousness of the Incas, the
sky was the type of a table, where gods promulgated their sentences. Comets and
specific meteorological phenomena (such as the northern lights or lightning) were
considered to be the extremely important warnings that even the ruler should not
ignore. Also the rainbow, a sign of the serpent, was considered to be a dangerous
phenomenon, which could cause illness or sudden deaths. In order to prevent misfortune people had to avoid pointing to the rainbow. Surprisingly, also urination
during its visibility was strictly forbidden53. Therefore, solar and lunar eclipses were
considered as the most dangerous. These events were the reasons of numerous ceremonies and rituals of penance, attended by all members of the Inca society. Prolonged fasting, wearing of „mourning clothes” and numerous bloody sacrifices were
an inseparable elements of them.
It is remarkable that the Inca, mostly considered to be the Sun worshippers, feared
lunar eclipses more than the solar ones. The eclipses of the Moon were generally
understood as “the Moon being ill”, and the beginning phase of the collapse of the
Universe54. Spanish chroniclers have accurately described the complex behavior of
the Inca people during a lunar eclipse. When the eclipse of the M oon began, they
sounded trumpets, horns and other instruments, so as to make the great noise.
They also tied up all dogs to make them bark and howl to awake the moon from the
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sleep, which had been caused by sickness55. Chroniclers unanimously emphasize that
the confusion and noise were just impossible to describe. Inca priests and astronomers
were able to predict upcoming eclipses, but that ability has certainly not reached the
level of accuracy comparable to observations carried out in the Old World56.
Conclusion
The comprehensive analysis of ideas, beliefs and astronomical practices are exceedingly difficult and complex issues. The mere identification of the remains of the Incas
observatories is an extremely complicated process. Unfortunately, as far as the orientation of architectural structures is concerned, a common practice among researchers
is to focus almost exclusively on analysis of the position of the Sun or the Pleiades.
However, current researches conducted by using the most advanced equipment and
more accurate analysis of the archaeological sites may provide evidence of their function as observatories of the lunar cycle.
The interest of the Inca in astronomy was based on both: a practical need for
time keeping and religious beliefs. Inca astronomers understood equinoxes, solstices,
and zenith passages, not to mention the Venus cycle. Furthermore, they were also
able to predict solar and lunar eclipses. Astronomy occupied a privileged place in the
religious doctrine of the Inca state. Special officers were devoted to the astronomical
observation and interpretation of the celestial phenomena.
Nowadays, we hope that the rapid progress of technology and science will allow
us to develop our abilities on the field of archeoastronomy. This study of how people
in the past understood the astronomical phenomena is a relatively young scientific
discipline. The presented information clearly demonstrates that it can be helpful in
an effective recontruction of ancient beliefs, religious practices and more prosaic
elements of the everyday life of the ancient societies.
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Summary
The influence of celestial bodies and astronomical phenomena
on everyday life in the Inca Empire

The last episode of the history of the ancient Peru is an interval of approximately one
century before the arrival of the Spanish conquistadors. This period is associated with
the history of the most extensive preColumbian empire in the South America – the
impressive Inca state. It is worth noting that no records comparable to the Mayan
calendars or the Aztec codes have been preserved in the Andes , but the results of
astronomical observations were presumably recorded on khipu, which sometimes
was called “talking knots”. Presented article demonstrates numerous arguments confirming the impact of astronomical phenomena on the everyday life in the Inca
state. Social life was organized by the calendars in many local varieties. Paradoxically,
although the Inca state was called the Empire of the Sun, the Moon was far more
important than it is generally claimed. Lunar observations were determining the
main public ceremonies, pilgrimages and rituals, regulating a life of the whole empire. Many activities from the economic sector were also regulated according to the
Moon phases, for example the dates of plowing and sowing of maize, which outlined
the beginning of the agrarian year in high valleys of the Andes. Lunar observations
were also crucial for the decisions about beginning wars. For Incas sky was somehow
a table on which the gods promulgated their rulings.

Simona Sienkiewicz

Rola kosmosu i duchów
w synkretycznych wierzeniach
we wschodniej Indonezji
na przykładzie Moluków
oraz Moluków Północnych
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wyznania animistyczne zakorzeniły się wśród ludzi na długo przed tzw. wielkimi religiami, czyli judaizmem, chrześcijaństwem, islamem, buddyzmem, hinduizmem oraz
konfucjanizmem. Jednak to właśnie animizm stanowił najwcześniejszą odpowiedź
na rozwój potrzeb duchowych społeczności pierwotnych oraz odegrał znaczącą rolę
w organizacji życia codziennego ich przedstawicieli. Na niektórych terenach te wierzenia są praktykowane do dziś. Artykuł ma na celu przybliżenie tego zjawiska w Indonezji, a w szczególności na Molukach oraz Molukach Północnych. Położone na
wschodzie Archipelagu Malajskiego wyspy są ciekawym przypadkiem ze względu na
obecny tam synkretyzm religijny, polegający na łączeniu wierzeń przodków z oficjalnymi, zaaprobowanymi przez rząd religiami1. Te prowincje należą do najbogatszych
etnicznie regionów, gdzie przez setki lat zdążyły uformować się wierzenia i tradycje
dające poczucie odrębności i wyjątkowości w stosunku do pozostałych części Indonezji. W wierzeniach animistycznych lokalnych społeczności ważną rolę odegrały
ciała niebieskie, które stały się podstawą mitów kosmogonicznych2. Pozwoliły one
również określać czas rytuałów związanych z niezbędną do przeżycia uprawą roli.
Animizm, ze względu na swoje zróżnicowanie geograficzne oraz strukturalne, stanowi problem definicyjny dla naukowców. Można jednak odnaleźć cechy wspólne
dla wszystkich animistów, na przykład odwoływanie się do natury i jej personifikacja3
1

2

3

Aktualnie w Indonezji oficjalnie można wyznawać jedynie sześć religii: chrześcijaństwo (rozróżnione na katolicyzm oraz protestantyzm), islam, buddyzm, hinduizm oraz konfucjanizm. Informacje
te wpisane są w oficjalnych dokumentach, m.in. dowodzie osobistym. Więcej o polityce religijnej
Indonezji w: D. E. Remage, Politics in Indonesia. Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance,
Londyn 1995.
Mity kosmogoniczne dotyczą stworzenia świata, nie należy mylić ich z kosmologią, która jest nauką
o wszechświecie jako całości. Zob: The Oxford Dictionary of World Religions, red. J. Bowker, Oxford 1997,
ss. 238–240.
P. Boyer, The naturalness of religious ideas: A cognitive theory of religion, Berkeley 1994, s. 136.
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czy sposób rozumienia wszechświata. Ten ostatni jest według wyznawców pierwotnych kultów egalitarną” przestrzenią kosmiczną podzieloną na wiele podprzestrzeni,
w których żyją różne plemiona podobne do ludzkich4. Na Molukach powszechnie
wierzono również w moc czterech żywiołów, ściśle związaną z ruchem planet oraz
nadprzyrodzonymi mocami przodków. W naturze miały występować zarówno dobre, jak i złe duchy, które rezydowały w domach, drzewach, skałach, górach czy
gwiazdach5. Utrzymanie dobrych relacji z istotami ze świata niematerialnego wymagało odprawiania licznych ceremonii, układania specjalnych modlitw, pieśni czy
poematów, ponieważ to od owych tajemniczych i niezrozumiałych sił zależały zarówno nieszczęścia, jak i sukcesy. Systematyczne odprawianie obrzędów determinowało
życie codzienne ludności oraz utrwalało znaczenie wierzeń. Wszystkie wydarzenia
przypisywano niepojętym mocom – na przykład katastrofy, takie jak powodzie czy
epidemie, miały być winą złych duchów. Było to przyczyną popularności szamanów,
którzy magią uleczali wszelkie przypadłości – od chorób po uroki rzucone przez nieprzyjaciela. Należy jednak pamiętać, że każda społeczność wykształciła swoje indywidualne obrzędy, których różnorodność można zaobserwować na dziesiątkach wysp
rozsianych na Molukach oraz Molukach Północnych.
Życie duchowe mieszkańców opisywanego regionu Indonezji stopniowo ulegało
ewolucji w kwestii dogmatów. Dominujące tam obecnie religie, czyli islam i chrześcijaństwo6, przybyły z Europy i Azji za pośrednictwem kupców7. Trafili oni na społeczeństwa, które przez setki lat żyły w izolacji i uważały za oczywiste, że elementy
tradycyjnych wierzeń powinny zostać włączone do nowych. Ludzie zmieniali wiarę
na jedną z wyżej wymienionych, a następnie tworzyli synkretyczne wersje religii,
w oryginalny sposób łącząc obrzędy chrześcijańskie, muzułmańskie oraz animistyczne. To ostatnie wyznanie widocznie traciło swoją dominującą pozycję na Molukach.
Świetnie sprawdzało się, gdy życie duchowe mieszkańców skupiało się wokół lokalnych klanów, wiosek oraz duchów przodków, ale obecność holenderskich kolonizatorów oraz arabskich, muzułmańskich kupców odmieniła oblicze wysp. Europejczycy dążyli nie tylko do wymiany handlowej przynoszącej jednostronne korzyści, ale
też do podniesienia liczby chrześcijan na Molukach, co udało się zrealizować w południowej części, natomiast zakończyło się całkowitą porażką na północy8. W tym celu
utworzono odpowiednie struktury umożliwiające prowadzenie działalności misyjnej

4
5
6

7
8
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K. Arhem, G. Sprienger, Animism in Southeast Asia, Londyn 2015, s. 14.
J. Forshee, Culture and Customs of Indonesia, Westport 2006, s. 34.
Było to wyznanie protestanckie. Badając zagraniczną literaturę, należy być ostrożnym, ponieważ
w języku indonezyjskim kristen oznacza „protestanta”, co często mylnie tłumaczone jest na „chrześcijaństwo”, szczególnie w języku angielskim. Zob. M. Seo, State Management of Religion in Indonesia, Abingdon 2013, s. 17.
L. Y. Andaya, The World of Maluku: Eastern Indonesia in Early Modern Period, Honolulu 1993, s. 10.
M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200. Third Edition, Hampshire 2001, ss. 28–31.
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oraz zatrudniono wykształconych duchownych9. Ich sukces wynikał przede wszystkim z głoszenia uniwersalnych prawd moralnych, bardziej klarownych niż pierwotne
wyznania nie posiadające spisanej doktryny i modelu wzorowego wyznawcy10. Mimo
to na niektórych wyspach do dziś kultywuje się dawne tradycje. Przykładem takiego miejsca może być Kei Tanimbar, wyspa położona na południowym wschodzie
obecnej prowincji Moluki, gdzie większość mieszkańców oficjalnie pozostaje zdeklarowanymi hinduistami, natomiast faktycznie wyznaje religie animistyczne11. Religia
tamtejszej ludności opiera się na wierze w najwyższe bóstwo w dualistycznej formie,
zwane Bogiem Słońca i Księżyca, moc przodków, bezosobowych lokalnych duchów
oraz diabelskich sił12.
Z silnie zakorzenionych wierzeń animistycznych słyną Moluki Północne, gdzie
oficjalnie większość społeczeństwa wyznaje islam13. Powstanie regionu oraz historie jego pierwotnych władców stały się tematem wielu mitów. Najsłynniejszy z nich
podaje, że na początku istniało pięć postaci o bliżej niesprecyzowanym kształcie; ich
pseudonimy brzmiały następująco:
1.Loloda, Ngara ma-beno (Loloda, Ściana Bramy);
2.Jailolo, Jiko ma-kolano (Jailolo, Władca Zatoki);
3.Tidore, Kit ma-kolano (Tidore, Władca Góry);
4.Ternate, Kolano ma-Iuku (Ternate, Władca Moluków);
5.Bacan, Kolano ma-dehe (Bacan, Władca Dalekiego Końca)14.
Imiona te pokrywają się z geograficznymi nazwami na Molukach Północnych, co
można zauważyć na poniższej mapie, gdzie zakreślono odpowiednia miejsca.
Spośród wielu znanych mitów kosmogonicznych na tych terenach popularny
jest również ten, który umieszcza region w centrum alternatywnie przedstawionego
wszechświata. Mówi on o kontaktach między trzema sferami życia: Nadświatem, planetą Ziemią oraz Podświatem. Ten pierwszy miał zostać oddzielony od Ziemi murem,
a dostęp do niego był według wierzeń możliwy przez jedną bramę. Prawdopodobnie
jest to związane z pseudonimem Lolody – Ścianą Bramy – czyli istoty, która według
legendy miała reprezentować Nadświat. Najodleglejszych rejonów, czyli wyjścia z dolnego Podświata, strzegł Bacan (Władca Dalekiego Końca). Znajdująca się pomiędzy
nimi Ziemia była zajmowana przez pozostałe trzy postacie, czyli Jailolo będącego
9

10
11

12
13
14

C. Thorburn, Entitlements, Violence and Reinventing Tradition in the Kei Islands, Southeast Maluku [on-line:] http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/1178/thorburnc170502a.
pdf?sequence=1 [17.05.2015].
J. Forshee, op. cit., ss. 30-31.
D. Supriadi Adhuri, Concept of Origin and Origin Structure of the Austronesians: A Reflection from Kei
Islands in Southeastern Maluku, Eastern Indonesia [w:] Austronesian Diaspora and the Ethnogeneses of People
in Indonesian Archipelago, red. T. Simanjutak, I. H. E. Pojoh, M. Hisyam, Dżakarta 2006, s. 396.
H. Geurtjens, Uit een Vreemde Wereld of Het Leven en Streven op de Kei Eilanden [on-line:]
https://archive.org/stream/uiteenvreemdewer00geur#page/n5/mode/2up [08.06.2015].
Raport Statistik Politik 2015 opublikowany przez Badan Pusat Statistik Indonesia, s. 167 [on-line:]
https://www.bps.go.id/index.php/publikasi/1177 [09.05.2016].
L. Y. Andaya, op.cit., s. 51.

37

Simona Sienkiewicz, Rola kosmosu i duchów w synkretycznych wierzeniach...

synonimem morza,
Tidore reprezentującego ziemię oraz Ternate – pośrednika,
który jednocześnie
jednoczył pozostałe
dwie przestrzenie. To
dlatego właśnie on
otrzymał pseudonim
„Władcy Moluków”,
co określało jego pozycję we wszechświecie15. Mit ten dobrze
oddaje wyobrażenia
moluckich animistów o ich pochodzeniu. W tych wierzeniach uniwersum nie
składało się z planet,
Mapa 1. Mapa Moluków Północnych z podziałem na prowincje (źródło:
ale z tajemniczych
strona internetowa biura prowincji Moluki Północne [on-line:] http://
postaci
będących djpbnmalut.org/profil/gambaran-umum-provinsi-maluku-utara/ [09.05.2016]).
ponad Ziemią.
Na Molukach Północnych modyfikowano niemal wszelkie religie, które się tam
pojawiły, włącznie z islamem. Stworzono nawet na ten temat kolejny mit, wedle którego arabski podróżnik, Jafar Sadek po przybyciu na to terytorium zakochał się i poślubił przybyłego z kosmosu ducha księżniczki. Para doczekała się czterech synów,
którzy stali się władcami czterech sułtanatów16. Mieszkańcy Ternate, głównej wyspy
prowincji, wciąż wierzą w tajemnicze, niematerialne istoty zamieszkujące przestrzeń
między nimi a Bogiem. Zaliczają się do nich duchy przodków (wonge), a wśród nich
zmarli potomkowie królewscy, pretendujący do roli mentorów czy strażników w codziennym życiu. Poza nimi, w dość zatłoczonym kręgu, znajdują się również zjawy
strzegące wiosek (doku), strażnicy (delike), duchy lasu (jin) oraz – najbardziej podobne do człowieka – duchy zwane moro17. W związku z obecnością istot nadprzyrodzonych popularne stały się seanse spirytystyczne. Stwierdzenie, czy możliwe jest
wstąpienie obcego ducha w ludzkie ciało i przejęcie jego umysłu, nastręcza trudności badaczom ze względu na obiektywny brak możliwości zbadania autentyczności
tego zjawiska. Jednak mieszkańcy Moluków wierzą w moc istot nadprzyrodzonych
15
16
17

38
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Ibidem.
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i wykorzystują opętane osoby do uzyskania odpowiedzi na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości18.
Wśród wspomnianych ludów uważa się, że istoty ze świata niematerialnego mogą
uprowadzić lub posiąść śmiertelnika i w dowolny sposób wykorzystać jego ciało oraz
umysł. Relacja, która łączy duchy z ofiarami, jest wielowymiarowa, opiera się na
wzajemnym przyciąganiu, nieuczciwości, manipulacji i kontroli. Duchy wchodzące
w ciała mieszkańców Moluków Północnych najczęściej są znanymi postaciami, które
w przeszłości miały duże doświadczenie polityczne i mogą doradzić w bieżących sprawach. Seanse spirytystyczne mają duży wpływ nie tylko na organizację społeczeństwa, ale również jego polaryzację, ponieważ dziwnym trafem duchy zazwyczaj mają
te same poglądy, co osoby żyjące zwracające się do nich o poradę19. Lokalni szamani
wykorzystują wiarę w przodków do realizacji własnych celów. Badania przeprowadzane przez Nilsa Bubandta20 potwierdziły ten stan rzeczy – komunikacja z duchami
wciąż jest popularna na Molukach Północnych mimo oficjalnej dominacji islamu.
Silne powiązania z animizmem wykazywały również wierzenia mieszkańców wyspy Ambon, obecnie stołecznej części prowincji Moluki. Mieszkańcy uważali pierwotną religię za immanentny element tożsamości, ale przetrwała ona tam w najmniejszym stopniu ze względu na silne wpływy muzułmańsko-chrześcijańskie oraz
intensywniejsze kontakty ze światem zewnętrznym. Było to spowodowane strategicznym położeniem handlowym oraz występowaniem cennych przypraw, co zachęcało
kupców ze wszystkich stron świata do przybycia21. Jednak podobnie jak w innych
częściach archipelagu, to właśnie animizm rozwijał się najintensywniej przed przybyciem obcych kultur. Lokalna społeczność wiązała energię z magicznymi siłami,
które obejmowały wszelkie aspekty natury. W pierwotnych wierzeniach przypisywano konkretne atrybuty ludziom, przodkom, duchom, zwierzętom oraz roślinom, podobnie jak skałom, porom roku, zjawiskom atmosferycznym czy astronomicznym22.
Moce natury koncentrowały się w przedmiotach wytwarzanych przez człowieka, takich jak broń, talizmany, pamiątki rodowe i tym podobne. W czasach popularności
kultu łowców głów mężczyźni wierzyli, że nadnaturalna energia skupiona w amuletach pomaga im w zabijaniu oraz utrzymaniu wysokiej pozycji w społeczeństwie23.
Ostatecznie zwycięstwo w walce i sukces w polowaniach przynosiła nie tylko dobra
broń, ale również materialne atrybuty ochronne.
18
19
20
21
22
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Ibidem, s. 303.
J. D. M. Platenkamp, Sovereignty in the North Moluccas: Historical Transformations, „�������������
��������������
History &����
An���
thropology” 2013, nr 2, s. 208.
Profesor na Aarhaus University w Danii. Swoje badania na temat spirytystycznych rytuałów na Molukach Północnych przedstawił w czasopismie naukowym „Etnography”. Zob. N. Bubandt, op. cit.
M.C. Ricklefs, op. cit., s. 24.
D. Bartels, Politicians and Magicians Power, Adaptive Strategies, and Syncretism in the Central
Moluccas [w:] G. Davis, What is modern Indonesian culture, ss. 282–289, Ateny 1979 [on-line:]
http://www.nunusaku.com/pdfs/politicians_magicans.pdf [17.05.2015].
Ibidem.
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Cechą charakterystyczną animistycznych wierzeń na Ambon był również szacunek do przodków, którzy byli twórcami ziemskiego prawa za swojego życia. Dzięki
temu mimo śmierci wciąż mieli oni wpływ na teraźniejszość, a ich obecność odgrywała kluczową rolę w lokalnych społecznościach. W ramach odprawianych rytuałów
ludność mogła przykładowo prosić o udzielenie pomocy w wojnie czy ochronę przed
zawistnymi duchami24. Podobnie jak na Molukach Północnych, istotna była rola
szamanów, którzy według ludności znali sekrety duchów oraz posiadali narzędzia ich
kontroli. Tajemne moce można było wykorzystać w sposób zależny od intencji osoby,
która nimi władała. Szamani nadużywali swojej pozycji, ponieważ zazwyczaj dążyli
do ukształtowania jak najkorzystniejszego dla nich przebiegu wydarzeń25. W zdobywaniu kontroli nad istotami nadnaturalnymi ważną rolę odgrywała ezoteryczna
wiedza, łącząca w sobie specyficzne obrzędy, które miały połączyć świat materialny
i niematerialny26. Pozycja szamanów stanowiła problem dla przybyłych kolonizatorów, ponieważ ludność traktowała ich niemal jak bogów, a na dodatek posiadali
oni doskonałą wiedzę na temat lokalnych wierzeń i funkcjonowania poszczególnych
kręgów społecznych. Jednak paradoksalnie to właśnie przybycie kupców sprawiło,
że lokalne wspólnoty coraz bardziej się rozwijały, a co za tym idzie – zaczęły kwestionować animistyczne zwyczaje, szczególnie te wiążące się z przemocą. Ponadto
przyjmowanie nowych religii wiązało się z profitami ekonomicznymi27. Pojawienie
się islamu i chrześcijaństwa zmieniło strukturę wyznaniową Moluków, jednak w niektórych niedostępnych miejscach, takich jak centralna część wyspy Seram, do dzisiaj
utrzymały się tradycyjne wierzenia. Przykładem jest tamtejsze plemię Nualu o liczebności wynoszącej około dwóch tysięcy mieszkańców, gdzie do dzisiaj praktykowane
są rytuały odprawiane przez przodków 28. Oficjalnie są oni chrześcijańskimi konwertytami, ale faktycznie pozostają jednym z ostatnich grup we wschodniej Indonezji,
gdzie od stuleci praktykuje się animizm niemal bez żadnych zmian. Ich wierzenia
słyną z wiary w cykliczność zjawisk oraz przekonania, że doświadczenia z przeszłości
mają decydujący wpływ na teraźniejszość. Dlatego tak ważna jest dla nich dokładność, kolejność oraz miejsce odprawiania rytuałów. Spora część z nich ‒ szczególnie
te dotyczących seute, czyli obrzędów związanych z rolnictwem ‒ jest determinowana
przez ruchy ciał niebieskich i gwiazd29.
W południowej części Moluków popularność zyskała tradycja sasi, która ma korzenie animistyczne, ale nazwę ustaloną w czasach kolonialnych. Oryginalnie termin
ten odnosił się do rytualnego przymusu, który dotyczył ograniczenia dostępu do
24
25
26
27
28
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40

Ibidem.
J. Hunter, Talking With the Spirits: Anthropology and Interpreting Spirit Communicators, „Journal for
the Society of Physical Research” 2011, t. 75, nr 3, ss. 129–141.
Ibidem.
J. Bertrand, Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia, Nowy Jork 2004, s. 115.
R. Ellen, Nualu Religious Practices: The frequency and reproduction of rituals in a Moluccan Society,
Leiden 2012, s. 3.
D. Bartels, Politicians…, op. cit.
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konkretnych pól uprawnych oraz zasobów morskich w danych porach roku i zabraniał prowadzenia zbiorów w pewnych okresach30. Miejsca sasi były również sferą tymczasowej prohibicji wobec pewnych obszarów, takich jak rzeki czy tereny przybrzeżne.
Tradycja przybyła najprawdopodobniej z Moluków Północnych w XVI wieku, kiedy
sułtanat Ternate zdominował również Moluki31. Ich mieszkańcy zaadaptowali tę koncepcję i wykształcili nowe obrzędy, między innymi rytualną klątwę, której Północ
nigdy nie praktykowała. Początkowo zakres występowania sasi ograniczał się do miejsc
wokół Ambon i prawdopodobnie różnił się w zależności od miejsca zamieszkania danej społeczności. Po przybyciu Portugalczyków, a następnie Holendrów w XVI wieku,
sasi kształtowało się poprzez regionalny dyskurs rozpoczęty przez kościoły protestanckie, który dotyczył relacji między lokalnymi praktykami animistycznym a chrześcijaństwem. Kolonizatorzy obawiali się tej tradycji, ponieważ dostrzegli w niej element
spajający ludność, a co za tym idzie – potencjalnego sprawcę ewentualnego buntu.
Początkowo walczyli oni z sasi, jednak z czasem zrozumieli, że przekształcenie jej na
własny użytek będzie sensowniejszym rozwiązaniem. W efekcie na początku XIX wieku tradycja oparta na praktykach animistycznych stała się zorganizowaną instytucją,
która służyła holenderskiemu rządowi na Molukach Centralnych. Protestanci, którym powierzono działalność misyjną, widzieli, że sasi jest zbyt silnie zakorzenione
w wioskach, dlatego też próbowali zaadaptować tradycję do propagowanej przez siebie
religii. W efekcie powstało wyznanie synkretyczne znane jako sasi kereja32.

Mapa 2. Ambon i okolice, prowincja Moluki (źródło: Wikipedia [on-line:] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ambon_and_Lease_Islands_(Uliasers)_en.png# [09.05.2016]).
30

31
32

N. Bubandt, On the Genealogy of Sasi: Transformation and Imagined Tradition in Eastern Indonesia
[w:] P. Pedersen, T. Otto, Tradition and Agency: Tracing Cultural Continuity and Invention, Aarhus
2005, s. 205.
Ibidem, s. 220.
Ind. „kościół sasi”.
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W nowej religii ewangeliści zastąpili duchy przodków Bogiem. Rytuał otwierający i zamykający dostęp do poszczególnych miejsc został włączony do zwyczajowych
usług świadczonych przez Kościół. W zamian za błogosławieństwo duchowni protestanccy otrzymywali dziesięcinę ze zbiorów33. Jednak regulowanie dostępu do użytków rolnych oraz pobieranie podatku miało pozytywne skutki, bowiem uzyskany
dochód rozdzielano między wszystkich mieszkańców. Nowe wyznanie precyzyjnie
odnosiło się do poszczególnych elementów wierzeń pogańskich, na przykład: kara
boska miała podobny wymiar do tej wymierzanej przez duchy przodków. Te symboliczne ekwiwalenty ułatwiły ukonstytuowanie się sasi kereja w wielu częściach Moluków, między innymi na Ambon oraz pobliskich wyspach Lease, gdzie największymi
zamieszkałymi obszarami są Separua, Haruku34. Przedstawia je druga mapa.
Ostatecznie wprowadzenie nowej religii zakończyło się sporym sukcesem, szczególnie tam, gdzie znano wcześniej tradycyjne formy sasi. Doprowadziło to do nieformalnego triumfu Kościoła protestanckiego na Molukach. Zmiana sasi na sasi
kereja odzwierciedlała również przemyślaną strategię misjonarzy pracujących wśród
mieszkańców. Przekonali oni ludność, że nie ma konfliktu między chrześcijaństwem
a animizmem, dzięki czemu stwierdzono, że nie należy stygmatyzować religii przybyszy. Jednak w latach osiemdziesiątych XX wieku rozgorzała dyskusja nad słusznością
synkretyzmu religijnego w tej postaci oraz zasadności jego funkcjonowania. Obecnie
rząd oraz naukowcy uważają go za nieodłączną część systemu instytucjonalno-religijnego na Molukach. Co ciekawe, w wielu miejscach tradycja ta nie była znana, dopóki
Kościół nie wprowadził jej do swoich struktur. Paradoksalnie to właśnie ta instytucja
odegrała kluczową rolę w wykreowaniu oraz zachowaniu tradycji sasi jako typowo
moluckiego wyznania.
Synkretyzm religijny na Molukach oraz Molukach Północnych ukazuje złożoność religii w tamtejszym społeczeństwie, które przyjęło islam bądź chrześcijaństwo,
ale nie wyrzekło się swojej tożsamości ściśle związanej z wierzeniami pierwotnymi.
Animizm był właściwie jedynym wyznaniem praktykowanym w tym regionie do
XVI wieku, a niemal 500 lat kolonizacji oraz zmian religii nie zdołało całkowicie
wyplenić lokalnych wyznań. Ludzie wciąż wierzą w moc przodków, a ruchy ciał niebieskich wyznaczają rytm obrzędów odprawianych zgodnie z tradycjami sprzed setek
lat. Siły natury oraz mistyczne przeżycia potwierdzają istnienie otaczającej mocy, której należy się szacunek. W obydwu prowincjach wciąż znajdują się niezbadane ludy,
które porozumiewają się tylko w miejscowych językach i praktykują wyłącznie sobie
znane wyznania. Z punktu widzenia współczesnego islamu czy chrześcijaństwa wybiórczość stosowania dogmatów na własny użytek nie jest dopuszczalna, jednak mieszkańcy
Moluków oraz Moluków Północnych pozostali konsekwentni w swoich synkretycznych wierzeniach, które jednocześnie stanowią część ich tożsamości i kultury.
33
34
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N. Bubandt, On the genealogy…, op. cit., s. 221.
B. Bräuchler, Modes of Interreligious Coexistence and Civility in Maluku [w:] V. Gottowik, Dynamics
of Religion in Southeast Asia: Magic and Modernity, Amsterdam 2014, ss. 193–215.
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Summary
The role of the universe and the spirits in the religious syncretism
in Eastern Indonesia on the example of Maluku and North Maluku

This article deals with the role of the universe and the spirits in the religious syncretism at the Maluku and North Maluku. In the past, these provinces were under
strong influence of colonialism; however, the power of primeval beliefs showed that
the natives were strongly tied to their own traditions, from which they did not
want to resign. Despite of conversions, animism is still practiced by the residents of
Maluku, especially around impenetrable territories. Their image of the world put an
emphasis on the role of stars and planets in the rituals because they regulated their
cyclicality and played a major role in their myths about cosmology. On the other
hand, the spirits represented the immaterial world. The aim of the article is to show
the influence of the forces of nature and the incomprehensible phenomena which
shaped religious syncretism in Eastern Indonesia.

Kasper Hanus, Mikołaj Kostyrko, Joanna Mardas

Kosmiczna pomoc.
Zastosowanie danych satelitarnych
w rozpoznaniu i zarządzaniu
dziedzictwem archeologicznym
Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wstęp
Wydawać by się mogło, że kosmos nie ma nic wspólnego z tak „przyziemną” nauką
jak archeologia. W końcu rozwój technologii satelitarnej był częścią wyścigu zbrojeń
podczas zimnej wojny. W 1957 roku Rosjanie jako pierwsi umieścili sztucznego satelitę
(Sputnik 1) na orbicie, niedługo później dokonali tego Amerykanie1. Satelity były wykorzystywane do różnych celów, od badań meteorologicznych, aż po lokalizację wojsk
nieprzyjaciela. Dzisiaj mają podobne zastosowanie i chociaż nie stworzono ich z myślą
o archeologach, to jednak dane przez nie zebrane mają dla nas duży potencjał.
Spoglądanie na ziemię z kosmosu daje archeologom nowe perspektywy i możliwości. Zaletą danych satelitarnych jest to, że są one w stanie zebrać informacje o dużych obszarach w krótkim czasie, co więcej są one zbierane cyklicznie, więc można
obserwować zmiany kulturowe i naturalne zachodzące na danym terenie na przestrzeni lat. Mają ogromny wpływ na stan zachowania pozostałości archeologicznych.
Badacze mają do swojej dyspozycji nie tylko najnowsze zdjęcia i zobrazowania satelitarne zarówno te komercyjne (na przykład QuickBird, IKONOS, WorldView), jak
i ogólnodostępne (na przykład Google Earth, Bing Maps), ale również dane pochodzące sprzed kilkudziesięciu lat (CORONA2, SPOT, GAMBIT). Ich przydatność dla
1

2

B. L. O’Leary, “To Boldly Go Where No Man [sic] Has Gone Before:” Approaches in Space Archaeology
and Heritage [w:] Archaeology and Heritage of the Human Movement into Space, red. B. L. O’Leary,
P. J. Capelotti, Springer, 2015, ss. 1‒13.
Program CORONA funkcjonował w latach 1959‒1972. Zdjęcia wykonywano na kliszy fotograficznej, a ich rozdzielczość różniła się w zależności od satelity i użytych kamer. Najwyższą rozdzielczość (1,8 m) osiągały satelity oznaczone jako KH-4A. Zdjęcia zostały odtajnione
22 lutego 1995 roku przez ówczesnego prezydenta USA Williama J. Clintona na mocy Executive
Order 12951. Obecnie są udostępniane przez United States Geological Survey (USGS). Ich potencjał został szybko dostrzeżony przez archeologów. Ze względu na czas ich wykonania wykorzystywane są do lokalizacji stanowisk w badaniach powierzchniowych, jak również do oceny zmian, jakie
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archeologii różni się w zależności od rozdzielczości, stopnia pokrycia terenu oraz celów
badawczych. Na współczesnych zobrazowaniach satelitarnych stanowiska archeologiczne mogą być już niewidoczne, natomiast czasami można je bardzo łatwo zaobserwować
na starszych zdjęciach. Spośród materiałów pochodzących sprzed kilkudziesięciu lat
najczęściej korzysta się z tych pozyskanych w ramach programu CORONA3.
Dane satelitarne są często wykorzystywane w trakcie przygotowywania się do prowadzenia badań powierzchniowych4. Szczególne znaczenie zyskują one w przypadku miejsc trudno dostępnych, na przykład tam, gdzie rekonesans lotniczy nie jest
możliwy ze względów prawnych czy w trakcie trwania konfliktów zbrojnych, kiedy
ochrona zabytków staje się znacznie utrudniona lub wręcz niemożliwa. Wówczas
dane tego typu stają się jedynym źródłem informacji na temat kondycji stanowisk
oraz zniszczeń spowodowanych zarówno przez rabusiów, jak i wojsko.
Zobrazowania satelitarne w kontekście archeologii są używane głównie do dwóch
celów: wykrywania nowych stanowisk oraz monitorowania stanu zachowania znanych już miejsc. W niniejszym artykule zwrócimy uwagę właśnie na te dwa aspekty,
mając jednak świadomość, że wykorzystanie tego typu danych nie jest i nie powinno
być do nich ograniczone. Mimo że istnieją przykłady zastosowania danych tego typu
dla terenów europejskich, na przykład Polski5, to jednak zobrazowania satelitarne
zyskują szczególne duże znacznie na terenie Afryki Północnej6, Bliskiego Wschodu
oraz Azji. To właśnie wybrane przykłady z dwóch ostatnich obszarów zostaną zaprezentowane poniżej. Warto również wspomnieć o dużym potencjale zobrazowań
multi- i hiperspektralnych zbieranych przez sensory zamieszczone na satelitach. Wykorzystanie tego typu danych jest wciąż , przewiduje się duży potencjał informacji
w nich zawartych. Jednak ich dotychczasowe zastosowanie nie przyniosło tak wielu
spektakularnych odkryć jak te, które były wynikiem badań wykorzystujących zobrazowania rejestrujące jedynie pasma światła widzialnego. To właśnie na tych podstawie tego drugiego rodzaju danych będziemy przedstawiać niżej opisane przykłady.
Duża przestrzeń kontynentu azjatyckiego, jego środowisko oraz dotychczasowe
słabe rozpoznanie tworzą idealne warunki do zastosowania danych satelitarnych

3
4
5

6
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zaszły w krajobrazie na skutek działalności człowieka w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat oraz ich
wpływu na zachowanie stanowisk archeologicznych.
M. J. F. Fowler, Declassified Intelligence Satellite Photographs [w:] Archaeology from Historical Aerial and
Satellite Archives, red. W. S. Hanson, I. A. Oltean, Nowy Jork 2013, ss. 47–66.
Z danych satelitarnych korzystają m.in. projekty EPAS, UGZAR i LoNAP, które prowadzą badania
powierzchniowe w niedostępnym do niedawna i będącym terra incognita irackim Kurdystanie.
D. Ruciński, W. Rączkowski, J. Niedzielko, A Polish perspective on optical satellite data and methods for
archaeological sites prospection [w:] Third International Conference on Remote Sensing and Geoinformation
of the Environment (RSCy2015). Proceedings of SPIE Vol. 9535 2015 (SPIE, Bellingham, WA 2015),
95350V, red. D. G. Hadjimitsis, K. Themistocleous, S. Michaelides, G. Papadavid, Pafos 2015;
K. Osińska-Skotak, R. Zapłata, Analysis of usefulness of satellite image processing methods for investigation of cultural heritage resources, „Geoinformatica Polonica” 2015, nr 14, ss. 7–18; M. Kostyrko,
D. Ruciński, Assessing the damage of Chelmo Mount, Poland: a remote sensing perspective analyzing and
interpreting ALS and satellite data [w:] Third International Conference on Remote Sensing…
S. Parcak, Satellite Remote Sensing for Archaeology, Londyn–Nowy Jork 2009.
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w celu poszerzenia wiedzy na temat bazy stanowisk archeologicznych. Bliski Wschód
również spełnia wyżej wymienione kryteria, z tą różnicą, że dla tego terenu istnieje długa tradycja wykorzystanie zdjęć lotniczych oraz danych satelitarnych7. Dzięki
temu łatwiej studiować potencjał tego typu źródeł w monitorowaniu stanu zachowania dziedzictwa kulturowego. Ze względu na ostatnie konflikty zbrojne w tym
rejonie status znajdujących się tam stanowisk archeologicznych uległ gwałtownym
przemianom. Dziś teren ten jest najjaskrawszym przykładem destrukcji stanowisk
archeologicznych na dużą skalę ze względów ideologicznych oraz ekonomicznych.
Detekcja nowych stanowisk – przykład Azji
Jednym z celów, dla których korzysta się z danych satelitarnych, jest detekcja nowych
stanowisk. Metodyka badań opracowana na potrzeby lotniczego rekonesansu pozwala na zlokalizowanie wcześniej nieznanych stanowisk archeologicznych8 również
przy wykorzystaniu zobrazowań satelitarnych. Badania tego typu powinny zostać dostosowane do lokalnych uwarunkowań kulturowych i geograficznych. Zagadnienie
to zostanie omówione na przykładzie badań w Kambodży i Chinach Zachodnich9
oraz prac badawczych w Afganistanie10.
Przez większość drugiej połowy XX wieku11 Kambodża była polem bitwy. Na
terenie tego państwa toczyły się walki w czasie II wojny indochińskiej, a następnie
wojny domowej pomiędzy rojalistami, Czerwonymi Khmerami (wspieranymi przez
maoistyczne Chiny) i marksisto-leninistami, wspieranymi przez wojska Socjalistycznej Republiki Wietnamu. Dopiero podpisanie traktatu pokojowego w 1992 roku
i wprowadzenie wojsk pokojowych ONZ ustabilizowało sytuację wewnętrzną. Ta
niezwykle krwawa najnowsza historia polityczna odcisnęła swoje piętno na stanie
wiedzy o prahistorii i wczesnej historii tego kraju. Do lat 50. XX wieku, kiedy to
Kambodża wyzwoliła się spod francuskiej zwierzchności kolonialnej, badania w tym
kraju były prowadzone głównie przez naukowców związanych z École française
d’Extrême-Orient. Metodologia tych badań nie odbiegała zasadniczo od innych prac
badawczych prowadzonych na całym świecie w erze przedprocesualnej. Głównym
obiektem zainteresowań francuskich archeologów była kultura materialna, w szczególności monumentalne świątynie, takie jak na przykład Angkor Watt. W latach
60. XX wieku rozwój myśli archeologicznej nabrał szczególnego tempa w związku
z pojawieniem się tzw. szkoły „Nowej Archeologii”, w wyniku czego badacze zaczęli interesować się także innymi aspektami przeszłości, takimi jak prahistoryczne
7
8
9

10
11

W. S. Hanson, I. A. Oltean, Archaeology from Historical Aerial and Satellite Archives, Nowy Jork 2013.
Zob. W. Rączkowski, Archeologia lotnicza – metoda wobec teorii, Poznań 2002.
E. Smagur, K. Hanus, A. Buszek, Miran and the Silk Road. Integrated prospection at the ancient oasiscity in Xinjiang, China [w:] Proceedings of the 10th International Conference – Vienna, May 29th –
June 2nd 2013, Wiedeń 2013.
Ibidem.
A. Jelonek, Kambodża, Warszawa 2008 (Historia Państw Świata w XX Wieku), ss. 1–3.
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i historyczne krajobrazy. Właśnie wówczas w Kambodży nastąpiła eskalacja przemocy, co sprawiło, że prowadzenie jakichkolwiek prac terenowych stało się niemożliwe aż do początku lat 90. XX wieku. Dlatego też archeolodzy, którzy na przełomie
XX i XXI wieku wznowili badania w tym kraju, mieli niezwykle dużo zaległości
do uzupełnienia. Podobnie jak w pierwszej połowie XX wieku główny nacisk został
położony na badania średniowiecznych miast12. Dzięki wykorzystaniu takich technologii jak radar ze zmienną aperturą (Air-Sar) i lotnicze skanowanie laserowe (ALS)
możliwe było stosunkowo szybkie rozpoznanie wyżej wspomnianego krajobrazu archeologicznego. Niemniej jednak mniejsze stanowiska, na przykład prahistoryczne
osady, podobne do tych znanych z Tajlandii, praktycznie nie występowały w bazach
danych, takich jak francuski CISARK (Carte Interactive des Sites Archeologiques
Khmers). Ta biała plama wiązała się ze słabym stanem badań, ponieważ liczba wspomnianych wyżej osad szacowana była na setki, jeżeli nie tysiące (Evans, informacja
ustna). Aby zmienić ten stan rzeczy, powołany został polsko-australijski projekt „Sieci
osadnicze Kambodży północno-zachodniej w czasach prehistorycznych i historycznych”, finansowany przez MNiSW (Hanus 2015). Miał on charakter przyczynkowy,
a jego celem było wykonanie dokładnych map krajobrazu archeologicznego, które
w efekcie mogły posłużyć za podstawę do dalszej interpretacji (il. 1).

Il. 1. Przykład stanowiska archeologicznego w prowincji Siem Reap (Kambodża) widocznego na zdjęciu
satelitarnym (źródło: Google Earth)
12
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Por. R. Fletcher et al., Redefining Angkor: Structure and environment in the largest, low density urban
complex of the pre-industrial world, „Udaya” 2003, nr 4, ss. 107–121; D. Evans et al., A comprehensive archaeological map of the world's largest preindustrial settlement complex at Angkor, Cambodia,
„Proceedings of the National Academy of Sciences” 2007, nr 104(36), ss. 14277–14282; D. Evans
et al., Uncovering archaeological landscapes at Angkor using lidar, „Proceedings of the National Academy of Sciences” 2013, nr 110(31), ss. 12595–12600.
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Obszar prospekcji o powierzchni 23136 km2 (porównywalny z województwem lubelskim) został następnie podzielony na kwadraty o bokach 10×10 km. Podział ten miał
na celu zapewnienie kontroli nad metodycznością prospekcji. Źródłem danych zostały
darmowe zobrazowania z platform Google Earth i ESRI ArcGIS Basemaps. Następnie
każdy z kwadratów przeanalizowano pod kątem występowania na nim stanowisk archeologicznych. Szczególny nacisk położony został na te zamieszkiwane w przeszłości,
ponieważ celem naukowym projektu było badanie sieci osadniczej. Na potrzeby rozpoznawania takich osad wykorzystano zmodyfikowane metody używane w europejskiej
archeologii lotniczej. Opierała się ona na analizie następujących czynników13:
ʶʶ odmiennej roślinności – stanowiska archeologiczne najczęściej mają formę antropogenicznego wzgórza (o morfologii podobnej do telli znanych z Bliskiego
Wschodu) i porośnięte są kępami drzew (co odróżnia je od pobliskich terenów
zalewowych obrosłych trawami bądź przekształconych w pola ryżowe); także na
pozostałościach fos i kanałów z okresu prehistorycznego i historycznego znajdują
się często lasy łęgowe, co sprawia, że są doskonale widoczne na zobrazowaniu
satelitarnym;
ʶʶ zmian w kolorze gleby – w bezpośredniej bliskości niektórych stanowisk znajdują
się pozostałości infrastruktury gospodarki wodnej, takie jak kanały czy fosy; obecnie są one częściowo zasypane, jednak stojąca w nich w czasie pory deszczowej
woda nadaje im charakterystyczny, zgniłozielony kolor;
ʶʶ obecnej zabudowy – współczesne wsie w tej części Kambodży to ulicówki, czyli
osady charakteryzujące się dwoma rzędami zabudowy po obu stronach drogi,
jednak spotyka się także wsie o nietypowej, ustawionej w krąg zabudowie; wcześniejsze badania archeologiczne kilku takich miejscowości (na przykład Lovea
w gminie Pouk, prowincja Siem Reap) dowiodły, że są to osady o bardzo długiej
sekwencji chronologicznej, zamieszkiwane od późnej prehistorii do dzisiaj;
ʶʶ układu pól uprawnych – podobnie jak w niektórych częściach Europy, w Azji Południowo-Wschodniej miejscami zachował się układ pól uprawnych mający ponad
tysiąc lat, a dzięki opracowaniom Scotta Hawkena możliwe jest ich datowanie na
podstawie odmiennego układu murków (widocznych na zdjęciach satelitarnych)
okalających pola ryżowe; Kasper Hanus uważa, że część murków pól datowanych
na okres przedangkoryjski (przed IX wiekiem n.e.) zbiega się w centralnym punkcie ‒ założono, że osada była najistotniejszym miejscem dla społeczności, a wyznaczać ją może punkt, w którym zbiegają się radialne pola uprawne.
Rezultatem prospekcji z użyciem zaproponowanej metodyki było rozpoznanie
1381 potencjalnych stanowisk archeologicznych (il. 2). Wcześniejsze katalogi, głównie francuski CISARK, zawierały jedynie kilkadziesiąt stanowisk osadniczych sięgających okresu preangkoryjskiego. Przykład ten pokazuje jednoznacznie, że wykorzystanie zobrazowań satelitarnych pozwala na szybką prospekcję wcześniej nieznanych
stanowisk w kraju, który w wyniku zawirowań politycznych ostatnich dziesięcioleci
13

K. Hanus, Prehistoric and early historic settlement of the north-west Cambodia, Kraków 2015.
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Il. 2. Zdjęcie satelitarne złożonego palimpsestu krajobrazu kulturowego północno-zachodniej Kambodży
na pograniczu prowincji Siem Reap i Oddar Meanchey (źródło: ESRI BaseMaps).

nie doczekał się badań powierzchniowych na miarę na przykład Archeologicznego
Zdjęcia Polski (AZP).
Niekorzystne z punktu widzenia badań archeologicznych sytuacje, takie jak wojny
domowe, można ominąćdzięki zastosowaniu zobrazowań satelitarnych. Przykładem
tego mogą być badania w Regionie Autonomicznym Xinjiang-Ujgur w zachodniej
części Chińskiej Republiki Ludowej prowadzone przez Hanusa i współpracowników
(dane nieopublikowane).
W przypadku tego projektu (realizowanego jako kooperacja pomiędzy Uniwersytetem Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Jagiellońskim i Chińskim Muzeum Narodowym w Pekinie) analiza archiwalnych zobrazowań satelitarnych okazała się kluczowa dla znalezienia odpowiedzi na część pytań badawczych. Celem projektu jest
zrozumienie funkcjonowania ośrodków miejskich, które rozwijały się w pierwszych
wiekach naszej ery na jedwabnym szlaku w południowej części Kotliny Tarymskiej.
Jednym ze studiów przypadku jest stanowisko archeologiczne Miran (米兰遗址)
znane między innymi ze wspaniałych fresków14.
Znajduje się ono na skraju współczesnej oazy o tej samej nazwie. Już pobieżne
porównanie aktualnych zdjęć satelitarnych i najnowszych planów wykonanych przez
chińskich archeologów z planami i opisami stworzonymi na początku XX wieku
przez brytyjskiego archeologa i geografa sir Aurela Steina sugeruje, że cześć stanowiska archeologicznego została bezpowrotnie zniszczona przez współczesne uprawy15
(il. 3). Nawet sekwencja zdjęć satelitarnych na Google Earth wykonanych pomiędzy
14
15
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S. Whitfield, The Silk Road: trade, travel, war and faith, Nowy Jork–Londyn 2004; idem, Life Along
the Silk Road, Oakland 2015.
E. Smagur, K. Hanus, A. Buszek, op cit., Wiedeń 2013.
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2005 a 2013 rokiem pokazuje, jak bardzo w ciągu niecałego dziesięciolecia powiększyła się powierzchnia współczesnych upraw. Wobec palącego problemu, jakim jest
próba zrekonstruowania krajobrazu przed jego destrukcją w czasach współczesnych,
zespół poznańskich i krakowskich archeologów postanowił wykorzystać archiwalne
zobrazowania satelitarne. Dane udostępnione przez portal Earthexplorer (http://earthexplorer.usgs.gov/) pochodzą z misji Corona z roku 1968.
Analiza tych zobrazowań pozwoliła na odtworzenie krajobrazu z końca lat 60.
XX wieku, kiedy to stanowisko Miran nie było zagrożone przez współczesne rolnictwo. Na tym fragmencie krajobrazu niejako zamrożonym w kliszy niezwykle łatwo udało się zidentyfikować pierwotny zasięg stanowiska, jak również cały szereg
nowych bądź opisanych przez Steina, ale nie zmapowanych zabytków architektury.
Zasięg stanowiska udało się wyznaczyć na podstawie sieci antycznych kanałów irygacyjnych doskonale widocznej na zobrazowaniach. Kanały te były wzmiankowane
przez Steina (1928)16, jednak do tej pory nie istniała ich dokładna mapa. Powstałe na
podstawie pojedynczej kliszy opracowanie pozwoliło lepiej zrozumieć konfigurację
przestrzenną tej sieci.
Na zobrazowaniach udało się także dostrzec kilka obiektów, które nie znajdowały się na wcześniejszych planach, jak i nowe elementy wcześniej rozpoznanych
budowli. Są to przede wszystkim stupy łatwe do rozpoznania na zobrazowaniach
satelitarnych jako koliste obiekty z dobrze zaznaczoną pozostałością centralnej wieży.

Il. 3. Stanowisko archeologiczne Miran (Xinjiang, Ch.R.L.) - północno-zachodnia część stanowiska jest
zniszczona przez współczesne pola uprawne (źródło: Google Earth).
16

A. Stein, Innermost Asia; Detailed Report of Explorations in Central Asia, Detailed Report of Explorations in Central Asia, Kan-su and Eastern Īrān, Carried Out and Described Under the Orders of HM
Indian Government, Oxford 1928.
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W przypadku pozostałości buddyjskiej wihary (klasztoru) oznaczonej jako MII przez
Steina17 zobrazowania wykazały istnienie dodatkowego, zewnętrznego ogrodzenia
tego świętego przybytku.
Przedstawione powyżej studium przypadku wskazuje, że gdy stanowisko archeologiczne jest całkowicie bądź częściowo zniszczone, niezależnie od przyczyny (na
przykład działania wojenne, plądrowanie stanowisk, rolnictwo, rozwój współczesnych miast i wsi), zobrazowania satelitarne są czasem jedynym źródłem informacji.
Podobna metodyka była stosowana również przez innych badaczy. Za dobry przykład może posłużyć prospekcja wykonana przez australijskich archeologów w Afganistanie18. W przeciwieństwie do Kambodży w Afganistanie w dalszym ciągu trwa
wojna, więc na terenach, które nie znajdują się pod stałą kontrolą rządu w Kabulu,
badania z użyciem zdjęć satelitarnych są jedynym bezpiecznym sposobem pozyskiwania nowych danych. Za punkt wyjścia Australijczycy przyjęli katalog stanowisk
archeologicznych opracowany przez Warwicka Balla (1982)19. W komentarzu do
tego katalogu Ball zwraca uwagę, że wobec działań zbrojnych (Afganistan został najechany przez Związek Radziecki w 1979 roku) należy kontynuować badania na podstawie wcześniej zebranych materiałów. Natomiast w tekście opublikowanym prawie
trzydzieści lat później zespół naukowy kierowany przez Davida Thomasa20 wykazuje,
że dzięki dostępowi do darmowych zobrazowań satelitarnych (za pomocą platformy
Google Earth) możliwa jest nie tylko bierna analiza starych danych, ale również aktywna prospekcja krajobrazu archeologicznego. Thomas i inni21 zwracają uwagę na
trzy strategie badawcze, według których postępowali w zależności od sytuacji. Pierwsza z nich dotyczyła stanowisk, które były wcześniej znane, a badacze mieli ich dokładne plany. W takim przypadku analiza zdjęć satelitarnych służyła jedynie sprawdzeniu danych oraz ocenie stanu zachowania stanowiska. Drugi zwyczaj zakładał
mapowanie stanowisk, które były znane jedynie pobieżnie. Przykładem takim może
być chociażby forteca Qal’a-i Hauz, która co prawda była znana archeologom, jednak do tej pory nie istniały jej dokładne plany. Zobrazowania pozwoliły na dokładniejsze poznanie fortecy, jak również elementów krajobrazu archeologicznego w jej
otoczeniu. Trzecia strategia polegała na prospekcji wcześniej nieznanych stanowisk.
Obszar badawczy został podzielony na pasy o szerokości około 0,7 km, a następnie metodycznie przeszukiwany w celu identyfikacji potencjalnych prahistorycznych
i historycznych elementów krajobrazu kulturowego. W wyniku tej prospekcji autorzy znaleźli 451 potencjalnych stanowisk archeologicznych. Badania te potwierdzają
też stawianą tezę o przydatności zobrazowań satelitarnych. Niemniej jednak Thomas
17
18
19
20
21
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i inni22 zwracają uwagę na fakt, że wiedza ta nie jest pełna, ponieważ w przypadku
części stanowisk należałoby wykonać weryfikację powierzchniową, która w obecnej
sytuacji politycznej jest niemożliwa.
Monitorowanie oraz detekcja zniszczeń przykład Bliskiego Wschodu
Bliski Wschód to obszary bardzo bogate pod względem archeologicznym. To tutaj rozwinęło się rolnictwo, wykształciło się pismo i powstały pierwsze duże miasta. Ukształtowanie terenu, długa historia osadnicza oraz sposób budowania i użyte materiały
sprawiły, że stanowiska archeologiczne często przybierają formę sztucznych wzgórz
osadniczych (z arabskiego tell). Są przez to widoczne z powierzchni ziemi, a tym
samym łatwe do zlokalizowania zarówno dla archeologów, jak i rabusiów. Ci ostatni
działają zwłaszcza w trakcie konfliktów zbrojnych, kiedy to praca archeologów i osób
odpowiedzialnych za ochronę dziedzictwa kulturowego zostaje w znacznym stopniu
utrudniona. Przykładem takich okoliczności jest obecna sytuacja w Syrii. Wojna
trwająca tam nieprzerwanie od 2011 roku nie tylko
wyparła zagraniczne misje
i uniemożliwiła pracę miejscowym archeologom, ale
zmusiła także do ucieczki
wielu strażników stanowisk
archeologicznych. Co więcej, działania prowadzone
przez wojsko również wpływają na stan zachowania
przeszłego krajobrazu kulturowego. Wykorzystywanie
danych satelitarnych sprzed
wybuchu wojny oraz tych pozyskanych w trakcie jej trwania pozwala na porównanie
zniszczeń23. Przykładem stanowiska, które doznało spo- Il. 4. Apamea (Syria) w 2011 roku - brak zniszczeń (górne zdjęcie)
oraz w 2014 – stanowisko oraz przyległe pola są podziurawione
rych szkód w trakcie wojny,
wkopami
rabunkowymi (dolne zdjęcie) (źródło: Google Earth).
jest syryjska Apamea (il. 4).
22
23

Ibidem.
J. Casana, Satellite Imagery-Based Analysis of Archaeological Looting in Syria, „Near Eastern Archaeology” 2015, vol. 78, nr 3, s. 145.
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Na zobrazowaniu pochodzącym z 2011 roku nie widać wkopów rabunkowych, natomiast już trzy lata później są one liczne i pokrywają całe stanowisko oraz otaczające je pola.
ASOR’s Cultural Heritage Initiatives jest projektem współorganizowanym przez
ASOR (The American Schools of Oriental Research) oraz Departament Stanu Stanów Zjednoczonych. Jednym z licznych celów tego projektu jest analiza danych satelitarnych pod kątem monitoringu i dokumentacji zniszczeń dziedzictwa kulturowego24. Projekt wykorzystuje zasoby pozyskane przez satelity Digital Globe, które są
aktualizowane na bieżąco. Dzięki temu możliwe jest śledzenie zniszczeń stanowisk
archeologicznych nie tylko na rozległym obszarze, ale też w niemal rzeczywistym
czasie25. Tego typu działania przy wykorzystaniu narzędzi GIS pozwalają na zadokumentowanie zniszczeń oraz ustalenie pewnych prawidłowości pozwalających przewidzieć, jakie stanowiska mogą być szczególnie narażone na zniszczenia. W kontekście
dziedzictwa archeologicznego Iraku Elizabeth Stone26 stara się udzielić odpowiedzi
na pytania, czy wielkość stanowiska oraz jego położenie mają znaczenie dla rabusiów czy też nie; czy dokonują oni rabunków w celu pozyskania określonych zabytków archeologicznych z danych okresów; jaka jest relacja pomiędzy współczesnym
osadnictwem a zrabowanymi stanowiskami. Irak dość dobrze radził sobie z ochroną
starożytności do czasu wybuchu
wojny w Zatoce Perskiej, inwazja
w 2003 roku spowodowała znaczne pogorszenie sytuacji27 (il. 5).
Dane satelitarne wsparte informacjami pochodzącymi z badań
wykopaliskowych i powierzchniowych pozwalają stwierdzić,
że najczęściej rabowane były stanowiska z okresów: akadyjskiego, Ur III, starobabilońskiego,
partyjskiego i sasanidzkiego, co
ma związek z zapotrzebowaniami
rynku na zabytki z czasów starożytnych. Plakietki i tabliczki klinowe, figurki, biżuteria, pieczęIl. 5. Isin (Irak) w 2011, centrum stanowiska jest pokryte
cie cylindryczne oraz partyjskie
wkopami rabunkowymi (źródło: BingMaps).
24
25
26

27
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i sasanidzkie monety są pożądanymi przedmiotami28.
Podczas wojny mamy do
czynienia zarówno z rabusiami, korzystającymi ze zdestabilizowanej sytuacji, jak i z wojskiem z obu stron konfliktu.
Budowa bazy w Babilonie
przyczyniła się do zniszczenia
stanowiska za sprawą: wybierania ziemi potrzebnej do wypełnienia worków na umocnienia, wyrównywania terenu
pod parking oraz kopania rowów w pobliżu zigguratu. Za
te zniszczenia odpowiedzialne
są wojska amerykańskie oraz
polskie, które przejęły bazę
Amerykanów29. Telle mają
znaczenie strategiczne dla
Il. 6. Ebla (Syria) w 2011 (górne zdjęcie) oraz w 2014 –
wojska przez to, że wznoszą się
w obrębie stanowiska widać garnizony wojskowe (dolne zdjęcie)
ponad otaczający teren. Ślady
(źródło: Google Earth).
po działaniach militarnych są
widoczne na tellach syryjskich, między innymi na Tell Qarqur, Tell Jifar, Ebla (il. 6)
i Tell Ashtara30, oraz libańskich, na przykład Tell Serhoum (il. 7).
Do niszczenia stanowisk archeologicznych dochodzi zarówno w trakcie tak ekstremalnej sytuacji, jaką jest wojna, jak i w czasie pokoju31. Dane satelitarne - zarówno
te starsze, jak i najnowsze - są wykorzystywane w szacowaniu zniszczeń stanowisk
archeologicznych na Bliskim Wschodzie (Egipt, Syria, Irak, Liban, Jordan), powstałych na skutek wojny oraz spowodowanych urbanizacją i intensyfikacją rolnictwa32.
28
29
30
31
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Idem, Archaeological Site…, op. cit., s. 74; idem, Patterns of Looting…, op. cit., ss. 133–135; idem,
An Update…, op. cit., ss. 180–181.
Idem, Archaeological Site…, op. cit., s. 78.
J. Casana, M. Panahipour, Satellite-based Monitoring of Looting and Damage to Archaeological Sites in
Syria, „ Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies” 2014, vol. 2, nr 2, s. 149.
E. Cunliffe, Archaeological Site Damage in the Cycle of War and Peace: Syrian Case Study, „Journal of
Eastern Mediterranean Archaeology & Heritage Studies” 2014, vol. 2, nr 3, ss. 229–247.
S. Percak, Satellite Remote Sensing Methods for Monitoring Archaeological Tells in the Middle East,
„Journal of Field Archaeology” 2007, vol. 32 nr 1, ss. 65–81;Idem, Archaeological Looting in Egypt:
A Geospatial View (Case Studies from Saqqara, Lisht, and el Hibeh), „Near Eastern Archaeology”
2015, vol. 78 nr 3, ss. 196–203;C. Hritz, Remote Sensing of Cultural Heritage in Iraq: A Case Study
of Isin, „The American Academic Research Institute in Iraq Newsletter” 2008, vol. 3 nr 1, ss. 1–8;
E. C. Stone, Archaeological Site…; idem, Patterns of Looting…; idem, An Update…; E. Cunliffe, op. cit.;
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Te zjawiska zachodziły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat
na Bliskim Wschodzie. Jednym
z regionów, które przeszły takie zmiany, jest Jazira, obszar
w północno-wschodniej Syrii.
Na początku lat 60. XX w. miała miejsce tak zwana rewolucja
rolna, czyli działania partii Ba’th
zmierzające do stworzenia dużych państwowych gospodarstw
rolnych. Nie funkcjonowały one
jednak tak, jak oczekiwano, więc
starano się również ożywić sektor prywatny. Przejście od małych prywatnych pól do dużych
gospodarstw wymusiło także
zmiany w sposobie uprawy roli:
wprowadzono nowoczesne maszyny rolnicze, nawozy sztuczne
Il. 7. Tell Serhoum (Liban) w 2005 (górne zdjęcie) - widać
wkopy, które miały osłaniać czołgi, 2014 (dolne zdjęcie) oraz nawadnianie pól33. Kolejne
wkopy zostały usunięte, a wokół tellu rozbite są namioty
reformy miały miejsce za rządów
uchodźców z Syrii (źródło: Google Earth).
Bashara al-Asada, który na mocy
Decyzji 83 dokonał prywatyzacji państwowych gospodarstw34. Zmiany te miały
wpływ na krajobraz Jaziry, co można zauważyć, gdy porównuje się zdjęcia satelitarne
z CORONA z tymi wykonanymi współcześnie. Na tych pierwszych Jazira jest jeszcze
dość słabo zasiedlona, pola są duże, a stanowiska archeologiczne, nawet te płaskie
widoczne, natomiast na zdjęciach współczesnych pochodzących z Google Earth widać znaczny wzrost w zasiedleniu tego obszaru, małe, niebędące tellami stanowiska
są niewidoczne lub trudniejsze do zauważenia, widać również nowe wsie oraz rozrost
tych starszych (il. 8). Podobne tendencje można zaobserwować także w przypadku
Libanu, o czym pisze Stephen H. Savage w podsumowaniu drugiego etapu projektu
badawczego NASA ROSES 2009 „Climate Change and Human Impact on Ancient
and Modern Settlements: Identification and Condition Assessment of Archaeological Sites in the Northern Levant from Landsat, ASTER and CORONA imagery”.

33
34
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D. Contreras, N. Brodie, The Utility of Publicly-Available Satellite Imagery for Investigating Looting
of Archaeological Sites in Jordan, „Journal of Field Archaeology” 2010, vol. 35, nr 1, ss. 101–114;
M. Van Ess et al., Detection of Looting Activities at Archaeological Sites in Iraq using Ikonos Imagery
[w:] „Angewandte Geoinformatik; Beiträge zum 18. AGIT-Symposium”, red. J. Strobl, T. Blaschke,
G. Griesebner, Heidelberg 2006, ss. 668–678; J. Casana, M. Panahipour, op. cit.
R. Hinnebusch, The Ba’th Agrarian Revolutio (1963–2000) [w:] Agriculture and Reform in Syria,
red. R. Hinnenbush, A. El Hindi, M. Khaddam, M. Ababsa, St Andrews 2011, ss. 3–9.
M. Ababsa, Agrarian Counter-Reform in Syria (2000-2010) [w:] Agriculture and Reform in Syria…, s. 84.
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Il. 8. Tell Qushla (a) oraz Tell Brak (b) na zdjęciach z CORONA oraz BingMaps

Podsumowanie
W romantycznej wizji archeologii dominuje obraz, w którym informacje na temat
przeszłości zdobywa się głównie poprzez badania wykopaliskowe. Jednak przedstawione powyżej przykłady wskazują, że współczesna metodyka prac archeologicznych
wykracza poza wykopaliska. Metody takie jak analiza zobrazowań satelitarnych powinny być nie tylko wykorzystywane w obszarach konfliktu (na przykład w Iraku
czy Afganistanie), ale również na szeroką skalę na całym świecie. Należy pamiętać,
że badania wykopaliskowe są w istocie destrukcyjne, a raz przekopane stanowisko
jest bezpowrotnie zniszczone. Dlatego też należy kłaść szczególny nacisk na badania nieinwazyjne: nie tylko prospekcję lotniczą35, ale również badania geofizyczne
i geochemiczne. W najlepszym interesie archeologów jest zastosowanie wszystkich
możliwych metod w celu detekcji oraz ochrony dziedzictwa archeologicznego.

35

Zakładając za D. Cowley i R. Palmer, że zobrazowania satelitarne są podtypem zdjęcia lotniczego. Zob. D. Cowley, R. Palmer, Interpreting aerial images – developing future practice [w:] Space,
Time, Place: Third International Conference on Remote Sensing in Archaeology, 17th–21st August 2009,
Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India. BAR International Series 2118, red. M. Forte, S. Campana,
C. Liuzza, Tripuchirappalli 2010.
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Summary
The help from space: remote densing data in detection
and monitoring of archaeological heritage

Contemporary archeological methodology is not solely based on the destructive methods. Within a wide range of remote sensing techniques the use of satellite data can
be distinguished. Their application allows to detect new archaeological sites in large
areas as well as to monitor the places that are out of reach for the researcher, i.e. war
zones. Since this type of data was collected since the late 50’s of XX c. they create a
great resource in studying and monitoring the ongoing change within the preservation state of the archeological heritage. On the basis of limited examples from Asia
and Middle East we present the potential use of satellite data, both in detection of
new archeological sites as well as in monitoring the known ones.

Aleksandra Knapik

„Zważaj słońce i księżyc
a znajdziesz wróżbę plonów” –
porady astrologiczne z zakresu
uprawy roślin na przykładzie
wybranych kalendarzy i poradników
ogrodniczych z XVIII i XIX wieku
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Fenomen obserwowania faz Księżyca i układów gwiazd przez wiele wieków był wyznacznikiem całorocznych prac rolniczych i ogrodniczych. Wiedza udoskonalana
przez pokolenia zyskiwała znamiona wiedzy tajemnej, którą można było posiąść,
sięgając do kalendarza z prognozami astronomicznymi bądź do poradnika z zakresu
uprawy roślin. Chcąc zebrać dorodne plony, należało bezwzględnie dostosowywać
się do wyznaczonych terminów siewu nasion, szczepienia czy też przycinania drzew.
Szczególne przywiązanie do pracy skoordynowanej z obserwacją zjawisk przyrody
i księżyca wykazywała ludność wiejska, krytykowana w okresie oświecenia za kultywowanie zabobonów i przesądów. Przemiany zachodzące w rolnictwie oraz wzrost
wiedzy o budowie i rozwoju roślin na przełomie XVIII i XIX wieku nie przekreśliły
jednoznacznie tradycji obserwacji ciał niebieskich.
Celem artykułu jest przedstawienie najpopularniejszych porad o rodzaju oddziaływania ciał niebieskich na pielęgnację i uprawę roślin. Uwzględniono zarówno autorów będących zwolennikami powyższych praktyk, jak i tych o sceptycznym podejściu
do tematu. Analizie zostały poddane następujące pytania: które ciała niebieskie i zjawiska astrologiczne wpływały na wegetację oraz na wzrost plonów, jak przedstawiano
i oznaczano przykładowe prognozy astrologiczne związane z pracami ogrodniczymi.
Ostatnie zagadnienie dotyczy problemu genezy owych wierzeń na ziemiach polskich.
Przedstawione problemy badawcze przeanalizowano na przykładzie wybranych polskich kalendarzy1 oraz poradników ogrodniczych z XVIII i XIX wieku, zawierających
porady z zakresu omawianej tematyki.
1

Zawartość kalendarzy gospodarskich i rolniczych była zbliżona treściowo, stąd w artykule przedstawiono tylko kilka przykładów.
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W celu lepszego zrozumienia opracowywanego tematu konieczne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o początki wiary w oddziaływanie sił kosmicznych na
ziemiach polskich. Przeświadczenie o magicznym wpływie Księżyca na rośliny, które wykorzystywano w celach leczniczych i użytkowych, było znane już Słowianom.
Zgodnie z wierzeniami oddziaływanie ciał niebieskich miało przyspieszać proces kiełkowania i kwitnienia roślin oraz polepszać ich tajemne właściwości. Praktycznie na
terenie całej Słowiańszczyzny powszechna była wiara, zgodnie z którą powiększający
się Księżyc sprzyjał wzrostowi oraz dodatnio wpływał na wszelkie poczynania2. Tendencje animistyczne polegały na przypisywaniu wyjątkowej mocy roślinom zielnym
pod wpływem emanacji Księżyca oraz gwiazd i planet. Według Karola Moszyńskiego
wierzono, że gwiazdy „czarowały zioła”, by udzielić im pomocy leczniczej, ponieważ te rozrastały się wraz z powiększaniem się księżycowej tarczy3. Lud miał sądzić,
że wszystko, co wykiełkowało bądź zostało zasiane czy zasadzone, swój pomyślny
wzrost zawdzięczało porze, w jakiej te czynności były wykonywane4. Podstawowa
zasada kultywowana przez naszych przodków, oparta na obserwacji ziemskiego satelity, w praktycznie niezmienionej formie była wykorzystywana w kolejnych wiekach
i popularyzowana w kalendarzach.
Dziełem z zakresu tematyki gospodarczo-ogrodniczej, które zyskało największą
popularność w XVIII wieku, był poradnik Oekonomika ziemiańska generalna autorstwa Jakuba Kazimierza Haura (1632–1709). Traktat poprzez uwzględnienie szeroko
pojętego zagadnienia produkcji rolniczej odegrał istotną rolę w dziejach polskiej literatury agronomicznej.
Antoni Podraza w badaniach nad twórczością Haura wskazywał, że literatura
rolnicza czasów nowożytnych przejęła od starożytnych pogląd o wpływie ciał niebieskich na uprawę roli5. Autor Oekonimiki już na początku dzieła doradzał, aby
„kalendarze albo minucje mieć przy każdej majętności”6, jednocześnie sugerując czytelnikowi, że wykonywanie prac zgodnie z poradami astrologicznymi daje korzystne
efekty. Podstawową rolę w określaniu dobrego wpływu na wzrost roślin odgrywała
obserwacja faz lunarnych oraz następstwo znaków zodiaku. Haur zalecał na przykład, aby w marcu, w znaku barana, „Iarzyny Ogrodne, także za upatrzeniem czasu,
na uprawnych, zagonach pozasiewać pod Pełnią”7. Księżyc przybywający stwarzał
najodpowiedniejsze warunki do siania i sadzenia roślin wydających owoce lub plony
pod ziemią. W tym samym miesiącu doradzał również, aby „Wierzbę obcinać dla
2
3
4
5
6
7
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W. Kapiszewski, Polskie słownictwo z zakresu astronomii i miar czasu, Warszawa 1974, s. 39.
S. Konarska-Zimnicka, Ziołolecznictwo w wiekach średnich – przykład praktyk medycznych czy magicznych?
[w:] Medicina Magica oblicza medycyny niekonwencjonalnej, red. A. Anczyk, Sosnowiec 2011, s. 44.
K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, Warszawa 1967, s. 457.
A. Podraza, Jakub Kazimierz Haur, pisarz rolniczy XVII wieku. Studium z dziejów polskiej literatury
rolniczej, Wrocław 1961, s. 33.
J. K. Haur, Oekonomika ziemiańska generalna punktami partykularnemi, interrogatoryami gospodarskiemi, praktyką miesięczną, modellurzami albo tabulami arythmetycznemi obiasniona, Kraków 1744, s. 1.
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grodzy, y dla nasadzenia na Nowiu Miesiąca […] Groch w ostatniej kwadrze siać”8.
Nów jako pierwsza faza Księżyca był okresem, w którym większość prac przebiegała
sprawniej, ponieważ rośliny łatwiej przyjmowały się po posadzeniu. Ostatnia kwadra
następująca po pełni wiązała się z najintensywniejszą kumulacją energii w nasionach,
którą kierowały na rozrost bryły korzeniowej. We wrześniu autor zalecał: „Przenicę
koło S. Krzyża w ostatniej kwadrze siać, bo w tych czasie dobry na nie siew znaczy”9.
Natomiast w październiku najlepiej było „Iarzyny na Ogrodach wszelkie wykopywać w ostatniej kwadrze”10. Czas pomiędzy pełnią a nowiem stanowił idealną porę
na wykopywanie wszelkich bulw, korzeni, cebul, gdyż wówczas dłużej zachowywały
świeżość. Prace ogrodnicze naturalnie wykonywano w najkorzystniejszych dla nich
miesiącach, jednak o dokładnym terminie decydowała faza Księżyca – czy był to nów
(pierwsza kwadra), czy pełnia (ostatnia kwadra). Istotną rolę w tym zjawisku odgrywał ruch wilgoci w ziemi, który odpowiadał za to, czy roślina była odpowiednio
nawodniona i dzięki temu zdolna do intensywnego wzrostu.
Do XVIII wieku duże znaczenie w meteorologii miała astrometeorologia badająca
wpływy ciał niebieskich na zjawiska atmosferyczne na Ziemi. W epoce staropolskiej
i w czasach oświecenia książka kalendarzowa zawierająca między innymi informacje
astrologiczne docierała do szerokiego grona odbiorców, stając się istotnym zjawiskiem
kultury popularnej. Kalendarze mogły odzwierciedlać i jednocześnie formułować obraz świata, styl myślenia, wyobrażenia, stereotypy. Powszechnie dostępne opracowania
stanowiły kopalnię wiedzy o praktykowanych sposobach pracy w sadach, warzywnikach i ogrodach kwiatowych synchronizowanych z fazami Księżyca, układami gwiazd
i planet.
Kalendarze doby saskiej miały znacznie przyczynić się do popularyzowania wiedzy rolniczej z zakresu uprawy roślin11 oraz obserwacji nocnego nieba. Porady dotyczące gospodarstwa wiejskiego12 znajdowały się przede wszystkim w kalendarzach
gospodarskich i astrologiczno-prognostyckich. Ich poziom był bardzo zróżnicowany. Ze względu na formę kalendarza porady miały postać krótkich i efektywnych
pouczeń. Dyspozycje konieczne do wykonywania prac układano według miesięcy
w postaci swego rodzaju terminarza ułatwiającego zaplanowanie działań13. Choć kalendarze z prognostykami cieszyły się dużą popularnością wśród czytelników, równolegle pojawiały się coraz liczniejsze głosy krytyczne ośmieszające zamieszczane w nich
przepowiednie traktowane jako zabobony.
Za prekursora oświeceniowego modelu kalendarza uważany był Paweł Pater
(1656–1724), odnoszący się sceptycznie do astrologii i prognostyk z nią związanych:
8
9
10
11
12
13

Ibidem, s. 68.
Ibidem, s. 76.
Ibidem, s. 78.
B. Rok, Kalendarze polskie czasów saskich, Wrocław 1985, s. 31.
W dobie oświecenia nazwa ta łączyła ogrodnictwo, sadownictwo, leśnictwo, weterynarię.
M. Gorczyńska, Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia. 1737–1821, Lublin 1999, ss. 275–276.
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„Gdyby mi się godziło, zwyczajem lekkomyślnych rozumów z biegu i influencji
gwiazd o urodzajach i nieurodzajach14, nic nam po astrologicznym rokowaniu”15.
Autor powątpiewający w astrologię wróżebną wielokrotnie podkreślał, że prognozy nie przynosiły dobrych rezultatów pod względem ekonomicznym16. Pater radził
czytelnikom, aby zaprzestali wykonywania prac zgodnie z poradami astrologicznymi
i swoje myśli kierowali ku Bogu:
Atoli najwyższy gospodarz, Bóg wszechmogący, który nie zapatruje się w rządach swoich na planety, ani według nich gospodaruje, rządzi i daje, może z swojej dobroci i poloru pobłogosławić i w czym się zdadzą sprzeciwiać planety, on nie skąpą nagrodzi ręką
i pocieszy rolniki w imieniu boskim pracujące, któremu i z skały wodę, i z kamienia
kłosy wyprowadzić nietrudno. Co sobie po łasce jego ojcowskiej obiecywać możemy
bardziej, niżeli się na samych planetach spuszczać aspekty, opuszczając od pracy rękę,
ora et labora et tibi Deus17.

Przytoczona wypowiedź ma wyraźnie moralizatorski charakter, dowodzący, że
człowiek może uzyskać obfity plon dzięki modlitwie i pracy własnych rąk. Jednak
jeśli to nie wystarczyło i nastał czas nieurodzaju, autor w Gospodarskim kalendarzu na
Rok Pański 1715 pocieszał: „Jednakże nie tracić nadzieję: mógł Bóg Izraelczyków na
puszczy przez tyle lat używić, będzie nas opatrywać”18.
Kolejny autor kalendarzy, Stanisław Duńczewski (1701–1767), podkreślał natomiast istotną rolę wpływu faz lunarnych na gospodarkę, zalecając czytelnikom
w 1730 roku, aby: „[…] siać, sadzić i szczepić na suchej ziemi od pierwszej kwadry
do pełni”19. Porady te opracowywał na podstawie kalendarzy astrologicznych, podając konkretne daty oraz rok odpowiedni do siania, sadzenia i szczepienia roślin.
W Kalendarzu polskim y ruskim na Rok Pański 1741 wspominał wielokrotnie o fazach Księżyca: „[…] drzewka fruktujące rodzayniey z ziemi są: jeżeli bywaią sadzone
podczas Xiężycá ubywaiącego: nie takt zaś fruktyfikuiące lubo wyżey wzrástáią, gdy
sádzone pod czás Xiężycá przybywającego”20. Okres przybywania ziemskiego satelity
był idealny do sadzenia drzew owocowych, ponieważ w tym czasie rośliny miały
wzrastać szczególnie intensywnie.
14
15
16
17

18
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S. Duńczewski, Kalendarz polski y ruski na rok Pański 1730, Lwów 1729.
S. Duńczewski, Kalendarz polski y ruski na rok Pański 1741, Lwów 1740, s. 21.
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Znaki graficzne wykorzystywane w kalendarzach Duńczewskiego miały dwojaki
charakter: działania traktowane jako złe zaznaczano na czarno (ścinanie drzew), natomiast prace korzystne dla natury – na czerwono (sianie, szczepienia)21. W kalendarzach wyszczególniano również pory zaćmień słońca i księżyca, które mogły wpływać
pozytywnie lub negatywnie na wzrost. Dla kwitnienia drzew owocowych korzystnym zjawiskiem było zaćmienie księżyca, po którym rośliny miały obficie owocować,
co tłumaczono nieurodzajem we wcześniejszych latach. Wyraźnego wpływu na wegetację doszukiwano się także w planetach. Najsilniejsze oddziaływanie miały wykazywać: Mars, Saturn, Wenera (Wenus) i Jowisz, stale rywalizujące o dominujący wpływ
w danych roku. W Kalendarzu polskim y ruskim na rok Pański 1742 autor zamieścił
listę Lat Przerzeczonych ułożoną na kolejne 28 lat i ukazującą dominującą rolę planet
w każdym sezonie22. Rok powyższego kalendarza miał upływać pod opieką Wenus,
kolejne lata wiązano z wpływami Saturna (1743, 1754, 1760, 1764)23 i pozostałych
planet. Przedstawiony wieloletni plan, mający według autora powtarzać się systematycznie w przeciągu kolejnych ćwierćwieczy, pozwalał na zapoznanie się ze zmianami
pogodowymi związanymi z oddziaływaniem planet.
W niektórych prognostykach brano pod uwagę wpływ rzadkich zjawisk, jak na
przykład przelot komety, która miała zwiastować nieurodzaj i susze w danym sezonie24. Kometa zaobserwowana na nocnym niebie miała być zapowiedzią kary, jaką
Bóg zsyłał na człowieka za lenistwo i zaniedbanie pracy.
W Kalendarzu polskim y ruskim na rok Pański1750 autor udostępnił czytelnikom
listę dni od marca do listopada, w czasie których miał nastąpić najkorzystniejszy okres
do wykonywania prac ogrodniczych. W poszczególnych miesiącach stosunkowo niewiele było dni o szczególnie dobrych właściwościach: w marcu siedem, w maju sześć,
w sierpniu zaledwie pięć, w pozostałych optymistycznie wypadało osiem (kwiecień,
październik) lub dziewięć (czerwiec, wrzesień) dni25. W Kalendarzu gospodarskim na
rok 1777 dni określanych jako „wyborne” do działań gospodarczych było już zaledwie parę w miesiącu: w maju trzy, a w marcu i w październiku – pięć26. Można sądzić,
że dostosowywanie się do podanych terminów stanowiło duży problem ze względu
na ich małą liczbę. Duńczewski informował również o wpływie poszczególnych planet na prace ogrodnicze w 1750 roku: „Sianiu, sadzeniu, szczepieniu, płonieniu,
w drogę wyieżdzaniu, naybardziey szkodzą Aspekty Marsowe”27. Oddziaływanie tej
planety, mającej według ówczesnych „gorącą naturę”, najczęściej było uważane za
21
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W roczniku Kalendarz dokładny gospodarski ułożony podług stylu gregoriańskiego i ruskiego na rok pański
1784 zamieszczono barwne znaki graficzne, które już w nieco odmiennej formie odnosiły się do fazy
Księżyca: na kolor czarny oznaczono nów i pierwszą kwadrę, na czerwono – pełnię i ostatnią kwadrę.
S. Duńczewski, Kalendarz polski y ruski na rok Pański 1742, Lwów 1741.
Ibidem.
S. Duńczewski, Ciekawość o komecie Roku pańskiego 1744, Zamość 1744.
S. Duńczewski, Kalendarz polski y ruski na Rok Pański 1750, Zamość 1749.
Kalendarz gospodarski na rok 1777, Grodno 1776.
S. Duńczewski, Kalendarz polski y ruski na Rok Pański 1750, Zamość 1749.
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niekorzystne, ponieważ wiązano je z suszą. Nieodpowiedni wpływ mógł wywierać
również Saturn, gdyż „nie tak siewie, w szelkiey, sadzeniu, szczepieniu, iako wszelkim, akcyom inszym, przeszkodne są Aspekty Saturna”28. Planeta miała powodować ciągłe zmiany pogody oraz silne mrozy, w czasie zbiorów natomiast – niekorzystne opady deszczu.
W okresie oświecenia starano się włączać w miarę możliwości osiągnięcia nauki
w zakres aktywności poznawczej człowieka w sposób właściwy kalendarzom29. Wcześniejsze roczniki staropolskie wzbogacone w prognozy według powszechnej opinii
miały odbiorców głównie w wyższych sferach. Oczywiście przeglądali je także mieszczanie, mogły być również dostępne w środowisku chłopskim, jednak tworzono je
przede wszystkim dla zamożnych właścicieli ziemskich30.
Arystokratą popularyzującym pogląd o oddziaływaniu ciał niebieskich był Tomasz Antoni Zamojski, autor nigdy niepublikowanego traktatu zatytułowanego
Ogrodnictwo z roku 175031. Rozpoczęcie wielu prac uzależniał on od określonej fazy
Księżyca i układu gwiazd. Jak sam doradzał: „Jeżeli ziemia będzie sucha, albo nasienie
wyschłe, siać potrzeba na nowiu [księżyca] w znaku Raka, albo Ryb z aspektem sześciograniastym lub triangularnym [trójkątnym] Saturnusa, albo Jowisza, albo Wenery32. Teoretyk zwracał uwagę na negatywny wpływ oddziaływania Marsa, przynoszący gorące powietrze i suszę, które były niekorzystne dla wzrostu roślin. Dalej radził:
„korzonki kwiatów sadzić trzeba cztery dni po nowiu, albo cztery dni przed pełnią”33.
Faza księżyca przybywającego miała stanowić idealny czas do sadzenia roślin, ponieważ ich korzenie były wówczas najbardziej odporne na uszkodzenia. Autor rękopisu
wyraźnie jawi się jako zagorzały sympatyk łączenia prac ogrodniczych z obserwacją
astronomiczną przy wykorzystaniu kalendarzy.
Ksiądz Paweł Ksawery Brzostowski, tłumacz słynnego dzieła Duhamela o tematyce rolniczej z roku 1770, wykorzystywał w swoich rozległych włościach niektóre
porady francuskiego autora. W tym samym roku w Wilnie wydał książeczkę zatytułowaną O rolnictwie dla wygody gospodarzów w Pawłowie mieszkających, w której
zanotował, że „planet, gwiazd boją się głupi i zabobonni”34. Astrologiczne przepowiednie wówczas zalecano zastąpić „barometrami i hygrometrami dającymi dokładniejsze informacje o pogodzie”35. Brzostowski jako wykształcony teolog i psycholog,
chcąc poprawić los chłopów pańszczyźnianych oraz warunki i sposoby ich pracy,
odwoływał się do nauk religijnych zakazujących dawnych praktyk. Szerzenie oświaty
28
29
30
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34
35
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Ibidem.
M. Gorczyńska, op. cit., s. 321.
M. Janik, Kalendariografia polska od XVI -XVIII wieku. Próba typologii [w:] Kalendarze Staropolskie,
op. cit., s. 23.
Biblioteka Narodowa w Warszawie, Zbiory Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, sygn. 1781, Ogrodnictwo.
Cyt. za: J. Kowalczyk, Traktat o ogrodach Tomasza Antoniego Zamoyskiego z około 1750 roku, „Biuletyn Historii Sztuki”, 63, 2001, s. 171.
Cyt. za: Ibidem., s. 171.
P. K. Brzostowski, O rolnictwie dla wygody gospodarzów w Pawłowie mieszkających, Wilno 1770, s. 61.
R. Bradleya, Kalendarz rolniczy i gospodarski, tłum. G. Knaziewicz, Wilno 1770.

MASKA 29/2016

wśród najniższych warstw społecznych oraz zapewnienie im godnych warunków do
życia miały być konieczne w procesie poprawy rolnictwa krajowego. Następstwem
powszechnego analfabetyzmu, szczególnie wśród chłopstwa, był brak fachowej literatury z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa przeznaczonej dla ludu. Próba zwalczania
zakorzenionej w tradycji wiary we wpływ sił kosmicznych była ciężkim zadaniem
– może wręcz niewykonalnym. Brzostowski pomimo swoich aspiracji bardzo dobrze zdawał sobie z tego sprawę, stąd w książce dla „wygody gospodarzów” wplatał
starodawne zalecenia: „groch, soczewicę przy pogodzie, na wschodzie księżyca, trochę przed nowiem zasiewaj, po nowiu zaś siejąc kwiat jałowy bywa i przed czasem
usycha”36. W okresie zmian faz Księżyca, w szczególności w dniu nastania nowiu,
unikano wykonywania prac ogrodniczych.
W Kalendarzu polskim y ruskim pod znakiem Jowisza na Rok Pański 1780 pojawił
się pogląd mówiący o konieczności zdobywania dogłębnej wiedzy z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa, gdyż tylko taka droga pozwala zdobyć wysokie zyski. Naród miał
stawać się bogatszy i szczęśliwszy dzięki obfitym plonom, które można było osiągnąć
na drodze rozwoju rolnictwa, stąd też należało „wróżby, przepowiednie i obserwacje poczynań sąsiadów zastąpić nauką, wiedzą, pilnością i pracowitością”37. Tylko
odpowiednia wiedza połączona z wykorzystaniem „mądrości natury” mogły dawać
upragniony efekt.
W okresie oświecenia zaczęto wydawać kalendarze, w których całkowicie poddano krytyce uzależnianie prac w gospodarstwie od faz Księżyca lub „dobrych” i „złych”
dni. Odwoływano się do zdrowego rozsądku czytelników, aby niezależnie od dnia
dbali o swoje zdrowie i gospodarstwa. Z czasem podjęto się usunięcia prognostyków
z treści Kalendarza polskiego y ruskiego, w którym Grebl informował czytelników, że
od 1795 roku wydawane kalendarze będą zawierać tylko „pożyteczne i przyjemne
wiadomości”38. Wiedza o wzroście i tajemniczych właściwościach roślin wzmacnianych energią kosmiczną według badaczy nie miały żadnego naukowego uzasadnienia. Nieufność wobec dawnych praktyk nieraz sygnalizowano już w tytule wydawnictwa, na przykład w Kalendarzu stuletnim od roku 1800 aż do 1900, w którym
nazwiska planet, ich wielkość, odległość i domniemany wpływ na każdodzienną pogodę,
wraz z powszechnymi i osobliwymi regułami wieśnianymi39. Samo dostosowywanie się
do wróżb astrologicznych zaczęto tłumaczyć lenistwem chłopów, którym nie chciało
się systematycznie pracować40. Przekonywano gospodarzy do zrezygnowania „z jakowyś dni pewnych, a sobie raz na zawsze ułożonych […] kto z kalendarza gospodaruje,
36
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Ibidem, s. 29.
Kalendarz polski y ruski pod znakiem Jowisza na Rok Pański 1780, Kraków 1779.
Kalendarz polski y ruski na Rok Pański 1795, Kraków 1794.
Kalendarz stuletni od roku 1800 aż do 1900, w którym nazwiska planet, ich wielkość, odległość i domniemany wpływ na każdodzienną pogodę, wraz z powszechnymi i osobliwymi regułami wieśnianymi,
Kraków 1799.
M. Gorczyńska, op. cit., ss. 287–288.
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ten kawałka chleba nie ma”41. Postulowano, aby kierować się własnym rozumem,
ponieważ „praktyka gospodarzów lepszą jest nierównie niż teoria tych pisarzów [kalendarzowych]”42 oraz tylko „gospodarska staranność i praca plenno i żyzno sobie
uczynić może”43 i odmienić złe przepowiednie astrologiczne44.
Kalendarze drukowane w XIX wieku miały dość zróżnicowany charakter. Często
nie były one przeznaczone tylko dla czytelników wyznania katolickiego czy protestanckiego, ale również greckokatolickiego i mojżeszowego, jak na przykład Lwowski
powszechny kalendarz domowy i gospodarski na rok 1835, zwyczajny zawierający w sobie 365 dni. Kalendarz ten zawierał rozdział zatytułowany Odmiany Księżyca i Promemoria dla Ekonomów z prognozami pogody uwzględniającymi fazy Księżyca według
kalendarzy określonych religii45.
Franciszek Ksawery Giżycki w XIX-wiecznej pracy teoretycznej z zakresu ogrodnictwa pt. Ogrodnictwo zastosowane do potrzeb ziemianina polskiego cytuje podaną
przez astronoma Herschela regułę dotyczącą przesadzania szczepionych drzew. Miała
ona służyć do przepowiadania takich odmian z różnicy zachodzącej w godzinach,
pod które przypadają kwadry księżycowe. Autor stwierdza jednocześnie, że zasada ta
nie miała uzasadnienia, jednak zazwyczaj się sprawdzała. Zaleca, aby przy jej zastosowaniu odszukać w kalendarzu godziny, w których przypadają kwadry księżycowe46.
Dla czytelników dalej praktykujących wykonywanie prac ogrodniczych według prognostyk opracował tabele z godzinami wstąpień księżyca w kwadrę. Cykl dobowy
podzielił na dwanaście dwugodzinnych filarów, w czasie których miało dochodzić
do zmian położenia Księżyca. Autor uwzględniał zmiany pogodowe w miesiącach
letnich (od 15 kwietnia do 15 października) i w miesiącach zimowych (15 października do 15 kwietnia). Dokonując obserwacji satelity oraz uwzględniając porę roku
i godziny zamieszczone w tabeli, teoretycznie można było przewidzieć, czy w danym
czasie dojdzie do gwałtownych opadów lub spadku temperatury.
W połowie XIX wieku naukowcy negujący sens drukowania kalendarzy prognostyczno-astrologicznych poszli o krok dalej i zaczęli posługiwać się parodią oraz deprecjacją, podkreślając nawet negatywny wpływ światła księżyca na rośliny47:
Dawniéj, w wyborze czasu do siewu, księżyc wielką grał rolę: i tak: niektóre zboża lepiéj
się miały udawać będąc siane na nowiu, a inne w pełni księżyca. A lubo doświadczenia
wielu światłych gospodarzy, kazały już niejako o tych przepisach zapomniéć, jednakże niektórzy fizyologowie, starają się przekonywać o rzeczywistości wpływu księżyca
na rozwinięcie się pierwiastkowe roślin, przez to szczególniéj, że księżyc w pełni, dla
41
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ciągłego światła w nocy, szkodliwy wpływ na rozwijanie się roślin wywiera; wiadomo
albowiem, że światło w tym czasie nie jest dla roślin pożyteczne48.

Naturalnie pogląd o szkodliwym oddziaływaniu światła księżyca był nieprawdziwy. Mógł jedynie dowodzić, że długa praktyka astronomiczna zaczęła odchodzić
w niepamięć. W miejscu dawnych prognostyk i zaleceń zamieszczano niepopularne
już przesądy ludowe czy też żartobliwe wierszyki. Natomiast same wierzenia, wciąż
obecne na wsiach, traktowano jako rodzaj zabobonów, a nawet ciekawostek, które należało spisywać. Interesujące świadectwo wiary w magiczną moc roślin pośród
ludu pozostawił Józef Rostafiński w dziele Zielnik czarodziejski to jest Zbiór przesądów o roślinach z 1893 roku. Praca stanowiła etnograficzne opracowanie naukowe
ukazujące ludowe przesądy dotyczące roślin, które miały zyskiwać niezwykłe moce
dzięki oddziaływaniu sił kosmicznych. Oprócz niezaprzeczalnego znaczenia światła
słonecznego dla wzrostu roślin podkreślano także wpływ Księżyca, planet i gwiazd.
Pora zbioru miała znacząco oddziaływać na zachowanie magicznych właściwości roślin. W myśl wierzeń wpływ ziemskiego satelity był istotny przy zbiorze stonogowca:
„Kopany na nowiu księżyca i noszony na gołym ciele, śledzionę od zamulenia chroni”49. Wydobyty z ziemi fragment rośliny noszony na ciele stanowił zapewne rodzaj
amuletu ochronnego przeciw zachorowaniu na konkretną przypadłość. Uważano, że
bezpośredni kontakt rośliny z ciałem pozwalał na swobodny przepływ uzdrawiającej
energii kosmicznej do organizmu człowieka.
W świadomości ludu oddziaływanie planet było niemniej istotne. Pod ich wpływem wzrastały roślin takie jak na przykład dzięgiel, który „kopany pod Saturnem
i noszony chroni od morowego powietrza”50. Układ znaków zodiaku wpływał na
wzrost i właściwości wielu roślin: jeleni ogon „kopany w chwili, gdy słońce, Mars
i Wenus wchodzą w znak Lwa i noszony na szyi usuwa nieprzyjaźni i gniewy”51. Konkretne daty zawarte w dziele świadczą o dokładności, z jaką wyznaczano pory zbiorów. Nieraz podawano nawet konkretny dzień najodpowiedniejszy do siania: „jarmuż
natomiast należało siać przed wchodem słońca w dniu św. Ulryka czyli 4 lipca”52.
Przykłady świadczą o tym, że wiedza na temat wpływu ciał niebieskich była bardzo
usystematyzowana i oparta na przemyślanej wielowiekowej tradycji, mimo że wiązano
ją z siłami wyższymi.
Intensywnie krytykowana w XIX stuleciu wiedza astrologiczna wiek później została
zrehabilitowana w 1962 roku w gazecie „Express Poznański”, gdzie ukazała się notatka
zatytułowana Księżyc i deszcz – czyli jak uczeni przestali drwić z chłopskich przesądów,
informująca na wstępie, że: „Od wielu pokoleń w wielu krajach świata panowało wśród
48
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M. Oczapowski, Agronomia czyli Nauka o gruntach, ich własnościach, wpływie na nie zewnętrznych okoliczności, oraz o klassyfikacyi ich ekonomicznej dla pożytku praktycznych gospodarzy, Warszawa 1848, s. 46.
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rolników przekonanie, że ziemniaki na przykład sadzić trzeba przy pełni księżyca, gdyż
po kilku dniach z całą pewnością spadnie deszcz”53. Niezwykle popularne dla XVIII-wiecznego społeczeństwa prognostyki przekształciły się ostatecznie w dzisiejsze kalendarze biodynamiczne, operujące tradycyjną wiedzą naszych przodków.
Podsumowując powyższe rozważania, warto zauważyć, że wiedza astrologiczna zawarta w kalendarzach i poradnikach gospodarczych na przestrzeni XVIII i XIX wieku miała zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. Historia uzależniania prac
gospodarczych od wyników obserwacji nocnego nieba miała wielowiekową tradycję.
Wykonujący prace ogrodnicze zgodnie z prognozami wierzyli we wpływ Księżyca,
gwiazd, planet, komet i określonych zjawisk astronomicznych. Rozpatrywano, czy
ziemski satelita był w fazie nowiu, pierwszej kwadry, pełni, drugiej kwadry. Prognozy
astrologiczne oznaczane były znakami graficznymi lub miały postać krótkich porad
określających rodzaj zabiegów i odpowiedni termin na ich wykonanie. Z czasem zauważono, że ciała niebieskie wywierały największy wpływ na pogodę, która decydowała o kolejności wykonywania prac gospodarczych i ogrodniczych. Cytowane w niniejszym artykule wybrane kalendarze i poradniki stanowią interesujące świadectwo
zróżnicowanych poglądów autorów. Ich bogate zdobycze intelektualne być może pozwolą w przyszłości na kontynuacje badań nad wpływem ciał niebieskich na rośliny.
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Summary
“Weigh Sun and the Moon Will Find Omen Yield” – Astrological
Advice from the Scope of Growing Plants on the Example of
Selected Calendar and Guides Horticultural from the Eighteenth
and Nineteenth Centuries

The aim of this article is to present the most popular beliefs about the influence of
celestial bodies on cultivation of plants in the eighteenth and nineteenth centuries.
A few examples of calendars and gardening guides have been analyzed. The analysis
includes views both of authors who were supporters of such actions and those
representing a skeptical opinions on the subject. The problem described in the article
is an interesting example of a cultural phenomenon that affected the daily life of
people living in this period.

Piotr Urbanowicz

Wpływ astronomii na filozofię
Józefa Hoene-Wrońskiego
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

W historii nauki, szczególnie zaś w XIX wieku, kiedy to tworzyły się podstawy dzisiejszych dyscyplin naukowych, nie brakuje biografii wybitnych naukowców, którzy
swoimi badaniami obejmowali różne obszary zainteresowań. Jednym z takich intelektualistów jest Józef Hoene-Wroński, łączący w swojej pracy intelektualnej filozofię, nauki społeczne, matematykę oraz astronomię. Te powiązania w szczególnych
momentach biografii polskiego filozofa są zagmatwane z dwóch przyczyn. Po pierwsze sprawiają problem metodologiczny – szczególnie wobec dzisiejszej specjalizacji,
izolacji i instytucjonalizacji danych dziedzin naukowych – w dociekaniu domniemanej istoty działalności Wrońskiego. Po drugie zaś kierują uwagę na rolę astronomii
w XIX wieku.
Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak doświadczenia zdobyte
przez Hoene-Wrońskiego w marsylskim obserwatorium (w latach 1800–1803) przełożyły się na jego system matematyczno-filozoficzny, w którym za pomocą równań
matematycznych filozof opisywał sposoby poznania i dosięgnięcia Absolutu. Hipoteza takiego wpływu nasuwa się w związku z szerokim spektrum działalności, które Wroński podejmował w dziedzinie matematyki, wynalazków, obserwacji gwiazd
i sporządzania tablic wysokości ciał niebieskich, teorii nawigacyjnych. Wychodzę
z założenia, że to bardzo praktyczne podejście do dziedzin związanych z astronomią
warunkowało jego myśl filozoficzną.
W biografii Wrońskiego często zwraca się uwagę na objawienie, które matematyk
miał przeżyć w 1803 roku. W opisywaniu jego myśli filozoficznej wykorzystuje się je
szczególnie jako moment wyjątkowego przełomu i przewartościowania dotychczasowej działalności. Tak o tym wydarzeniu pisał Adam Sikora:
Nagle, w błysku natchnienia, pod ścianą, odsłoniła mu się najgłębsza tajemnica bytu.
Ślepy na ludzkie twarze i głuchy na ludzkie głosy, roztrącając tańczące pary, wybiegł
na ulicę i popędził na kwaterę. Tam właśnie przystąpił do dokonania ostatecznej już
reformy wiedzy ludzkiej1.

1

A. Sikora, Hoene-Wroński, Warszawa 1995, s. 7.
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Tego rodzaju przełom służy badaczom do wyodrębnienia filozofii z szerokiego
spektrum zainteresowań Wrońskiego. Pozwala także na jednoznaczne zdefiniowanie
charakteru danej filozofii. Przypisując jej charakter objawienia, wpisuje się ją w tradycję mistyczną.
W niniejszym artykule pragnę przedstawić powiązanie praktyk astronomicznych
z filozofią Hoene-Wrońskiego. Wychodzę też od innego założenia niż ci badacze
jego twórczości, którzy dążą do jej klasyfikacji według dwudziestowiecznego podziału nauk. Praca w marsylskim obserwatorium figuruje w tych opisach jako zajęcie
drugorzędne i niezwiązane ściśle z filozofią absolutną. Takie rozdzielenie pozostaje
w sprzeczności z postulowaną przez samego Wrońskiego jednością nauk, którą praktykował poprzez zbliżenie matematyki i filozofii, redukuje także istotny z punktu
widzenia nowej antropologii oraz socjologii aspekt samego powiązania nauk.
Uchwycenie tego kluczowego powiązania nie jest jednak rzeczą łatwą. W obszarze
ogólnej działalności Wrońskiego matematyka spotykała się z filozofią, natomiast w rozpatrywanej osobno filozofii racjonalność mieszała się z mistyką. Pisał już o tym Andrzej
Walicki, określając to wymieszanie kategorii jako immanentną cechę jego dzieł:
Współcześni badacze mają prawo traktować filozofię Wrońskiego jako „dość spoisty
amalgamat mistycyzmu i racjonalizmu”, bądź określać ją jako taką koncepcję poznania,
w której nie było właściwie przeciwieństwa między mistycyzmem a racjonalizmem2.

Z przytoczonego powyżej cytatu wynika, że dla współczesnych praktyk opisu filozofia Wrońskiego pozostaje pewnym problemem albo też wyjątkiem od sytuacji,
w której badane przedmioty niejako naturalnie układają się w przeznaczonych dla
nich kategoriach.
Strukturę tego metodologicznego problemu rozpoznał i opisał Bruno Latour
w swojej książce Nigdy nie byliśmy nowocześni. Francuski badacz uważa, że wyodrębnienie nauki z ogółu życia społecznego, specjalizacja nauk, ich wzajemne przeciwstawienie to nic innego jak proces „puryfikacji”. Pojęcia zostają oczyszczone ze swoich
relacji z innymi pojęciami, przyczyniając się do powierzchownego rozumienia tego,
co społeczne. Jednak główną konsekwencją tego procesu jest wzmożenie hybrydyzacji. Puryfikacja, która jest procesem świadomym, przyczynia się do jeszcze większego
pomieszania przedmiotów, co odbywa się często nieświadomie, a więc poza kontrolą. To, co uważamy za objaw cywilizowania, to abstrakcyjny system rozdzielonych,
oczyszczonych pojęć, za pomocą którego opisujemy rzeczywistość. Tym samym sytuujemy się w przeciwieństwie do prymitywnych kultur mieszających magię, religię,
naukę, medycynę, prawo itp. Nigdy nie byliśmy nowocześni, ponieważ puryfikacja
przyczynia się do tego samego pomieszania kategorii, które charakteryzuje według
nas kultury przednowoczesne.
2
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Stąd wniosek, że wszystkie kultury mają charakter przednowoczesnych hybryd.
Według Latoura, aby nie wpaść w pułapkę puryfikacji, należy świadomie zwrócić
uwagę na powiązania między przedmiotami. Jak pisze, w badaniach „zaczynamy […]
od przejść i relacji, nie akceptując jako początku żadnego bytu, który nie bierze się
z samych tych relacji”3.
Podobną perspektywę proponują badacze związani ze szkołą STS (science and
technology studies), czyli studiów nad nauką i technologią. Jak pisał Steven Shapin:
Empiryczna socjologia wiedzy musi dokonać więcej niż tylko wykazać niedookreślenie
[underdetermination] wyjaśnień naukowych; musi ona pójść dalej i pokazać, dlaczego
stworzono [produce] poszczególne wyjaśnienia i dlaczego były używane. Musi ona dokonać tego poprzez odsłonięcie historycznie uwarunkowanych związków pomiędzy wiedzą
a interesami różnych grup społecznych w ich układach intelektualnych i społecznych4.

Przedstawiciel szkoły edynburskiej proponuje, aby takie naukowe wyjaśnienia, które
opisują dane zjawisko naturalne, badać w odniesieniu do ich społecznych powiązań.
Jako przykład podaje spór wokół odkrycia Neptuna. Brytyjski astronom John Couch
Adams i francuski naukowiec Urbain Le Verrier w 1846 roku ogłosili niezależnie
istnienie nowej planety – Neptuna. Rok później na podstawie rozprawy francuskiego
astronoma amerykański badacz Sears Cook Walker oszacował orbitę planety, która
znacznie różniła się od pierwotnego wyniku Le Verriera. Pozostało do rozstrzygnięcia
pytanie, czy ciała niebieskie, których orbity oszacowali Amerykanin i Francuz, są
tymi samymi planetami. Amerykanie twierdzili, że to inne obiekty, natomiast Francuzi, że te same, wskazując na szeroki margines błędu zawarty w metodzie obliczeń.
Podczas gdy stanowisko Francuzów wynikało z chęci utrzymania obrazu egalitarnej,
silnej i przewidującej nauki, Amerykanie mogli sobie pozwolić na odmienne zdanie,
ponieważ nie zaangażowali żadnych środków w wizerunek nauki jako takiej5.
Akcentowanie roli objawienia w filozofii mesjanizmu tak, jak czyni to Adam Sikora w przywołanym powyżej opisie „błysku natchnienia” na balu, zaciemnia istotny
aspekt myśli Wrońskiego. W 1803 filozof rezygnuje ze stanowiska w obserwatorium
i rozpoczyna pracę nad swoją koncepcją mesjanizmu w dziele Apodyktyka mesjanistyczna, nieodparcie ustanawiająca prawdę na ziemi – czyli genetyczny rozwój wszelkich
rzeczywistości przez Prawo Tworzenia6. Tym samym jako pierwszy wprowadza on do
literatury pojęcie mesjanizmu. Jest to jednak zupełnie inny mesjanizm niż ten, który
zdominuje myśl polską w latach 40. XIX wieku za sprawą Adama Mickiewicza, Karola
3
4

5
6
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Libelta, Bronisława Trentowskiego, Augusta Cieszkowskiego i innych. Sam Wroński
tak określał po latach tę różnicę – pisząc o sobie w trzeciej osobie liczby pojedynczej:
Mistycy, których przeciwnikiem jest p. Wroński, nie są czem innem, tylko poetami
anarchii, jakim jest notorycznie Mickiewicz. […] Mesyanizm Wrońskiego nie jest
nową religją, jak niegodny falsyfikat Mickiewicza, i nie dąży do utworzenia sekty. Jest
on ścisłym wynikiem z przesłanek chrześcijaństwa i filozofii; jest to n a u k a o A b s o l u c i e , uzupełniająca wszystkie objawienia częściowe. Doktryny tej autor nie podaje za
natchnienie poszczególne, lecz przedstawia ją jako o d k r y c i e n a u k o w e , d o s t ę p ne badaniu, a którego podaje dowody najbardziej racyonalne
i p r z e k o n y w a j ą c e [podkr. – P.U.]7.

Zapis ten chętnie wydobył związany ze szkołą pozytywizmu w Polsce Władysław Kozłowski, starając się przerzucić pomost między wątkami oświeceniowymi w pracach
Wrońskiego i nową religią ludzkości Auguste Comtego. Powyższe słowa ukazały się
drukiem w 1852 roku w paryskim „Le Moniteur”. Widać, że Wroński zdawał sobie
sprawę, iż jest twórcą pojęcia mesjanizmu oraz że zostało ono zdewaluowane przez
„poetów anarchii” w latach 40., szczególnie zaś przez Mickiewicza. Celem manifestu było odróżnienie epifanicznych i naukowych podstaw doktryny o Absolucie.
Wroński twierdził, że odkrył ostateczny cel ludzkości oraz środki dążenia do niego za
pośrednictwem metody naukowej, a ściślej – matematycznej.
Mesjanizm Wrońskiego był swoistym konglomeratem irracjonalno-racjonalnym.
Jak pisał Andrzej Walicki: „Koncepcja ta może się wydawać skrajnie irracjonalistyczna […] zarazem jednak było to kolosalne rozszerzenie zakresu i atrybutów rozumu,
podniesienie go do rangi rozumu absolutnego”8. Po pięćdziesięciu latach Wroński
zarzekał się, aby zapoczątkowaną w 1803 roku filozofię mesjanizmu traktować jako
projekt naukowy. Takiego mesjanizmu nie można badać wyłącznie za pomocą kategorii filozoficznych lub teologicznych. Wymaga on szerszego spojrzenia, które postuluje przywołana wcześniej w osobie Stevena Shapina szkoła edynburska. Mesjanizm
bowiem, jak zauważał Walicki, to zastosowanie pojęć z kategorii religijno-millenarystycznej do „politycznych problemów współczesności”9. Niezależnie od tego, z czym
dany filozof wiąże jego pochodzenie, mesjanizm sytuuje się wobec społecznych
i intelektualnych układów – jak pisał Shapin. Jeśli Wroński dodatkowo wskazuje na
naukowe podstawy swojej „nauki o Absolucie”, sam niejako wiąże metodologię tej
nauki z innymi, jak matematyka czy astronomia. Wychodząc naprzeciw manifestowi
Wrońskiego, chciałbym więc przedstawić, jak dorobek astronomiczny rzutuje na inne
odkrycie naukowe, które autor wykorzystuje do określenia swojego mesjanizmu.
W 1800 roku Wroński przyjeżdża do Marsylii. Tutaj ostatecznie rezygnuje z kariery wojskowej, którą rozpoczął wraz z wybuchem insurekcji kościuszkowskiej,
7
8
9
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a potem kontynuował w armii rosyjskiej, by ostatecznie próbować związać się z legionami generała Jana Dąbrowskiego. Wykształcenie matematyczne pozwala mu prowadzić prywatne lekcje oraz udzielać się publicznie w konstruowaniu wynalazków.
I tak w roku przyjazdu do Marsylii buduje maszynę hydrauliczną, którą finansuje
lokalne Towarzystwo Medyczne. Dzięki temu wynalazkowi uzyskuje tytuł naukowy, co z pewnością pomaga mu wówczas w nawiązaniu kontaktu z Jérôme’em de
Lalande’em. Ostatecznie ten utytułowany astronom francuski pomaga Wrońskiemu
w uzyskaniu posady w marsylskim obserwatorium10.
Pod koniec tego samego roku Wroński publikuje pracę dotyczącą astronomii.
Dzieło O aberracji ruchomych ciał niebieskich i o różnicach w pozornym ruchu niebieskich ciał zawierało w sobie nową metodę obliczania poprawek w odniesieniu do położenia planet oraz Księżyca. W pracy tej, jak pisze Sławomir Jastrzębiec-Kozłowski,
Wroński przekonuje, że dotychczasowa metoda korygowania danej aberracji (czyli
tzw. pozornego ruchu ciał niebieskich) jest błędna. Nowa metoda Wrońskiego dała
jednak te same wyniki co ta przez niego krytykowana. Przekonany o swojej racji
młody astronom uznał więc, że obliczenia, które podejmowali wcześniejsi badacze,
tylko przypadkowo powielają jego prawidłowe kalkulacje.
Z punktu widzenia ówczesnej nauki krytyka Wrońskiego była bezpodstawna.
Przywołuję jednak kontekst tego dzieła, żeby pokazać, że już w początkach pracy
w obserwatorium badacz zauważa problem, którego rozwiązanie będzie proponował
w swojej koncepcji powszechnej reformy nauki. Nowa metoda liczenia poprawek
aberracji była krokiem ku zaczepieniu wiedzy w absolutnym rozumie. Konieczność
reformy nauki stanowiła pokłosie błędnego, jak mniemał Wroński, przeświadczenia Immanuela Kanta o niemożności dosięgnięcia Absolutu. Kant, którym Wroński
pierwotnie inspirował się w swojej filozofii, w tym punkcie rozważań błędnie
potraktował wiedzę (rozum) i byt obiektywny jako coś heterogenicznego. […]. Doprowadziło to w rezultacie do dualizmu wiedzy i bytu, świata zjawiskowego i noumenalnego.
Aby przezwyciężyć to ograniczenie, należy oba wyprowadzić z zasady wyższej: z Absolutu11.

Reforma nauki miała opierać się na „prawie tworzenia”. Istotne w zrozumieniu tego
prawa są jego matematyczna struktura oraz szczególny typ poznania i zastosowania.
Jak wyjaśnia to Wiesław Wójcik:
Prawo tworzenia ukazuje dwie drogi: drogę poznawczą „w górę”, gdy docieramy do
samej rzeczywistości Absolutu i uzyskujemy moc tworzenia, oraz drogę „w dół”, kiedy
opierając się na poznanych zasadach, tworzymy rzeczywistość12.

10
11
12

Por. S. Jastrzębiec-Kozłowski, op. cit., ss. 11–12.
R. Murawski, System filozoficzny Hoene-Wrońskiego [w:] Hoene-Wroński. Życie, matematyka i filozofia, red. P. Pragacz, Warszawa 2008, ss. 28–29.
W. Wójcik, Hoene-Wroński jako wizjoner i reformator matematyki [w:] Hoene-Wroński. Życie…, s. 90.
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Nauka według Wrońskiego powinna opierać się na zasadach bezwzględnych. Jedyną możliwością uzyskania bezwzględnej teorii poznania jest wywiedzenie jej z Absolutu. W praktyce oznacza to, że aby uzyskać absolutną jedność wiedzy naukowej,
należy podporządkować jej zasady językowi matematyki, ponieważ świat został skonstruowany według zasad, które uchwycić może tylko ta dziedzina wiedzy. Ponadto
reforma nauk miałaby składać się z uproszczenia metod analizy, a także znalezienia
czegoś, co można by określić prawzorem, to znaczy dojścia do takiego etapu wiedzy,
że: „wszystkie prawa matematyki będą wtedy wynikały z jednej uniwersalnej zasady
najwyższej traktowanej jako prawda absolutna”13.
W 1810 roku udało się Wrońskiemu uzyskać odpowiedź na przedłożoną Akademii Nauk w Paryżu rozprawę Pierwsza zasada metod analitycznych. Sformułowane przez niego „Prawo Najwyższe” doczekało się pochlebnej opinii Josepha-Louisa
Lagrange’a, matematyka, astronoma, członka tej instytucji, który osobiście zaprosił
Wrońskiego do Paryża. Choć Akademia sformułowała pewne uwagi pod adresem
Wrońskiego, między innymi o zbytniej ogólności omawianego prawa i nieuwzględniania dokonań innych matematyków, złożyła młodemu uczonemu propozycję
współpracy. Badacz jednak kategorycznie ją odrzucił14.
„Prawo Najwyższe” dotyczyło rozwijania funkcji w szereg. Ogólność, którą zarzucali Wrońskiemu recenzenci Akademii, argumentowali oni tym, że „wzór podany
przez Wrońskiego pozwala otrzymać wszystkie znane wzory na rozwinięcie funkcji”15.
Nie bez znaczenia pozostaje tutaj nazwa tego prawa, które, jak pisze Piotr Pragacz,
wyrażało fascynację możliwością „przejścia do nieskończoności”16. Prawo Najwyższe
było więc pewną praktyczną realizacją „prawa tworzenia”. Wroński dotarł do absolutnego prawa, w którym zawierały się inne, bardziej szczegółowe metody. Ogólność
w optyce autora była „najwyższością” tego prawa, natomiast rażące ignorowanie dokonań innych uczonych rozumiał Wroński zapewne jako dowód na bezwzględność,
czyli wywiedzenie swojego prawa z Absolutu.
Astronomia początku XIX wieku to przede wszystkim sztuka przekładania obserwacji na arkusze matematyczne. Jak pisze David Alan Grier, w XIX wieku: „astronomia była dominującym obszarem badań naukowych, a także dyscypliną, która wymagała największej ilości kalkulacji”17. Dominacja astronomii przypadała również na
okres, gdy „granice praktyki naukowej nie były dokładnie zdefiniowane, stąd wielu
naukowców poruszało się swobodnie między wyuczonymi dyscyplinami”18. Ogromne ilości obliczeń, które musiały być wykonane na potrzeby ustalenia pozycji ciał
niebieskich, wymagały odpowiednio zorganizowanej pracy. Astronomowie dążyli do
13
14
15
16
17
18
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Ibidem, s. 100.
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opracowania metody pozwalającej na jak największą precyzję obliczeń przy jednoczesnym skróceniu czasu ich wykonania.
Jak twierdzi Grier, astronomowie mogli uzyskać większą precyzję oraz przyspieszyć obliczenia za pomocą dwóch wynalazków. Jeden z nich stanowiło zastosowanie
rachunku różniczkowego i całkowego (ang. calculus), który do matematyki wprowadził Isaac Newton, a w astronomii upowszechnił brytyjski uczony Edmund Halley.
Ogólnie rzecz ujmując – „rachunek różniczkowy i całkowy jest matematyką aktywności fizycznej, matematyką zmiany – która zgłębiając naturę ruchu, dzieli ją na
wiele pomniejszych jednostek”19. Innym istotnym procesem zachodzącym w obserwatoriach na przełomie XVIII i XIX wieku było wcielenie idei podziału pracy,
którą sformułował ekonomista Adam Smith w swojej głośnej książce Badania nad
naturą i przyczynami bogactwa narodów (1776). Podobnie jak rachunek różniczkowy
i całkowy wymuszał rozdrobnienie pracy obliczeniowej na mniejsze jednostki, tak
Smithowski podział pracy przy względnie prostych obserwacjach miał dostarczyć pozytywnych efektów.
W dziedzinie astronomii efekty były mierzone nie tyle abstrakcyjnymi kryteriami
nauki, ile raczej możliwością ich zastosowania w astronawigacji. Obserwacja nieba
miała służyć przede wszystkim udoskonalaniu żeglugi morskiej poprzez ułatwienie
sposobu wyznaczania pozycji statku. Tę zależność astronomii od celów politycznych
bardzo trafnie określił Jérôme Lalande: „Możliwe, że marynarka wojenna potrzebuje
astronomów, ale pewne jest, że astronomowie potrzebują ministra marynarki”20. Nic
więc dziwnego, że organizacja pracy przypominała tę, którą na przykładzie fabryk
opisywał Adam Smith. Założenie, iż może być ona rozdzielona na wiele stanowisk,
a następnie złożona przez osobę o odpowiednich kompetencjach, stało się wzorem
dla organizacji prac wokół nowych tablic wysokości ciał niebieskich. Grier przywołuje jako przykład21 projekt opracowania almanachu dla potrzeb żeglugi, zleconego
przez brytyjską admiralicję Nevilowi Maskelyne’owi. Astronom miał zorganizować
swoją kadrę obliczeniową (computers) tak, jak było to przyjęte w przemyśle bawełnianym. Pracownicy otrzymywali odpowiednie materiały i narzędzia od firmy, która
ich zatrudniła, i chałupniczo wykonywali odpowiednie obliczenia. Maskelyne miał
kontrolować prace oraz zdobyte w ten sposób dane, czego wynikiem stał się opublikowany w 1766 „The Nautical Almanac”. Zatrudnionych w przemyśle astronomicznym matematyków Grier nie waha się porównać do ludzkich komputerów. Zakres
ich obowiązków, podobnie jak w przypadku wykorzystywanych dzisiaj maszyn, odpowiadał tylko i wyłącznie przeliczeniu otrzymanych danych.
19
20

21

Ibidem, s. 12.
„Si la Marine a besoin des astronomes, les astronomes ont besoin du ministre de la Marine”. Cyt. za:
G. Boistel, Training Seafarers in Astronomy. Methods, Naval Schools, and Naval Observatories in
Eighteenth- and Nineteenth-Century France, tłum. D. Aubin, Ch. Bigg [w:] The Heavens on Earth.
Observatories and Astronomy in Nineteenth-Century Science and Culture, red. D. Aubin, Ch. Bigg,
O. Sibum, Durham–London 2010, s. 148.
Por. D. Grier, op. cit., s. 30.
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Niewykluczone, że sam Wroński stał się elementem takiej „maszyny”, obejmując
stanowisko w marsylskim obserwatorium. Rozdrobnienie prac, którego zapewne był
świadkiem i uczestnikiem, mogło skierować go ku idei zjednoczenia poszczególnych
metod analitycznych w absolutnym rozumie – twierdził, że sam był jego wybranym
przedstawicielem i rewelatorem. Jednak uczestnicząc w życiu instytucji naukowej
swojej epoki, w specyficzny sposób przetworzył ideę postępu, która zasilała jego utopijną wyobraźnię. To właśnie w dziedzinie astronomii ogłaszano najwięcej konkursów na udoskonalanie tablic astrologicznych oraz wynalazki ułatwiające nawigację na
morzu. I tak na przykład w 1820 roku Wroński udał się do Anglii, aby ubiegać się
„o nagrodę konkursową w związku z zagadnieniem pomiaru długości geograficznej
w nawigacji”22. Niestety wyprawa skończyła się niefortunnie dla uczonego, którego
pracę uznano za zbyt teoretyczną, zaś jego przyrządy astronomiczne zostały zarekwirowane przez celników na granicy.
Wroński włączał się raz po raz do wyścigu w doskonaleniu metod obserwacyjnych
i analitycznych – czy to jako inżynier konstruujący swoje wynalazki, czy też w pracach poświęconych ulepszeniom w dziedzinie matematyki, astronomii i geodezji.
Na płaszczyźnie filozofii uznawał, że historyczny postęp prowadzi przez erę fizyczną,
w której człowiek jest uzależniony od przyrody, do ery absolutnej, w której jednostka
poprzez emancypację rozumu staje się całkowicie niezależna od natury. Wiedza ma
więc swój cel – ostateczny triumf rozumu nad wszelkimi uwarunkowaniami. Takie
założenie wywodzi się moim zdaniem właśnie z wizji postępu jako stopniowej eliminacji aberracji, które wymuszały niejako prześcigające się w technologiach żeglarskich mocarstwa. Jak sam Wroński pisał w Filozofii krytycznej odkrytej przez Kanta
(1803): „Odczułem wreszcie satysfakcję, kiedy zdołałem przewidzieć, że w najdalszej
nawet przyszłości niemożliwy będzie najlżejszy choćby sceptycyzm”23. W tym wypadku, choć prawdopodobnie jego teoria reformy wiedzy była wyrazem sprzeciwu
wobec podziału pracy w instytucjach naukowych, filozof staje się kontynuatorem
ekonomicznej myśli XVIII wieku.
Język matematyki stosowanej w astronomii stawał się dla Wrońskiego podstawą
opisu struktury świata. W cytowanym wyżej dziele uczony twierdził, że filozofia dąży
do tego, „aby odkryć – uporządkowaną a priori – t a b l i c ę [podkr. – P.U.] wszystkich możliwych określeń istnienia”24. To przeświadczenie Wrońskiego o przewodniej
roli matematyki w poznaniu Absolutu wywodzi się z procesu ujednolicenia miar, zapoczątkowanego pod koniec XIX wieku we Francji. Jak wskazują David Aubin, Charlotte Bigg i Otto Sibum w swoim artykule, ustandaryzowanie miar było w astronomii
– obok procesu instytucjonalizacji i centralizacji – kolejnym usprawnieniem badań
naukowych. „Uniwersalne standardy okazały się dla astronomów bezwzględnym
22
23
24
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warunkiem komunikacji w sieci rozproszonych obserwatorów”25. Problem, który
pojawił się pierwotnie na polu działalności astronomów, przeniknął do życia publicznego. Myślę, że nie pozostawało to bez wpływu na Wrońskiego. Jak wynika z powyższego cytatu, wierzył on w możliwość rozpisania struktury rzeczywistości za pomocą
apriorycznych miar i metody tabelarycznej.
Na początku XIX wieku to obserwacja była główną metodą prowadzenia badań
jakościowych. Zjawiska fizyczne stawały się dla obserwatorów podstawą do opracowywania powszechnych praw za pomocą wzorów matematycznych. W obserwatoriach uprawiano szerokie spektrum nauk. Kartografia, geodezja, meteorologia, fizyka
i statystka – wszystkie włącznie z astronomią opierały się na obserwacji. Podczas
gdy uniwersytety i akademie dążyły do rozłączenia nauki według pewnego klucza
metodologicznego poszczególnych dyscyplin, w obserwatoriach owe dyscypliny składały się w całość26. Mimo że ich aktywność podążała w innych celach, bazowały one
w większości na tych samych danych.
Niewykluczone, że właśnie to doświadczenie współobecności różnych dyscyplin
naukowych podsunęło Wrońskiemu zasadę o harmonijnej jedności nauk. Jak pisał:
„Zacząłem się posługiwać znalezioną zasadą i odczułem satysfakcję płynącą z dostrzeżenia w naszej wiedzy owego p o r z ą d k u w z a j e m n e j z a l e ż n o ś c i [podkr. –
P. U.], wzajemnego związku, onej jedności, którą tak miłuje rozum”27. Podstawa
matematyczna każdej z dyscyplin swoiście przeliczanych w obserwatoriach wpłynęła
również na to, że filozof traktował matematykę jako naukę o podwójnej funkcji. Autotetyczna funkcja matematyki polega na opisywaniu rzeczywistości, a więc na przykład w tworzeniu przez Wrońskiego tablicy istnień (autotezja to u Wrońskiego zdolność do samoustanawiającego się rozwoju); natomiast dział, który nazywał „technią”,
dotyczył kreowania rzeczywistości za pomocą prawa tworzenia. Te techniczne funkcje
matematyki, w których miała ona łączyć się z filozofią i polityką, Wroński realizował
między innymi pisząc „listy władców Europy, instruując ich, jak powinni sprawować
rządy – które – […] zawierały dokładne wzory matematyczne, jak rządzić”28. Astronomia pośrednio przyczyniła się do powstania statystyki. Notowanie pozycji gwiazd
przeniosło się na obserwowanie specyficznych właściwości życia politycznego, czemu
można się przyglądać na przykładzie „wzorów rządzenia”, oraz społecznego (Wroński
był również autorem Odezwy do narodów słowiańskich o przeznaczeniu świata). Tę
zależność statystyki od astronomii widać nie tylko zresztą u Wrońskiego, ale także
u belgijskiego astronoma i kryminologa Adolphe’a Quételet’a29.
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Powyższe rozważania prowadzą więc do wniosku, że praktyki naukowe obserwatorium, w którym filozof pracował bezpośrednio przed ustaleniem podstaw swojego
mesjanizmu, uwarunkowały jego teoretyczne i praktyczne dążenie do Absolutu. Starałem się ująć te wątki w filozofii Hoene-Wrońskiego, które mogą okazać się niejednoznaczne z punktu widzenia współczesnej wiedzy naukowej. Badacze, których opinie przywołałem, twierdzą, że twórczość dziewiętnastowiecznego naukowca musiała
zostać najpierw dostosowana do pojęć odpowiednich dyscyplin naukowych, aby jej
sens stał się jasny. Tymczasem metodologie zastosowane w tej pracy wskazują, w jakim
stopniu filozofia Wrońskiego wynikała z astronomii. W tym miejscu warto raz jeszcze
przywołać stanowisko Andrzeja Walickiego, twierdzącego, że mesjanizm jest filozoficzno-religijną próbą przepracowania postępu. Analizując wybrane fragmenty obszernego
systemu absolutnego Wrońskiego, można dostrzec, że choć dziś mesjanizm pozostaje
na antypodach tego, co uważane za naukowe, był on jedną z tych sił, które stanowiły
podstawę nowożytnego modelu nauki – funkcjonującego także obecnie.
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Summary
The Impact of Astronomy on the Philosophy
of Józef Hoene-Wroński

The aim of this essay is to embed the philosophy of Józef Hoene-Wroński in a context of astronomy at the beginning of the nineteenth century. By using methods of
Bruno Latour’s new anthropology and Steven Shapin’s sociology of scientific knowledge I investigate how the messianism of Wroński is related to the features of astronomy of eighteenth and nineteenth century. The paper leads to a conclusion that an
astronomical experience of Wroński, which was hitherto omitted in the history of
philosophy, is crucial to fully comprehend his absolute philosophy.

Anna Maćkowiak

Mythical Universes of ThirdMillennium Religious Movements:
The Church of the Flying Spaghetti
Monster and Matrixism
Institute of Religious Studies of Jagiellonian University

Introduction and conceptualization
The Church of the Flying Spaghetti Monster (FSM) and Matrixism have created extended mythical universes. These two third-millennium religious movements deliver advanced cosmogonies and cosmologies. My aim is to analyse and compare them. The
description of these phenomena needs to begin with the general conceptualization.
Labelling new religious movements such as Matrixism and the Church of the
Flying Spaghetti Monster is very problematic, they can be recognized under different
terms: fiction-based religions, joke religions, invented religions, alternative spiritualties, postmodern, consumer and hyper-real religions. I find the first two terms most
useful while describing the Church of the FSM and Matrixism.
Professor Carol M. Cusack, the author of the only existing monograph pertaining to the invented religions1, described both Matrixism and the Church the of the
Flying Spaghetti Monster. Even though her definition of invented religions is not
helpful for this analysis2. Markus Altena Davidsen introduced the classification of
fiction-based religions as opposed to history-based religions. In fiction-based religion
“[…] fictional texts are used as authoritative texts”3, and fiction is “[…] any literary
narrative which is not intended by its author to refer to events which have taken
place in the actual world prior to being entextualised”4. Moreover, Scott Simpson
1
2

3
4

C. M. Cusack, Invented Religions: Imagination, Fiction and Faith, Farnham 2010.
According to C. M. Cusacks, invented religions, unlike traditional religions, “[…] are openly defying the web of conventions that surround the establishment of new religions, which include linking
the new teaching to an existing religious tradition […]”. Ibidem, p. 1. This is not the case of either
Matrixism or the Church of the FSM.
M. A. Davidsen, Fiction-based religion: Conceptualising a new category against history-based religion
and fandom, “Culture and Religion”, 2013, no. 14 (4), p. 384.
Ibidem, p. 384.
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described the phenomenon of joke religions5. According to his definition, joke religions are “para-religious movements, invented primarily to amuse the authors and
their audience, which extend beyond simple literary fiction to take on an approximation of many of the dimensions of real religious movements”6. I find the terms:
fiction-based religion (defined by Markus A. Davidsen) and joke religion (defined by
Scott Simpson) most adequate and useful while describing the Church of the FSM
and Matrixism.
Matrixism and the Church
of the Flying Spaghetti Monster
Matrixism is, or rather was7, an internet religion inspired by stories concerning
the world of the Matrix. It was based on The Matrix8, the legendary science-fiction
film released in 1999, its sequels (The Matrix Reloaded from 20039, The Matrix Revolutions from 200310), and its media franchise (animated films, comic books, video
games). The Wachowskis’ trilogy galvanized numerous philosophical comments
and comparisons. Scholars were finding motifs derived from the philosophy of Plato, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, and Baudrillard in the films11. The Matrix
and its sequels raise deeply religious matters, in these films we can find elements
characteristic of various traditions: Buddhism, Christianity, Gnosticism, Judaism,
Islam...12 Moreover, the narrative about the world of the Matrix is an “[...] example
of modern-day myth making”13, a classical story of a hero’s journey14, a foundation
myth of a new, minor religion that did not last long.
In the course a brief history of Matrixism or the path of the One, around 2000
Pathists (followers or this path) registered their membership via email. The religious
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
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movement was introduced in 2004 on a website www.geocities.com/matrixism15.
That year was a starting point of the history of Pathists. Nevertheless, they claimed
that the history of Matrixism was much longer, it could be traced back to 1911
and linked to the Baha’i faith.16 In 2008, the original Matrixism website was shut
down together with the Geocities web hosting service. And therefore, since 2008 this
internet religion has been in its moribund condition.17 Matrixism has disappeared
and there are not many signs of it: the original website is not active, other internet
representations of this movement (www.newmatrixism.com, www.matrixism.org18)
have vanished.
In 2005, a few months after the introduction of Matrixism, physics graduate
Bobby Henderson wrote an open letter to Kansas School Board.19 His aim was to
protest against the decision allowing the theory of Intelligent Design, a quasi-scientific manifestation of Creationism, to be taught in science classrooms along with the
theory of evolution. Henderson claimed that he was of strong belief and he had evidence that the Flying Spaghetti Monster created the universe. On behalf of 10 million of Pastafarians, he demanded to include the Flying Spaghetti Monster in science
curriculums. Moreover, Henderson posted that letter on his website,20 and received
a lot of attention.21 Besides, more extensive holy books of Pastafarianism were written. Bobby Henderson’s The Gospel of the Flying Spaghetti Monster22 was published by
Villard in 2006. Later on, the adherents of the FSM prepared The Loose Canon.23 The
publication which is divided into two parts: The Old Pastament and The New Pastament, is an obvious parody of the Bible. There are numerous incongruences, biblical
references and mockeries in the holy texts of the Church of the Flying Spaghetti.
Bobby Henderson established the Church of the Flying Spaghetti Monster because
he was “[...] dedicated to keeping Intelligent Design (ID) out of public school science classrooms”24. However, since 2005 the Church has undergone an evolution,
15
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Matrixism: The path of the One [on-line:] http://web.archive.org/web/20081225091136/http://
www.geocities.com/matrixism/ [09.05.2016].
Ibidem.
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New Mythologies, and Symbolic Pilgrimages [in:] Handbook of Hyper-Real Religions, ed. A. Possamai,
Leiden 2012, p. 114.
B. Henderson, Open Letter To Kansas School Board [on-line:] http://www.venganza.org/about/openletter/ [09.05.2016].
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D. E. Cowan, Religion on the Internet [in:] The SAGE Handbook of the Sociology of Religion, eds. J. A. Beckford, N. J. Demerath III, London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore 2007, pp. 360–361.
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gained popularity, interests, media attention, and sometimes even official recognition. Therefore, Bobby Henderson wrote in 2010 that “FSM still going strong
though after 5 years we’re at that dangerous place where we either become more real
or more fake and both worry me. Don’t want the church of FSM turning into Scientology or Mormonism”25. Today Pastafarianism is the most recognizable joke religion
in Poland, as well as worldwide. The members of the Polish Church of the FSM are
tenaciously struggling for a state recognition26.
The mythical universe of „The Matrix” trilogy
and Matrixism
The Wachowskis’ trilogy brings up cosmological questions, The Matrix and its sequels ask about the nature of reality, the difference between actuality and illusion,
the purpose and the destiny of the world and humanity. The adherents of the path
of the One individually reinterpreted the mythical cosmos, which was presented in
The Matrix trilogy27. Nevertheless, due to the moribund condition of Matrixism, we
are able to find little information on their interpretations. We can learn something
about Pathists’ worldviews from what is left from the original Matrixism website.28
The adherents of the path of the One were required to analyse and interpret
on their own, because “[…] Matrixism is similar to the Protestant Reformation in its
innovation that people should read and interpret the Bible for themselves instead of
relying on priests to do it for them”29. Texts that Pathists should research individually
were listed online. They included primarily the Wachowskis’ trilogy and also: Aldous
Huxley’s books, The Chronicles of Narnia by C. S. Lewis, Bhagavad Gita, the Bible,
the Quran, a book about lacrosse...30 According to the Geocities website, Matrixism
was created by “the Wachowski brothers for the most part but also Aldous Huxley,
C. S. Lewis and Abdul Baha” and they “[…] have stood on »the shoulders giants«
men like the Buddha and Jesus Christ”31. These lists give us information about Matrixism’s beliefs. Firstly, “the path of the One does not have an exclusivity clause as
part of its canon”32, the authors of the website even encouraged readers to follow
another religious path at the same time. They made several references to the Baha’i
25
26
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30
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faith. It linked their teaching with the older, well-established belief system, which
emphasizes unity and harmony between religions. Secondly, inspirations from Aldous Huxley’s and C. S. Lewis’s texts are closely linked to illusion – the leitmotif of
both The Matrix trilogy and Matrixism. In order to examine the subject of illusion,
we should take a look at the world of the Matrix.
The Wachowskis’ trilogy tells a story that takes place in two different worlds: Matrix and “the desert of the real”33. The matrix is a neurointeractive simulation within
the computer environment. Here the viewer is introduced into the world that has
been pulled over peoples’ eyes to blind them from the truth and create the prison for
their minds34. However, that world of illusions is also “[...] an intermediary realm
between Neo’s earthy existence and the source that is his cosmological origin”35 and
a place where the awaken ones develop. The Matrix pictures “the desert of the real”
in approximately 2199 CE. This pessimistic reality is divided into three significant
parts: fields of human beings, Zion – the last remaining human city and the Machine
City, a place where Neo goes in the third part of the trilogy36 in order to fulfil the
prophecy, which requires saving the world and humanity.
The Matrix gave the followers of the path of the One “[...] an apocalyptic prophecy regarding a messiah and his role in bringing about world peace”37. According to
The Matrix trilogy, our year numbering system is wrong. Pathists did not understand
this fact literally, the year 2199 simply indicates that the fulfilment of the prophecy will
take place after the year 1999, and “[…] the exact day may be closer to 2199 […]”38.
The adherents of Matrixism interpret “computer simulation” as a metaphor of
rules and values of our shallow consumer society:
Matrixism looks at the »computer simulation« aspect of The Matrix as a metaphor for
the rules, norms and values of our current society. This metaphor also refers to hyperreality (i.e. television, radio, internet, etc.) which effects people in much the same way
as raw (i.e. real) experience39.

Apparently Pathists were critical about the illusory contemporary world. They
were seeking authenticity somewhere else, beyond the metaphor of Matrix and in
altered states of consciousness caused by psychedelic drugs40.
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The world of illusions inside the Matrix has been compared by Idris Samawi Hamid41 with Islamic dunyā and by Michael Barnnigan42 with Buddhist maya. Dunyā is
a phenomenal world of illusion and slavery, a place where our superficial desires lie:
It is the realm of which we are immediately conscious. It is a phenomenal world wherein lie our immediate desire s and attachments. It is an ephemeral world whose objects
of desire do not last. It is a universe where one is not free except as a slave to one’s own
desires. It is a place where the initial choice that brought us into existence has been
forgotten and buried very deep into the recesses of consciousness. Yet most of us accept
this world as ultimately real and are completely enslaved by it43.

Also Buddhism teaches that the world we live in is maya, ‘an illusion’. What is
the nature of this illusion? Michael Brannigan gave the example of Mahayana
interpretation:
[...] The illusory nature of the world consists in our knowledge of the world. This is, the
concrete world does exist, but our views and perception of this reality do not match the
reality itself. The image in the mirror is not the reality that is in front of the mirror [...]44.

Why did the Wachowskis use so many mirror-reflections? Brannigan points out
that they reminded “[...] us that we need to be careful not to place too much importance on the images that are reflected”45. Mirrors in Buddhism and in The Matrix trilogy are “[...] symbolizing the mental act of reflection, examination, thinking
through”46. The Wachowskis used several motifs derived from Buddhism in the trilogy. Probably the most obvious Buddhist reference can be found in a scene from
The Matrix that takes places in the Oracle’s flat. There Neo meets a bold boy who
wears monk’s robe. While the boy is bending a spoon with the power of his mind,
the viewers can observe Neo’s mirror-reflection on the utensil:
Boy: Do not try to bend the spoon. That’s impossible. Instead... only try to realize
the truth.
Neo: What truth?
Boy: There is no spoon.
Neo: There is no spoon?
Boy: Then you’ll see, that it is not the spoon that bends, it is only yourself47.
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This scene refers not only to the concept of maya, but also to the Chan Buddhist
teachings of Hui-neng. It brings to mind his sutra about a flag:
[…] the wind was blowing a flag. One monk said it was the wind that was moving.
Another monk said it was the flag that was moving. They wouldn’t stop arguing, so
I stepped forward and said, »It isn’t the wind that’s moving, and it isn’t the flag that’s
moving. It’s your minds that are moving«48.

The Wachowskis, who were recognized as the creators of the path of the One,
portrayed the Architect and the Oracle as supernatural beings, the designers of the
world of the Matrix. The Architect manifests the Source – the ultimate origin of the
programs, the Matrix, the machines, Neo and the others. According to Idris Samawi
Hamid, the source corresponds with Neoplatonic principle of reality, the beginning
of the chain of emanations – the First Intellect, the Universal Intellect, or the One49.
The Architect is the father of the Matrix, he strives for balancing the equation with
the harmony of mathematical precision. He created six versions of the Matrix, the
first one was perfect and, in the same time, it was a monumental failure.50 The Oracle
is the mother of the Matrix, she unbalances the equation, represents choice, abnormality, and possibility. At first sight, we notice a conflict between the creators, but in
fact they complement each other, “[...] the Oracle works (through Neo) to save the
very world the Architect built”51.
The remains of the cosmological beliefs of Matrixism cannot be analysed separately from their origins – mainly The Matrix films. The Wachowskis’ trilogy was
an area of great potential for postmodern myth-making, religious comments, and
philosophical comparisons. Pathists had rich sources to take inspirations from while
creating their cosmological interpretations.
Mythical universe of the Church
of the Flying Spaghetti Monster
The sacred scriptures of the Church of the Flying Spaghetti Monster present a complex cosmological system that is described below. And the question is: why this
parody created an expanded mythical universe?
Cosmogony and cosmology of Pastafarianism are based on a belief in the eternal
creator, the Flying Spaghetti Monster, who is portrayed as pasta with noodly appendages, two eyeballs, and two meatballs. According to the believers, the FSM created
life and the cosmos in his image. From his flesh, molecular pieces of fusilli pasta that
48
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resemble the structure of the DNA, everything originated. Bobby Henderson describes the universe as a bowl of pasta:
[…] Science tells us that the universe itself is composed of nothing more than an enormous matrix of strings, vibrating to their own Noodly music, forming a single, unified,
coherent framework of invisible spaghetti. In short, it’s all one eternal bowl of pasta52.

The Flying Spaghetti Monster is obviously a parody of the God of the Old Testament. This supreme being can be characterized as jealous, severe, omniscient, and
omnipotent53. For example, in The Old Pastament there is a story about a man named
Abe, who got drunk with the FSM. The deity asked him to kill his son, albeit later
backtracked from his decision, and made him circumcised himself instead. The Loose
Canon parodies the Bible, through plenty of biblical impersonators and references. Furthermore, it comprises numerous characters from other religious traditions,
history, and pop-culture. Among others, Hari Krishnas, Ninjas, Dalai Llama, the
Buddha, Charles Darwin, Albert Einstein, Marie Curie, Dave Barry, Pirate Pete,
and Batman are mentioned in this
highly eclectic text.
In the beginning, the FSM created
“[…] mountains, trees and a midgit/
midget (but not necessarily in that
order), and that thereafter He took
three days off, Friday being the Holiest among them”54. According to
another version of the cosmogonic
myth, 5 000 years ago this supreme
being “[...] created the universe and
a bunch of planets, including Earth”55.
Earth was brought to life in less than
a second, though it took the Flying
Spaghetti Monster years to camouPict. 1. The Flying Spaghetti Monster, a Volcano of
flage its real age. Dinosaurs bones
Beer, and a Factory of Strippers (source: The Loose
Canon: A Really Important Collection of Words: A Holy were placed, because, as it is written
in the texts, in reality dinosaurs lived
Book of the Church of the Flying Spaghetti Monster
[on-line:] http://www.loose-canon.info/Loose-Caalongside people and had no bones,
non-1st-Ed.pdf [28.12.2015], cover).
they were “[...] not much more than
52
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a massive collection of penises (penii) under a thick skin”56. The Flying Spaghetti
Monster also manipulated the carbon-dating process, he is “[...] changing the results
with His Noodly Appendage”57.
In The Old Pastament we can find stories about three races of people: the first and
the oldest, cute, bald, and short Midgets, who lived near the holy Bobby Mountain.
Later, bored FSM created the Midgits, who were similar to the Midgets, but had
hair on their heads and on their breasts. After some fights, the Midgits settled down
in the kingdom of Noodelim, situated by the sea. The third race of human beings,
the Big People were brought to life in order to control the Midgets and Midgits, and
lived near them58.
According to The Gospel of the Flying Spaghetti Monster, the Noodle Earth was
inhabited also by representatives of other categories: Pirates – his chosen people and
their adversaries, evil, bloodthirsty descendants of Ninjas – the Hari Krishnas59. Pirates were peace-loving explorers who were seeking adventures, sailing and spreading
the words of the FSM. They were neither criminals nor thieves nor killers:
And while mainstream education tells us that Pirates were hunted down because they
were thieves, killers, etc., this is largely a misinformation campaign propagated by the
Krishnas and many of the other religions that banded together to begin their systematic
assault on the Pirates’ worship of the FSM60.

Pirates have nearly died off, which has catastrophic effects on the world: “Global
warming, earthquakes, hurricanes, and other natural disasters are a direct effect of
the shrinking numbers of Pirates since the 1800s”61. As we can observe, the fact
presented in the text is that Pirates’ survival is crucial for our entire planet and it has
essential impact on global warming. According to The Loose Canon, the Earth’s orbit
is no longer stabilized by Pirates. Therefore, our planet is moving inexorably to the
sun, which will eventually swallow it up.
Furthermore, the members of the Church of the Flying Spaghetti Monster have
constructed the concepts of heaven and hell. All the true believers after death go
to the Pastafarian heaven. The main attractions of this place are: the Volcano of
Beer and the Factory of Strippers (Figure 1). “The Beer Volcano is really a Volcano
of any beverage you like”62, so that rum lovers can drink their favourite beverage
from the Volcano. There are female and male strippers in this heaven, however, male
56
57
58
59
60
61
62

Ibidem, p. 52.
B. Henderson, Open Letter... op. cit.
The Loose Canon... op. cit., pp. 5–11.
B. Henderson, The Gospel... op. cit., pp. 54–56.
Ibidem, p. 55.
B. Henderson, Open Letter... op. cit.
The Loose Canon... op. cit., p. 31.

93

Anna Maćkowiak, Mythical Universes of Third-Millennium Religious Movements...

strippers are invisible to the heterosexual men63. The Pastafarian heaven is located
on an island, with lots of ships sailing around. The great beer volcano dominates the
island. The higher one gets, the more delicious pasta and beer he/she can enjoy, the
more beautiful strippers are, the cooler Pirates one she/he meets. The Flying Spaghetti Monster likes spending time near the crater, where “he gathers all the best and
brightest to Him [...]”64.
On the other hand, there is no hell with boiling liquids, fire, and physical tortures. Unbelievers after death go to a place called Hell Light, there they “[...] have
to live with school cafeteria spaghetti, second rate beer, and boring jobs in the service industries [...]”65. The inhabitants of Hell Light were not bad people, they just
did not recognize the true faith. “Actual Pastafarian Hell is reserved for a very few
[...]”66 among whom corrupted politicians, conmen, bullies of the geopolitical world
should be mentioned. They never drink finest beverages, never eat pasta: “Never will
they eat of the Pasta of any kind, but will live on lots of beans and rice, potatoes and
extremely cheap cuts of meat [...]”67. The inhabitants of that terrible place do the
most awful jobs: “They will do all the laundry, cleaning and heavy or unpleasant jobs
that are there”68.
It is time to go back to the initial question about the reason of this expanded
cosmological system delivered by the Church of the FSM. Even obvious mockery religions need to follow the web of conventions of established religions, in order to be
recognized as successful criticism. This subject matter have been described by David
Chidester in his book about the intersections between religion and popular culture
in America69. Indeed, the Church of the FSM is so vivid thanks to constant conflicts
and comparisons with its opponents – traditional and influential religious systems,
primarily Christianity70.
Conclusions and comparisons
I have described two very newly invented mythical universes. The first one was based on Wachowskis’ trilogy and introduced by its fans, the second one was created
by Bobby Henderson and his followers – the members of the Church of the Flying
Spaghetti Monster. Both of these unconventional and very recent (initiated between
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2004 and 2005) religious movements deliver quite sophisticated cosmologies and
cosmogonies. However, the reasons why they do that are different.
The mythical universe of Matrixism is complex, because it is based on stories
about the world of the Matrix. As I mentioned earlier, these legendary films are
deeply religious, mythological and philosophical. The Wachowskis’ trilogy raises numerous cosmological questions. The Matrix films, together with other texts from
the Matrixism canon were open to interpretations. Due to the moribund condition
of this religious phenomenon, there are not many results of this process remaining. Though, we can still regain some information about this fiction-based religious
movement from what is left of the Geocities website.
When it comes to the Church of the FSM, The Gospel of the Flying Spaghetti Monster and The Loose Canon depict an expanded cosmological system in order to be
perceived as a successful mockery. Pastafarians follow the web of conventions characteristic of well-established religions, because they are fuelled by conflicts with the
representatives of other faiths. In order to survive, the Church of the Flying Spaghetti
Monster constantly needs to simulate traditional religions, primarily Christianity. And
therefore, the adherents of the FSM claim to be very exclusive and strict about their
religious beliefs. Even the youngest of them, like 13-years-old Tristan from The Gospel
of the Flying Spaghetti Monster, who wrote: “Being pastafarian, I believe in the Flying
Spagetti Monster to be the one true and only god. Usually when I tell people that I am
pastafarian they laugh at me and say »No seriously«. This really offends me”71.
Contrary to Pastafarians, Pathists claimed to be open to various interpretations
of their holy texts and highly inclusive. The Matrix trilogy and Matrixism were taking inspirations from various religious and philosophical traditions, Pathists were
claiming to follow the Baha’i faith in its apologia for the unity and oneness of all the
religions. Matrixism was inclusive, the authors of its website were enthusiastic about
the idea that its followers adhere to other religions in the same time.
The Church of the Flying Spaghetti Monster and Matrixism are the products of
the contemporary consumer society. Nevertheless, their attitudes towards it vary radically. Pathists considered the Matrix – the computer simulation “[…] as a metaphor
for the rules, norms and values of our current society”72. The world of the Matrix
and, symbolically, our world are illusory, and therefore authenticity could be found
somewhere outside them. Illusion is one of the main themes of the Wachowskis’
trilogy and the path of the One. That is why, the Matrix has been juxtaposed with
Islamic dunyā and Buddhist maya.
Moreover, the followers of the path of the One were critical about advertising and
marketing which are inseparable elements of the consumer society. Authors of the original Matrixism website listed religious rules and laws of the path of the One. The first rule
stated: “The human image is now banned from all forms of advertising and marketing”73.
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The Church of the Flying Spaghetti Monster does not share this criticism of consumerism. Take into consideration its concepts of heaven and hell. The main spots of
the Pastafarian heaven are the Volcano of Beer and the Factory of Strippers. The place is
a consumer paradise. The dead believers mind only about consumption of beer, pasta,
sex. They can choose from the vast range of beverages, because “the Beer Volcano is
really a Volcano of any beverage you like”74. There is no hell with physical tortures and
fire. Unbelievers are deprived of quality goods and the variety of options, they “[...]
have to live with school cafeteria spaghetti, second rate beer [...]”75. The followers of the
Church of the Flying Spaghetti Monster fully embrace consumer society.
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Summary
Mythical Universes of Third-Millennium Religious Movements:
The Church of the Flying Spaghetti Monster and Matrixism

The article pertains to two third-millennium religious movements: the Church of the
Flying Spaghetti Monster and Matrixism. There is no commonly agreed way of classifying these phenomena. They can be labelled as: invented religions, fiction-based
religions, or joke religions. The analysis of Church of the Flying Spaghetti Monster
and the Wachowskis’ trilogy together with the internet-based religious movement
derived from it, provide explanations regarding cosmological questions. The aim of
this text is to examine mythical cosmoses they created.

Przemysław Koniuszy

Pomiędzy podmiotem i przestrzenią.
Kosmos w poezji Wisławy Szymborskiej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Może gdzie indziej są miejsca podobne,
jednak nikt nie uważa ich za piękne1.

Na ogół dotychczasowi badacze poezji Wisławy Szymborskiej – rekonstruując jej
kosmologię, światopogląd i zastanawiając się nad proweniencją bliskich jej tendencji – przywołują trzech filozofów: Heraklita z Efezu, Gottfrieda Wilhelma Leibniza
i Martina Heideggera2. Takie niezwykle szerokie zarysowanie spektrum inspiracji
jest jak najbardziej uzasadnione, gdyż za ich pośrednictwem można bez przeszkód
wyodrębnić i wskazać bezpośrednie źródło immanentnych cech twórczości poetki:
refleksję nad nieustannym przekształcaniem się materii (panta rhei), otwarcie się
na hipotetyczne istnienie organizującej wszystko zasady (np. logosu jako „modusu
umożliwiania widzenia”3), dążenie do wypracowania konsensusu pomiędzy przeciwieństwami, skrajny indywidualizm istnienia (monada jako „zamknięty kosmos”4)
i wreszcie transcendentalny aspekt istnienia w świecie, czyli rozumienie przez Szymborską fenomenu człowieka jako istoty, której przeznaczeniem jest rozwój intelektualny podczas ciągłego przezwyciężania autonomii swego „ja” na rzecz stanowienia ze
światem nierozerwalnej jedności. Niniejszym tekstem chciałbym poszerzyć tego rodzaju recepcję kosmosu, przestrzeni i podmiotowości w poezji Szymborskiej o kilka
perspektyw, które wprost wywodzą się z pitagoreizmu i stoicyzmu. Myślę tu o zagadnieniach powiązanych z powrotem do problemu poznania jako „partycypacji, zespolenia z tym, co poznawane”5, konsekwencjach wiary w harmonię sfer, „ukrytej pod
1
2

3
4
5

W. Szymborska, Tutaj [w:] eadem, Tutaj, Kraków 2015, s. 5.
Por. S. Balbus, Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej, Kraków 1996, ss. 76–154,
171–175; W. Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2002, ss. 98–118,
308–314, 348–358; A. Wiatr, Syzyf poezji w piekle współczesności. Rzecz o Wisławie Szymborskiej, Warszawa 1996, ss. 120–148.
M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 2010, s. 53.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 2009, s. 87.
W. Juszczak, Poeta i mit, Wołowiec 2014, s. 77.
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maską autoironii stoickiej postawie wobec egzystencji”6 jako możliwości „wczucia”
się w świat i rozumieniu przekształcania się przestrzeni jako kolejno następujących
po sobie faz destrukcji i progresu7. Jak widzimy, wszystkie te elementy nawzajem
ze sobą korespondują, ponieważ w twórczości poetki, jakby w obliczu dominacji
impresji podmiotów, odradza się „ontologia archaiczna” Mircei Eliadego, czyli takie
ujmowanie poszczególnych istnień, aby wszystkie razem wpisywały się w nieokiełznany strumień, a nawet „żywy kosmos, który nieustannie się odradza”8 – jeżeli nie
par excellence to w ramach wyobraźni, jak ma to miejsce w Myślach nawiedzających
mnie na ruchliwych ulicach:
Twarze.
Miliardy twarzy na powierzchni świata.
Podobno każda inna
od tych, co były i będą.
Ale Natura – bo kto ją tam wie –
może zmęczona bezustanną pracą
powtarza swoje dawniejsze pomysły
i nakłada nam twarze
kiedyś już noszone9.

Rzecz jasna kosmos nie stanowi swego rodzaju leitmotivu poezji Szymborskiej,
gdyż w każdym z jej tomików jego przedstawień naliczyć możemy co najwyżej kilka.
Jego rola jest zupełnie inna. Autorka Wielkiej liczby, za wieloma poetami XX wieku,
traktuje go metonimicznie, czyli jako sferę stanowiącą – przez swą swoistą niepoznawalność, zamknięcie na interpretacje i skoncentrowanie w sobie wszelkich przejawów „inności” – punkt odniesienia dla każdej refleksji poetyckiej na temat kwestii
fundamentalnych dla egzystencji współczesnego człowieka lub nawet metafizyczny
substytut przestrzeni realnej10. U poetki mówienie o kosmosie w przeważającej ilości
przypadków nie jest tożsame z myśleniem o nim jako o strukturze samej w sobie.
Dlatego postaram się pokazać, że Wisława Szymborska, pisząc wiersze „dziejące się”
w zawieszeniu pomiędzy „tu” i „tam”, celowo chciała w czytelniku stworzyć dysonans
poznawczy, mający polegać na braku pewności co do tego, czy czyta się utwór dotyczący nierepetytywnego wycinka rzeczywistości, czy może w istocie mowa jest w nim

6
7

8
9
10

C. Miłosz, Historia literatury polskiej, tłum. M. Tarnowska, Kraków 2010, s. 607.
Por. G. W. F. Hegel, Wykłady z historii filozofii, t. 1, tłum. Ś. F. Nowicki, Warszawa 2013, ss. 264–335;
ibidem, t. 2, tłum. Ś. F. Nowicki, Warszawa 2013, ss. 307–355; G. Reale, Historia filozofii starożytnej. Od początków do Sokratesa, tłum. E. J. Zieliński, Lublin 1993, ss. 103–125; idem, Historia
filozofii starożytnej. Systemy epoki hellenistycznej, tłum. E. J. Zieliński, Lublin 1999, ss. 315–436.
M. Eliade, Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Łódź 1993, s. 261.
W. Szymborska, Myśli nawiedzające mnie na ruchliwych ulicach [w:] eadem, Tutaj, op. cit., s. 8.
„Generalny obraz świata Szymborskiej przedstawia się jako stale przemienny całościowy układ,
w którym wszystko we wszystkim jakoś się łączy i stale przekształca”. S. Balbus, op. cit., s. 71.
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o przypadku w zupełności powtarzalnym, a więc hipotetycznie mogącym dotyczyć
każdego z potencjalnych odbiorców11.
Kosmos w twórczości Szymborskiej jest przestrzenią potencjalnej konfrontacji
z innością i innym, której zwieńczenie w każdym przypadku stanowi akt iluminacji, czyli wejrzenia w prawdziwą naturę świata poetyckiego. Tego rodzaju poznanie
wynika zawsze w sposób konieczny z samej istoty rzeczywistości, rozumianej tu jako
konstrukt symultanicznie funkcjonujący na trzy sposoby: jako projekcja działań Absolutu, odbicie uczuć podmiotu i przede wszystkim pełnowymiarowe odzwierciedlenie obrazów kreowanych przez jego imaginację. Istnienie realności w tych formach
jest zupełnie zależne od poszczególnych aktów recepcji, co zdaje się sugerować, że
świat poetycki Szymborskiej stanowi również wypadkową sprzeczności, które targają
duszą autora wyznania lirycznego:
Nicość przenicowała się także i dla mnie.
Naprawdę wywróciła się na drugą stronę.
Gdzież ja się to znalazłam –
od stóp do głowy wśród planet,
nawet nie pamiętając, jak mi było nie być12.

Konsekwencją tych rozbieżności jest bezwzględne scalenie się podmiotu ze światem, będącym przedmiotem jego poznania, lub nawet wchłonięcie go przez materię
aktualnie podlegającą refleksji poetyckiej. Ta prawidłowość uzmysławia, że ewolucja
czasoprzestrzeni13 w twórczości poetki jest celowo kreowana na iluzoryczną – rdzeń
świata, który najczęściej stanowi podstawę konkretnego utworu, pozostaje niezmienny, ponieważ przekształceniu podlega co najwyżej nadbudowa ideowa, konwencje
wykorzystywane podczas interpretacji i charakter przywoływanych kontekstów.
W ten sposób Szymborska pokazuje, że wciąż postępujący proces mityzacji rzeczywistości rozwija się wprost proporcjonalnie do ilości wariantów idei stanowiących fundament naszego myślenia o świecie. To zaś jest ściśle powiązane z rozumieniem metafizyki
przez poetkę, co najpełniej zostało wyrażone w utworze Metafizyka z tomu Tutaj:
Było, minęło.
Było, więc minęło.
W nieodwracalnej zawsze kolejności,
bo taka jest reguła tej przegranej gry.
Wniosek banalny, nie wart już pisania,
gdyby nie fakt bezsporny,
fakt na wieki wieków,
na cały kosmos, jaki jest i będzie,
11

12
13

Jest to spowodowane wysoce zaawansowaną obrazotwórczością poetyki Szymborskiej, która wręcz
„hibernuje” przestrzeń, utrwalając ją prawie tak samo jak czyni to fotografia. Por. M. Burzka-Janik,
„Tyle naraz świata…”. Szkice o poezji Wisławy Szymborskiej, Opole 2012, ss. 87–111.
W. Szymborska, *** Nicość… [w:] eadem, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 199.
Por. M. Heller, Początek świata, Kraków 1976, ss. 49–63.
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że coś naprawdę było,
póki nie minęło,
nawet to,
że dziś jadłeś kluski ze skwarkami14.

Czym więc jest dla Szymborskiej owa metafizyka? Z pewnością nie tylko quasi-przestrzenią umiejscawianą poza fizycznością, lecz przede wszystkim pojęciem wykorzystywanym najczęściej wtedy, gdy chce się powiedzieć o tym, co wymyka się
zmysłom człowieka i jest na tyle abstrakcyjne, że aż niemożliwe do ujęcia inaczej
niż za pomocą sprowadzenia do banału i codzienności. Cytowany utwór ujawnia,
że wszechświat w twórczości autorki Chwili dlatego sytuuje się na granicy pomiędzy
niepojmowalnym kosmosem a względną realnością, że jego istnienie metaforycznie
determinowane jest przez integrowanie w sobie wszystkich znaczeń i spontaniczne
krzyżowanie ich ze sobą. Wytworzona na drodze tego czasoprzestrzeń poetycka neguje antropocentryzm, czyli otwiera się na każde istnienie i transponuje całą „dosłowność” w sferę „przenośni”, a więc wieloznaczności i opozycyjnych odczytań15 – jest
tak na przykład w wierszu Noc.W Metafizyce nie ma przecież mowy o człowieku
explicite. Jego „bycie-ku-śmierci”16 rozpatrywane jest tylko przez pryzmat przemijania
czegoś równocześnie zbędnego, jak i koniecznego do przetrwania. Cała duchowość
adresata wyznania zostaje sprowadzona do aktu wykorzystywania przez niego rzeczywistości do podtrzymywania swego istnienia w ramach „przegranej gry”. Zrozumiałe
jest więc, że konieczność i przyczynowość są tu od siebie odseparowane. Pierwszy
czynnik, przez wzgląd na swą relację z czasem i niepowtarzalnością, jest tu o tyle
istotny, że poetka w wielu miejscach akcentuje koncepcję człowieka jako istnienia
posiadającego iluzoryczną alternatywę pomiędzy „bytem” i „niebytem”. W rzeczywistości bowiem „ja” poetyckie zawsze uwięzione jest w przestrzeni tylko na pozór
bezprzyczynowej, to jest takiej, która powstała z nicości i w nicość niepostrzeżenie
się obraca, gdyż nie posiada przypisanego sobie na trwałe celu istnienia, oczywiście
oprócz stanowienia tła dla mówienia o zamaskowanych przypadkach eskalacji zła
i dobra w świecie. W tym wszystkim pojawia się więc nadrzędna rola poezji jako
narzędzia służącego do deskrypcji poszczególnych aktów przeistaczania się czegoś
z poziomu „bycia” do „niebytu” z włączeniem procesu „mijania”.
Spośród wielu ciał niebieskich, jakie pojawiają się w poezji Szymborskiej, najistotniejsze są gwiazdy. Ich obserwacja przez podmioty celowo jest tak przedstawiana,
żeby móc odnieść wrażenie, iż dany akt percepcji rządzi się tymi samymi prawami,
jakim podlegały przeżycia człowieka pierwotnego. Poetka chce w ten sposób uzmysłowić nam, że uświadomienie sobie swojej znikomości wobec potęgi niezgłębionej przestrzeni stanowi w swej istocie wzniosłe przeżycie egzystencjalne dla każdej
jednostki i z tego powodu wymyka się tradycyjnym rozróżnieniom estetycznym na
14
15
16

W. Szymborska, Metafizyka [w:] eadem, Tutaj, op. cit., s. 39.
Por. eadem, Noc [w:] eadem, Wiersze wybrane, op. cit., ss. 23–25.
Por. M. Heidegger, op. cit., ss. 311–350.
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piękno i brzydotę. Osoby mówiące w jej wierszach, widząc gwiazdy, toczą z sobą
wewnętrzną walkę, jakby nie były w stanie przejść od refleksji nad swą przeszłością wypełnioną błahostkami do przyszłości, która teraz, po doznaniu objawienia,
powinna być czymś o wiele doskonalszym pod względem moralnym. Ujawnia się
tu niezwykle istotna cecha twórczości Szymborskiej, mianowicie opisywanie wrażeń
temporalnych, które przeżywane są przez akcydentalny podmiot. Celem jest ukazanie, że wszystkie procesy konfrontacji z wszechświatem, choć niepowtarzalne w swej
wyjątkowości, są jednak możliwe do rozegrania na nowych zasadach przez każde
kolejne – zawsze wyjątkowe – indywiduum, które nie nadpisuje tego, co pozostawili
po sobie jego poprzednicy, lecz niejako za pośrednictwem wyodrębnienia własnego „ja”
stwarza każdorazowo unikalną syntezę kultury i nauki swojej epoki.
Można tu mówić więc o swego rodzaju dialektyce, która tylko do pewnego stopnia pokrewna jest Heglowskiej17. W mówieniu o kosmosie o wiele bliżej Szymborskiej do tego, co negatywne, co pozwala w poezji płynnie przechodzić z obrazów
skonstruowanych za pomocą synekdochy (szczególnie w formie totum pro parte) do
ujmowanego metonimicznie detalu18. W praktyce umożliwiło to podmiotowi lirycznemu w jej wierszach porzucenie obiegowych opinii na rzecz wizji oferowanych przez
jego niezależną wyobraźnię. Tego rodzaju technika poetycka znajduje swe najpełniejsze odzwierciedlenie w koncepcji dialektyki negatywnej Theodora W. Adorna,
w której ogólność zawsze umiejscawiana jest ponad szczegółowością i już a priori
nobilituje się niepowtarzalność19. To zjawisko rezonuje w poezji Szymborskiej polifonicznie, aż do tego stopnia, że w jej kontekście mówi się o poezji negatywnej, estetyce
braku i ewolucjach milczenia20. Autorka Metafizyki jak nikt inny we współczesnej
polskiej literaturze była świadoma, że w sztuce brak jest o wiele bardziej znaczący niż
nadmiar, dlatego właśnie kosmos, rozumiany jako szeroki wachlarz motywów, istnieje u niej zawsze jako przestrzeń nieokreślona, demaskująca fikcjonalność utworu
i eksponująca na pierwszym planie to, co na ogół niedostrzegane.
Negatywność, rozumiana tu jako podejście do rzeczywistości już wypaczonej
w celu odkrycia „podszewki świata”21, przybiera u Wisławy Szymborskiej również
inną formę, która wyraźnie widoczna jest dopiero wtedy, gdy przypomnimy sobie
koncepcje przywoływane przez Paula Ricœura w trakcie wypracowywania przez
niego hermeneutycznej wizji poznania historycznego. Należy zadać pytanie o przyczyny braku podejmowania prób identyfikacji źródeł uniwersalizmu Szymborskiej
17
18

19
20

21

Zob. M. Rosiak, Dialektyka Hegla. Krytyczny komentarz do głównych tekstów metafizycznych, Kraków
2011, passim.
Już Artur Sandauer, mówiąc o odejściu Szymborskiej od poetyki socrealizmu, pisał o niej: „Każdy
szczegół umie oglądać z wielkiej perspektywy dziejowej – jako fragment rozwoju ludzkości”. A. Sandauer, Na przykład Szymborska [w:] idem, Liryka i logika, Warszawa 1971, s. 408.
Por. T. W. Adorno, Dialektyka negatywna, tłum. S. Krzemień-Ojak, Warszawa 1986, passim.
Por. A. Sandauer, op. cit., ss. 411–412; J. Kwiatkowski, Wisława Szymborska [w:] Radość czytania
Szymborskiej, oprac. S. Balbus, D. Wojda, Kraków 1996, ss. 77–87; D. Wojda, Milczenie słowa.
O poezji Wisławy Szymborskiej, Kraków 1996, ss. 37–71.
C. Miłosz, Sens [w:] idem, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 1036.
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w perspektywie historycznej, gdyż to właśnie ta poetka tkwi pomiędzy dwoma problematycznymi punktami współczesnego literaturoznawstwa (modernizmem i postmodernizmem) i mimo to pozostaje w pełni niezależna. Wyjaśnia się to w momencie
dostrzeżenia specyfiki jej pozostawania ponad wszystkimi konfliktami i rozróżnieniami. Autorka Dwukropka bowiem „absolutyzuje historyczną teraźniejszość”22, traktując ją zarówno jako punkt wyjścia, jak i dojścia swojej poezji. Jest jej znacznie bliżej
do „czasu chronicznego” Émile’a Benveniste’a, polegającego między innymi na „odnoszeniu wszystkich zdarzeń do zdarzenia podstawowego wyznaczającego oś czasu”23
i „przypisania pamięci bezpośrednio do bytu zbiorowego”24 Maurice’a Halbwachsa,
niż modernistycznego odkłamywania i permanentnego ustosunkowywania się wobec
przeszłości. Ujawniający się w takim spojrzeniu anty(post)modernizm Szymborskiej
uzmysławia, że poetka – po doświadczeniu socrealizmu – wykształciła w sobie negatywność w formie jak najbardziej twórczej, tj. nie zakładającej kontestacji i uczestnictwa,
lecz przyjęcie postawy zdystansowanego obserwatora, przedstawiającego zuniwersalizowane sedno problemów egzystencjalnych od zawsze pozostających poza ideologiami.
Każdy z elementów konstytuujących obrazy w poezji Szymborskiej jest w zupełności integralny z wszystkim tym, co moglibyśmy określić mianem „innego”. Jest
to zaawansowane do tego stopnia, że chcąc uchwycić istotę któregokolwiek z nich,
zawsze należy uwzględniać relacje, w jakich hipotetycznie pozostaje. Można nawet
zaryzykować stwierdzenie, że mówiąc o realności w tej poezji, najczęściej mamy poniekąd również na myśli kosmiczny bezkres i vice versa25. W centralnym punkcie tego
wszystkiego jawi się jeden z nadrzędnych problemów poruszanych przez poetkę w ramach kwestii szczególnie nas interesującej: w jaki sposób ludzkość ustosunkuje się
do swojej duchowości, gdy wreszcie zdobędzie empiryczny dowód na rozszerzalność
wszechświata? Jest to niezwykle istotne, gdyż być może już współcześni nam ludzie
będą musieli rozstrzygnąć, jak pogodzić ze sobą perspektywę mikro- i makrowszechświata z amorficznością i polifonią naszych sądów na temat natury tego, co nas otacza
i czego jesteśmy częścią:
22
23
24
25

P. Ricœur, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Kraków 2012, s. 410.
Ibidem, s. 203.
Ibidem, s. 158.
Ostateczne rozróżnienia w tej materii są Wisławie Szymborskiej zupełnie obce i nieprzystające do
jej poetyckiego świata. Podobnie rzecz się ma z rozdzieleniem rzeczywistości na niebo i ziemię,
o którym podmiot wypowiada się w wierszu Niebo z Końca i początku:
Podział na ziemię i niebo
to nie jest właściwy sposób
myślenia o tej całości.
Pozwala tylko przeżyć
pod dokładniejszym adresem,
szybszym do znalezienia,
jeślibym była szukana.
Moje znaki szczególne
to zachwyt i rozpacz. (W. Szymborska, Niebo [w:] eadem, Wiersze wybrane, op. cit., s. 290)
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Pusta i pełna zarazem wszystkiego?
Szczelnie zamknięta, mimo że otwarta,
skoro nic
wymknąć się z niej nie może?
Rozdęta do bezkresu?
Bo jeśli ma kres,
z czym, u licha, graniczy?26

Jako echo tych konfliktów poznawczych, determinujących istnienie podmiotów
wierszy Szymborskiej, pojawia się hipoteza o istnieniu człowieka jako bytu obserwującego tylko wielką inscenizację odgrywaną przez Absolut. Ten motyw, tylko na
pozór podobny do theatrum mundi, szczególnie wyeksponowany został w tomie Sól,
w którym poetka, demistyfikując rzeczywistość, snuje wizję o kosmosie przenikniętym swego rodzaju impulsem lub „iskrą” fatalistycznie prowadzącą nasze receptory
w kierunku prawdy ostatecznej. Ma to miejsce na przykład w Notatce:
W pierwszej gablocie
leży kamień.
Widzimy na nim
niewyraźną rysę.
Dzieło przypadku,
jak mówią niektórzy.
[…]
Zostało tylko
stare podobieństwo
iskry skrzesanej z kamienia
do gwiazdy.
Rozsunięta od wieków
przestrzeń porównania
zachowała się dobrze.
[…]
To ona
obróciła naszą głowę w ludzką
od iskry do gwiazdy,
od jednej do wielu,
od każdej do wszystkich,
od skroni do skroni
i to, co nie ma powiek,
otworzyła w nas.

Ten utwór ujawnia znaczącą cechę podmiotów lirycznych pojawiających się
w twórczości Szymborskiej. Każdy z nich jest w pełni świadomy konieczności istnienia instancji pośredniczącej pomiędzy materialnością a duchowością we wszechświecie27. Ich myślenie o rzeczywistości poetyckiej zawsze jest spolaryzowane między
26
27

Eadem, Przed podróżą [w:] eadem, Tutaj, op. cit., s. 21.
W znacznie późniejszym tomie Wisławy Szymborskiej, Chwili, także odnajdziemy wiersz o tytule Notatka, w którym znów pojawi się iskra i kamień – jedne z najciekawszych figur w jej poetyce. W tym
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apoteozą przypadku28, jako racjonalnego źródła naszego istnienia w zawieszeniu pomiędzy szczęściem i cierpieniem, a afirmacją abstrakcyjnego bytu, który był w stanie
urzeczywistnić witalizm, zainicjować gruntowne metamorfozy i przede wszystkim
uczynić to na tyle incognito, aby pozostawić po sobie wyłącznie „podobieństwa”.
Czym jednak one są poza, rzecz jasna, stanowieniem punktu wyjścia dla arbitralnych
sądów ferowanych przez naukowców przyszłości? W świecie Szymborskiej z pewnością zachętą do transcendencji, czyli wykroczenia poza postawę zblazowanego
interpretatora rzeczywistości i uświadomienia sobie, że prawda uniwersalna, absolutna i możliwa do uchwycenia ludzkim umysłem, nie jest ukryta gdzieś w pobliżu
lub w nas samych, lecz w nieokreślonym „tam” – pośród gwiazd, rozszerzającej się
przestrzeni i wciąż na nowo krzesanych iskier z kamieni stanowiących fundament
dla kolejnych alternatywnych światów. Tym samym uwidacznia się tu kolejna cecha
interakcji człowieka z kosmosem w twórczości poetki. Nie jest to tylko bezustanne
„wybudzanie” się i powrót do czasów sprzed „zaśnięcia”, kiedy to ludziom pierwotnym, naturalnie ciekawym świata i permanentnie obawiającym się rzeczywistości,
udawało się w elementarnych zjawiskach dostrzegać zalążek prawd ostatecznych, lecz
nade wszystko wydobywanie się spod jarzma „gatunkowości” i powiązanego z nim
lęku przed odkryciem, że być może jedyny sens ma śmierć i bezkresna pustka.
Choć stosunek poetki do Boga, zarówno prywatny, jak i artystyczny, jest zbyt
skomplikowany, aby próbować go tutaj rekonstruować, to jednak moim zdaniem
można uznać ten wiersz za najistotniejszy dla tego zagadnienia. W pewnym sensie
wyznanie, jakie zostało w nim zawarte, jest na tyle rewolucyjne, że wręcz uwidacznia
się w nim swoista antycypacja odkrycia bozonu Higgsa, nieprzypadkowo zwanego
„boską cząsteczką”, jako hipotetycznego śladu ingerencji Boga w materię. W świetle tego wyróżniający Szymborską spośród wielu współczesnych poetów ironiczny
dystans do świata, traktowanego z przymrużeniem oka, miałby swe źródło w uzmysłowieniu sobie przez nią potencjału artystycznego tkwiącego w ludzkości; ta z kolei równocześnie z dostrzeganiem w zwierciadle rzeczywistości „odblasków” prawdy
ostatecznej odkrywa, że nigdy nie będzie jej dane tak naprawdę do niej dotrzeć.
Nieprzypadkowo w wierszu Rozmowa z kamieniem, sąsiadującym bezpośrednio z cytowaną powyżej Notatką, znajdziemy te wersy, osobliwą „prefigurację” akceleratorów
cząstek, kwarków i cząstek elementarnych:
– Odejdź – mówi kamień. –
Jestem szczelnie zamknięty.
Nawet rozbite na części
będziemy szczelnie zamknięte.
Nawet starte na piasek
nie wpuścimy nikogo.

28

przypadku wyeksponowane są jako czynniki, które ogniskując na sobie percepcję odbiorcy, mogą pomóc mu wyodrębnić z codzienności coś świadczącego o jego człowieczeństwie, wyróżniającego go spośród innych istot (por. eadem, Notatka [w:] eadem, Wiersze wybrane, op. cit., Kraków 2010, s. 360).
Por. M. Heller, Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą, Kraków 2012, ss. 151-171.
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[…]
Pukam do drzwi kamienia.
– To ja, wpuść mnie.
Słyszałam, że są w tobie wielkie puste sale,
nieoglądane, piękne nadaremnie,
głuche, bez echa czyichkolwiek kroków.
Przyznaj, że sam niedużo o tym wiesz.
– Wielkie i puste sale – mówi kamień –
ale w nich miejsca nie ma.
Piękne, być może, ale poza gustem
twoich ubogich zmysłów.
Możesz mnie poznać, nie zaznasz mnie nigdy.
Całą powierzchnią zwracam się ku tobie,
a całym wnętrzem leżę odwrócony.
[…]
Nie wejdziesz, masz zaledwie zamysł tego zmysłu,
ledwie jego zawiązek, wyobraźnię29.

Najoczywistszym odczytaniem tego utworu jest utożsamienie kamienia z drugim
człowiekiem, jednak w świetle naszych rozważań o wiele przydatniejsze będzie wyeksponowanie przeprowadzonego w nim zderzenia „ja” poetyckiego z autonomicznością bytu, który – tak samo jak cały świat – jest negatywnie nastawiony do naszego
poznania, choć ironicznie zdarza mu się udzielić kilku odpowiedzi. Wówczas ten
enigmatyczny przedmiot –„organizm” wykształca się jako egzemplifikacja „bytu jako
całości”30, którego nadrzędnym celem istnienia jest wprowadzenie do świata poetyckiego Szymborskiej bardzo istotnego aksjomatu dotyczącego egzystencji. Zgodnie
z nim rzeczywistym źródłem dramatu niemożliwości poznania nie jest introwersja
„innego”, lecz brak odpowiednich narzędzi do skłonienia tego, co obce, do nawiązania dialogu31. W ten sposób poetka pokazuje, że literatura dopiero wtedy naprawdę
opisuje świat, gdy otwiera się na spontaniczność indywiduum i przestaje podlegać
spetryfikowanym i spekulatywnym sądom na temat natury interakcji na płaszczyźnie
byt – przestrzeń. Wobec tego „rozmowa” z kamieniem jest w gruncie rzeczy opowieścią o człowieku, który wciąż będąc samotnym, postanowił szukać ukojenia w przedmiotach i najbliższych sobie przejawach realności, czyli dobrowolnie zgodził się na
utratę perspektywy „kosmicznej”.
Pokazuje to, że niezwykle bliska była Szymborskiej japońska kategoria estetyczna mono no aware32, zgodnie z którą źródłem cierpienia duchowego i melancholii
29

30
31
32

W. Szymborska, Rozmowa z kamieniem [w:] eadem, Wiersze wybrane, op. cit., s. 109. Na temat tego
wiersza por. A. Krawczyk, Człowiek i kamień. W. Szymborska Rozmowa z kamieniem [w:] Obmyślam
świat, czyli o poezji Wisławy Szymborskiej, red. S. Żak, Kielce 1998, ss. 88–94; T. Nyczek, Po raz szósty
(Rozmowa z kamieniem) [w:] idem, Tyle naraz świata. 27 × Szymborska, Kraków 2005, ss. 57–75.
S. Balbus, op. cit., s. 69.
Por. W. Hilsbecher, Tragizm, absurd i paradoks [w:] idem, Tragizm, absurd i paradoks, tłum. S. Błaut,
Warszawa 1972, ss. 170–177.
Dotychczas nie pojawiło się w polskiej literaturze pełnowartościowe tłumaczenie tego terminu. Tymczasowo mówi się o mono no aware jako o empatii wobec materii, wrażliwości na krótkotrwałość piękna
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podmiotu poznającego jest już sama świadomość nieodwołalności procesu przemijania i ustawicznych metamorfoz materii. Podobnie jak w starożytnej sztuce Japonii
także i u polskiej poetki niezwykle intensywnie uobecniana jest konieczność podjęcia
twórczej refleksji nad niemożliwością pogodzenia ze sobą zła zakorzenionego w człowieku, piękna manifestującego się w swej najczystszej formie wyłącznie w przyrodzie
i smutku nad destrukcyjną presją wywieraną przez czas na przestrzeń33.To właśnie
w tego rodzaju wrażliwości na krótkotrwałość piękna należy poszukiwać źródeł przejawiającego się w każdej sferze życia Szymborskiej minimalizmu. Podobny rys interpretacyjny odnajdziemy w odczytaniu przez Mariana Stalę utworu Kot w pustym
mieszkaniu, w którym badacz celnie ujmuje istotę tej poezji:
Oczywisty punkt wyjścia, zakwestionowanie jego oczywistości, zmuszające myśl i wyobraźnię do nowego światowidzenia i światoodczucia, nieoczywiste olśnienie. Trudno
to olśnienie wytłumaczyć, dobrze mu się poddać34.

Wydaje się, że można bez przeszkód uznać, iż Wisława Szymborska w swej twórczości formułuje tezę o możliwości funkcjonowania poezji jako alternatywnego sposobu badania świata35 i przede wszystkim idealnego instrumentarium do odkrywania
rządzących nim zależności. W moim przekonaniu prawda jest jednak o wiele bardziej
skomplikowana, co poetka sugeruje poprzez częste mówienie o rzeczywistości przez
pryzmat człowieka „nieoświeconego”, to znaczy takiego, który jeszcze nie zdołał
pozbawić się pierwiastka dzikości i nadal dostrzega w tym, co bezpośrednio dane,
tajemnicę czekającą na wyjaśnienie36. Symptomatyczne znoszenie scjentyzmu przez
pierwotność jest tutaj niezwykle istotne, gdyż ujawnia, że szereg przejawów obecności kosmosu w twórczości Szymborskiej nie skutkuje wykreowaniem jego spójnego
obrazu. Każde odniesienie się do niego przez podmiot zawsze się czymś wyróżnia
spośród innych i posiada ślady wpływu danej indywidualności. Tak oto w Ostrzeżeniu przeczytamy o swego rodzaju profecie, który chce być postrzegany jako wybitna
indywidualność przez wzgląd na swą predyspozycję do doceniania piękna kosmosu i potęgi nieskończoności w przeciwieństwie do „kpiarzy” obracających wszystko

33
34
35

36

i estetycznej zadumie nad nietrwałością tego, co wzbudza zachwyt. Ching-Yu Chang traktuje je jako
„smutek rzeczy”, który ściśle „wynika z przekonania o konieczności harmonijnego współistnienia z naturą”, zaś Mikołaj Melanowicz określa mono no aware jako „patos rzeczy” odczuwany, gdy „dostrzega się
związek między pięknem a smutkiem świata”. Por. C.-Y. Chang, Ogólne pojęcie piękna, tłum. B. Romanowicz [w:] Estetyka japońska. Antologia, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2006, ss. 62–70; M. Melanowicz, Literatura japońska od VI do połowy XIX wieku, Warszawa 1994, ss. 188–192.
Warto dodać, że zgodnie z tymi koncepcjami upływ czasu może znajdować swe odzwierciedlenie
tylko w aktach ekspresji artystycznej.
M. Stala, Blisko wiersza. 30 interpretacji, Kraków 2013, s. 164.
Dla Szymborskiej jednak badanie nie jest tożsame z poznaniem w pełnym tego słowa znaczeniu.
Dostrzegł to już Stanisław Balbus, mówiąc o „sceptycyzmie poetki co do poznawczej skuteczności
sztuki”. S. Balbus, op. cit., s. 62.
Por. A. Legeżyńska, Barbarzyńca oświecony [w:] Wokół Szymborskiej, red. B. Judkowiak, E. Nowicka,
B. Sienkiewicz, Poznań 1995, ss. 52–70.
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w żart37. W Monologu dla Kasandry38 i Fetyszach płodności z paleolitu39 dowiemy się
z kolei o jednostkach podświadomie przeczuwających, że ich przeznaczeniem jest
konfrontacja z tym, co niemożliwe do poznania, i wyciąganie ze swych przeżyć postulatów etycznych, lecz z obawy przed samoświadomością wolą „triumfować” tylko
nad codziennością i nie dostrzegać absurdalności kultywowanych rytuałów. Jednak
już w Stu pociechach pojawi się ktoś, kto „naprawdę się wydarzył / pod jedną z gwiazd
prowincjonalnych”, dąży do poznania tajemnicy wszechrzeczy i już nawet „wolność
mu w głowie, wszechwiedza i byt”. To pokazuje, że w świecie poetyckim Szymborskiej rozwój wiedzy o kosmosie i podmiotowości dokonuje się zgodnie z tą samą
prawidłowością: przypadkowo pojawia się świadomy nieskończoności geniusz, z którego idei korzysta zaślepiony zaspokajaniem instynktów ogół. Jednak bycie owym
geniuszem, czyli podmiotem prawdziwie poznającym, nie jest zależne od ślepego
trafu, lecz od wyboru. Główne założenie woluntaryzmu poetki to więc podporządkowanie woli zarówno moralności, jak i poznaniu. Zasadniczym i wiele wyjaśniającym
dla tego wszystkiego dopełnieniem jest wiersz Nieuwaga, w którym pojawiają się
następujące strofy:
Źle sprawowałam się wczoraj w kosmosie.
Przeżyłam całą dobę nie pytając o nic,
nie dziwiąc się niczemu.
[…]
Świat mógł być odbierany jako świat szalony,
a ja brałam go tylko na zwykły użytek.
[…]
Jedna za drugą zachodziły zmiany
nawet w ograniczonym polu okamgnienia.
[…]
Ziemia się obróciła wokół swojej osi,
ale już w opuszczonej na zawsze przestrzeni40.

Nie ulega wątpliwości, że kosmos preferowany jest przez Szymborską ze względu
na możliwość stwarzania przez niego przeciwwagi dla licznych refleksji o tym, co
pozornie zwyczajne. Dostrzeżenie jego niezwykle istotnej roli w tej poezji pozwala rozpoznać specyficzne cechy stosunku podmiotu lirycznego do świata, który jest
przez niego poznawany, i przede wszystkim emocji, jakie w nim wzbudzają aktualnie
37

38
39

40

„Nie bierzcie w kosmos kpiarzy, / dobrze radzę. // Czternaście martwych planet, / kilka komet, dwie
gwiazdy, / a już w drodze na trzecią / kpiarze stracą humor. // Kosmos jest, jaki jest, / to znaczy doskonały.
/ Kpiarze mu tego nie darują”. W. Szymborska, Ostrzeżenie [w:] eadem, Wiersze wybrane, op. cit., s. 227.
„Spójrzcie na siebie z gwiazd – wołałam – / spójrzcie na siebie z gwiazd. / Słyszeli i spuszczali oczy”.
Eadem, Monolog dla Kasandry [w:] eadem, Wiersze wybrane, op. cit., s. 133.
„Jest świat? No to i dobrze. / Obfity? Tym lepiej. / Mają się dokąd porozbiegać dziatki, / mają ku
czemu wznosić głowy? Pięknie. / Tyle go, że istnieje nawet kiedy śpią, / aż do przesady cały i prawdziwy? / I zawsze, nawet za plecami, jest? / To dużo, bardzo dużo z jego strony”. Eadem, Fetysz
płodności z paleolitu [w:] eadem, Wiersze wybrane, op. cit., s. 153.
Eadem, Nieuwaga [w:] eadem, Wiersze wybrane, op. cit., ss. 395–396.
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percypowane elementy rzeczywistości. Wisława Szymborska znana jest przecież jako
poetka lubująca się w pytaniach – u niej zawsze za tezą kryje się niepewność, spekulacja lub retoryczne pytanie o obszary niezbadane i niemożliwe do uchwycenia za pomocą sztuki. W ten sposób za pośrednictwem tego, co sprawdzalne, jak na przykład
doświadczeń człowieka pierwotnego i życia codziennego, udawało jej się docierać
do obszarów niesprawdzalnych i „kosmicznych”, możliwych do quasi-zbadania tylko
za pomocą zdziwienia, wyobraźni i ironii. Wprowadzenie do poezji rzeczywistego
kosmosu i abstrakcyjnego bezkresu doprowadziło do tego, że operując w tym samym
czasie mikroskopem i teleskopem, tj. synkretycznie łącząc wszelkie możliwe perspektywy i wydobywając podmiot ze znanego mu uniwersum, badała antropologię „ja”
poetyckiego w kontekście tego, co je określa, czyli hipotetycznie wciąż rozszerzającej
się przestrzeni i na co dzień ignorowanego detalu. Każdy dzięki swej cielesności jest
w wykreowanym przez nią świecie potencjalnie zdolny do otwarcia się na „inność”,
jednak za sprawą kosmosu – przestrzeni uchwytnej wyłącznie abstrakcyjną myślą –
wszyscy mają w formie spotęgowanej świadomość rozdarcia swojej osobowości na
„ja” żyjące w codzienności, skierowane na zewnątrz, i „ja” metafizyczne, wciąż umiejscawiające w spektrum swoich zainteresowań to, co niepoznawalne i kosmiczne.
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Summary
Between subject and space.
Cosmos in the poetry of Wislawa Szymborska

The primary purpose of this article is to show the necessity to analyze the poetry
of Wislawa Szymborska in a manner derived from the concept of archaic ontology. Such an approach implies to show the parallel between subject, space and the
cosmos, in the work of the author of Colon where it is understood doubly: an abstract structure and an actually existing point of reference for the whole world of her
poetry. Consequent conclusion is that the universality of Szymborska’s works has a
source in her predisposition to create such lyrical confessions, that allow the speaker
to retain his individuality and simultaneously merge with the object of his cognition.
The author analyzes the most characteristic poems that use space themes in order to
reconstruct the cosmology of Szymborska and propose a new approach to few problems, such as the negative dialectics, the principle “mono no aware”, the philosophy
of space, aesthetics’ contact with the strangeness, anti-modernism and primitiveness.

Izabela Pisarek

Motyw kosmosu i nieba
w poezji Wisławy Szymborskiej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kosmos oraz niebo to motywy popularne w poezji. Choć to właściwie ta sama przestrzeń, pojęcia te mają tylko częściowo zbieżne grupy skojarzeń i zaskakująco rzadko
są ze sobą kontrastowane. Niebo1 ma dwie odsłony: dzienną i nocną. W pierwszym
wariancie nieodłącznie towarzyszą mu słońce, chmury oraz ptaki, w drugim natomiast – gwiazdy i księżyc. Tu łączy się sfera nieba nocnego z kosmosem, choć brak jej
charakteryzujących go planet, układów oraz galaktyk. Co ciekawe, gwiazdobiory wydają się raczej należeć do grupy skojarzeń z nocnym niebem, rzadziej z kosmosem, ze
względu na to, że obserowowane są z perspektywy ziemskiej. Równie interesującym
przypadkiem jest słońce, związane z oboma tytułowymi pojęciami, podczas gdy jego
zachody i wschody przyporządkować można jedynie niebu. Wyraźne rozróżnienie
tych terminów stanowi ich relacja wobec Ziemi/ziemi, która z jednej strony jako
planeta jest integralną składową kosmosu – wszechświata – nieskończonej całości,
zawierającej wszystko, co istnieje, a która dla nieba natomiast stanowi jednoznaczną
opozycję, rozgraniczoną przez horyzont, a równocześnie punkt określający jedyną
właściwą perspektywę percepcji.
Motyw ten nie jest obcy także Wisławie Szymborskiej. O poezji noblistki napisano wiele: zarówno interpretacji poszczególnych utworów (między innymi praca zbiorowa O wierszach Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Nyczka 22 × Szymborska oraz Tyle
naraz świata: 27 × Szymborska czy Poetka i Świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy
Szymborskiej Iwony Gralewicz-Wolny2), jak i całościowych opracowań twórczości,
analizujących ją z różnych perspektyw (na przykład Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej Stanisława Balbusa, Milczenie słowa. O poezji Wisławy
Szymborskiej Doroty Wojdy, Rewolucja Szymborskiej. 1945–1957. O wczesnej twórczości poetki na tle epoki Anny Zarzyckiej3). Jej twórczości przypisuje się takie cechy
1
2

3

Nie biorę tu pod uwagę nieba „metafizycznego”, o konotacjach religijnych, którego i tak w poezji
Szymborskiej jest niewiele.
Zob. m.in. O wierszach Wisławy Szymborskiej, red. J. Brzozowski, Łódź 1996; T. Nyczek, 22 ×
Szymborska, Poznań 1997; idem, Tyle naraz świata. 27 × Szymborska, Poznań 2005; I. Gralewicz-Wolny, Poetka i Świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej, Katowice 2014.
Zob. m.in. S. Balbus, Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej, Kraków 1996;
D. Wojda, Milczenie słowa. O poezji Wisławy Szymborskiej, Kraków 1996; A. Zarzycka, Rewolucja
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jak swoboda, wdzięk4, precyzja, delikatność i subtelność5, poezja ta określana jest
„nieustanną konwersacją”6, „wibrującą wielorakimi rezonansami znaczeniowymi”7,
osiągającą „szczyty najsubtelniejszego dowcipu i intelektualnej finezji”8, każdy wiersz
jest „artystycznym i intelektualnym odkryciem”9. Charakterystyczne dla Szymborskiej są tematyka człowieczeństwa, bycia w świecie, codzienności, skupienie się na
szczegółach (zwyczajnych i niezwykłych zarazem)10 oraz estetyka milczenia11. Poetka
stara się „zapisać głosy świata”12, przy czym „historie, które [...] opowiada, powinny
– jak sama sugeruje – zdarzyć się każdemu”13. Jednak przeciętny człowiek nie zwraca
uwagi na drobiazgi – stąd spostrzegawczość autorki jest tak ceniona, a w jej wierszach
„opis rzeczywistości dokonuje się na tle rozproszenia, umykania doznań i wrażeń”14.
Kosmos...
Kosmiczny adres to podrodział publikacji O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty15 Wojciecha Ligęzy, w którym pokazano, w jaki sposób motyw ten przejawia się w tekstach, jakie pełni funkcje, jakie konteksty i znaczenia przywołuje. Myślą
przewodnią jest relacja człowieka z tą przestrzenią; badacz zwraca uwagę na historyczne zróżnicowanie w postrzeganiu kosmosu-nieba (warto bowiem zwrócić uwagę
na to, że nie oddziela on tych pojęć): w przeszłości ludzie patrzyli na niebo jako
źródło i przedmiot tajemnej wiedzy, przez pryzmat mitów, astrologii oraz horoskopów – dziś powszechne jest podejście naukowe, badawcze16. Idąc podobnym tokiem
wywodu, ale inaczej rozkładając akcenty, przedstawię problemy poruszone przez Ligęzę, a niektóre fragmenty postaram się omówić dokładniej.
Jedną z charakterystycznych cech kosmosu jest jego ogrom, nieskończoność, brak
możliwości objęcia go umysłem. Naturalnie uruchamia się tu porównanie z Ziemią
i człowiekiem. Nie sposób nie przywołać tu cytowanego także przez Ligęzę utworu
Recenzja z nienapisanego wiersza:
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Szymborskiej. 1945–1957. O wczesnej twórczości poetki na tle epoki, Poznań 2010.
Por. W. Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2001, s. 85.
Por. S. Balbus, op. cit., s. 8–10.
A. Zagajewski, Wirówka swobody, „Znak” 1977, z. 4, s. 484.
S. Balbus, op. cit., s. 10.
Ibidem, s. 9.
Ibidem, s. 7.
Por. ibidem, s. 10–11.
Por. i zob. więcej: D. Wojda, op. cit., s. 17. Cała publikacja poświęcona jest kategorii milczenia
i przemilczenia w twórczości noblistki.
T. Nyczek, 22 × Szymborska..., s. 81.
Ibidem.
W. Ligęza, op. cit., s. 82.
Por. ibidem, ss. 348–358 (podrodział Kosmiczny adres).
W. Ligęza, op. cit., s. 350–353. W tym kontekście dokładniej omówione zostały wiersze Liczba Pi
oraz Nadmiar.
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Ziemia jest mała,
niebo natomiast duże do przesady,
a gwiazd, cytuję: „więcej w nim niż trzeba”17.

Poruszony w tekście problem samotności człowieka we wszechświecie jest dość banalny, ale przedstawiony został w sposób niekonwencjonalny, ironicznie wobec samego
siebie. Perspektywa zostaje zmieniona za pomocą odwrócenia obrazów: zamiast ludzi
w roli obserwatorów wszechświata jest Ziemia i ludzkość „bez świadków”, życie na
naszej planecie stało się science fiction z perspektywy kosmosu.
Kwestię dystansu dzielącego człowieka od reszty kosmosu porusza poetka w tekście Nadmiar. Podczas świętowania odkrycia nowej gwiazdy „przeważają w rozmowie
tematy miejscowe”18, ponieważ jest ona „nadliczbowa dla policzonych dni życia”19,
to „nie znaczy, że zrobiło się jaśniej / i że przybyło czegoś czego brak”20. Doniosłe
odkrycie, uzyskanie nowych, dokładnych danych nic nie zmieniło, nie oddziałuje na
życie ludzi – ani od strony technicznej, praktycznej, ani z perspektywy filozoficznej
refleksji – choć „zdziwienie nie byłoby tu niczym dziwnym, / gdybyśmy tylko mieli
na nie czas”21. Brak wpływu i obojętność wynikającą z owego dystansu podkreśla
nieustanna gra perspektywą. Ligęza określa ten tekst „wierszem o zagubieniu związku
człowieka z całym istnieniem”22.
Mimo tego także emocjonalnego oddalenia poetka zaleca zainteresowanie
(wszech)światem – w Nieuwadze, gdzie „kosmiczny savoir-vivre”23 domaga się „trochę uwagi, kilku zdań z Pascala / i zdumionego udziału w tej grze / o regułach nieznanych”24, by docenić niepowtarzalność każdej chwili i nawet najmniejszych zdarzeń.
Zabieg kontrastowania skali mikro i makro zdaje się istotny dla Szymborskiej, pojawia się w jej tekstach w bardzo różnych odsłonach. W przypadku zestawienia człowieka z kosmosem może przejawiać się on jedynie we wzmiankach, jak na przykład
w Ludziach na moście („dziwna planeta i dziwni na niej ludzie”25, „wybryk na skalę
paru zaledwie galaktyk”26) lub na samym początku Nieuwagi („źle sprawowałam się
wczoraj w kosmosie”27), gdzie stanowi wprowadzenie problemu.
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

W. Szymborska, Recenzja z nienapisanego wiersza (Wielka liczba, 1976) [w:] eadem, Wiersze wybrane…, ss. 225–226.
Eadem, Nadmiar [w:] eadem, Ludzie na moście, Warszawa 1986, ss. 7–8.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
W. Ligęza, op. cit., s. 353. Przy interpretacji tego wiersza badacz omawia też kwestię naukowości
i naukowego podejścia do kosmosu u noblistki, ja jednak pozwalam sobie to ominąć, odsyłając
jedynie do wyżej wymienionej pracy.
W. Szymborska, Nieuwaga [w:] eadem, Dwukropek, Kraków 2005, ss. 33–34.
Ibidem.
Eadem, Ludzie na moście [w:] eadem, Ludzie na moście, op. cit., ss. 44–45.
Ibidem.
Eadem, Nieuwaga, op. cit.
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W Balu28 skala ludzka i kosmiczna przenikają się podczas opowieści o wyjątkowości Ziemi, a w szczególności człowieka. To odróżnianie się nie jest powodem dumy
i wywyższenia – wręcz odwrotnie – tworzy osobliwość, wyobcowaną wobec spójnego
wszechświata,
niepozorny zaścianek,
gdzie gwiazdy mówią dobranoc
i mrugają w jego stronę
nieznacząco29.

Autorka tym samym wyklucza Ziemię (a wraz z nią ludzkość) z centrum wszechświata, określa jako marginalną, nieistotną w szerszym kontekście, ale podmiotowi „to
zupełnie wystarcza / do szczęścia i do nieszczęścia” – imperialne zapędy człowieka są
tu potraktowane z pobłażliwym pokpiwaniem.
Jak zauważa Ligęza, takie umniejszenie zdarza jej się kilkakrotnie (między innymi
„Właśnie na ziemi? Przy małej gwieździe?”30, „pod jedną z gwiazd prowincjonalnych”31), a równocześnie kosmos zostaje niejako udomowiony, bywa bardziej kameralny i swojski („Gdzież ja się to znalazłam – / od stóp do głowy wśród planet”32, „Zgasło mi raz na zawsze parę gwiazd”33)34. Peryferyzacja Ziemi, a równocześnie oswojenie
kosmosu ma także miejsce we wspomnianej już Recenzji z nienapisanego wiersza,
kiedy „autorka gubi się w strasznym przestworze”35 i zastanawia „czy aby jednak nie
jesteśmy sami / pod słońcem, pod wszystkimi na świecie słońcami”36. Te zabiegi pokazują zmienione spojrzenie poetki: świat jako to, co do niedawna było postrzegane
jako cała rzeczywistość, w której człowiek żyje i wobec której się umiejscawia, zostaje
zastąpiony przestrzenią szerszą, wszechświatem; jednostka przestaje być częścią świata, a staje się elementem kosmosu.
Oryginalne użycie zestawiania skali mikro i makro oraz przyrównywania człowieka do kosmosu, występuje w wierszu Przyjaciołom:
Obeznani w przestrzeniach
od ziemi do gwiazd,
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Eadem, Bal [w:] eadem, Chwila, Kraków 2002, ss. 38–39.
Ibidem.
Eadem, Zdumienie (Wszelki wypadek, 1972) [w:] eadem, Wiersze wybrane…, s. 185.
Eadem, Sto pociech (Sto pociech, 1967) [w:] eadem, Wiersze wybrane…, s. 158–159.
Eadem, * * * [Nicość przenicowała się także i dla mnie...] (Wszelki wypadek, 1972) [w:] eadem, Wiersze wybrane..., s. 199.
Eadem, Przemówienie w biurze rzeczy znalezionych (Wszelki wypadek, 1972) [w:] eadem, Wiersze
wybrane…, s. 184.
Por. W. Ligęza, op. cit., ss. 354–355.
W. Szymborska, Recenzja...
Eadem, Recenzja... Ligęza pisze więcej o innych użyciach tego frazeologizmu – por. W. Ligęza, op.
cit., ss. 355–356.
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gubimy się w przestrzeni
od ziemi do głowy.
Jest międzyplanetarnie
od żalu do łzy37.

Wiedza o poznanym, niemal swojskim kosmosie jest tu skontrastowana z niemożnością poznania samego siebie, brakiem znajomości ludzkiej natury. Subtelne różnice
pomiędzy stanami emocjonalnymi są wielkie niczym przestrzenie między planetami.
Choć, jak należy wnioskować na podstawie innych tekstów, nie jest to deprecjacja
kosmosu, a jedynie zabawa optyką – im bliżej można przyjrzeć się obiektowi, tym
lepiej widać wszystkie detale, subtelności i różnice.
Druga ciekawa kwestia to problem czasu i czasowości. W kosmosie i jego elementach odczuwa się stałość niemal wieczną. W Ostrzeżeniu czas w kosmosie określony
jest jako „zbyt odwieczny”38 dla znudzonych kpiarzy, którzy „wolą czwartek od nieskończoności”39, dodającej majestatu tej doskonałej przestrzeni. Ludzkie życie jest
krótkie, a gwiazdy pełnią rolę świadków, jak na przykład w utworze Nadmiar:
Po cóż tu pytać,
pod iloma gwiazdami człowiek rodzi się,
a pod iloma po krótkiej chwili umiera40.

Innym razem poetka znów zabawiła się zmianą punktu widzenia. Gwiazda –
trwała, niezmienna, wielowiekowa – gdy gaśnie, znika niczym błysk, iskra. Taki obraz zarysowuje wiersz Spadające z nieba41, który pokazuje, że gwiazdy także przemijają i to dużo bardziej nagle i niespodziewanie niż człowiek. Liczba Pi natomiast zdaje
się mówić, że jedynie pojęcia abstrakcyjne są prawdziwie wieczne („ziemia i niebo
przeminą, / ale nie liczba Pi”42).
Nieskończoności w wymiarze przestrzennym i czasowym towarzyszy „piękno
[...], powaga”43, ale też stałość, stabilość – wyrażają je takie sformułowania jak „martwota wielu planet”44, „martwe planety”45. A jednak utwór Tutaj zaskakuje dynamizmem „karuzeli planet”46 i „zamieci galaktyk”47, podczas których „nic tutaj na Ziemi
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

W. Szymborska, Przyjaciołom (Wołanie do Yeti, 1957) [w:] eadem, Wiersze wybrane...,s. 42.
W. Szymborska, Ostrzeżenie (Wielka liczba, 1976) [w:] eadem, Wiersze wybrane...,ss. 227–228.
Ibidem.
Eadem, Nadmiar…
Eadem, Spadające z nieba (Wszelki wypadek, 1972) [w:] eadem, Wiersze wybrane...,s. 164.
Eadem, Liczba Pi (Wielka liczba, 1976) [w:] eadem, Wiersze wybrane...,ss. 240–241.
Eadem, Ostrzeżenie…
Eadem, Recenzja...
Eadem, Ostrzeżenie…
Eadem, Tutaj [w:] eadem, Tutaj, Kraków 2009, s. 7.
Ibidem.
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nawet drgnąć nie zdąży”48. Po raz kolejny noblistka ukazuje czytelnikom dokładnie
odwrotną perspektywę – nadspodziewanie trafną w swojej rewolucyjności. Zwraca tu
bowiem uwagę na przestrzenie różniące się, nieprzystające do siebie, choć połączone.
Kosmos funkcjonuje w innej skali – tak przestrzennej, jak i czasowej. Zachodzą tam
zjawiska dynamiczne, jak obroty Ziemi, których, mimo ich dużej prędkości, ludzie
nie odczuwają ani nie zauważają w codziennym życiu. Z punktu widzenia człowieka
kosmos jest stały i majestatycznie powolny – Szymborska zauważa, że to jedynie
poddanie się złudzeniu optycznemu.
...a niebo
Niebo lub elementy ściśle z nim związane (i opisywane w takim kontekście – bardziej niebieskim niż kosmicznym), jak chmury, słońce czy księżyc często pojawiają
się w poezji nieznacząco, wspomniane jako element krajobrazu czy tła, część świata,
natury. Tak jest w Streszczeniu, gdzie „[Bóg] chwali dzieło swoje: niebiosa, morza,
ziemię i zwierzęta”49, w Śnie, kiedy podczas konstruowania świata marzenia sennego
„nadlatują niebiosa z chmurami i ptactwem”50 oraz w Urodzinach, gdy „ja” liryczne
podziwia różnorodność świata.
Tyle naraz świata ze wszystkich stron świata:
moreny, mureny i morza i zorze,
[…]
Domyślam się ceny, choć cena z gwiazd zdarta –
dziękuję, doprawdy nie czuję się warta.
Nie szkoda to dla mnie zachodu i słońca?

Tłem niebo staje się na przykład dla cudów codzienności: „chmurka zwiewna
i mała, / a potrafi zasłonić duży ciężki księżyc”51, „słońce dziś wzeszło o trzeciej czternaście, / a zajdzie o dwudziestej zero jeden”52.
Pierwszy cud zwraca uwagę na pozorność perspektywy, drugi na zjawisko astronomiczne, według którego człowiek odmierza czas. Podobnie jak chmury bezkarnie
płynące po niebie, ptaki przelatujące ponad granicami i gwiazdy nieprzyporządkowane konkretnym państwom53, nie są to obrazy szczególnie oryginalne – swojej poetyckiej wartości nabierają dopiero w kontekście całego wiersza, co w Jarmarku cudów
oznacza docenienie każdego zwyczajnego zdarzenia oraz dostrzeżenie jego niezwykłości, a w Psalmie – brak możliwości całkowitego podporządkowania sobie świata
natury przez człowieka wbrew jego ambicjom.
48
49
50
51
52
53

Ibidem.
Eadem, Streszczenie (Sól, 1962) [w:] eadem, Wiersze wybrane..., s. 104.
Eadem, Sen (Sól, 1962) [w:] eadem, Wiersze wybrane..., ss. 100–101.
Eadem, Jarmark cudów [w:] eadem, Ludzie na moście..., ss. 42–43.
Ibidem.
Eadem, Psalm (Wielka liczba, 1976) [w:] eadem, Wiersze wybrane..., ss. 207–208.
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Niebo i jego bywalcy mogą także służyć za świadków – niezauważonych, niemych. Tak było w przypadku gwiazd w Nadmiarze, tak też dzieje się w Zdarzeniu,
gdzie „Niewinne niebo, circulus coelestis. / Niewinna terra nutrix, ziemia żywicielka”54
obserwują zabójstwo antylopy przez lwicę, lub w Wypadku drogowym:
Gdyby ktoś stanął w oknie
i popatrzył w niebo,
mógłby ujrzeć już chmury
przywiane znad miejsca wypadku55.

Chmury pozostają jednak niedostrzeżonymi posłańcami złych wieści. Jedynie w Jawności zostają przyłapane ptaki jako potencjalni zdrajcy sekretu kochanków56.
Podobnie jak wszechświat, niebo jest nieskończone. „Kiedy wieczór pogodny,
obserwuję niebo. / Nie mogę się nadziwić, / ile tam punktów widzenia”57 ‒ rzecze
stary profesor z typową dla Szymborskiej zadumą. To sposób myślenia pojawiający
się także przy rozważaniach o kosmosie. Inna charakterystyka pojawia się w wierszu Niebo: „Okno bez parapetu, bez futryn, bez szyb”58, „otwór i nic poza nim”59.
Opisane jako pusta przestrzeń bez granic otacza, „owija mnie szczelnie / i unosi od
spodu”60 – jest „wszechobecne”61 dosłownie, utożsamiane z powietrzem, ponieważ
„rzecz, która spada w przepaść, / spada z nieba w niebo”62. (Przywodzi to na myśl
obraz z Fotografii z 11 września, która „przechowuje [spadających ludzi] / nad ziemią
ku ziemi”, w locie63.) W wierszu Widok z ziarnkiem piasku ta cecha została określona
jako „bezniebność”64, oznaczająca w pewnym sensie nieba nieistnienie.
Nad naturą nieba zastanawia się poetka także w utworze Przed podróżą – interesują ją paradoksy: przestrzeń jest „pusta i pełna zarazem”65. Bezkresna, a jednak
została ujarzmiona przez człowieka, co spowodowało, że obłoki to jedynie kłębki,
a niebo pocięte jest na pasemka – choć wciąż jest ich nieskończenie wiele66. Mimo to
nieboskłon może przybrać jakiś kształt w przedstawieniach plastycznych – w wierszu
o malarstwie barokowym (Kobiety Rubensa) „nawet niebo jest wypukłe”67. Zaskaku54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Eadem, Zdarzenie [w:] Dwukropek, op. cit., ss. 12–13.
Eadem, Wypadek drogowy [w:] Dwukropek, op. cit., s. 8.
Por. Eadem, Jawność (Wołanie do Yeti, 1957) [w:] eadem, Wiersze wybrane..., ss. 30–31.
Eadem, Stary profesor [w:] Dwukropek…, ss. 16–17.
Eadem, Niebo (Koniec i początek, 1993) [w:] eadem, Wiersze wybrane..., ss. 289–290.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Eadem, Fotografia z 11 września [w:] eadem, Chwila…, s. 35.
Eadem, Widok z ziarenkiem piasku [w:] eadem, Ludzie na moście…, ss. 11–12.
Eadem, Przed podróżą [w:] eadem, Tutaj… ss. 21–22.
Ibidem.
Eadem, Kobiety Rubensa, (Sól, 1962) [w:] eadem, Wiersze wybrane...,ss. .87–88.
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jące połączenie stanowi tu określenie z Liczby Pi, która ciągnie się „przez całą nieba
wzdętość i bezdenność”68 – ewidentna plastyczność i nadanie kształtu niebu nie przeszkadza wyrażeniu jego nieskończoności.
Kwestie czasu i nieba rzadko pojawiają się razem, ta kategoria zdaje się nieboskłonu nie dotyczyć – jeśli, to odnosi się do podniebnego instrumentarium i najczęściej
występuje w konteście czasu odmierzania („przedwcześnie odebrani słońcu, księżycowi, / obrotom roku, chmurom”69). Niemniej elementem wartym wyróżnienia są
chmury jako jedyne istniejące krótko i ulotnie, co uwidacznia się w cytowanym już
Jarmarku cudów („chmurka zwiewna i mała”), a czemu poświęcony jest nawet cały
wiersz pod tytułem Chmury. Jak w stosunku do dziejów wszechświata ludzkie lata
są krótką chwilą, tak „w porównaniu z chmurami / życie wydaje się ugruntowane,
/ omalże trwałe i prawie że wieczne”70. Duża zmienność form powoduje raz po raz
powstawanie nowych bytów, „już po ułamku chwili / przestają być te, zaczynają być
inne”71. To właśnie krótkie trwanie zapewnia im lekkość bytu. Jak już wspominano,
bywają świadkami, choć tym razem ich rola jest deprecjonowana przez bardzo ograniczoną krótkim istnieniem możliwość dania świadectwa.
Najważniejsza jednak różnica między niebem a kosmosem to wspomniany już
we wstępie problem stosunku do ziemi/Ziemi do nieboskłonu będącej przeciwieństwem, z którym dopełniają się. Punkt ich zetknięcia stanowi horyzont. Jednak zdaniem poetki „podział na ziemię i niebo / to nie jest właściwy sposób / myślenia
o tej całości”72 i każdy kolejny cytat zdaje się to potwierdzać. Horyzont bowiem
jest czymś nieosiągalnym. Gdy nieznany człowiek zaginął w odmętach historii i został nieodwracalnie zapomniany, jego „nieobecność przybrała wygląd horyzontu”73.
Wielcy zdobywcy trwają w wierze, że „gdzieś wreszcie jest koniec świata”74, choć
„czują się zagrożeni wszelkim horyzontem”75, zza którego wciąż wyłaniają się nowe
tereny, o które walka nie ustaje.
Najciekawszym tekstem poruszającym problem rozgraniczenia nieba od ziemi jest
Z nieodbytej wyprawy w Himalaje. Ów najwyższy łańcuch górski świata to „ni księżyc, ni
ziemia”76, więc zamieszkujący je Yeti ochrzoczny zostaje przez poetkę „Półtwardowskim”.
Góry w biegu na księżyc.
Chwila startu utrwalona
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Eadem, Liczba Pi…
Eadem, Bagaż powrotny [w:] eadem, Chwila…, ss. 36–37.
Eadem, Chmury [w:] eadem, Chwila…, ss. 5–6.
Ibidem.
Eadem, Niebo, op. cit.
Eadem, Wiersz ku czci (Sól, 1962) [w:] eadem, Wiersze wybrane..., s. 106.
Eadem, Głosy (Wszelki wypadek, 1972) [w:] eadem, Wiersze wybrane..., ss. 168–169.
Ibidem.
Eadem, Z nieodbytej wyprawy w Himalaje (Wołanie do Yeti, 1957) [w:] eadem, Wiersze wybrane...,
ss. 51–52.
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na rozprutym nagle niebie.
Pustynia chmur przebita.
Uderzenie w nic.

Ziemia piętrzy się i rozdziera niebo. Warstwa chmur płynąca poniżej szczytów
zaburza naturalny porządek rzeczy. Oddzielne sfery łączą się, przeplatają. Zastany obraz jest niczym zatrzymany nagle w bezruchu proces wypiętrzania się gór. Przestrzeń
nieba nie stawiała oporu. To najdoskonalsze przedstawienie spójności tak odrębnych
przestrzeni zostaje jeszcze wzmocnione przez alegorię dodatkowo mieszającą te sfery
(„pustynia chmur”). Jednoznaczna, zdawałoby się, granica okazuje się nieuchwytna.
Co ciekawe, u Szymborskiej niebo właściwie nie pojawia się w kontekście religijnym, jako miejsce, w którym przebywa Bóg czy dusze ludzi po śmierci. Częściej
przyczynkiem do rozważań metafizycznych staje się nie ono, a kosmos. Różne formy
rozliczenia, które można by kierować do Boga, tu pojawiają się w odniesieniu do
wszechświata. Ponadto kosmos i Bóg podzielają pewne istotne cechy, jak wieczność,
nieskończoność przestrzenna i wszechobecność. Uznanie kosmosu za wcielenie Boga
byłoby tu oczywiście zbyt daleko idącym wnioskiem, warto jednak może przyjrzeć
się Szymborskiej uwielbieniu (wszech)świata z perspektywy religijnej – to jednak
refleksja zbyt obszerna, by ją tu satysfakcjonująco opisać, a zarazem odbiegająca od
głównej myśli tekstu.
Podsumowanie
Kosmos i niebo to ta sama przestrzeń, o znacznie pokrywającym się instrumentarium.
Podstawową różnicę między nimi stanowi Ziemia – pierwszego składowa, drugiego
opozycja. Powoduje to różne perspektywy opisu. Podczas gdy nieboskłon obserwowany jest zawsze z ziemi, we wszechświecie nie ma jednego punktu odniesienia, częściej
się po nim podróżuje. Wojciech Ligęza zauważa dwa aspekty nieba/kosmosu: starszy,
związany z mitami i przepowiedniami, który można by określić astrologicznym, oraz
naukowy, typowy dla współczesności – astronomiczny. Zauważa w tym podziale jednak tylko problem natury historycznej, podczas gdy świadczy to o wartości rozdziału
wszechświata od nieboskłonu: kosmosowi przypisany jest aspekt naukowości, niebu
natomiast – jedynie tradycyjna poetyckość. Nieskończoność przestrzenna i czasowa
jest niemal jednakowa: jedyną granicą dla nieba jest horyzont. Niebo jednak, w przeciwieństwie do stałego, jakby martwego kosmosu, jest zmienne: może być dzienne lub
nocne, zachmurzone, rozgwieżdżone. Warto więc zwrócić uwagę na te subtelne różnice
i nie traktować tych pojęć synonimicznie.
Wisławie Szymborskiej natomiast, jak widać, trudno przypisać konkretną perspektywę i spójne spojrzenie na jakikolwiek element – bardzo często bowiem okazuje się, że
niemal każda koncepcja została kiedyś przez noblistkę zogniskowana odwrotnie, zaskakując odbiorcę swoją trafnością. Motyw, nawet jeśli powtarzalny, nigdy nie jest jednolity. Trudno więc mówić o spójnym obrazie nieba lub kosmosu – oba są dalekie i bliskie
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zarazem, wszechobecne, ale niezauważane, przemijające, choć wieczne z ludzkiej perspektywy, niezmiennie jednak warte uwagi, nie mniej niż cała reszta wszechświata.
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Summary
The space and the sky in the poetry of Wisława Szymborska

The space and the sky are popular motifs in the poetry. Although both words denote
the same space, there are significant differences of the perspective (relation to the
Earth/earth) and poetic connotations. Wojciech Ligęza doesn’t separate them, he
only sees the historical change of the context: religious, connected to the myths and
divination, and modern, scientific perspective. The article shows the similarities and
the differences between the space and the sky, their distinctive attributes and how
they are described, used and reworked by Szymborska.

Marta Błaszkowska

Nieznośny ciężar Kontaktu.
O fantastycznonaukowych
zetknięciach z kosmiczną obcością
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

O zajączku, schwytanym przez kłusownika we wnyki, da się powiedzieć,
że był w kontakcie z cywilizacją, chociaż nikt z nim nie zamienił słowa. […]
To właściwie kwestia umowy.
Marek Oramus, Arsenał1

Stwierdzenie, że temat kontaktu z obcą cywilizacją jest jednym z najbardziej typowych dla literatury science fiction, nie tylko nie budzi wątpliwości, ale właściwie uznane być może za truizm. Zarówno definicje tej odmiany gatunkowej2, jak i wnioski
płynące z lektury reprezentujących ją utworów wskazują wszak na fakt, że za członem
science ukrywa się zazwyczaj wyobrażenie takiej nauki, która zdolna jest nie tylko
na przykład wysłać człowieka w kosmos, ale też mniej lub bardziej jednoznacznie
rozwiązać wreszcie paradoks Fermiego. Teksty opisujące różnego rodzaju kontakty
z cywilizacjami pozaziemskimi pojawiają się w ciągu całego okresu kształtowania
się, rozkwitu i popularności fantastyki naukowej, jednak wszystko wskazuje na to,
że różna jest częstotliwość ich występowania. Tę obserwację potwierdzają chociażby
Andrzej Niewiadowski i Antoni Smuszkiewicz, którzy z jednej strony zauważają, iż
motyw kontaktu to „motyw obiegowy przewijający się w literaturze polskiej od czasów trylogii księżycowej Żuławskiego3 […] aż do czasów współczesnych w licznych
1
2

3

M. Oramus, Arsenał, Warszawa 1985, s. 81.
By nie komplikować rozważań, w niniejszym tekście przyjęto założenie (zgodnie z duchem klasycznej genologii), że termin science fiction nazywa odmianę gatunkową, a więc podgatunek funkcjonujący w obrębie tego, co określić można „fantastyką” (np. fantastycznych powieści czy opowiadań)
– por. np. M. Głowiński, Odmiana gatunkowa [w:] Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński
et al., Wrocław 1988. Definicje science fiction (różniące się od siebie mniej lub bardziej) znaleźć
można właściwie we wszystkich opracowaniach tematu. Liczne uwagi zawiera m.in. klasyczny już
tom Spór o SF, a szczególnie dwie jego pierwsze części: Ewolucja gatunku i Granice science fiction
(por. Spór o SF, red. R. Handke, L. Jęczmyk, B. Okólska, Poznań 1989).
Można by zresztą wskazać jeszcze starsze punkty odniesienia – np. Wojciecha Zdarzyńskiego Michała
Dymitra Krajewskiego i pojawiający się tam lud Sielan zamieszkujący Księżyc; należy jednak dodać,
że tekst ten, chociaż określany jako fantastycznonaukowy, jest przede wszystkim utopią.
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wariantach fabularnych”4, z drugiej zaś podkreślają, że „z biegiem czasu […] niemal
zupełnie zanika lub podejmowany jest jedynie w groteskowo-parodystycznej wersji,
albo jako motyw służebny uwidoczniony na dalszym planie”5.
Ta zmienna częstotliwość występowania motywu i jego stopniowe odchodzenie w cień – niezależnie od możliwych tego przyczyn6 – nie zmieniają faktu, że jest
on żywy również na początku wieku XXI; przykładem może być chociażby wydana w roku 2014 powieść Rafała Dębskiego Światło cieni, stanowiąca pierwszy tom
planowanego cyklu7. Konwencja użyta przez autora i sposób operowania motywem
kontaktu z obcą cywilizacją prowokują do zestawienia tej powieści z dwoma innymi,
uznawanymi skądinąd za klasyczne, utworami: Arsenałem Marka Oramusa (wydany
w 1985 roku) i najstarszą z tej trójki Solaris Stanisława Lema (1961 rok). Omawianie takiego trójelementowego zbioru kieruje z kolei w stronę myślenia o motywie
kontaktu z obcą cywilizacją w jego ujęciu mniej awanturniczym, a bardziej mającym
wydźwięk filozoficzny bądź jeszcze ściślej: epistemologiczny. Jak bowiem zwracają
uwagę badacze, wątek ten często wykorzystywany jest w funkcji wehikułu treści metaforycznych. Nawet zresztą wtedy, gdy wiązany jest z przygodową konwencją (lub
szerzej: gdy istnieje w którymś z typowych dla science fiction układów fabularnych),
prowokuje do zadawania pytań o możliwość, sens i konsekwencje przekraczania
przez ludzkość granic poznania.
Za doskonały przykład takiej konceptualizacji tematu kontaktu uznawana jest
ta część twórczości Stanisława Lema, która poświęcona właśnie relacjom z obcymi
cywilizacjami. Jerzy Jarzębski8, Andrzej Stoff9, Maciej Płaza10 i inni badacze dzieł
autora Edenu obszernie klasyfikują te teksty i wyznaczają występujące między nimi
podobieństwa, zauważając jednocześnie, że „sam problem ma w jego pisarstwie swoją historię i rozliczne wersje”11. Już od debiutanckiej powieści Człowiek z Marsa sygnalizowany jest „płodny sceptycyzm”12 związany z kontaktami cywilizacji ziemskiej
i pozaziemskiej. W dwóch późniejszych utworach, Astronautach i Obłoku Magellana,

4
5
6

7
8
9
10
11
12

A. Niewiadowski, A. Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Poznań 1990, s. 305.
Ibidem, s. 306.
Niewiadowski i Smuszkiewicz jako główną z nich widzą zwątpienie w możność nawiązania realnego
kontaktu z jakąkolwiek cywilizacją, która odbiegałaby od ludzkiego wyobrażenia o istocie rozumnej; wskazać można jednak też inne potencjalne powody – na przykład nadmierne eksploatowanie
i, w konsekwencji, pewnego rodzaju wyczerpanie konwencji wiążącej się zazwyczaj z tą tematyką.
Por. Łuna za mgłą [on-line:] http://www.rebis.com.pl/rebis/public/books/books.html?co=print&id=K6988 [02.01.2016].
Por. np. J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2002, ss. 211‒229.
Por. A. Stoff, Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema, Warszawa – Poznań – Toruń 1983,
passim.
Por. M. Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema, Wrocław 2006, ss. 284‒479.
J. Jarzębski, op. cit., s. 215.
A. Stoff, op. cit., s. 24.
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kosmici się pojawiają, natomiast problem kontaktu traci na ważności. […] Trudności
porozumienia mają więc w obu powieściach charakter raczej powierzchowny czy zgoła
techniczny, nie sięgają natomiast głębokiej istoty kontaktujących się z sobą cywilizacji.
[…] W ten sposób okazuje się, że wszelkie istoty rozumne, na które ludzie natkną się
w kosmosie, muszą być ich odbiciem – przynajmniej jeśli chodzi o sposób rozumowania, światopogląd i organizację społeczną13.

Powieści te należy jednak, jak sugerują badacze, traktować jako incydentalne i uzasadnione ideologiczną doktryną, wprowadzającą wymóg wypełnienia schematów narracyjnych refleksją historiozoficzną zgodną z założeniami socrealizmu14. Dużo głębszą refleksję filozoficzną przynoszą dalsze utwory Lema: od Dzienników gwiazdowych, przez
stawiające tematykę relacji międzyplanetarnych w centrum zainteresowania Eden, Głos
Pana, Niezwyciężonego czy Solaris, aż po – stanowiące ostateczny wyraz Lemowskich
wątpliwości związanych z możliwością i sensownością kontaktu – Fiasko. Nie ulega
wątpliwości, że, jak diagnozuje Stoff, „ponad epizodem Astronautów i Obłoku Magellana biegnie pomost wspólnych właściwości między zapomnianym debiutem i późniejszym, już nie krępowanym przez zewnętrzne uwarunkowania, dorobkiem autora”15.
Co właściwie składa się na zbiór owych „wspólnych właściwości”? Niewątpliwie
mieści się w nim wspomniany już sceptycyzm, któremu zresztą Lem daje wyraz również w tekstach eseistycznych, takich jak chociażby Summa technologiae, gdzie rozważa potencjalne przyczyny niemożności nawiązania kontaktu międzyplanetarnego16.
Równocześnie w innych wypowiedziach przyznaje on na przykład: „Siedzi mi w głowie myśl, że Oni są inni, więc zachowują się inaczej, niż sobie to potrafimy wyobrazić”17. Sceptycyzm Lema ma więc ewidentnie dwojaki wymiar: z jednej strony dotyczy
istnienia i formy pozaziemskich cywilizacji, z drugiej natomiast możliwości nawiązania z nimi efektywnego kontaktu18. Te teksty autora Solaris, które zbudowane są
wokół tematu kontaktu z mieszkańcami innych planet, łączyć też będzie z pewnością
podobne w wielu aspektach przedstawienie miejsca i roli cywilizacji ludzkiej w historii
kosmosu. Antropocentryzm, ewidentnie zresztą fascynujący Lema, który poświęcił
mu obszerną część Summy…, jest również kategorią przewijającą się w omówieniach
twórczości pisarza. Zaznacza się więc, że w powieściach o kontakcie celem jest zwykle
odsłonięcie istoty człowieczeństwa19, że postawione w nich zostają pytania o granice
13
14
15
16

17
18
19

J. Jarzębski, op. cit., s. 216.
Por. m.in. ibidem, ss. 218‒219; M. Płaza, op. cit., ss. 303‒304.
A. Stoff, op. cit., s. 24.
Według tych rozważań cywilizacje albo (1) istnieją dostatecznie długo, by nawiązać kontakt, ale pojawiają się zbyt rzadko, by było to w praktyce możliwe, albo (2) pojawiają się często, ale trwają zbyt krótko,
albo też (3) powstają często i są długotrwałe, ale nie rozwijają się ortoewolucyjnie – faza ekspansywna,
pozwalająca na nawiązanie kontaktu, trwa za krótko (tzw. hipoteza okna kontaktu, rozwinięta potem
w Fiasku) – por. S. Lem, Cywilizacje kosmiczne [w:] idem, Summa Technologiae, Lublin 1984, passim.
Tako rzecze… Lem. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Stanisław Bereś, Kraków 2002, s. 322.
Por. J. Jarzębski, op. cit., s. 225.
Por. np. ibidem, s. 229.
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ludzkiego poznania20, ale też, że w ostatecznym rozrachunku często to właśnie przedstawiciele Ziemi, a nie obcy, okazują się (realnymi lub potencjalnymi) agresorami21.
W istocie teksty o kontakcie z pozaziemską cywilizacją – dotyczy to oczywiście
nie tylko twórczości Lema – stają się nie tylko zapisami diagnoz na temat potencjalnego rozwoju technologii czy rozważań związanych z próbami rozwiązania paradoksu Fermiego, lecz również (a może przede wszystkim?) historiami o dotknięciu
Obcości jako takiej. Drogę do tak rozumianego kontaktu otwierać może na przykład jeden z klasycznych schematów fabularnych konwencji science fiction: opowieść
o podróży kosmicznej, podczas której bohaterowie znajdują się na obcej planecie lub
w jej pobliżu, a w konsekwencji stykają się z przedstawicielami obcej cywilizacji22.
Tego właśnie rodzaju zawiązanie akcji łączy trzy wspominane we wstępie powieści:
w Solaris Lema Kris Kelvin przybywa na stację badawczą unoszącą się nad tytułową
planetą; Arsenał Oramusa rozpoczyna się wybudzeniem Adama Nyada z anabiozy na
statku krążącym wokół Tytana; początkowe partie Światła cieni Dębskiego prezentują z kolei ekipę naukowców i pilotów stacjonującą wraz z przywódcą komandorem
Reubenem Vaybarem na planecie Cronna.
W każdym z tych utworów główny bohater postawiony zostaje w sytuacji bezpośredniego zetknięcia ze sferą pozaziemską. Jednak, co interesujące, Kelvin, Nyad
i Vaybar reprezentują typ postaci przywykłych do podróży międzyplanetarnych lub
przynajmniej przygotowanych do funkcjonowania w warunkach kosmicznych – sytuacja wyjściowa jest więc dla nich w pewien sposób oswojona. Nie zmienia to faktu, że moment kontaktu z obcą cywilizacją oswojenie to drastycznie nadszarpuje.
Wrażenie głębokiego naruszenia poczucia bezpieczeństwa budowane jest jednakże
w każdej z trzech powieści stopniowo i stosunkowo powoli. Kiedy Kelvin trafia na
stację badawczą, dostrzega tam jedynie niezrozumiały nieporządek i rażące przykłady łamania zasad. Początkowo wiąże zresztą te fakty z potencjalną chorobą fizyczną
lub psychiczną dotychczasowych rezydentów stacji. Podobnie dzieje się w przypadku
Reubena Vaybara: Cronna wydaje się planetą poznaną i bezpieczną, a raporty eksplorującej ją ekipy pilotów, którzy podczas patroli donoszą o krążących wokół cieniach,
„można by złożyć na karb zaburzeń psychicznych”23 – gdyby nie to, że widywali je
wszyscy. Z kolei w Arsenale, gdy jeden z bohaterów odkrywa niezidentyfikowany
kształt krążący w pobliżu Saturna, cała ekipa statku „Megahicle”24 poszukuje naukowego wyjaśnienia samego istnienia obiektu oraz wpływu, jaki – jak się wkrótce
20
21
22

23
24

Por. ibidem; M. Płaza, op. cit., ss. 368‒390.
Por. M. Szpakowska, Dyskusje ze Stanisławem Lemem, Warszawa 1997, ss. 142‒143.
Antoni Smuszkiewicz, analizując typowe schematy fabularne literatury fantastycznonaukowej, pisze w podobnym kontekście m.in. o modelu funkcjonalnym opowieści o wyprawie badawczej –
por. A Smuszkiewicz, Stereotyp fabularny fantastyki naukowej, Wrocław 1980, ss. 21‒33, 66‒71.
Jego metoda, zakorzeniona przede wszystkim w badaniach Władimira Proppa i związana ze sfunkcjonalizowanym schematem segmentacji tekstu literackiego, dla niniejszych rozważań wydaje się
jednak mało operacyjna. Dalej pominięte więc zostają tego rodzaju klasyfikacje i diagnozy.
R. Dębski, Światło cieni, Poznań 2014, s. 10.
Cudzysłów zastosowano zgodnie z tym, jak nazwa statku zapisywana jest w powieści.
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okazuje – wywiera on na ludzi. Wszystkie trzy przypadki wiążą się więc z próbami
racjonalnego wytłumaczenia zaistniałej sytuacji i za każdym razem próby te nie okazują się przesadnie udane.
Punktem właściwego zawiązania akcji jest w Solaris, Arsenale i Świetle cieni moment, w którym główni bohaterowie po raz pierwszy stykają się z obcą cywilizacją
bezpośrednio. W każdej z powieści chwila ta jest poprzedzona etapem wstępnym,
który jednak de facto nie ma służyć jakiemukolwiek przygotowaniu do kontaktu –
przeciwnie, każdorazowo jest to proces odwrotny. Bohater, zamiast zyskiwać wiedzę
i umiejętności przydatne w zetknięciu z pozaziemskim bytem, na skutek sprzecznych
informacji (niekonkretne i niespójne dane na temat Solaris; przeczące sobie i niewiele mówiące raporty członków załogi „Megahicle”; własne, raczej nieudolne badania
Reubena oraz przypadek niewyjaśnionej choroby jednego z jego towarzyszy) zostaje
krok po kroku odzierany z pewności dotychczasowych przekonań. Dla przykładu:
solaryjska biblioteka, przez badaczy twórczości Lema interpretowana raczej zgodnie
jako metafora nauki25, przypomina labirynt, dający wrażenie ludzkiej wszechwiedzy.
Odizolowana od reszty stacji, pozbawiona okien, wypełniona książkami zawierającymi w sobie całokształt dostępnej wiedzy o rzeczywistości26 „reprezentuje albo aktualny stan wiedzy, obejmujący wszystkie dziedziny, albo wykracza poza jego zakres,
a poszerzona o niedokonane jeszcze odkrycia, wyznacza hipotetyczne granice poznania”27. Z perspektywy Krisa okazuje się ona jednak raczej wewnętrznie niewspółmierna i sprzeczna28; reprezentowana przez jej figurę wiedza na temat Solaris jest w istocie
niekonkretna i nieweryfikowalna:
Odstawiając na półkę tom, tak ciężki, że musiałem przytrzymać go obiema rękami,
pomyślałem, że nasza wiedza o Solaris, wypełniająca biblioteki, jest bezużytecznym balastem i trzęsawiskiem faktów i znajdujemy się w takim samym miejscu, w którym poczęto ją gromadzić, przed siedemdziesięciu ośmiu laty, a właściwie sytuacja była o wiele
gorsza, ponieważ cały trud tych lat okazał się daremny29.

Podobnie dzieje się w przypadku Nyada. Gdy protagonista zostaje wybudzony, do
dyspozycji ma ustne przekazy na temat sytuacji oraz informacje zawarte w notatkach
i raportach załogi statku, która, zauważywszy w pobliżu niezidentyfikowany obiekt,
decyduje się wysyłać w jego stronę na zwiad kolejnych członków ekipy. Sny i wizje
będące efektami tych wypraw są jednak mgliste i zawikłane, trudne do zreferowania
i zapamiętania. Ostatecznie Nyad, zapoznając się z aktami sprawy, zauważa:
25

26
27
28
29

Por. m.in. M. Płaza, op. cit., s. 380. Płaza obszernie interpretuje motyw biblioteki w Solaris i Powrocie z gwiazd, referując też rozważania, jakie poczynili na ten temat np. Jerzy Jarzębski i Istvan
Csicsery-Ronay Jr.
Por. ibidem, s. 382.
Por. P. Michałowski, Babel XXI wieku. Biblioteka Stanisława Lema i Jorge Luisa Borgesa [w:] Stanisław Lem. Pisarz, myśliciel, człowiek, red. J. Jarzębski, A. Sulikowski, Kraków 2003, s. 337.
Por. M. Płaza, op. cit., s. 382.
S. Lem, Solaris, Kraków 1976, s. 25.
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Skoro po pięciu miesiącach pretendująca do miana rady naukowej załoga zamieniła się
w gromadę komediantów, ja z błazna niemal etatowego musiałbym chyba przekwalifikować się w analityka. […] Ten przegląd snów był czynnością beznadziejną. Nie
znajdowałem między nimi żadnego wspólnego mianownika30.

Z kolei Reuben Vaybar ze Światła cieni, wybudzony przedwcześnie z hibernacji
po odlocie z Cronny, zauważywszy na statku niepokojące elementy – drobne awarie,
sprzeczne komunikaty przekazywane przez nieomylne dotąd komputery, wreszcie:
obecność chorego, jakby cofniętego w rozwoju do poziomu dziecka Iana Poroya –
podejmuje próby poszerzenia wiedzy i racjonalnego objaśnienia niezrozumiałych zjawisk. Pozbawiony koniecznego ku temu zaplecza naukowego (co zresztą jest podkreślane od początku powieści), stara się czynić to poprzez zasięganie rady wybudzanych
stopniowo członków grupy badawczej. Jego działania okazują się jednak bezskuteczne – wyjaśnienia nie przynoszą ani eksperymenty informatyków, próbujących dociec
przyczyn dziwnych reakcji sprzętu, ani medyków, badających szczegółowo Poroya.
Wreszcie na tak zarysowanym tle dochodzi do momentu przełomowego – zetknięcia z obcą cywilizacją. Jednak, co warte zaznaczenia, w każdym z trzech omawianych przypadków sytuacja, którą bohater uznaje za pierwszy kontakt, w rzeczywistości jest jednym z kolejnych spotkań. Kelvin już od momentu przybycia na stację
bezustannie czuje przecież czyjąś obecność („Ciemność patrzała na mnie, bezpostaciowa, olbrzymia, bezoka, pozbawiona granic”31 – opisuje nawet wtedy, gdy nie ma
jeszcze pojęcia o tym, co zdarzy się później). Nyad przeczuwa niesamowitość sytuacji
od chwili, gdy profesor Lloney po raz pierwszy pokazuje mu przez teleskop detale
przestrzeni międzyplanetarnej, a kiedy styka się z raportami i odczytuje zanotowany
wyraz „ARSENAŁ”, konstatuje: „Znałem to słowo od wieków. To imię. Przeczuwałem je”32. Vaybar jeszcze na Cronnie nie tylko wysłuchuje doniesień o cieniach, ale
też sam wyrusza na ich poszukiwanie; gdy natomiast statek odlatuje już z planety,
komandor doświadcza niepokojących zjawisk, z których część, jak się okazuje, obserwuje tylko on.
Okazuje się więc, że kontakt między człowiekiem a bytem pozaziemskim nawiązany zostaje de facto dużo wcześniej, niż ten pierwszy to dostrzega. Tyle tylko,
że relacja ta zarysowuje się już od początku jako nierównomierna, rozpoczynając się
od świadomej, jakby podszytej czujnością obserwacji ludzi przez obcą cywilizację,
która stopniowo wykazuje się coraz większą śmiałością. Kontakt nawiązany zostaje
nie z inicjatywy człowieka, ale dlatego, że pragnie go właśnie byt nie-ludzki. Dla
przykładu: gdy Nyad usiłuje znaleźć przestrzeń porozumienia z Arsenałem, testarania
zostają dostrzeżone, ale kontakt poprzedzony jest uwagą: „Jego Wysokość zgodził się
wysłuchać twoją prośbę”33. Dopiero gdy nie-człowiek zdecyduje się ostatecznie na
30
31
32
33

M. Oramus, op. cit., ss. 73‒74.
S. Lem, Solaris…, s. 28.
M. Oramus, op. cit., s. 47.
Ibidem, s. 99.
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bezpośrednią interakcję, ludzcy bohaterowie mają możliwość doświadczenia tego, co
uznają za ukonkretniony już kontakt. Jego ramy wyznaczają odpowiednio: zetknięcia
z „tworami F” w przypadku Kelvina, wizje Nyada oraz specyficzne, jakby telepatyczne rozmowy Vaybara z przedstawicielem Współistnienia.
Tym, co istotne w kreacji przedstawicieli bytów pozaziemskich, jest ich diametralne
niepodobieństwo do człowieka. W Solaris głównym bohaterem-obcym jest Ocean, który, co podkreśla się w toku narracji wielokrotnie, wymyka się zarówno klasyfikacjom,
jak i opisom. Kelvin zauważa raz za razem, że przedstawienie za pomocą ziemskich
kategorii kwestii nawet tak, zdawałoby się, oczywistych, jak wygląd czy struktura Oceanu, jest właściwie niemożliwe. Przywoływana przez bohatera klasyfikacja oceanicznych tworów obejmuje próby dopasowania ich do jakichkolwiek ludzkich skojarzeń:
[Giese, autor opracowania o Oceanie – przyp. M. B.] jak długo mógł, posługiwał się
po prostu językiem opisu, a kiedy brakło mu słów, radził sobie stwarzając nowe słowa,
często niefortunne, nie przystające do opisywanych zjawisk. Ale w końcu żadne terminy nie oddają tego, co się dzieje na Solaris34.

Dopiero wtedy, gdy w pobliżu pojawiają się ludzie, Ocean zaczyna wytwarzać „gości”, wizualnie przypominających Ziemian, ale w istocie mających zupełnie inną budowę komórkową; wydaje się, jakby – tak jak człowiek próbuje dostosować obserwowane przez siebie właściwości Solaris do własnych kategorii – również pozaziemski
byt usiłował ująć w ramy swoje wyobrażenie o ludzkości. W Arsenale i Świetle cieni
kwestia ta rysuje się podobnie. W powieści Oramusa Lemowski układ zostaje powtórzony niemal dokładnie: Arsenał jako taki, choć widzialny, wymyka się klasyfikacjom
(de facto nie ma nawet pewności, czym jest – sondą międzygwiezdną wysłaną przez
jakąś większą cywilizację?), a do kontaktu z ludźmi służą mu wizje i sny, podobnie jak
w Solaris „twory F”. U Dębskiego z kolei nie-ludzie nie posiadają nawet widzialnej
postaci – ujawniają się tylko jako cienie na Cronnie, ale ostatecznie okazują się „formą, której treść nie jest już potrzebna”35, bytami, których istnienie opiera się o rodzaj
promieniowania elektromagnetycznego. Niewątpliwie w każdym z tych trzech przypadków sprawdza się obserwacja, którą w odniesieniu do Solaris formułuje Istvan
Csicsery-Ronay: „coś naprawdę obce nie pozwala się z samej definicji przełożyć na
ludzkie kategorie i doświadczenie”36; podobnie zresztą wnioskuje, omawiając to zagadnienie, Manfred Geier, dochodząc ostatecznie do porażająco prostej konkluzji:
„ocean planety Solaris nie może mieć żadnego znaczenia”37.
Tak konceptualizowani przedstawiciele pozaziemskich cywilizacji służą więc za
wyznacznik radykalnego wymiaru Obcości – nieredukowalnej i nieobjaśnialnej, jak
ta, o której pisze chociażby Bernhard Waldenfels, zauważając, że jawi się ona „jako
34
35
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S. Lem, Solaris…, s. 114.
R. Dębski, op. cit., s. 269.
I. Csicsery-Ronay Jr., Obcy u Lema, tłum. E. Nowakowska [w:] Stanisław Lem…, s. 220.
M. Geier, Fantastyczny ocean Stanisława Lema, tłum. R. Wojnakowski [w:] Lem w oczach krytyki
światowej, red. J. Jarzębski, Kraków 1989, s. 171.
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to, co źródłowo niedostępne i źródłowo nieprzynależne”38; niedaleko stąd też do
kategorii Inności w ujęciu proponowanym przez Emanuela Lévinasa, twierdzącego
przecież, że „twarz [Innego] nie daje się posiąść, wymyka się mojej władzy”39. Nie
tylko zresztą władzy, ale i wiedzy. Jednym z najbardziej zwracających uwagę aspektów
kontaktu bohaterów omawianych powieści z obcymi cywilizacjami jest dojmująca
niemożność znalezienia odpowiedniego języka opisu. Ewidentnie niewykonalne jest
ujęcie doświadczanych przez ludzkich protagonistów zjawisk w ziemskich kategoriach, jakby – podążając za aparatem pojęciowym Jacques’a Lacana – wymykały się
one rejestrowi symbolicznemu. Można zresztą pociągnąć tę myśl jeszcze dalej. Symboliczne u Lacana to wszystko to, co ustrukturyzowane – utrwalone formy, zasady
i prawa porządkujące rzeczywistość, zewnętrzne wobec podmiotu, który, wchodząc
w życie społeczne, musi się do nich dostosować lub próbować im przeciwstawić40.
Przede wszystkim, jak już zostało wspomniane, kod języka, który powinien służyć
uporządkowaniu wyobrażeń i wyrażeniu ich w sposób dostępny innym. Trzy omawiane teksty z uderzającą konsekwencją poruszają temat niezrozumienia bohaterów
ludzkich i nie-ludzkich i, co istotne, jest to niezrozumienie obustronne: nie tylko
Ziemianie nie są w stanie pojąć zasad kierujących obcymi, ale również ci drudzy zdają
się nie do końca pojmować ziemskie reguły. Dochodzi więc do dramatu, bowiem
akt komunikacji pozbawiony jest jednego z podstawowych elementów – wspólnego
kodu. Stąd, jak się zdaje, dwustronne eksperymenty i próby, które jednak skazane są
na porażkę, bo nie ma możliwości przekroczenia elementarnych granic pojmowania:
Tu wchodzi w grę sprawa indywidualności. Ocean jest całkowicie wyzuty z jej pojęcia.
[…] Mnie się wydaje, proszę kolegów, że ta dla nas... e... najdrażliwsza, szokująca strona
eksperymentu całkowicie wymyka mu się jako leżąca poza granicami jego pojmowania.
‒ Pan sądzi, że to nie jest zamierzone...? – spytałem. […]
‒ Tak. Nie wierzę w żadną perfidię, złośliwość, chęć najdotkliwszego ugodzenia...41
O ile dobrze zdołałem odebrać i przetłumaczyć jego stan emocjonalny, Arsenał był
wypełniony goryczą. […] Konstrukcja jego jaźni wykluczała rekompensatę krzywdy
ofierze, chociażby w formie współczucia; rozczarowanie wynikało raczej z krachu sekretnego planu. Arsenał był zafascynowany ludzką naturą, której nie potrafił pojąć ani
się z nią utożsamić42.

Najbardziej wprost wątek ten wybrzmiewa w Świetle cieni: komunikujący się z Vaybarem przedstawiciel Współistnienia wielokrotnie wyraża niezrozumienie ziemskich pojęć i chociaż jego sposób myślenia jest wysoce uporządkowany, zupełnie nie
przystaje do aparatu symbolicznego ludzi. Co interesujące, dotyczy to głównie tych
38
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B. Waldenfels, Topografia obcego, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2002, s. 23.
E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 232.
Por. J. Lacan, Seminarium III. Psychozy, oprac. J. A. Miller, tłum. J. Waga, Warszawa 2014, ss. 22 i in.
S. Lem, Solaris, ss. 106‒107.
M. Oramus, op. cit., ss. 201‒202.
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kategorii, które u Lacana przynależne są właśnie do porządku symbolicznego; obcy
nie dysponują na przykład koncepcją bóstwa i prawa:
Bóg? – Reuben wyczuł w tonie gościa zmieszanie i wahanie. – Wiem, że macie kogoś
takiego, ale nie mam pojęcia, kim albo czym jest Bóg.
– Wy nie macie swojego? […]
Nie. Współistnienie nie potrzebuje bytów transcendentnych. Sama jego istota jest wystarczającą transcendencją.
– Czyli sami sobie jesteście Bogiem.
Jeśli tak to wolisz określić, niech będzie. Ale wasz Bóg nie przystaje do naszych wyobrażeń
struktury świata43.
Wyjaśnij, czym jest prawo, bo także znam jego definicję, ale nie potrafię jej zinternalizować44.

Obnażona niewystarczalność i ułomność Symbolicznego kieruje w stronę kategorii Realnego – tego, co nie poddaje się symbolizacji, co bezustannie jej umyka45, a co
jednak chce nieustannie powracać w najmniej spodziewanych momentach. Pójście
tym tokiem rozumowania odsłania dodatkowe ścieżki interpretacji wielu fragmentów omawianych tekstów. Nie bez znaczenia wydaje się na przykład fakt, że wszystkie
trzy odnoszą się w jakiś sposób do zagadnienia traumy – rozumianej w tym wypadku
jako efekt kontaktu z tym, co niezsymbolizowane i do zsymbolizowania niemożliwe,
a więc z Realnym. „Twory F” w Solaris, jak zauważają wielokrotnie bohaterowie,
wywodzą się wprost z przeformułowanych przez Ocean wspomnień ludzi, „najtrwalszych śladów pamięci”46. Co więcej, postać Harey dla Krisa Kelvina wiąże się z nieprzepracowanym poczuciem winy:
Pokłóciliśmy się. A właściwie nie. To ja jej powiedziałem, wiesz, jak się mówi w gniewie. […] Na drugi dzień przypomniałem sobie, że zostawiłem w szufladzie te… zastrzyki; wiedziała o nich – przyniosłem je z laboratorium, były mi potrzebne – powiedziałem jej wtedy, jakie jest działanie. […] i… zostawiłem to tak, ale na trzeci dzień jednak
poszedłem, to nie dawało mi spokoju. Już… kiedy przyszedłem, już nie żyła47.

Doświadczenie samobójstwa bliskiej osoby łączy się w tym przypadku z odpowiedzialnością za jej śmierć. Jak się wydaje, właśnie tego typu – wysoce przecież traumatyzujące – zdarzenia, a raczej myśli o nich, są eksploatowane przez Ocean. Taką refleksję właściwie wprost formułuje zresztą Snaut, drugi mieszkaniec stacji, rozważając
43
44
45

46
47

R. Dębski, op. cit., ss. 216‒217.
Ibidem, s. 208.
„[…] istnieje u naszych podmiotów, w analizie, pewien obszar realnego, który nam umyka” – J. Lacan,
Symboliczne, wyobrażeniowe i realne [w:] idem, Imiona-Ojca, tłum. R. Carrabino et al., Warszawa 2013,
s. 15; zresztą również później najchętniej mówi o Realnym jako o tym, co niemożliwe do zdefiniowania.
S. Lem, Solaris, s. 91.
Ibidem, ss. 73‒74.
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kwestię pamięci o popełnionych – albo nawet tylko pomyślanych – przewinieniach.
Istotne jest też wielokrotne podkreślanie, że wspomnienia o tych sytuacjach są przez
bohaterów wypierane, spychane na obrzeża świadomości, a potem – zgodnie z zasadą
działania Realnego – powracają w najmniej spodziewanym momencie. Uderza również rytmiczna, nieuchronna powtarzalność tego powracania: wiadomo, że nawet
jeśli „gość” zostanie zabity lub odesłany, wkrótce pojawi się ponownie.
W Świetle cieni motyw zetknięcia z Realnym realizuje się do pewnego stopnia
podobnie. Pierwsze, nieoczywiste jeszcze kontakty z przedstawicielem obcej cywilizacji powodują powrót bolesnych wspomnień – w przypadku Reubena są to przede
wszystkim wizje najgorszych momentów zawodowego szkolenia, związane między
innymi z przeczuciem rychłej śmierci. Z kolei Poroya dążenie obcych do nawiązania
kontaktu doprowadza wprost do szaleństwa, a w konsekwencji – do śmierci.
Z kolei w Arsenale na nieredukowalną wyrwę w Symbolicznym wskazują sny i wizje osób, które z tytułowym bytem się spotkały. Surrealistyczne, wyrwane z kontekstu, przepełnione sprzecznymi odwołaniami do mniej lub bardziej utartych znaczeń
– okazują się tylko luźnymi projekcjami niemożliwymi do zinterpretowania. Podobnie zresztą „myśli” samego Arsenału, odczytane przez Adama w kulminacyjnym
punkcie powieści: „żadnego powiązania między sąsiadującymi ze sobą elementami
zapisu, wszystko było wrzucone do jednego worka”48. Obrazy kolejnych światów,
w których Arsenał eksperymentalnie umieszcza Nyada, również są podszyte absurdem i przypominają – ponownie – zawikłane sny.
Trudno również przeoczyć fakt, że wszyscy trzej główni bohaterowie doświadczają
radykalnego wymiaru Realnego, zbliżając się do granicy życia i śmierci – a może nawet
ją przekraczając. Zakończenie żadnej z omawianych powieści nie przynosi ostatecznych
rozwiązań. Ostatnia scena Solaris zamyka klamrę otwartą w pierwszym rozdziale49 –
Kelvin znajduje się poza stacją, a jego próba duchowego dotknięcia Oceanu zdaje się
nabierać wymiaru ostatecznego, bezpośredniego. Chociaż rozważa dostępne drogi postępowania, efekt tych rozmyślań nie jest oczywisty. Jego „trwanie w niewzruszonej wierze”50, to zdające się nie mieć końca czekanie, nie stanowi synonimu śmierci, ale w wielu
wymiarach jest jej bardzo bliskie. Podobnie Adam Nyad, który w kulminacyjnej scenie:
Czołgał się do ostatka po posadzce, usiłując przeniknąć symfonię wzorów – dzieła największych mistrzów tego fachu – i utrudzony bardzo zrezygnował w połowie kolejnej
stronicy, odchodząc na chwilę w śmierć51.

W ostatnim rozdziale żyje jednak – a raczej wegetuje, i to w sposób niepokojąco podobny do bezustannego odgrywania pozbawionych sensu, onirycznych scen jak z Arsenałowych wizji. Z kolei Reuben Vaybar w finale Światła cieni chce poświęcić siebie, mając
48
49
50
51

M. Oramus, op. cit., s. 200.
Por. M. Płaza, op. cit., s. 371.
Ibidem.
M. Oramus, op. cit., s. 206.
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nadzieję, że pomoże to uratować ludzką cywilizację. Zakończenie powieści jest podszyte pesymizmem, ale tak otwarte, że tekst – jakby odbijając gasnącą powoli w obliczu
śmierci świadomość protagonisty – urywa się w połowie zdania. Śmierć wydaje się krańcowym następstwem zetknięcia z radykalną Obcością. Klęska Symbolicznego obnaża
boleśnie Realne we wszystkich jego aspektach, również tych najbardziej ostatecznych52.
Czemu jednak służą tak zarysowane wizje kontaktu z pozaziemskimi bytami? Uznanie, że są to wyłącznie podszyte głębokim pesymizmem próby odpowiedzi na pytania
o możliwość takiego kontaktu, byłoby zdecydowanie zbyt dużym uproszczeniem. Relacja między ludzkim podmiotem a nie-ludzkim Innym wymyka się bowiem jednoznacznym interpretacjom – jak pisze w klasycznym już omówieniu Solaris Csicsery-Ronay, fabuła takiego rodzaju wskazuje, że jak Obcy stanowi tajemnicę dla bohaterów
powieści, tak samo nierozstrzygalny semantycznie jest sam tekst53. Nie ulega jednak
wątpliwości, że we wszystkich trzech omawianych powieściach kontakt człowieka
z obcą cywilizacją eksponuje raczej aspekt ludzki. Wątek Obcości służy więc de facto
jako lustro, odbijające nie tyle nawet rzeczywistą kondycję człowieczeństwa, ile raczej
wszystkie antropocentryczne wizje ludzi na temat ich samych i otaczającego świata. Należy przy tym podkreślić, że nie można tej refleksji ograniczać do banalnego założenia,
iż pozaziemska cywilizacja jest odbiciem najgorszych ludzkich błędów i kompleksów;
założenie takie sprowadziłoby każdą z przywoływanych powieści do „banalnej refleksji
moralizatorskiej”54. Tymczasem wydaje się, że powieści o kontakcie są tekstami nie tyle
o złu i ułomnościach człowieka, ile raczej o jego wewnętrznym wyobcowaniu. Kiedy
Kelvin przestaje pragnąć śmierci niby-Harey i kiedy patrzy na Ocean, kiedy Nyad błąka
się w powtarzalnych, bezsensownie onirycznych światach, kiedy Vaybar ma już świadomość, że za chwilę straci zmysły, nie wiedząc nawet, czy heroiczny gest zda się na cokolwiek – w istocie wszyscy oni dotykają tajemnicy tego, iż wszystko, co człowiek może
o sobie pomyśleć, jest daremne. Wobec empirii bezsilna jest kultura, łamią się wszelkie
dostępne układy odniesienia, „wszystkie antropocentryczne wyznaczniki miejsca człowieka we Wszechświecie okazują się […] może nie tyle skompromitowane aksjologicznie, ile na pewno niewystarczające poznawczo w zetknięciu z obcością”55. Spotkanie
siebie w spojrzeniu Innego56 obnaża nieuleczalną ranę i pokazuje wyraźnie, że obcość
„zaczyna się już we własnym domu jako obcość mnie samego albo obcość nas samych”57.
52

53
54
55
56
57

Interesujące jest też to, że we wszystkich trzech powieściach pojawia się wątek śmierci lub zaginięcia (właściwie równoznacznego ze śmiercią) bohatera wyprawy pełniącego funkcję mentora lub przewodnika.
Co ciekawe, są to postaci kojarzące się wyraźnie ze sferą nauki: w Arsenale i Świetle cieni to dosłownie profesorowie, ale również w Solaris Gibarian wydaje się w pewien sposób bliski strefie racjonalności i charakteryzuje się naukową ciekawością (tytularnie naukowcem jest natomiast dość karykaturalny Sartorius).
Ograniczenia objętościowe nie pozwalają na rozwinięcie tego wątku, ale jest on warty zasygnalizowania.
Por. I. Csicsery-Ronay Jr., Książka jest Obcym: o pewnych i niepewnych interpretacjach Solaris Stanisława Lema, tłum. T. Rachwał [w:] Lem w oczach…, passim.
M. Płaza, op. cit., s. 387.
Por. ibidem, s. 389.
Por. B. Waldenfels, op. cit., s. 25.
Ibidem, s. 23.
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Summary
The unbearable heaviness of contact.
The communication with cosmic strangeness in science fiction

The aim of this paper is to present three Polish science fiction novels –Solaris
(Stanisław Lem), Arsenał (Marek Oramus) and Światło cieni (Rafał Dębski) – with
particular emphasis on one of the most important science fiction themes: contact
with aliens. Presented interpretation of these texts (based on philosophical and anthropological theories of alienation) prove that sometimes the “first contact” may
only be a metaphor for a contact with Strangeness itself.

Filip Nowak

Polski film kosmonautyczny
w perspektywie transnarodowej
Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tomasz Bagiński, realizując serię krótkometrażowych filmów na zlecenie grupy
Allegro, dokonuje twórczego przetworzenia najsłynniejszych polskich legend, w tym
również tej o pierwszym człowieku na księżycu. Twardowsky (2015) jest trwającą blisko dziewięć minut, uwspółcześnioną wersją bajki Pan Twardowski na księżycu. Produkcja powstała w celu popularyzacji polskiej kultury literackiej oraz jako narzędzie
promocji znanego serwisu aukcyjnego. Ta humoreska o patriotycznym zabarwieniu
zawiera wiele cech charakterystycznych dla filmów o podróżach kosmicznych. W artykule chciałbym przyjrzeć się tego typu produkcjom, przede wszystkim ze względu
na obecną w nich filmową transnarodowość. Badania nad tym zagadnieniem pozwalają inaczej odczytać analizowane filmy.
Transnarodowość i kosmos
Twardowsky stanowi punkt wyjścia do rozważań nad trzema pełnometrażowymi produkcjami wpisującymi się w zdefiniowany przeze mnie nurt kosmonautyczny. Milcząca
gwiazda (1959) Kurta Maetziga, Sygnały MMXX (1970) Gottfrieda Kolditza oraz Test
pilota Pirxa (1979) Marka Piestraka są jednymi z nielicznych produkcji science fiction,
które powstały w ramach polskiej kinematografii. To, co je dodatkowo odróżnia od
innych przykładów w obrębie gatunku, to estetyka kosmonautyczna oraz sam temat podróży kosmicznych, niejako nadający filmom transnarodowy charakter. Ponadto wszystkie trzy są koprodukcjami, co w przypadku bardzo wąskiego postrzegania tego zjawiska
można uznać za wyznacznik filmowej transnarodowości. Sygnały MMXX oraz Milcząca
gwiazda zostały zrealizowane przez Polskę i NRD, a Test pilota Pirxa przez Polskę i Estonię (oficjalnie figuruje jako ZSRR). Jednak realizacja międzynarodowa nie wystarcza,
by mówić o kinie transnarodowym. Takie rozumienie tego pojęcia jest bowiem zbytnim
uproszczeniem, nie odpowiada też współczesnym badaniom tego zjawiska.
Transnarodowość ma stosunkowo krótką historię. Dziedzina ta pojawia się dopiero w latach 80. ubiegłego wieku, chociaż już wcześniej pojęcie to było obecne w badaniach socjologicznych oraz naukach społecznych. Kluczowe zdają się osiągnięcia
niemieckiego naukowca Stevena Vertoveca, autora monografii omawianego zjawiska.
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Transnarodowość to typ formacji społecznej rozciągającej się ponad granicami, ale
również pewien rodzaj świadomości: indywidualnej, zbiorowej, zwielokrotnionej,
diasporycznej, określający transnarodowy charakter wspólnoty1. Vertovec wspomina
jeszcze o niezwykle istotnym dla badacza kultury czynniku definiującym transnarodowość – jest nim forma reprodukcji kultury:
Jedno ze znaczeń transnarodowości, stanowiące skrót dla kilku procesów kulturowej
interpretacji i kulturowego łączenia różnych elementów, często kojarzone jest z płynnością wytwarzanych stylów, instytucji społecznych i codziennych praktyk. Opisuje się
je często w terminach synkretyzmu, kreolizacji, bricolage’u, kulturowej translacji i hybrydowości. Moda, muzyka, filmy i sztuki wizualne to najbardziej rzucające się w oczy
dziedziny, w których można tego rodzaju procesy zaobserwować2.

Dla Vertoveca elementarne są jeszcze trzy sposoby rozumienia transnarodowości: to droga przepływu kapitału, miejsce politycznego zaangażowania czy (re)konstrukcja „miejsca” lub lokalności3. Kluczowe dla koncepcji kina transnarodowego jest
dostrzeżenie wieloaspektowości tego zjawiska i – jak zauważa Vertovec – nie należy
poszczególnych ujęć traktować jako wzajemnie się wykluczających, bowiem wiele
z nich pozostaje ze sobą powiązanych4.
Koprodukcyjny charakter badanych filmów może wskazywać na ich transnarodową naturę, ale wyłącznie wtedy, kiedy relacji tej towarzyszą także inne związki. Ta
wątpliwość nasuwa się, gdy uwzględnimy pewne pojęciowe rozróżnienie wprowadzone przez Vertoveca. Określenie „międzynarodowe” odnosi on do interakcji zachodzących między rządami narodowymi, jak oficjalne porozumienia, konflikty, wymiana
handlowa. Transnarodowymi zaś można określić relacje, w których istotną rolę odgrywają interakcje o charakterze kulturowym, a zarazem długotrwałym5. Sądzę więc,
że sam fakt inwestowania kapitału przez różne państwa w produkcje filmowe nie jest
wystarczający do uznania wyników takich przedsięwzięć za transnarodowe dzieła.
Badacze sztuk wizualnych od jakiegoś czasu starają się analizować filmy pod kątem ich „narodowości” bądź „transnarodowości”. Jednym z pierwszych działających
na tym polu był Andrew Higson. Powszechnie zakłada się, iż każdy kraj ma swoje
„kino narodowe”. Często można uznać, że film wyprodukowany w danym państwie
staje się częścią kina narodowego. Ma mieć ono jasno określone wyznaczniki oraz
musi być powiązane nie tylko ze wspólnotą wyobrażoną, zazwyczaj w rozumieniu
Benedicta Andersona6, ale również z terytorium w rozumieniu geograficznym. Higson w Idei kinematografii narodowej podziela takie rozumowanie i proponuje cztery
1
2
3
4
5
6

Por. S. Vertovec, Transnarodowość, tłum. I. Kołbon, Kraków 2012, ss. 5–7.
Ibidem, ss. 7–8.
Por. ibidem, ss. 8–14.
Por. ibidem, s. 4.
Por. ibidem, s. 3.
Por. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków 1997.
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sposoby pojmowania kina narodowego, poczynając od wspomnianego aspektu wymiany ekonomicznej, polegającej na udostępnianiu zarówno zasobów finansowych
oraz ludzkich, jak i potencjału geograficznego. Drugim sposobem rozumienia kina
narodowego jest określanie go przez problematykę. Trzeci stanowi definiowanie ze
względu na recepcję, a czwarty – wydzielenie filmów uważanych za artystyczne, takich które miałyby stanowić element dziedzictwa narodowego7.
Badacz rozszerza nie tylko sposób rozumienia tego zjawiska, ale także – kina
w ogóle. Z jego teorii można wyciągać wnioski o dalece posuniętym procesie przenikania się różnych płaszczyzn społecznych i kulturowych, co paradoksalnie prowadzi
do osłabienia idei zamanifestowanej w tytule artykułu. Gdyby dokonać pewnego
odwrócenia wypunktowanych przez badacza wyznaczników, można by otrzymać
„receptę” na kino transnarodowe. Higson raczej sugeruje, jakie miałoby być kino
narodowe, niż przedstawia stan faktyczny. Gdyby uznać, że istnieje coś takiego jak
kinematografia narodowa, czysta i esencjonalna, należałoby przyjąć, że jest ona mimo
wszystko składową większego, transnarodowego fenomenu kinematograficznego.
Z wymienionych czterech cech niezwykle przydatne w niniejszej pracy będą te
dotyczące problematyki oraz recepcji filmu. Właśnie one najlepiej oparły się próbie
czasu. Zostały również twórczo uwzględnione we współczesnym dyskursie o transnarodowości, którego wiodącym przedstawicielem jest William Higbee8. W swojej krytycznej teorii tego zjawiska proponuje on określenie „kino transwergencji” w miejsce pojęcia kina narodowego czy transnarodowego. Koncepcja ta oparta jest na idei
kłącza Gilles’a Deleuze’a oraz Félixa Guattariego9, która przede wszystkim zakłada
decentralizację, wprowadzając zmienną, nomadyczną perspektywę oglądu zjawisk
filmowych. Drugim fundamentem, na którym opiera się Higbee, jest wprowadzona
przez Marcosa Novaka kategoria transwergencji10, zakładająca pewne rozproszenie,
a nawet chaos, co stanowi przeciwieństwo zmierzającej do ujednolicenia konwergencji. Kino to ma dekonstruować dychotomię, podkreślając znaczenie procesów indygenizacji, kreolizacji i hybrydyzacji, co sugeruje, że obiektem badań powinny stać
się obecne w filmach różnice kulturowe, których należy szukać na każdym poziomie
dzieła: fabularnym, wizualnym, audialnym czy instytucjonalnym. W takim ujęciu
temat zdaje się tylko jednym z wielu aspektów transnarodowości filmu. Higbee postuluje uznanie współdziałania wszystkich obecnych idei, metod i technik czyniących
produkcję transnarodową11.
7
8
9
10
11

Por. A. Higson, Idea kinematografii narodowej, tłum. M. Loska [w:] Kino Europy, red. P. Sitarski,
Kraków 2001.
W. Higbee, S. H. Lim, Concepts of transnational cinema: towards a critical transnationalism in film
studies, „Studies in French Cinema” 2010, t. 1, nr 1.
Por. G. Deleuze, F. Guattarie, A Thousand Plateaus, London 2005.
Por. M. Novak, Speciation, transvergence, allogenesis: Notes on the production of the alien, „Architectural Design” 2002, nr 72.
Por. W. Higbee, Beyond the (trans)national: towards a cinema of transvergence in postcolonial and
diasporic francophone cinema(s), „Studies in French Cinema” 2007, t. 7, nr 2, ss. 80–84.
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Transponowanie tej teorii na grunt polskich badań nad filmem może być nieco
kłopotliwe. Higbee swoją koncepcję odnosi w dużej mierze do kina diasporycznego czy
też etnicznego, które w Polsce ze względów historycznych i socjologicznych nie miało
okazji się rozwinąć po II wojnie światowej. Jednak już w momencie pojawienia się kina
na ziemiach polskich perspektywa transnarodowa była możliwa, a nawet konieczna.
Mowa tutaj o filmie Pruska kultura (1906) Mordechaja Towbina. Dzieło posiada cechy
filmu transnarodowego na wielu poziomach. Jest uważane za polskiego prekursora gatunku, mimo że w momencie jego tworzenia polska państwowość nie istniała. Ponadto
autorem filmowym, czyli ówczesnym odpowiednikiem reżysera, producenta, a często
także kamerzysty, była osoba o podwójnej tożsamości. Szczególnie interesowała ją realizacja kina jidysz, przyjmującego perspektywę mniejszości narodowej12.
Badacze filmowej transnarodowości definiują ją w oparciu o różne aspekty: narodowość reżysera, skład obsady, miejsce realizacji zdjęć. W przypadku wymienionych
kryteriów film często zbyt pochopnie określa się mianem transnarodowego. Znacznie
precyzyjniejsze jest bazowanie na przetwarzaniu pewnych kodów kulturowych, w tym
przypadku – na transponowaniu schematów gatunkowych, które w różnych kręgach
przyjmują odmienne formy13. Zachodzi wówczas owo Vertovecowskie łączenie różnych elementów14. Estetyka kosmonautyczna, która pojawia się w badanych filmach,
została wypracowana głównie w amerykańskiej kinematografii i polega na stosunkowo wiarygodnym imitowaniu realiów podróży kosmicznych. Chodzi tutaj o ukazanie rozwiniętej technologii, pozornie możliwej do zaistnienia w rzeczywistości, dobór
scenografii, kostiumów, rekwizytów, a także kreacji bohaterów, ich zmilitaryzowanego stylu zachowania, oddanego przez podział hierarchiczny postaci oraz sformalizowane wypowiedzi. Określone wzorce, ikonografia i schematy narracyjne kształtowały się w kolejnych epokach rozwoju wytwórni hollywoodzkich, pokazując światu,
jak powinno się tworzyć filmy o nowoczesnej technologii15. Film kosmonautyczny
12
13

14
15

Obszerniej piszę o tym filmie w: F. Nowak, Transnarodowość niealternatywna, „16 mm” 2015, nr 8, s. 2–3.
W niniejszym artykule nie widzę konieczności szczegółowego omówienia istoty gatunku filmowego,
bowiem wymyka się ona sztywnym schematom, zwłaszcza w przypadku polskiej kinematografii. Opierając się na diagnozie Alicji Helman o nieostrości teorii gatunku, zawartej w omówieniu badań Ricka
Altmana: („Jak wspomniałam, punktem wyjścia dla sformułowania […] rozszerzonej teorii, którą
Altman głosił wcześniej, jest krytyczny do niej stosunek. Uznał, że jest ona w pełni satysfakcjonująca,
póki służy celom analitycznym. Jej słownictwo wystarcza dla opisu i interpretacji poszczególnych tekstów i atrybucji do określonych grup. Zawodzi, gdy bierzemy pod uwagę teoretyczne problemy ogólne
i aspekt historyczny. [Altman – F.N.] Przyznaje, iż nie docenił faktu, że gatunki odbierane są różnie
przez odmienne grupy publiczności […]” – A. Helman, Teoria gatunku Ricka Altmana, „Ekrany”
2011, nr 1–2, s. 63), będę posługiwał się tą teorią w ograniczonym zakresie. Na potrzeby niniejszej
pracy gatunek będę identyfikował w oparciu o ikonografię, z pełną świadomością zagrożeń, jakie niesie
ze sobą takie uproszczenie. Por. J. P. Telotte, Science fiction film, Cambridge 2004, ss. 20–22.
Por. S. Vertovec, op. cit., ss. 7–8.
Ważne, by źródeł powstania filmowego SF nie wiązać z literackimi źródłami. Filmowe SF czerpało ikonografię raczej z innych wzorców wizualnych: powieści graficznej, malarstwa ekspresjonistycznego. Zwraca na to uwagę Agnieszka Ćwikiel, przywołując również spostrzeżenia Johna
Baxtera, że samo SF przynosi ład i logikę, podczas gdy filmowe SF prezentuje chaos i brak logiki.
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można rozumieć jako podgatunek science fiction, chociaż nie jest to regułą. Wystarczy przywołać takie produkcje jak Apollo 13 (1995) Rona Howarda czy nawet Kosmiczni kowboje (2000) Clinta Eastwooda, które do tego gatunku trudno zaliczyć,
ale nie ma wątpliwości, że zastosowano w nich estetykę kosmonautyczną. Są one,
podobnie jak filmy science fiction, bliskie odbiorcy, niezależnie od jego pochodzenia16. Tworzą bowiem kontekst relacji pomiędzy widzem a krajobrazem filmowym
oparty na zasadzie ziemianin – obcy wszechświat, wyznaczając mu przy tym jeden
cel – okiełznanie przestrzeni kosmicznej. Mają charakter internacjonalny, by nie rzec
– transnarodowy. Dzięki tej cesze przewyższają one takie odmiany jak western, który
silnie powiązany jest z konkretnym kręgiem kulturowym – USA. Transnarodowość
wpisana jest w omawiane filmy o podróżach w kosmos, czerpiące z SF, a ściślej z fantazji realistycznych – jak określa je Agnieszka Ćwikiel17 – które nie posiadają jednego
pnia kulturowego.
Kosmos i polityka
W polskiej kinematografii brakuje fabularnych produkcji kosmonautycznych par
excellence, za jakie uchodzi wiele amerykańskich oraz rosyjskich filmów typu Pierwszy krok w kosmos (1983) Philipa Kaufmana czy nawet Papierowy żołnierz (2008)
Aleksieja Germana (tutaj wprawdzie nie dochodzi do kosmicznej podróży, a film jest
przykładem kina autorskiego, wyraźne inspirowanego bardziej dramatami Antoniego
Czechowa niż Gwiezdnymi wojnami (1977) George’a Lucasa, ale zachowano w nim
wyżej opisaną estetykę). Znikome zaangażowanie polskich filmowców w realizację
tych filmów wynika z braku socjologicznej i gospodarczej determinanty. Wprawdzie
sukces Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jakim był udział majora Mirosława Hermaszewskiego w wyprawie kosmicznej w roku 1976, oczywiście z pomocą i za przyzwoleniem ZSRR, mógłby stanowić kanwę filmu kosmicznego, ale zobrazowanie sylwetki i losów majora ograniczyło się do reportażu i filmu dokumentalnego. Również
bogaty dorobek jednego z najpoczytniejszych polskich znawców astronautyki i losów
Hermaszewskiego, Andrzeja Marksa, dokumentalisty historii lotów w kosmos, ustępuje bardziej fantastycznej prozie Stanisława Lema.
Dlaczego tak spektakularne wydarzenie, jak podróż Polaka w kosmos, nie doczekało się ekranizacji? Odpowiedzią może być kryzys ekonomiczny panujący w epoce
późnego Gierka oraz związane z nim narastające niezadowolenie społeczne, poprzedzające porozumienia sierpniowe i następujące po nich słynne szesnaście miesięcy Solidarności. Co więcej, dominacja kina moralnego niepokoju, kontestującego zastaną
rzeczywistość, skłania do wniosku, że nie było miejsca dla filmu portretującego wielkiego polskiego astronautę, ale zarazem bohatera znienawidzonego PRL-u. Z kolei

16
17

Por. A. Ćwikiel, Próba opisu ikonograficznego filmów science fiction [w:] Zagadnienia interpretacji
dzieła filmowego, red. J. Trzynadlowski, Wrocław 1986, s. 197.
Por. ibidem, ss. 194–195.
Por. ibidem.
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wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku radykalnie ograniczyło rozwój kultury,
a w szczególności kinematografii, oddalając perspektywę realizacji takiej produkcji.
Pod względem sytuacji politycznej oraz kinematograficznej Polski powstanie
każdego z analizowanych filmów przypada na odmienne czasy. Milcząca gwiazda
zachowuje ducha przebrzmiałego już wówczas socrealizmu, czerpiąc z owego nurtu
to, co najgorsze, w przeciwieństwie do literackiego pierwowzoru – wczesnej powieści Stanisława Lema Astronauci, która uchodzi za jedno z lepszych dzieł gatunku.
Jest to zarazem okres odwilży gomułkowskiej, czyli względnej stabilizacji i swobody
w sferze kultury. Trzeba zaznaczyć, że, wyjąwszy komedie, niezbyt dobrze rozwijało
się wówczas kino gatunkowe. Porażka Milczącej gwiazdy wynikała przede wszystkim z licznych nieporozumień między koproducentami, o czym wspomnę w dalszej
części artykułu.
Również Sygnały MMXX zdają się nie przystawać do realiów epoki. Produkcja
powstała w momencie zastąpienia Władysława Gomułki, piastującego stanowisko
sekretarza partii KC PZPR, przez Edwarda Gierka, co szybko doprowadziło do niepopularnej decyzji o zacieśnieniu relacji z ZSRR, wyrażonej wprowadzeniem do konstytucji wzmianki o „wieczystej przyjaźni” ze wschodnim sąsiadem. Podobne nastroje
panowały u partnera produkcyjnego – NRD, gdzie już w 1968 roku wprowadzono
nową konstytucję zakładającą bliską współpracę ze Związkiem Radzieckim. Wprawdzie bardzo szybko sytuacja we wschodnich Niemczech uległa zmianie, ale filmowcy
tamtejszego giganta produkcyjnego, Defy, wykazywali szczególną gorliwość w podporządkowywaniu swoich produkcji dominującej ideologii, co było wyraźnie widać podczas realizacji Milczącej gwiazdy. Wymowa Sygnałów… zdaje się umykać wiodącemu
wówczas w obu krajach nurtowi myślowemu. Indywidualizm bohaterów konfrontujących się z przełożonymi musiał być wówczas niezbyt przychylnie postrzegany w bloku
komunistycznym, a zwłaszcza w Polsce tego okresu, gdzie kinematografia lat 60. była
szczególnie skrępowana obostrzeniami dotyczącymi pisania scenariuszy. Ponadto powstające w tym okresie kino popularne zostało zaprzęgnięte do służby ideologii, na co
zwraca uwagę Stanisław Barańczak, pisząc o kulturze masowej tego okresu:
[…] mając w swoim wyłącznym władaniu tak potężny instrument, jakim jest zespół
środków masowego przekazu, aparat rządzący pragnie go używać do kształtowania
świadomości społecznej, do przechylania powszechnych opinii i nastrojów na swoją
stronę: jest do tego w pewnym sensie zmuszony – właśnie przez to, że społeczeństwo
w swej przeważającej masie objawia niechęć wobec panującej ideologii. To zapotrzebowanie z kolei musi być realizowane przez funkcje perswazyjne kultury masowej […]18.

Z pewnością konwencja gatunkowa, koprodukcyjny charakter oraz nieporządek
panujący w strukturach polskiego producenta (Przedsiębiorstwo Realizacji Filmów
Zespoły Filmowe) pozwoliły w jakiś sposób przemycić „nieprogramową” wymowę.
PRF Zespoły Filmowe powstało po niepokojach rewolucyjnego roku 1968. Zgodnie
18

S. Barańczak, Czerwone sztandary nad dyskoteką [w:] idem, Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja
w masowej kulturze literackiej PRL, Paryż 1983, s. 11.
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z nowym modelem zespoły filmowe działały poza wytwórnią, a ich reprezentantem
był reżyser, który kontaktował się z kierownikiem produkcji (przedstawiciele PRF).
Była to jedyna więź między instytucjami realizującymi ten sam projekt, często jednak działającymi niezależnie i podejmującymi decyzje w oparciu o różne kryteria.
Nierzadko dochodziło do nieporozumień pomiędzy ekonomistami z PRF Zespołów
Filmowych a filmowcami odpowiadającymi za realizację filmu, co prowadziło nie
tylko do zwiększenia biurokracji, ale również chaosu decyzyjnego19.
Transnarodowość okołofilmowa
Ogólne zarysowanie politycznego i historycznego tła powstania opisanych filmów
ukazuje, w jak odmiennych okolicznościach były one produkowane. Mimo to zachowują spójność w kwestiach estetycznych. Znakomitym przykładem wykorzystania estetyki kosmonautycznej jako wyrazu transnarodowości filmu jest Milcząca gwiazda.
Ukazana tam rzeczywistość to obraz zjednoczonych narodów pod sztandarem ZSRR,
inicjatora rewolucyjnego lotu na Wenus. O doniosłości wydarzenia świadczy fakt, że
uczestniczą w nim przedstawiciele różnych nacji i ras: czarnoskóry astronauta Tulus,
ale również obywatel Rosji, polski inżynier Sołtyk, amerykański naukowiec, który
wbrew swoim uprzedzonym, amerykańskim kolegom bierze udział w tej wyprawie,
japońska lekarka Sumiko czy hinduski matematyk. Wykładnia filmu sprowadza się
do pokojowego przesłania o przerwaniu destrukcyjnego wyścigu zbrojeń. Astronauci
odkrywają, że mieszkańcy Wenus planowali inwazję na Ziemię, ale w swej pogoni
za rozwojem technologii militarnej doprowadzili do samozagłady. Bohaterowie powracają i przekazują przesłanie ludzkości, w końcowej scenie chwytając się za ręce
w geście braterstwa.
Film ten jest efektem pierwszej, ale fatalnej w skutkach współpracy polskich filmowców pod wodzą Ludwika Starskiego ze słynną Defą – niemiecką wytwórnią
filmową kierowaną przez Alberta Wilkeninga. W wyniku licznych, wymuszonych
przez stronę niemiecką ustępstw produkcja okazała się niedopracowanym, zideologizowanym i kosztownym „przeciętniakiem”. W projekt ten zaangażował się sam Stanisław Lem, który podobnie jak Starski był bardzo zawiedziony końcowym efektem
i ostatecznie zbojkotował całe przedsięwzięcie, twierdząc, że film był:
[…] okropną chałą, bełkotliwym socrealistycznym pasztetem. Dla mnie to bardzo
smutne doświadczenie. Jedynym pożytkiem wynikającym z faktu realizacji tego knota była możliwość obejrzenia zachodniej strony Berlina. Mur dzielący Berlin na dwie
części jeszcze nie istniał, zatem w przerwach pomiędzy ciągłym awanturowaniem się
z reżyserem, wymykałem się na stronę zachodnią20.

19
20

J. Zajdel, Zespół filmowy – towarzystwo z ograniczoną odpowiedzialnością [w:] Idea zespołu filmowego.
Historia i nowe wyzwania, red. T. Szczepański, A. Pachnicka, Łódź 2013, ss. 64–82.
Ł. Maciejewski, Boks DVD „pojechane w kosmos”, „Dwutygodnik” 2010, nr 45 [on-line:] http://
www.dwutygodnik.com/artykul/1719-boks-dvd-pojechane-w-kosmos.html [2.02.2015].
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Wszystkie niuanse tej współpracy opisuje Lars Jockheck, wskazując, że to strona niemiecka skutecznie hamowała artystyczne i ambitniejsze podejście polskich
filmowców, w znacznej mierze przejmując stery nad całym projektem21 Wytknięcie
socrealistycznego charakteru tej produkcji można uznać za potwierdzenie, iż film
w założeniu nie miał być kojarzony konkretnie z blokiem radzieckim i jego satelitami. Należy zachować dozę krytycyzmu wobec pejoratywnego wartościowania
socrealizmu filmowego oraz spróbować spojrzeć na te filmy w szerszym kontekście
kulturowym22. Jest to sytuacja warta rozpatrzenia w oparciu o trzecie rozumienie
transnarodowości zaproponowane przez Vertoveca. Socrealizm miał unifikować kinematografię państw komunistycznych, chociaż rozumienie i realizacja tej zasady
wyglądały odmiennie w różnych krajach. Dochodzi tutaj do zderzenia dwóch sposobów sytuowania się wobec tej ideologii. Milcząca gwiazda jest również ciekawym
przypadkiem odczytywania transnarodowości w oparciu o recepcję. Odbiór filmu
w Polsce zmieniał się w czasie, przyjmując ostatecznie bardzo negatywny kształt23, na
co mogło wpłynąć też posłużenie się niepopularną i wypaloną formułą socrealistyczną. Zupełnie inaczej potoczyła się historia tego filmu w Niemczech, gdzie od samego
początku cieszył się popularnością. Można wręcz powiedzieć, że owa popularność
wzrastała z czasem, a ostatecznie stał się on jedną z kultowych produkcji Defy. Aż
do końca lat 80. można było zobaczyć Milczącą gwiazdę na kinowych ekranach24.
W kontekście recepcji tego filmu warto zwrócić uwagę na fakt, że wspomniany astronauta Tulus został uznany przez zachodni portal filmowy Indiewire za pierwszego
czarnoskórego astronautę pojawiającego się w historii kinematografii25. Za niezwykle
znaczące należy uznać dostrzeżenie przez zachodnich odbiorców aspektu problemów
rasowych w filmie, bowiem wprowadzono do niego tematykę etniczną, która nie wynika jasno z treści – można powiedzieć, że pojawiła się w efekcie odbioru konkretnej
grupy widzów.
Napastliwej retoryki nie odnajdujemy w Sygnałach MMXX, które idą nieco pod
prąd dominującej ideologii. W filmie pojawia się natomiast podobny do wspomnianego wyżej sposób ukazywania technologii (również wykorzystano możliwości Defy),
czyli prezentacja wysterylizowanych, kafelkowych wnętrz statku. Jednak w przypadku tej produkcji widać wyraźny postęp. Również przedstawienie przestrzeni kosmicznej przypomina to, czego dokonał Lucas za pomocą specjalnie przygotowanych modeli w Gwiezdnych wojnach. Uznaję ten fakt za dodatkowy argument uzasadniający
posługiwanie się pojęciem „estetyki kosmonautycznej”. W Sygnałach… wciąż wi21
22
23
24
25

L. Jockheck, „Jesteśmy internacjonalistami”. Enerdowsko-polska koprodukcja filmu Milcząca gwiazda
[w:] Polska i Niemcy. Filmowe granice i sąsiedztwa, red. K. Klejsa, Wrocław 2012, ss. 111–127.
P. Zwierzchowski, Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu, Warszawa
2000, s. 16.
L. Jockheck, op. cit., s. 111.
S. Fritzsche, Milcząca gwiazda, „German Studies Review” 2004, t. 27, nr 3, s. 682.
First Black Man In Space (In The Movies That Is…) Flashback [on-line:] http://blogs.indiewire.com/
shadowandact/first-black-man-in-space-in-the-movies-that-is-flashback [20.04.2016].
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doczna jest fascynacja technologią przekraczającą ówczesne osiągnięcia, ale głęboko
zakorzenioną w rzeczywistości astronautycznej i przez to może nieco niezrozumiałą
dla odbiorcy. Podobnie jak w adaptacji Lema, skład załogi jest międzynarodowy,
z tą jednak różnicą, że nie znajdziemy w filmie postaci typowych dla socrealizmu.
Z obrazu wyłania się już bardziej nowoczesna, modelowa postać astronauty-dowódcy
– typowa dla współczesnych narracji o kosmosie. Sygnały MMXX ukazują losy załogi,
która wyrusza w podróż, by wyjaśnić okoliczności zniknięcia innego statku – Ikarosa.
Film zdaje się najbliższy realistycznej wizji filmów kosmonautycznych, w których zamiast prowadzić do konfrontacji z Innym/Obcym, afirmuje się wytrwałość i intelekt
człowieka, zmuszonego nie do zmierzenia się z najeźdźcą, ale z własnymi słabościami
i ograniczeniami. Kimś takim jest komendant Weikko (grany przez Piotra Pawłowskiego). Bohater ten to nie tylko doświadczony astronauta i żołnierz, ale również
indywidualista, który wbrew przełożonym podąża za intuicją. Komendant ujawnia
w finale, że zdecydował się na wyprawę poszukiwawczą w wyniku przypadkowego
spostrzeżenia i głosu instynktu. Okłamał więc dowództwo oraz załogę, przedstawiając bardziej przekonywujące, ale fałszywe argumenty przemawiające za misją ratunkową. Twórcy filmu ukazują wreszcie fizyczność astronauty w początkowej i końcowej sekwencji. Widać tam, jak załoganci wraz z rodzinami beztrosko spędzają czas na
plaży, prezentując nie tylko niebywałą sprawność, ale i piękno fizyczne.
Obraz ten jest tożsamy z wizerunkiem komandora Pirxa w filmie Piestraka. Produkcja była znaczącym wydarzeniem, choć nie aż takim, jak zakładali niektórzy. Nie
stanowiła ona bowiem, jak twierdzi Piotr Kletowski, pierwszej polskiej odpowiedzi
na modne w latach 70. widowiska kosmiczne26. Pod względem wizualnym Sygnały… i Milcząca… znacznie przewyższają Test Pilota Pirxa, w którym uszczuplone
możliwości finansowe skutecznie ograniczały realizację fantazyjnej koncepcji reżysera. Piestrak ułomności przemienił w zalety, projektując scenografię wnętrz niewiele
odbiegającą od ówczesnej rzeczywistości, co stwarzało wrażenie „normalności” przedstawionego świata – surowe, zmilitaryzowane wnętrza zamiast kafelkowych, przeestetyzowanych „salonów”27. Co najważniejsze – film na podstawie opowiadania Lema
Rozprawa w jakiś sposób wykorzystał legendę majora Hermaszewskiego. Filmowa
wizja odpowiada również wizerunkowi tej postaci ukazanej przez Marksa w książce
Polak w kosmosie28. Pirx jako doświadczony pilot zostaje wytypowany do eksperymentalnego lotu, mającego dowieść przydatności rewolucjonizującego osiągnięcia – stworzenia cyborga. Ten ostatni zostaje incognito wcielony do załogi, która wie jedynie,
że sztuczny człowiek jest jednym z nich. Pełen nieufności komandor próbuje odkryć,
pod kogo podszywa się cyborg, co w ostateczności prowadzi do konfrontacji między
nimi. Także w ten sposób komandor, podobnie jak Weikko, prezentuje witalność
26
27
28

Por. P. Kletowski, Surrealizm w kamp przemieniony – o filmowej twórczości Marka Piestraka [w:] Kino
polskie wczoraj i dziś. Polskie kino popularne, red. P. Zwierzchowski, D. Mazur, Bydgoszcz 2011, s. 138.
Por. ibidem, ss. 138–139.
A. Marks, Polak w kosmosie, Warszawa 1978, ss. 8–13.
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astronauty-lidera, żołnierza doskonałego, tak udatnie odmalowanego w książce Andrzeja Marksa o Hermaszewskim, złotego chłopca-perfekcjonisty.
Chociaż w historii kinematografii polskiej pojawia się wiele chlubnych przykładów kina science fiction – dość wspomnieć chociażby dorobek Piotra Szulkina – to
jednak w porównaniu do zagranicy to bardzo niewiele. Odmiana filmu kosmonautycznego jest jeszcze rzadsza, co może wynikać z faktu, że sama kosmonautyka nie
stanowi elementu historii i kultury polskiej. W Polsce nie wykształcił się również
system produkcji na wzór niemieckiej Defy, która realizowała wiele filmów gatunkowych za stosunkowo niewielkie pieniądze. Takie podejście, jak wykazano na przykładzie Milczącej gwiazdy, było obce polskim twórcom o znacznie bardziej autorskim
i artystycznym podejściu do kina. Przedstawiona grupa filmów o kosmosie stanowi
znakomity materiał do analizy w kontekście koncepcji transnarodowości filmowej.
Pozwala dostrzec zmaganie się z adaptowaniem schematów gatunkowych oraz problematyką, która ma zasięg międzynarodowy. W toku badania tych dzieł konieczne
jest przyjęcie wielu perspektyw i ich zestawianie: od analizy tekstualnej, przez ujęcie
aspektów produkcyjnych, po recepcję filmu. Właśnie badając aspekty okołofilmowe,
jesteśmy w stanie odkrywać nowe znaczenia i powiązania kulturowe oraz wskazać, że
pojawiły się one wiele lat po powstaniu dzieła. Perspektywa transnarodowa pozwala
spojrzeć na film jako strukturę dynamiczną, której sens wymaga powracania, reinterpretacji i weryfikacji.
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Summary
Polish aeronautics film as example of transnational cinema

The subject of the following article is centered around the theory of the transnational
cinema. Author analyzes a group of films which depict space travel, and tries to
prove their transnationality. Firstly, the author describes the political influence on
Polish cinematography. Then, the theory of the transnational cinema is presented –
the author introduces Steven Vertovec’s and Will Higbee’s conceptions. Afterwards,
the text describes the connection between the transnational cinema theory and the
aeronautics film.
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Enter the Metaphysical Cosmos.
The Visualizations of the Universe
in Japanese Experimental Cinema
Institute of Audiovisual Arts of Jagiellonian University

Of old, Heaven and Earth were not yet separated, and In and Yo
not yet divided. They formed a chaotic mass like an egg which was
of obscurely defined limits and contained germs. The purer and clearer
part was thinly drawn out, and formed Heaven, while the heavier
and grosser element settled down and became Earth1.

The vision of the Universe, perceived as chaotic matter that cannot be measured
by human mind, appears in the foundation myths of almost all cultures. In the
mythologies and cosmologies the transformation process of the whirling atoms into
the Earth, the Sacred Space (Heaven) and other celestial bodies is performed by the
deities or non-defined, unnamed powers. The Japanese Nihongi2, the collection of
myths and chronicles describing the beginnings of the Japanese Islands, follows the
second pattern mentioned above. The reader finds out that the formation process,
which led to the division of two kinds of matter, started without the help of the
external factors3. The whole pantheon of Japanese deities came into existence right
after the boundary between the sacred and “contaminated” lands had successfully
been settled, thus the origin myths only complement the cosmogonic myth. The
division of two spheres is irreversible and this state was fully accepted by the sacred
beings4. The similar description is also provided by the other significant Japanese
record of ancient tradition, history and mythology – Kojiki5. However, the Nihongi
offers more detailed and complex approach to the subject.
1
2
3
4
5

Nihongi: Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697, ed. W. G. Aston, Cosimo Inc., New
York 2008, pp. 1–2.
Cf. ibidem.
Cf. ibidem.
Cf. M. Eliade, Traktat o historii religii, transl. Jan Wierusz-Kowalski, Warszawa 2009.
The Kojiki: Records of Ancient Matters, transl. B. Hall Chamberlain, Charles E. Tuttle Company,
Rutland, Tokyo 1993.
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In the vision presented in the Nihongi, as well as in the Kojiki, the cosmos is older
and more powerful than the deities. The complexity of the narration established by
the oldest Japanese scriptures inspired Japanese experimental cinema directors, encouraging them to search for the artistic ways of presentation of the mystical, unknown
energy of the void. Among the others, Takahiko Iimura (born 1937), Takashi Ito
(born 1956) and Takashi Makino (born 1978) are the representatives of three epochs
of the Japanese experimental cinema movement, whose approach to the topic is undoubtedly worth describing. According to the information provided above, this essay
will concern the visions of the cosmos presented in the chosen Japanese experimental
films, analyzed from the perspectives of the cultural influences on their works.
Not only the vision of the cosmos related to Shinto religion inspired experimental
artists. In their pictures an observant viewer can also find the references to Buddhism
(coexisting with Shinto on the Japanese land) and western mysticism. However, it
should be indicated that Nihongi and Kojiki were mentioned at the beginning of this
paper to introduce the main way of perceiving the cosmos in Japan, as Shinto religion is still the basis of the Japanese culture6. Every one of the presented artists has
his own motivation, beliefs and sources of inspirations, but the traditional Japanese
vision of the Universe is the concept, which they all embraced while growing up in
Japan. Even though the inspiration taken from the traditional Japanese beliefs are not
often clearly visible, it is assumed that the vision of the void provided by Shinto is
intangibly connected with the formation of the consciousness of the Japanese artist.
It has to be mentioned that research on the newest achievements of the experimental cinema directors cannot be completed without using internet resources. The
new generation of the artists perceives the web as an important way of communication, as well as the place suitable for their artistic purposes. The filmmakers publish
their works on the web pages by themselves (in full access or in the excerpts), using
the benefits offered by new media, as well as developing auto-promotion techniques.
Moreover, there are very few publications on mentioned directors, as their art mainly
exists outside the academic discourse. Japanese experimental cinema is mainly described by the organizers of the festivals and their comments are available on the festivals
web pages. A lot of information can also be collected by analyzing the interviews,
conducted by the fans and researchers, which are published in the internet journals.
Reflected cosmos
Takahiko Iimura entered the world of experimental art in 1960s. In his early movies
the author focused mostly on the studies of the human body. He was also interested
in contemplation of the contemporary Japanese art. His most distinguishing works
from this period are Ai (Love, 1962)7 and Onan (1963)8. In 1970, when he gained
6
7
8

W. Kotański, W kręgu Shintoizmu, Warszawa 1995, pp. 39–49.
T. Iimura, Ai, Japan 1962.
Idem, Onan, Japan 1963.
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popularity and achieved his first international successes, Iimura became more interested in film structure than explorations of human sexuality9. From that moment, he
started searching for new forms of expression, what resulted in establishing his own
understanding of the term “reflected picture.” He wrote:
“Reflected picture” emphasizes a state – not a motion – a state where a picture is reflected through light – not a picture which moves. In such a state, motion could be
involved since it covers all situations including motion and non-motion: still10.

Pursuing his new artistic goal, Iimura directed five movies, which were re-shot
from the screen11. Among them was Cosmic Buddha (1971), known also as Buddha
Again12. According to the “reflected picture” theory that he established, in this film
the author presents not only the manipulation of the footage, but also the manipulation of time. The picture concerns the philosophical and religious aspects of Japanese
culture, as the main object visible on the screen is a Buddha figure.
When preparing his film, the director was completely focused on expanding the
possibilities of the medium. To create this piece of work Iimura photographed a relief of Buddha, which belongs to the temple in Katmandu. He used 8mm camera,
so the picture was blurred from the beginning – what affected the final version of
the film. Later on, the artist rephotographed off a screen by using a variable speed
projector. The result visible in the movie was attained by speeding up and slowing
down the projection speed13.
In Cosmic Buddha Iimura rejects the time and space concepts. The viewer should
focus “on the moment”. According to the author, “the moment” happens when the
figure of Buddha and the chaotic movement of matter around the object are being
observed14. The main point of the movie is the way, how the filmmaker presents
abstraction on the screen. The viewer is conscious that he is looking at the figure of
Buddha, but he is not always able to distinct the figure from the cosmic surroundings. What is visible on the first glimpse, are the texture and shadows that revolve
around and infiltrate through the Buddha representation15.
9
10
11
12
13
14

15

Cf. W. W. Dixon, The Exploding Eye: A Re-Visionary History of 1960s American Experimental Cinema, SUNY Press, Albany 1997, pp. 83–84.
T. Iimura, The Collected Writings of Takahiko Iimura, Wildside Press LLC, London, New York 2007,
p. 39.
Cf. ibidem, p.42.
T. Iimura, Cosmic Buddha/ Buddha Again, Japan 1971.
Cf. S. MacDonald, An Interview with Taka Iimura, “Journal of the University Film Association”
1981, vol. 33, no. 4, p. 29.
Cf. J. Ross, Projection as Performance: Intermediality in Japan’s Expanded Cinema [in:] Impure Cinema: Intermedial and Intercultural Approaches to Film, ed. Nagib L., Jerslev A., I. B. Tauris, London,
New York 2013, p. 256.
Cf. S. MacDonald, op. cit, p. 29.
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In the interview conducted by Scott MacDonald16 Iimura indicates, that when it
comes to the metaphorical meaning, he always tries to make films as simple as it is possible. Although, the Japanese director isn’t against using more developed technology,
he wants to “open” in front of the viewer and let him focus on ideas, not only on the
representation17. That is why, after the première of Cosmic Buddha, Iimura changed the
title of his movie into Buddha Again. The director felt that he used too many technical
tricks and the picture of Buddha is not clear enough for the audience to be seen18.
In Cosmic Buddha/ Buddha Again Iimura explores the details of the Buddha
figure and forces the viewer to focus his attention on the object, because the changes
on the screen are very subtle. The whole picture flickers and if the viewer does not
know that he should “look for” the Buddha image, the set seems to present only the
cosmos with its sparkling stars. The metaphor used by the author is quite obvious,
as he tries to present the meditation process, where the person involved (thus the
one who contemplates the Buddha figure) leaves his material body and gains the
ability to look into the cosmic sphere. Iimura’s vision of the universe, as religious
and mythological space, is tightly connected with the sacred object (Buddha figure).
Through the mediation process one can be allowed to enter the passage that leads to
an understanding of the meaning of life. According to this fact, the cosmos in the
author’s experimental movie appears to be a metaphorical figure, rather than space
in a scientific way.
Cosmos as a vortex of illusion
The second director mentioned at the beginning of this essay, Takashi Ito, is the
representative of the generation of avant-garde artists born in the middle of 1950s.
He started transferring his visions into the screen in the late 1970s, releasing his first
movie Jiku (Timespace, 1977)19. Ito’s film art is intangibly connected with his early
inspirations, among which he mentions Osamu Tezuka’s mangas, experimental cinema of Toshio Matsumoto (who was also his mentor during the University studies)
and works of Shuji Terayama20. Takashi Ito is also extremely interested in creating
the illusion of movement by using animation techniques to display the sequences
of changing images. He mixes the animation with life shoots, as he did in his most
famous film Spacy (1980)21.
In the comments on his works Ito indicates that he wants to create “films
like fascinating nightmares” and his main aim is to bring the viewer to the edge
16
17
18
19
20
21

Ibidem.
Cf. ibidem, p. 32.
Cf. ibidem, p. 31.
T. Ito, Jiku, Japan 1977.
Cf. idem, Biographical Essay [on-line:] http://www.imageforum.co.jp/ito/profile.html [10.12.2015].
Cf. C. M. Hotes, Takashi Ito’s Film Works, “Midnight Eye” 2010 [on-line:] http://www.midnighteye.com/reviews/takashi-itos-film-works/ [13.12.2015].
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of anxiety22. For sure, he accomplished his goal releasing The Moon (1994)23. On
the website set by Image Forum (Japanese organization connecting avant-garde and
experimental artists) Ito described his picture:
A long time ago, I would often dream of the uncanny and mystical landscape that appears in moonlight. Irrational landscapes and spaces filled with unspeakable pleasures
like a black object that revolves slowly while flying over the scattered clouds that float
in the night sky, their lumps illuminated by the light of the moon24.

Focusing mainly on the city landscape and the inhabitants of the presented areas,
the artist wants to show what is happening, when the mysterious force interferes
with the world. The unnamed, upsetting power is represented by the moon that
appears suddenly on the sky. The picture of the Earth’s satellite, “looking” at the city
and changing the flow of events, is certainly inspired by Toshio Matsumoto’s film
Phantom (1975)25. In this movie a huge, paranormal eye-like object appears over the
city. The moon, as well as the eye in Matsumoto’s film, is the figure that brings the
sense of unease to the people who notice it26. As Sylvia Schedelbauer indicates in her
essay, Ito uses four film techniques, thanks to which he is able to create the illusion of
antagonistic temporal simultaneities. Firstly, he combines stillness with slow motion.
A good example can be set by the scene showing a smiling boy (Ito’s son). The viewer
observes the happy child standing in front of the camera. In the background there is
a calm street surrounded by the vividly green trees. But, what seems to be a picture of
everyday life in the suburbs of Tokyo suddenly changes, like the setting in a strange
dream. The face of the child starts “waving” when the door appears behind the boy.
The door is open, framing the projection of the plants, which change to the rhythm
of buzzing cicadas. In this case, the stillness is visible in the background and the face
of the boy moves in a slow motion. Moreover, the director uses time-lapse and a rapid succession of single slides to increase the presented effects27.
The moon in Ito’s film appears in many situations, almost every time suddenly
and unexpectedly. Most often the viewer can observe it through the opened door.
The satellite is always projected on the same place, where in the first scene were the
plants. The moon also appears behind the boy, as a symbol of changes and a cause of
the child’s image disturbance. The conclusion of the analysis concerning The Moon
may be that the author perceives the celestial body as a transmitter of a cosmic energy. Considering the influence of the moon on the people and observing its ability of
22
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Cf. ibidem.
T. Ito, The Moon, Japan 1994.
Takashi Ito, Image Forum [on-line:] http://www.imageforum.co.jp/ito/filmography_e.html [13.12.2015].
T. Matsumoto, Phantom, Japan 1975.
Cf. S.Schedelbauer, Poetics of an Urban Darkness: Takashi Ito’s Spectral Cinema, “OtherZine” 2011,
no. 20 [on-line:] http://othercinema.com/otherzine/archives/index.php?issueid=25&article_id=121
[17.12.2015].
Cf. ibidem.
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causing dreamlike situations, it can be found that the author perceives the satellite
similarly to the Japanese mythology. In traditional Shinto beliefs the moon deity,
Tsukiyomi, is portrayed as a furious warrior, who cannot stand any insults, thus he
destroys the stated order. He is also connected with the night, as the moon and the
sun are the oppositions in the Japanese mythology. In this way, the moon in Japanese
traditional beliefs is perceived as an unstable source of the energy, with the potential
to transform the surrounding28.
Noisy supernova
Takashi Makino is the representative of a new generation of Japanese experimental
cinema directors. His debut had place in 2004, when he completed his first film EVE
(2004)29. Later on, Makino and his fellow students set up an artistic collective (called
Collective [+]) and published their manifesto30. They stated that screenings are the
community events and the role of the artist is to change the viewers’ perception of
what should be perceived as art. Moreover, Collective [+] stood against “the boring
perfection of the cinema”31. Currently, they are striving to bring Japanese avant-garde
and experimental cinema movement back to life. They also wish to add a new quality
to the Japanese visual art32.
Searching for the best vision of the cosmos to be shown is Takashi Makino’s major
concern. He constantly tries to develop his technical knowledge to create, as he calls
it, “the perfect film”. The author is deeply interested in the relationship between the
audience and the artist, so that he seems to test the limits of the viewers’ abilities
to understand the experimental cinema. He also researches on the reactions of the
audience, while he takes them “on the journey to the center of the noisy supernova”.
Why does he perceive the vision of the whirling celestial bodies as the best way to
accomplish his goals? He explains his choice of the topic:
None of the creatures that exist in the world are born of their own volition; when they
first achieve awareness, they find themselves adrift in chaos. It is only by creating cosmos
that they are able to overcome the fundamental meaningless and fear of existence33.
28

Cf. D. C. Holtom, The National Faith of Japan: A Study of Modern Shinto, Routledge, London, New
York, 1938, pp. 144–146.
29
T. Makino, EVE, Japan 2004.
30
Cf. Plus Documents 2009-2013, ed. T. Makino, Engine Books, Tokyo 2014.
31
Against the boring perfection of the cinema is a title of the essay written by Rei Hayama. The essay can
be found in Plus Documents 2009-2013.
32
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������
The members of Collective [+] explained their concerns in details during the festival Mostra de Cinema Periferico, in A Coruna, Spain. The presentation of the Collective is available on Youtube – cf. Presentación Colectivo [+] Tokyo. Takashi Makino, Rei Hayama e Shinkan Tamaki, s8cinema, 6.06.2014,
Youtube.com [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=S-UWJRVu77c [15.12.2015].
33
T. Makino, Still in Cosmos, Light Cone [on-line:] http://lightcone.org/en/film-7445-still-in-cosmos
[15.12.2015].
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According to Makino’s statement, it can be seen that his choice is connected with
the importance of the concept. To him, the cosmos is the most omnipotent power
the human can imagine or think about. What is more, for the author the cosmos
is a figure that helps the people to regulate their understanding of the world. It is
significant to notice that in Makino’s art there is no intentional reference to any
codified system of beliefs. In this way, the cosmos plays the role of the great power
determining human live.
The artist’s first movie, regarding the topic of the cosmos, was released in 2004.
Although, later on Makino created longer and more sophisticated pictures, The Intimate Stars (2004)34 remains one of his most complex works. It is exceptional among
other positions in the artist’s rich filmography. For the first time the film was screened at Rotterdam Film Festival in 2008. During that event Wouter van Veldhoven
performed live music show, accompanying the picture. The Intimate Stars is prepared
to be shown in double projection technique35, what creates unique visualization effects. Makino indicates that the movie shows the images of light, which the people
see when they close their eyes. For the author, what can be seen under the closed eyelids is similar to the stars and whirling supernovas. The pictures of unconsciousness
inside the human’s body, as the director names the mentioned images, can only be
compared with the unconsciousness outside the body, experienced in the cosmos36.
In this way, the title of his film gains a new meaning; the stars observed under the
closed eyes can form different constellations, depending on the observant, therefore
the vision can be called “intimate”.
The director shares his own “intimate stars” with his audience during the screenings, thus the film is an invitation to the artist’s mind and it perfectly corresponds
with Makino’s philosophy. What does he see in his vision? In The Intimate Stars the
picture of the “falling” points and dots (displayed from the first projector) is imposed
on the panorama of the city (displayed from the second projector). Thanks to the
usage of two streams, the author succeeded in creating the illusion of the meteorites
falling down on the motionless city. The whole scenery resembles the picture of the
biblical doomsday, or rather, what can be closer to the Japanese national experience
and Makino’s point of view, the bombs falling down on the city. Bearing in mind, that
what the audience observes on the screen is the “intimate” vision shared by the author,
it can be indicated that the Japanese history of Hiroshima and Nagasaki bombing had
a great influence on the artist, although he wasn’t a witness of those events.
The other interesting fact, connected with the film, is that the music doesn’t
correspond with the presented image, as the sounds seem to be rather tranquil and
calm, while the picture is extremely dynamic. The next scene, after the rain of the
meteorites, displays the woman, but it is difficult to agree, what are her actions. She
34
35
36

T. Makino, The Intimate Stars, Japan 2004.
Double projection technique means, that two projectors are showing different pictures in the same
time. The pictures are imposed one on another.
T. Makino, Still…
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wears a ballet dress, but her strange dance steps resemble the act of dying rather than
dancing. In the next parts of the film, there are more scenes connected with the “end
of the days” topos. The meteorites fall into the waving water and in the next scene
the waves change into the dark clouds. The audience also witnesses the eclipse. Furthermore, when the surrounding is dark and the tension is almost palpable, the film
ends with the effect of the snow on the TV screen. What is the complete message
of this 30-minute film? The director leaves us no further clues, but analyzing his
filmography we may think, that in his movie the cosmos is only a metaphor of the
danger. Makino tells the viewer, that when he closes his eyes, he sees the dark past
of his country.
In his later works, the author changes his attitude towards space and celestial
bodies. There is no longer a danger (metaphorical or real) coming from the outer
space. For example, in Still in Cosmos (2009) Makino demonstrates the human’s ability to change chaos into cosmos. The eighteen minute picture presents the birth of
the stars, the cycle of life and, at the end, the death of the supernova37. As usual, the
author is interested in the viewers’ perception of his film:
When watching a film, the viewers all sit in the same darkness and receive the same
light and sound but each of them sees a different dream. I believe that this symbolizes
a reversion to their initial state, that when they look at total chaos through newborn
eyes, they give birth to a new cosmos38.

The Cosmos in Makino’s film is a metaphor of creativity, and the conclusion is
that, the picture of the universe, everybody has in his mind, differs one from another.
Furthermore, the vision of space created by the Japanese director has its purpose; it is
to bring the audience to the deeper reflection on the meaning of life.
Other Makino’s works, in which he presents the vision of the universe, are also
worth mentioning. In 2011 he turned his artistic practice into a new direction and
become interested in 3D animation39. The result of his searching for a fresh means
of expression was visible in films 2012 (2011)40 and Phantom Nebula (2014). It also
should be indicated that Makino mastered his musical skills and recently he has composed the great amount of the music used in his films. Moreover, he very often works
with other artists, what results in arranging them to perform during the projections.
Undoubtedly, Takashi Makino is one of the most prolific filmmakers of the Japanese
experimental cinema today.

37
38
39
40

Cf. T. Makino, Still in Cosmos, Light Cone [on-line:] http://lightcone.org/en/film-7445-still-incosmos [15.12.2015].
Ibidem.
Cf. J. Ross, Interview: Takashi Makino, “Filmcomment” 2014 [on-line:] http://www.filmcomment.
com/blog/interview-takashi-makino/ [08.12.2015].
Cf. Ibidem.
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Conclusion
The visualizations of the universe in Japanese experimental cinema are connected
with metaphysical thinking. In the pictures presented in this essay the representations of the celestial bodies and the vision of space are used as the symbols transferring more complex meaning. For the authors the context is more important than the
picture itself, and the interpretation lies on the side of the viewer. The rising interest
in the avant-garde cinema in Japan and the ongoing trend for searching for new
means of expression by the young artists, promises many perspectives for further
studies, also in the subject of the visualizations of the universe in experimental films.
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Summary
Enter the Metaphysical Cosmos.
The Visualizations of the Universe in Japanese Experimental Cinema

The visualizations of the cosmos in Japanese culture are connected with the vision
presented in Nihongi, the chronicle of Japan. The universe described in the
foundation myth was the source of inspiration for Japanese artists through ages.
The unique collection of myths also had an influence on the avant-garde directors,
among whom the author of this article chose Takahiko Iimura, Takashi Ito and
Takashi Makino. The mentioned artists represent three generations of filmmakers,
who used the vision of space to transfer metaphysical meaning. Using experimental
techniques, they search for new interpretations of the mythical stories and show to
their viewers the unusual depths of the abstract, whirling supernovas.

Agnieszka Urbańczyk

Demoniczność logiki.
Kosmos jako przedmiot biopolityki
w „Star Treku”1
Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Na Star Treku2 i jego wizji humanizmu wychowało się kilka pokoleń Amerykanów.
Serial często jest wpisywany w racjonalistyczny paradygmat oświeceniowy, co stanowi
duże uproszczenie. Paradygmat ten rzeczywiście jest w serii obecny – ale raczej jako
negatywny punkt odniesienia. Reprezentuje go przede wszystkim postać uosabiającego rozum Spocka, który staje się pars pro toto swojej rasy i ulegającej jej wpływom
Federacji. Przeprowadzane od lat wśród trekkies ankiety oraz ilość poświęconych
Spockowi prac fanowskich świadczą o tym, że jest on jedną z najbardziej lubianych
postaci. Popularność zawdzięcza jednak przede wszystkim swojej ambiwalencji.Star
Trek w latach sześćdziesiątych tworzył mitologię amerykańskiego liberalizmu, dlatego
też ciekawe wydaje mi się podejście do biopolityki i jednostkowości życia realizowane
w obrębie jego świata. Serial jest dobitnym świadectwem epoki, w której powstał,
i rosnącej w niej świadomości działania mechanizmów władzy. „Próg biologicznej nowoczesności danego społeczeństwa – wyjaśnia Giorgio Agamben – sytuuje się w punkcie, w którym gatunek i jednostka jako proste ciało żyjące stają się stawką w grze jego
politycznych strategii”3. W Star Treku tendencja ta zostaje dostrzeżona i poddana interpretacji; samą instytucję biowładzy ukazuje się jako sprzeczną z ludzkim światopoglądem, czysto rozumową i wartościowaną tak negatywnie, że wręcz demoniczną.
Z czołówki kultowej serii widz dowiaduje się, iż bohaterowie udali się na misję,
której celem jest poszukiwanie w kosmosie „nowego życia i nowych cywilizacji”4.
Załoga wyruszającego w misję badawczą statku U.S.S. Enterprise składa się niemal
wyłącznie z (reprezentujących różne narodowości i rasy) ludzi, z jednym wyjątkiem.
1
2

3
4

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2015–2019 jako projekt
badawczy w ramach programu pod nazwą Diamentowy Grant.
W tekście poprzez Star Treka rozumiany jest przede wszystkim powstający w latach 1966–1969
oryginalny serial (Star Trek: The Original Series), analizowany w kontekście późniejszych seriali rozgrywających się w tym samym uniwersum (w szczególności Star Trek: The Next Generation).
G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Warszawa 2008, s. 12.
Ang. „new life and new civillisations”, a w Star Trek: The Next Generation bardziej precyzyjnie: „new
life forms and new civillisations”.
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Pan Spock, pół człowiek, pół Wolkanin, nieidentyfikujący się ze swoim ziemskim
dziedzictwem, jest postacią najbardziej wyróżniającą się wyglądem i – przede wszystkim – światopoglądem i systemem wartości. Skryty, kompetentny i nieokazujący jakichkolwiek emocji pierwszy oficer kieruje się zasadami logiki i wynikami rachunku
prawdopodobieństwa, odrzucając uczuciowość i na każdym kroku dystansując się od
swoich obcych kulturowo przełożonych oraz podwładnych.
Bohaterowie serialu reprezentują niezwykle rozwiniętą technologicznie Zjednoczoną Federację Planet, pozornie utopijnie przedstawiane mocarstwo, którego rolą
nie jest podbój, a badanie odległych zakątków kosmosu i dążenie do zapewnienia
jego stabilizacji, a także rozwój w obrębie własnych struktur politycznych. W oryginalnej serii struktury te nie są szczegółowo ukazane bądź omówione, można jednak
zauważyć, że w ich obrębie najsilniejszą pozycję mają Ziemia oraz planeta Wolkan.
Ukazanie życia w sensie biologicznym jako podstawowego celu wyprawy jest bardzo symptomatyczne, jednak szczególnie istotne wydaje mi się rozróżnienie na życie
i cywilizację. Sformułowanie „nowe życie i nowe cywilizacje” można odczytywać jako
zestawienie dwóch pokrywających się pojęć (cywilizacja byłaby tu formą nadawaną
przejawom życia) bądź jako alternatywę, której człony wcale nie są równorzędne.
Polityka Zjednoczonej Federacji Planet, w której imieniu działają bohaterowie, sugeruje, że prawidłowa jest ta druga interpretacja. Hannah Arendt w Korzeniach totalitaryzmu wskazuje na bardzo podobne rozróżnienie, które wyłoniło się w myśl
analogicznego sformułowania, okazującego się wysoce niejasnym: „Deklaracja praw
człowieka i obywatela”. Pierwszy termin może zarówno zawierać się w drugim, jak
i być wobec niego przeciwstawnym5. „W systemie państwa narodowego – rozwija
myśl Arendt Agamben – tak zwane święte i niezbywalne prawa człowieka okazują się
pozbawione wszelkiej opieki i wszelkiej realności w chwili, w której nie można ich
ustanowić jako praw obywatela danego państwa”6. Byt biologiczny jest od samego
początku uwikłany w pojęcie obywatelstwa, a więc – politykę.
Początki takiego rozgraniczenia można znaleźć już u Arystotelesa7. Posługuje się
on kategoryzacją, która później odegra ogromną rolę w myśli Foucaulta i Agambena.
Jak wykazuje ten ostatni, u starożytnych Greków jasne było rozróżnienie na „nagie
życie” – funkcję fizjologiczną właściwą zarówno ludziom, jak i zwierzętom czy roślinom – i życie posiadające polityczną jakość, wspólnotowe, kulturalne i ustrukturyzowane. Zależność między tymi dwiema jakościami była analogiczna do zależności
pomiędzy posiadanym przez liczne istoty żywe głosem a dystynktywną dla człowieka
– czy wręcz go definiującą – mową8. Do czasów nowoczesnych „nagie życie” postrzegano jako pewną podstawę, na której budowano osobne od niej człowieczeństwo.
„Przez tysiąclecia człowiek pozostawał tym, czym był dla Arystotelesa: wyposażonym
w życie zwierzęciem, zdolnym ponadto do egzystencji politycznej; człowiek nowo5
6
7
8

Por. G. Agamben, op. cit., s. 174.
Ibidem, s. 173.
Por. ibidem, ss. 9–11.
Por. ibidem, ss. 9–18.
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czesny jest zwierzęciem w polityce, w której postawiona zostaje kwestia jego życia
jako żyjącego bytu”9 – pisał Michel Foucault. Fizjologiczne życie powoli stało się
przedmiotem władzy państwa, które z terytorialnego przekształciło się w populacyjne. Giorgio Agamben w Homo sacer dokonał rozróżnienia na bios, rozumiany jako
życie polityczne, i dzoe – życie naturalne, które wraz z nastaniem nowoczesności
wpadło w tryby biopolityki.
W Star Treku rozumiane po Agambenowsku „nagie życie” nie jest wcale jednoznacznie powiązane z analogiczną do biosu ideą cywilizacji – ta odgrywa znacznie
istotniejszą rolę. W obrębie świata przedstawionego jedyną formą postępu jest de
facto postęp technologiczny.
Włączenie w obręb Federacji możliwe jest jedynie dla kultur, które zdołały pokonać
barierę prędkości światła. Wyznacznik dojrzałości stanowi tu wyłącznie stopień zaawansowania technicznego, zaś kryteria związane ze stosunkami społecznymi czy prawami
jednostki (nawet jej prawem do życia) nie są w ogóle brane pod uwagę. Najbardziej
podstawowa zasada, Pierwsza Dyrektywa, zakazuje nie tylko jakiegokolwiek kontaktu,
ale i ingerencji w rozwój planet, których mieszkańcy nie osiągnęli jeszcze wyznaczonego
stopnia rozwoju technicznego10. Federacja, choć sprzeciwia się w ten sposób znanemu
nam z historii modelowi kolonizacji odbywającej się pod pozorem niesienia pomocy
cywilizacyjnej, wychodzi z założeń czysto ewolucjonistycznych. Pierwsza Dyrektywa to
zatem wyraz uznania absolutnej, naturalnej suwerenności planet i zamieszkujących je
ras. Ta suwerenność okazuje się wartością wyższą niż prawo do życia.
W nieco naiwnej Oryginalnej Serii fabuła zawsze fortunnie układa się w ten sposób, by załoga U.S.S. Enterprise zmuszona była lądować na słabo rozwiniętej planecie w poszukiwaniu paliwa bądź w wyniku awarii. Bohaterowie, trafiając przypadkowo – a nie w celu złamania Dyrektywy – w dane miejsce, mają możliwość zażegnania
potencjalnych konfliktów lub uratowania mieszkańców, działając incognito, tak by
wszystko skończyło się szczęśliwie. Dopiero kilkadziesiąt lat późniejsza seria Następne
Pokolenie wyciąga logiczne konsekwencje z istnienia Dyrektywy. Zasada nieingerencji uniemożliwia również interwencję w wypadku katastrof naturalnych i ratowanie
miliardowych populacji, które pozostawione są samym sobie. Przedstawiciele Federacji, mając środki techniczne, które pozwoliłyby uchronić planetę przed rozpadem,
zmuszeni są patrzeć na jej zagładę, by nie zakłócać naturalnego przebiegu spraw11.
9
10

11

M. Foucault, Wola wiedzy [w:] idem, Historia seksualności, Warszawa 1995, s. 125.
„Jako że każda istota rozumna ma prawo do życia zgodnie ze swoją naturalną ewolucją kulturową, personel Gwiezdnej Floty nie może zakłócać normalnego rozwoju życia i kultury innego
gatunku. Za zakłócenia uznaje się demonstrację wiedzy, siły lub technologii rasie, która nie jest
w stanie rozumieć i posługiwać się poprawnie tą wiedzą. Oficer Gwiezdnej Floty nie może naruszyć
Pierwszej Dyrektywy, nawet jeśli oznacza to zagrożenie dla jego życia lub statku, chyba że działa
w celu naprawy wcześniejszego naruszenia lub przypadkowego skażenia obcej kultury” (Dyrektywy
Gwiezdnej Floty Zjednoczonej Federacji Planet [on-line:] http://pl.memory-alpha.wikia.com/wiki/
Dyrektywy_Gwiezdnej_Floty_Zjednoczonej_Federacji_Planet [9.04.2016]).
Por. Star Trek: The Next Generation, sezon 2, odc. 15: Pen Pals, reż. W. Kolbe, USA 1989. Kapitan
Picard decyduje się ostatecznie na nagięcie Dyrektywy, o czym będzie mowa w dalszej części pracy.
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Rasy mniej rozwinięte, niespełniające standardów cywilizacyjnych Federacji, są życiem samym w sobie, nieposiadającym żadnego prawa do ochrony, rozumianym czysto biologicznie i wyłącznie w kontekście ewolucji gatunku.
Federacja w świecie Star Treka stanowi instytucję Foucaultowskiej biowładzy –
w sposób całkowicie arbitralny podejmuje decyzję, gdzie przebiega granica pomiędzy
życiem jako takim a apoteozowaną cywilizacją. Warto zauważyć, że Ziemia na jej
obecnym poziomie rozwoju – tym bardziej zaś w latach sześćdziesiątych – nie zasługiwałaby na ochronę. Postęp techniczny, jaki pozwolił ludziom przekroczyć prędkość
światła, był okupiony wojnami eugenicznymi i trzecią wojną światową, która pochłonęła sześćset milionów ofiar12. Nie tylko na poziomie odbioru, ale nawet w obrębie świata przedstawionego etyczność Pierwszej Dyrektywy jest kwestionowana; jak
już bowiem zostało powiedziane, serial wyrasta z idei liberalizmu i kładzie nacisk na
indywidualne prawo do życia.
Gene Roddenberry, pomysłodawca i twórca serialu, określał się jako humanista;
w Ameryce kategoria ta często rozumiana jest jako synonim ateizmu bądź wolnomyślicielstwa. Mówił:
Potępiam fałszywych proroków. […] potępiam wysiłki zmierzające do odebrania siły
racjonalnej decyzji, do pozbawienia ludzi ich wolnej woli – i mnóstwa pieniędzy przy
okazji. Religie różnią się swoim stopniem idiotyzmu, ale odrzucam je wszystkie. Dla
większości ludzi religia nie stanowi nic ponad substytut źle funkcjonującego mózgu13.

Chciał stworzyć świat całkowicie świecki i pozbawiony hierarchii bytów, taki,
w którym ponad człowiekiem nic już nie stoi. Dlatego też wielekroć pojawiają się
istoty podające się za bóstwa greckie14 czy nawet judeochrześcijańskie15 i demaskowane są jako oszuści, przedstawiciele innej rasy wykorzystujący naiwne wierzenia w imię
władzy bądź zysku16. Idea transcendentnej boskości jest tu całkowicie zanegowana.
Nieco inaczej jednak wygląda sytuacja sił zła. Odbiorca odruchowo zakłada, że
mająca ogromne wpływy w Federacji rasa Wolkan odgrywa pozytywną rolę, stoi bowiem po stronie instytucji, którą reprezentują bohaterowie. Ponieważ jednak, jak już
12
13

14

15
16

Por. World War III [on-line:] http://en.memory-alpha.wikia.com/wiki/World_War_III [13.08.2015].
Cyt. za: E. Ch. Reyes, In His Name, Bloomington 2010, s. 39; oryg.: „I condemn false prophets, I condemn the effort to take away the power of rational decision, to drain people of their free will – and a hell
of a lot of money in the bargain. Religions vary in their degree of idiocy, but I reject them all. For most
people, religion is nothing more than a substitute for a malfunctioning brain”. Tłum. własne.
Por. m.in. Star Trek: The Original Series, sezon 1, odc. 17: The Squire of Gothos, reż. D. McDougall,
USA 1967; sezon 2, odc. 2: Who Mourns for Adonais?, reż. M. Daniels, USA 1967; sezon 2, odc. 5:
The Apple, reż. idem, USA 1967; sezon 3, odc. 10: Plato’s Stepchildren, reż. D. Alexander, USA 1968.
Por. Star Trek V: The Final Frontier, reż. W. Shatner, USA 1989.
Roddenberry nie robi tu rozróżnienia między bóstwami mitycznymi, pochodzącymi z religii już
dawno martwych, a obiektami dzisiejszej wiary, co wyraźnie pokazuje choćby tytuł odcinka Who
Mourns for Adonais?. Nie tylko kwestionuje się w nim zasadność opłakiwania bóstwa, ale gra słowna
przekształca tu Adonisa w liczbę mnogą hebrajskiego Adonai. Por. Star Trek: The Original Series,
sezon 2, odc. 2: Who Mourns for Adonais?, reż. M. Daniels.
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wspomniano, Federacja nie jest organizacją o nieposzlakowanej moralności, w wizerunku kosmitów jest kilka cech niepokojących. W sytuacjach, w których należy podjąć decyzje dotyczące prawa życia, od widza oczekuje się odrzucenia ich perspektywy.
Pochodzący z innej planety Wolkanie, jako zaawansowana technologicznie, długowieczna i nadnaturalnie silna rasa zdolna do telepatii i narzucania za jej pomocą
własnej woli, są de facto efektem ludzkich wyobrażeń na temat istot nadprzyrodzonych i transcendentnych. Te wyobrażenia są konkretyzowane przy wykorzystaniu
sztafażu SF. Choć zwyczajowo figura demona kojarzy się ze sferą irracjonalności,
w Star Treku możemy zaobserwować całkowicie odwrotny mechanizm – reprezentanci typowo oświeceniowego rozumu zaczynają być demonizowani. Wolkanie stają się uosobieniem podejścia normatywnego, a zarazem – całkowicie nieludzkiego.
Choć Star Trek w swoich założeniach miał być projektem całkowicie sekularnym
i brak w nim miejsca na bóstwa, Roddenberry sięgnął dochrześcijańskiego imaginarium , by pokazać postawę naganną. Wolkanom przyporządkowane zostają cechy
wyglądu kojarzone, szczególnie w anglosaskiej ikonografii, z diabłem. Należą do nich
na przykład pociągła twarz czy spiczaste uszy, co kilkakrotnie jest – najczęściej w ramach żartu – podkreślane przez bohaterów. „Czy jest na tym statku ktokolwiek, kto
wyglądem przypomina Szatana?” – pyta kapitan Kirk, wraz z McCoyem wymownie
wpatrując się w uszy Spocka17. Innym razem oficer medyczny wytyka Wolkaninowi,
że „nie mógłby nazwać się aniołem z tymi spiczastymi uszami. […] Ale gdyby pojawił się gdzieś z widłami…”18. W jednym z odcinków wygląd Spocka zostaje jednak
potraktowany znacznie poważniej –mieszkańcy planety analogicznej do osiemnastowiecznej Ameryki chcą zabić kosmitę jako identycznego z Szatanem ukazanym na
ilustracji jednej ze świętych ksiąg19.
Zagadnienia kluczowe dla interpretacji roli Wolkan nie są jednak związane
z kwestią ikonografii. Najbardziej podstawową cechą stanowiącą istotę autodefinicji
rasy jest „logiczność”, rozumiana jako racjonalistyczne wyciszenie wszelkich emocji
i podejmowanie decyzji wyłącznie w oparciu o przesłanki rozumowe. Wolkanie odrzucają nie tylko sferę emocjonalną, ale również doświadczenia czysto fizjologiczne,
choćby takie jak ból20. Co jednak istotne – nie jest to cechą gatunkową, czyli uwarunkowaną biologicznie, a wyłącznie kulturową. Decyzja o poddaniu się dyktaturze
logiki została podjęta po latach krwawych i bestialskich wojen, a ta część populacji,
która sprzeciwiła się nowej filozofii, opuściła planetę, by później stać się głównym
przeciwnikiem racjonalistycznie nastawionej Federacji21. Wolkanie nie rodzą się jako
17
18

19
20
21

Star Trek: The Original Series, sezon 2, odc. 5: The Apple, op. cit.; oryg.: „Is there anyone on this ship
who even remotely looks like Satan?” (tłum. własne).
Ibidem, sezon 2, odc. 25: Bread and Circuses, reż. R. Senensky, USA 1968; oryg.: „You could
hardly claim to be an angel with those pointed ears, Mr. Spock. But say you landed someplace with
a pitchfork…”. Tłum. własne.
Por. ibidem, sezon 2, odc. 23: The Omega Glory, reż. V. McEveety, USA 1968.
Por. np. ibidem, sezon 1, odc. 29: Operation: Annihilate!, reż. H. Daugherty, USA 1967.
Por. ibidem, sezon 1, odc. 14: Balance of Terror, reż. V. McEveety, USA 1966.
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uosobienie czystej inteligencji, wyzwoleni z ograniczeń i uwarunkowań ciała. Świadomie i z dużym trudem nie tyle opanowują, ile odrzucają dzoe, by wzmocnić bios
oparty na stałej negacji naturalnego „nagiego życia” i tabuizacji jego przejawów22.
Ta logika prowadzi nie tylko do wykluczenia dzoe ze sfery symbolicznej, ale także
do konieczności poświęcania jednostkowego istnienia w imię bytu społeczno-politycznego. „Potrzeby wielu przeważają nad potrzebami jednostki” – oświadcza Spock,
podejmując się w Gniewie Khana samobójczej misji, by ratować załogę23. „Nagie
życie” – nawet własne – ma dla niego wyłącznie wartość arytmetyczną, jako istniejące
w stosunku do określonej liczby innych.
Logika ta nie znajduje jednak zastosowania wyłącznie w wypadku heroicznego
samopoświęcenia. Wolkanie łatwo sprowadzają rachunek ofiar do czystej matematyki
i, działając na abstraktach, nie mają oporów przed podejmowaniem decyzji o naturze biopolitycznej24. Demonizacja rozumu najwyraźniej ujawnia się nie w omówionej reprezentacji wizualnej, a w konstrukcji fabularnej i miejscu, jakie zajmuje w niej
Spock. Star Trek w pewnych aspektach przypomina średniowieczny moralitet, którego
bohater jest rozdarty pomiędzy podszeptami diabła i radami anioła stróża. Stojący
w centrum i znajdujący się między przedstawicielami dwóch światopoglądów kapitan
Kirk podejmuje decyzje. Głos argumentującego racjonalnie i utylitarystycznie Spocka
jest stale równoważony przez humanistę McCoya, który życie uznaje za największą
świętość i nie akceptuje możliwości, by prawo do niego mogło stać się przedmiotem
czyjejś decyzji. W sytuacjach pozornie bez wyjścia Kirk nie ulega pokusie traktowania
dzoe w kategoriach arytmetycznych i odmawia poświęcenia choćby jednego istnienia
w imię większego dobra. Oryginalna Seria jest często nieco naiwna i operuje uproszczonym modelem aksjologicznym, w związku z czym zawsze okazuje się, że istnieje
trzecia droga, która pozwala – w myśl McCoya – doprowadzić do szczęśliwego zakończenia bez zapłacenia za nie żądanej przez wolkańską ekonomię ceny25.
22

23
24

25

Warto zauważyć, że negacja dzoe nigdy nie jest w pełni skuteczna. Wolkańska fizjologia jest na tyle
determinująca, że konieczne było wytworzenie szczególnych rytuałów wokół momentów, w których
biologiczne popędy wyrywają się spod kontroli umysłu i zamieniają w barbarzyństwo. Tak dzieje
się w wypadku „pon farr”, okresu godowego, w czasie którego stężenie hormonów w organizmie
jednostki, która nie rozładuje napięcia seksualnego, doprowadza do silnej gorączki i niezdolności
racjonalnego myślenia. Por. ibidem, sezon 2, odc. 1: Amok time, reż. J. Pevney, USA 1967.
Por. Star Trek II: The Wrath of Khan, reż. N. Meyer, USA 1989.
Problemowi temu w całości poświęcono odcinek Galileo Seven, w którym Spock bez oporów i ku
ogromnemu oburzeniu reszty bohaterów poświęca życia kolejnych podwładnych w imię przetrwania grupy, rozbiwszy się wraz z częścią załogi na nieprzyjaznej planecie. W ostatecznym rozrachunku
jego wyliczenia zostały ukazane jako błędne, bowiem pierwszy oficer nie uwzględnił roli czynnika
emocjonalnego w przewidywaniu zachowania przeciwników. Jako jeden z wcześniejszych odcinków
Galileo Seven ewidentnie pełni funkcję ekspozycyjną. Por. Star Trek: The Original Series, sezon 1,
odc. 16: Galileo Seven, reż. R. Gist, USA 1966.
W późniejszych seriach ten optymizm wielokrotnie wystawiany jest na próbę, jak choćby w sytuacji, gdy
kapitan Picard może pokonać najgroźniejszego wroga Federacji – Borg – poświęcając jednego przedstawiciela rasy. Ten jednak, wyłączony ze społeczności, stawał się stopniowo żywą i samoświadomą jednostką. Oszczędzając go i pozwalając mu żyć, kapitan postępuje nie tylko wbrew rozkazom przełożonych, ale
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Status samego Spocka – bądź co bądź jednego z głównych i budzących największą sympatię fanów bohatera – jest mocno ambiwalentny. Kiedy w odcinku Mirror,
Mirror kapitan trafia do alternatywnej rzeczywistości, w której wszyscy bohaterowie
są niemoralni, posługują się przemocą, torturami i nie cofają przed morderstwem,
Spock jako jedyny jest właściwie taki sam, a nawet pomaga przełożonemu w powrocie26. Jego zachowanie wyjaśniane jest jako kierowane wyłącznie pobudkami rozumowymi. Skoro jednak lustrzane odbicie w złym wszechświecie jest niemal dobre,
należy zastanowić się nad rolą samego Spocka. Jego racjonalność zostaje skorelowana
ze złem, a emocjonalność z bardziej etyczną postawą.
Stale podkreślana obcość Spocka, kontrastowana z ludzkimi bohaterami, uznającymi
świętość jednostkowego życia, narzuca widzowi humanistyczną i silnie zemotywizowaną
aksjologię. Spock jawi się jako postać najsympatyczniejsza w momentach, gdy jego zachowanie można uznać za emocjonalne i spontaniczne, natomiast oparty na kalkulacji
proces podejmowania decyzji prezentowany jest jako naganny, wręcz demoniczny.
Ten sam proces charakterystyczny jest dla biopolityki Federacji, która w głównej
mierze została przez Wolkan uformowana. Przedmiotem biowładzy federacyjnej są
wielkie całości, abstrakty, pojmowane w kategoriach czystej arytmetyki bądź bezwzględnego ewolucjonizmu. Widz jednak nie styka się z rasami jako takimi, ale jedynie z ich pojedynczymi przedstawicielami. Odbiorca ma podzielać światopogląd
ludzkich bohaterów i zgadzać się z prezentowanymi przez nich wartościami. Pierwsza
Dyrektywa jest konsekwentnie obchodzona, kapitanowie wyszukują wszelkie możliwe kruczki bądź celowo stwarzają sytuacje, których konsekwencją musi być złamanie
zasad. Narzucone prawo instytucjonalne staje się tu nośnikiem opresji i odbiorca nie
ma się z nim zgadzać. Widz zazwyczaj angażuje się emocjonalnie w przygody załogi
ratującej życie, które w świetle obowiązującego ją prawa winna zostawić na pastwę losu.
W świecie Star Treka nieustannie obecne jest napięcie między tym, co normatywne (dla Federacji traktującej rzeczywistość instrumentalnie okazuje się to tożsame z pragmatycznym), a tym, co etyczne. Biowładza jest narzucana zewnętrznie,
i to dwojako: po pierwsze – jest zinstytucjonalizowana, po drugie – w dużej mierze
jest pochodzenia obcego, to znaczy nieludzkiego, co czyni ją sprzeczną z aksjologią

26

ewidentnie również wbrew interesom wszystkich pozostałych żyjących istot, którym zagraża asymilacja
przez Borg. Od Następnego Pokolenia działania, z którymi widz sympatyzuje, mają faktyczne konsekwencje biopolityczne. Nawet w ich obliczu jasne jednak jest, że słuszność stoi po stronie Picarda, który
odmawia bezpośredniej decyzji o czyimkolwiek życiu bądź śmierci. Nie ma tu już jednak możliwości
ucieczki od biopolityki, odrzucenie władzy nad czyimś dzoe wiąże się z zagrożeniem dzoe milionów,
a więc także jest decyzją o charakterze biopolitycznym. Borg, przez fanów uznawany za najbardziej przerażającego z przeciwników Federacji, w gruncie rzeczy jest do niej w pewnych aspektach bardzo podobny.
Podstawowym celem Borg jest maksymalne rozszerzenie swojej władzy we wszechświecie, co odbywa się
poprzez asymilację – włączenie w zbiorowość przemocą. Jednostki zasymilowane zatracają indywidualność i podmiotowość, funkcjonując jako bezwzględnie posłuszne komórki gigantycznego biosu. Proces
ten można uznać za mocniejsze wydanie polityki Federacyjnej, poparte bardziej rozwiniętym aparatem
przemocy, a pozbawione czysto iluzorycznego kultu wolności jednostki i jego wymiaru propagandowego. Por. Star Trek: The Next Generation, sezon 5, odc. 23: I Borg, reż. R. Lederman, USA 1992.
Por. Star Trek: The Original Series, sezon 2, odc. 4: Mirror, Mirror, reż. M. Daniels, USA 1968.
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prezentowaną przez sam serial. Ogólnikom i abstraktom, na których operuje, stale
przeciwstawiana jest praxis – relacja z konkretną i nieanonimową jednostką, do której
potencjalny widz ma mieć stosunek emocjonalny. Zazwyczaj przedstawiciele władzy
prezentowani są jako biurokraci podejmujący decyzje w całkowitym oderwaniu od rzeczywistości. Bios, jaki stanowi Federacja, ukazywany jest negatywnie – chociaż rzadko
wprost. Największą świętością, która zasługuje na ochronę niezależnie od czynników
zewnętrznych (w tym i od prawa), okazuje się jednostkowo pojmowane „nagie życie”.
Jest ono jednak stale zagrożone przez racjonalistyczne myślenie, które dąży do zajęcia miejsca moralności, ciągle próbując sprowadzić wymiar jednostkowy do abstraktu.
Choć Spock rezygnuje z własnego dzoe, jego ludzcy przyjaciele odrzucają racjonalistyczną perspektywę i ryzykują wywołanie wojny, by odzyskać towarzysza, uznając, że
„w niektórych sytuacjach potrzeby jednostki przeważają nad potrzebami wielu”27.
Podkreślana przez Arendt i Agambena dychotomia między kategoriami człowieka
i obywatela oraz odpowiadającym im dzoe i biosem jest w serialu dostrzeżona i wyraźnie sproblematyzowana. Warunkiem zachowania elementarnych praw do przetrwania i zachowania godności staje się przynależność do struktury Federacji nadbudowanej nad „nagim życiem”. Słowo homo, jak wykazywała Arendt, pierwotnie
zarezerwowane było właśnie nie dla obywatela, ale jednostki pozbawionej praw bądź
niewolnika – czyli dla kogoś, kto jest „tylko człowiekiem”28; choć w świecie przedstawionym ludzie jako gatunek wpisani są w obręb federacyjnych układów społecznych,
więc uprzywilejowani, zasada pozostaje ta sama. W sytuacji, w której kultura – bądź
jej reprezentant – nie w pełni realizuje arbitralnie ustanowione postulaty, następuje
redukcja do poziomu przedstawiciela jedynie gatunku biologicznego, a zatem do
dzoe. Paradoks mechanizmu polega na tym, że tak jak w przypadku ludzi pozbawionych praw człowieka z powodu braku obywatelstwa, pojmowane w paradygmacie
ewolucjonistycznym i czysto fizjologiczne życie ras mniej zaawansowanych nie może
się znaleźć pod ochroną. Tę zapewnia tylko bios – lub zignorowanie jego nakazów.
Choć szkoła frankfurcka bardzo niechętnie odniosłaby się do Star Treka, który niewątpliwie zostałby przez nią zaklasyfikowany do przejawów kultury masowej,
trudno nie zauważyć, że ich diagnozy się pokrywają. Wolkańskie mechanizmy wypierania natury, obudowywania i tamowania jej przejawów obrzędem, gdy pojawia
się ryzyko, że przejmie ona władzę nad jednostką, są bardzo pokrewne oświeceniowej
chytrości. W koncepcji Adorna najgorszą zmorą oświecenia staje się właśnie zdegenerowany rozum, uzurpujący sobie władzę nad każdym przejawem życia i niepodporządkowany moralności. „Zmorą” – Star Trek bowiem doskonale ilustruje jeszcze
jedną Adornowską diagnozę – o pokrewieństwie rozumu z mitem29. W celowo zsekularyzowanym świecie serialu jedynym sposobem na zasygnalizowanie nieetyczności podejścia czysto rozumowego okazuje się symbolika sataniczna.
27
28
29

Por. Star Trek III: The Search for Spock, reż. L. Nimoy, USA 1984.
Por. H. Arendt, O rewolucji, Warszawa 2003, ss. 52–53.
Por. T. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka oświecenia, tłum. M. Łukasiewicz, M. J. Siemek, Warszawa 2010, passim.
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Summary
The Demonic Logic.
Space as an Object o Biopolitics in “Star Trek” Series

The liberal mythology of Star Trek has influenced generations of Americans. The
series represents a specific view on the rights of an individual, and strengthens it at
the same time. It is very often misinterpreted as purely rationalistic and symptomatic
of the Enlightenment paradigm, which is in fact represented mostly by inhuman,
unemotional and logical Mr. Spock.
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Though traditionally demons are associated with irrationality, in Star Trek this
scheme is reversed; Spock, representing the normative Reason, becomes demonic
on many levels. Creators’ methods vary from simply making Spock resemble typical
representation of Satan in Anglo-Saxon iconography to more complicated, like assigning him a stereotypical role in morality play of Kirk’s choices, while being balanced
by McCoy playing part of captain’s conscience.
The conflict between the pragmatic (which, in this case, equals ‘rational’) and the
ethical is most notable in the domain of biopolitics. Spock, the personalisation of the
United Federation’s moral ambiguity as an instance of biopower, treats all the victims
and survivors of his decisions as numbers and statistic figures. His constantly emphasized foreignness and strangeness, being contrasted with human worldview, dictates
the viewer a humanistic and emotive axiology. Spock seems the most sympathetic to
the recipient when his behaviour might be considered emotional. The process of detached decision-making is shown as wrong or even demonical. If the Enlightenment
is in any way presented in Star Trek series, it’s only in sense of Adorno’s dialectics.

Magdalena Stonawska

Loving the Alien.
How Fictional Alien Invasions
Are Helping Us to be Better Humans
Institute of Audiovisual Arts of Jagiellonian University

People were always looking up at the sky, hoping there is somebody ready to help
them or guide them. For some people, that someone is God, for others it may be
extraterrestrial beings. Unfortunately for the latter, all aliens we encountered so far
were the products of human imagination. The subject of this paper is the representations of alien encounters that feature well-meaning aliens and the image of the alien
saviour of humankind. I will attempt to answer the following questions: who these
friendly aliens are representing, what problems people would like them to solve and
what is their objective – based on three examples from the science fiction genre.
Look, it’s full of life!
In science fiction aliens, usually technologically advanced and clever invaders, are
humans’ worst nightmare. There is little hope the humankind can survive an encounter with such creatures, fortunately, there is always a hero who will save the day.
Underneath this popular narrative scheme, numerous questions are hidden. What
forms can life take? How do we communicate with beings so different from us?
What is our place in the grand scheme of things? Since H. G. Wells, science fiction
has posed them time and again, and the portrayal of an encounter with something
unimaginable is a well-established way to present possible answers.
One variation of the alien invasion theme is particularly interesting: the benevolent invasion trope. What would happen if the aliens visiting Earth were friendly
and able, as well as willing, to communicate? What if a civilisation that would teach
us, boost our development or stop our destructive tendencies exists? The following
analysis is based on three examples of this theme: The Day the Earth Stood Still (film,
1951), Childhood’s End (TV series, 2015) based on the novel by Arthur C. Clarke,
and Doctor Who, British TV series produced since 1963. These works, presenting
the benevolent invasion theme from different angles, perspectives, and moments in
history, but at the same time – being typical examples of the genre, will hopefully
provide some answers to the questions above.
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Aliens versus capitalism
During the Cold War, the struggle between two visions of the world caused many
people to lose hope that the geopolitical situation of their time could ever change.
The threat of a nuclear war made an impact on people’s imagination, creating core
themes of science fiction, such as dystopian visions of the future, post-apocalypse
narratives and alien invasions1. The arms race that was believed to “transform American society into a grim, dystopian state whose primary focus is the destruction of
the enemy rather than enrichment of the lives of its citizens, who are thereby reduced to living in a machine-dominated hell”2 was one of the main sources of anxiety
which was the foundation of the 1950s science fiction classic – The Day the Earth
Stood Still (1951)3.
It tells the story of Klaatu, an alien who comes to Earth with a warning that human ways – the Cold War world oscillating precariously on the brink of a global
disaster – would lead them to self-destruction. The film issues a simple but strong
warning against fanaticism, militarism and xenophobia. Its message is clear from the
very beginning, i.e. the iconic scene of Klaatu’s first appearance: he descends from
the spaceship with a gift but the overeager soldiers open fire at him, convinced that
he is reaching for a weapon.
Klaatu is one of the first benevolent alien figures in science fiction films. He looks
human, he has good intentions; his mission, however, is more problematic than his
identity. Even for an alien, it is not easy to break through the Cold War distrust.
Politicians are too afraid of Klaatu and of each other, so he speaks to the scientific
community instead. Its members are the ones who listen to his message. As M. Keith
Booker describes:
Ultimately, the wise alien [...] issues a simple warning: the Earth will be destroyed if it
seeks to extend its violent ways beyond Earth. Translation: the Americans and the Soviets had better learn to get along or their animosity will eventually destroy the planet4.

The echo of a possible nuclear war reaches other planets. Klaatu presents two
options: humans will embrace a more pacifist lifestyle or their planet will be destroyed. The call for peace has a clause about destruction; it is practically an ultimatum
posed by the rest of the Universe, which fits in perfectly with the Cold War paranoia5.
The message of friendly Klaatu makes him an ambiguous character. Nevertheless, the
1
2
3
4
5
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plot encourages the audience to identify with him and to side against the military
forces that are mobilized against him6.
What is important, Klaatu is not a teacher, whose main objective is to make people see their mistakes. As he says himself:
While you were limited to fighting among yourselves with primitive tanks and aircraft,
we were unconcerned. But soon one of your ‘nations’ will apply atomic energy to
spaceships. That will create a threat to the peace and security of other planets. That, of
course, we cannot tolerate7.

He later adds:
It is no concern of ours how you run your own planet, but if you threaten to extend
your violence, this Earth of yours will be reduced to a burned-out cinder8.

One could argue whether it means that aliens only act in self-defence, or they respect
humans’ right to follow their own fate. Maybe they try not to interfere unless necessary; maybe they see these conflicts as a phase that humans will grow out of at some
point. Klaatu respects people’s autonomy but he stresses that too much of it would be
disastrous and other civilisations in the Universe have a right to defend themselves.
As Sanders notices, the film does a double job of addressing “the impact of the
new human technology on society”9 and “forcing us to consider the ethical ramifications of the alien technology”10. Klaatu is accompanied by a robot called Gort. While
Klaatu tries to convince humans to change their policies, Gort is waiting, ready for
action. The threat is very real, personified in the robot’s unimaginable destructive
power. As Klaatu explains:
We have an organization for the mutual protection of all planets, and for the complete
elimination of aggression. [...] For our policemen, we created a race of robots. [...] In
matters of aggression, we have given them absolute power over us11.

Klaatu’s mission is the last warning for the humankind. It is also a plea from the film-makers to their audience, fearing that a new war might come when the memories
of the last one were still very vivid. The fear of technology slipping out of control is
also present there, in three forms: the Cold War arms race leading to a disaster; an
6
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alien power capable of destroying the entire planet on the aliens’ whim; and Gort
himself, a robotic policeman who was given unlimited power over alien societies.
When technology serves the military, the situation becomes dangerous and strict
rules must be put into place.
The film also intends to teach to give more credit to aliens – not only literal extraterrestrial intelligent life forms but also to people from other cultures and countries.
During the Cold War, the figure of an alien was often a stand-in for the Soviets – xenophobia and fear of a Communist fifth column permeated American culture of that
decade. As M. Keith Booker explains, “it is no accident that the height of fears over
invasion by extraterrestrials occurred precisely when the American public had been
primed by official propaganda to expect an unprovoked attack by the sinister forces
of communism”12. Alien Klaatu represents, therefore, a wide range of issues, mixing
them in one lesson of trust and pacifism. The Day the Earth Stood Still calls for, above
all, giving up violence and arms race so that people’s productivity can be redirected to
the pursuit of more beneficial goals, such as cultural and scientific development. The
message of international peace caused The Day the Earth Stood Still to be awarded
a Golden Globe Award for “Best Film Promoting International Understanding”13.
Time to grow up
Childhood’s End premiered on SyFy in December 2015. The alien invasion begins
with enormous spaceships appearing and hovering above Earth’s capitals, and nothing is revealed until the visitors choose to do so. One man is asked to be an intermediary between humans and aliens, the Overlords. One of them, Karellen, gives
his advice to the humankind; he states clearly that their only goal is to make Earth
a better place to live for people. He prompts his friend to share his ideas about political and environmental problems with global authorities. The Earth slowly turns
into a utopia. Only the true form of the Overlords remains a mystery but eventually,
it is revealed that the Overlords look like Christian demons in traditional iconography. The new world has strong foundations, however, the revelation does not
really change anything. The Overlords turn out to be mere assistants in the process
of transcendence, and the onset of psychic abilities in humans marks a true end of
childhood for the humanity14.
The reason I consider here the TV series and not the book is the strong emphasis
placed there on the social change started by the Overlord’s rule. The intermediary
between humans and aliens struggles with politicians reluctant to let go of their
power and businessmen defending their right to rule over entire continents. The
protagonist says: “Karellen wants you to know that any war, anywhere, will be firmly
12
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stopped; chemical pollution of the atmosphere will be dealt with”15. Later in the
narrative, we are shown the fight with starvation – the military US fleet transports
food surplus to Africa, and oil pipes pump desalinated water from Saudi Arabia to
the sub-Saharan region. Bold moves that would probably never had taken place if
not for an alien intervention.
But there are sacrifices that have to be made. The progress of science is withering
since all scientific problems have been solved by more advanced aliens. Culture, derived from extreme emotions, is not thriving any more since there is no real suffering.
People are happy but their lives lost meaning, and development in all areas stopped.
In a world without goals, all that is left is waiting for the end that comes sooner than
everyone expected. Unification with the Overmind is the final destination of all civilisations in the Universe – except the Overlords, for whom this path is forever closed.
The only thing they can do is share their wisdom and experience with other species.
For A. C. Clarke “SF can challenge conservative mindsets through narratively
embodied thought experiments”16. Childhood’s End, the book as well as its adaptation, does exactly that: makes its audience reflect on the state of human societies,
think about our problems, injustice and conflicts as obstacles on our way to a brighter future. On the other hand, it shows clearly that the one thing people should
never lose is their creativity and the constant search for meaning, because, without
it, all human achievements seem pointless, like furniture and ruins that remain after
people who inhabited and used them are gone. The only thing left is a song – after
the Earth explodes, a melody reverberates in the empty space, “For whoever passes
through, so they can hear it”17.
Sit down and talk!
Doctor Who follows the adventures of the titular hero, an alien from a very advanced
race. He is a Time Lord – a highly educated representative of the Gallifreyan elite
that is capable of manipulating time. He refuses to obey the rules of his people and
chooses to travel through time and space. The series features countless alien invasions
on Earth; thankfully, the Doctor is always there to defeat enemies with his knowledge and (quite often) sheer luck. He is the ultimate friendly alien – always on the side
of humans, especially those being hurt or discriminated against.
During the long run of the series the protagonist was created by many writers
and in many ways. He was an eccentric and somewhat detached elderly gentleman
and a younger man who was more involved in the affairs of the places he visited;
regardless of the incarnation, he has mostly been very empathetic and interested in
the well-being of all creatures around him. In stories that take place on Earth, there
15
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often appears an alien race threatening to take away humans’ freedom. Compared to
theirs, Earth civilisation is weak and the Doctor’s aid is priceless. The Doctor often
emphasises the great future lying ahead of his human friends; as a species we are bound to achieve greatness, we only need help to survive until we do.
One story, aired as two episodes in the ninth series of the show, is especially
interesting in terms of the Doctor’s role in defending the Earth. The Zygon Invasion
and The Zygon Inversion18 continue the plot of a slightly earlier episode, The Day of
the Doctor19. They feature the Zygons, an alien race of shape-shifters whose planet
was destroyed. They were looking desperately for a new place to live and after the
treaty negotiated with the Doctor’s help, they were permitted to take human forms
and assimilate. After some time, at the beginning of The Zygon Invasion, it is revealed
that a more radical faction emerged among the Zygon youths. They demanded the
right to be themselves – to keep their real forms and names and live being governed
by their own rules.
It would be just one of the many Doctor Who stories about alien menace if not
for the widespread belief that in this case, Zygons are a metaphor for refugees and
immigrants struggling with integration in their new countries20. The thought that
immigration requires assimilation is very much present here and subtly criticised.
Nevertheless, it is not easy to pinpoint what exactly the creators were trying to deliver. The radicalised Zygons “send video messages of their hostages, whom they
sometimes execute on camera and they have a sigil consciously designed to mirror
the ISIS flag”21, but at the same time their demands are not unreasonable: they are
asking for the right of living in the open rather than hide, a postulate probably every
minority could identify with. Zygons are trying to defend their identity, they feel
strongly that assimilation “becomes an ugly and unsatisfying compromise”22. What
is more important: peace or the right to demand fair treatment? Individual identity
or race identity? The Doctor as the defender of Earth is obliged to help with the
Zygon problem, but as an alien immigrant himself he understands their claims and
finds them legitimate. He mostly criticises their methods: the calling for revolution
without any plan on how people and Zygons are supposed to live after their claims
are granted and forcing others to go to war no one really wants. The core of the story
18
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is dehumanisation; conflicts can last only as long as “both sides are able to dehumanize one another, and so long as new generations of combatants can be bred to carry
on the animosity and aggression rather than fight to forgive”23.
Doctor Who, long known for its scripts touching upon real-world issues, still managed to surprise many with a story so strongly referencing current crisis. But although the creators used symbols associated with Near Eastern conflicts, the Zygon
problem is much more ambiguous. Their demands of the right to express themselves
freely could be borrowed from any group of people who are discriminated against.
That is why linking Zygons with Near Eastern refugees is just one of many possible
interpretations, and, as science fiction often does, Doctor Who uses the universal language of narrative tropes in such way that numerous current issues can be interpreted
based on this one story about shape-shifting creatures from outer space.
Compared to Klaatu or Karellen, the Doctor is not the infinitely superior being.
He is more intelligent and more advanced than humans in every possible way, yet
he acts much more like a tourist who gets in trouble just because he tends to draw it
like magnet wherever he goes. “When disaster comes, he’s there. He brings a storm in
his wake,”24 one of the minor characters states in the first episode, which paints quite
an ominous image of the protagonist. But even taking his darker side into consideration, the Doctor is the ultimate friendly alien, always there to help and guide less
advanced species towards a better future.
The Doctor is not a proponent of any one idea. To him, freedom is as important
as care; he is rational but hopeful, anti-authoritarian and romantic, with a strong
sense of right and wrong but also flexible in his choices; he is empathetic, observant
and involved. Most importantly, his external perspective enables him to take a neutral stance and critically assess everything he encounters, and his vast knowledge and
experience make him a mentor figure for all creatures he meets in his travels. As Peter
Wright states, “The Doctor’s critical role reflects the BBC’s self-professed liberal political and social agenda, which make the Doctor an extension of their own programming policy.”25 He is a carrier of messages from his creators but it does not change
the fact that he can be considered a moral compass by his fans. It may even further
enable him to react to current issues. His attitude makes him a child-like hero, who
points at things with his finger and looks questioningly at issues that might seem
obvious to us but turn out to deserve (or need) a closer look.

23
24
25

K. Yeoman, Doctor Who Gives Peace a Chance [on-line:] http://screenrant.com/doctor-who-season9-episode-8-zygon-inversion-review/ [12.12.2015].
Doctor Who, series 1, ep. 1: Rose, written by Russell T Davies, United Kingdom 2005.
P. Wright, British Television Science Fiction [in:] A Companion to Science Fiction, ed. D. Seed, Malden–Oxford–Victoria 2005, p. 293.

173

Magdalena Stonawska, Loving the Alien. How Fictional Alien Invasions...

Devil may care
Alien saviours discussed above, apart from more or less good intentions and calling
for world peace, have one more thing in common: they were at some point described
with the use of religious, especially Christian, themes.
The Overlords had a good reason not to reveal their image to the humankind –
their looks are taken directly from the Medieval representations of the devil himself,
with leathery wings, tails, horns and red skin. For religious people it rings a warning
bell – the Overlords are not what they seem. But the story does not follow this path:
the Overlords are just intermediaries between the progressively developing humankind
and the Overmind – which could be considered equivalent to the Christian God. Their
devilish appearance does not imply evil intentions but rather references the Devil’s fate
as the one who saw God’s face but could not be saved: the Book of Revelation states
clearly what awaits him at the end of days26. The Overlords can speak to the Overmind
but they cannot ever become a part of it like other species do27 because they are too advanced: “We have reached the end of our development, all our possibilities are exhausted,”28 they explain. One could speculate that perhaps after assisting the last species
in its merging with the Overmind, the Overlords might find a prize for their service
waiting for them but neither Clarke’s book nor the TV series hint at anything like that.
The Day the Earth Stood Still also features an alien portrayed in the Messianic vein,
very Christ-like. Klaatu dies and comes back; he assumes the name ‘Carpenter’; his
objective is to warn people against the destruction they can bring upon themselves;
he is misunderstood by the authorities and must seek assistance among other people,
and he eventually ascends into the sky29. The similarities are obvious and there is little
place for doubt whether it was intended by the film’s creators, therefore, it can be treated also as a Christian allegory, an old tale dressed as science fiction story, conveying
well-known ideas in a new way.
The Doctor’s case is more complicated. The religious themes are present but interestingly, they are always accompanied by the desacralisation. The Doctor is not
a god; he is a flawed saviour. He periodically dies and comes back to life but this
is just a characteristic of Time Lord life cycle and has no mystical undertones. He
is, first and foremost, a rational being whose attitude towards religions is based on
distrust. That does not change the fact, however, that his actions place him at the
position of a supernatural being who always appears at the right moment and saves
everyone, thus falling somewhere between gods and men30.
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The Doctor’s messianic traits become more evident on a personal level. As
H. Ruppersberg has it, there are usually two stages of an alien Messiah’s appearance:
first, there is a character portraying the weakness of humankind; their existence is
meaningless. Then the alien rescue comes, and human characters find meaning in
their lives. “A boy gains a friend. A grief-stricken woman is consoled. Nuclear war
is avoided”31. The Doctor does exactly that to his companions: there is often a young
girl who, thanks to the Doctor, finds confidence and goals. Ruth Deller points out:
“Those who spend time with the Doctor are often changed so much by the experience and the new opportunities it’s given them that they carry on the work after these
encounters, much as Jesus’s disciples and followers continued his work”32. Indeed,
the Doctor’s universe is full of his previous companions, sharing his story with other
people and living according to his teachings.
The pattern quoted above is also valid in the case of other aliens described in
this paper. The world, both in The Day the Earth Stood Still and Childhood’s End,
is flawed. After the alien intervention, the situation changes drastically or a change is
expected. It takes one neighbourly visit to change the world forever.
But why are we looking for salvation among the stars? Ruppersberg states that the
image of an alien saviour shows our “sense of inadequacy and insecurity and a parallel
fatalistic certainty that the problems of our contemporary world are insurmountable,
incapable of solution”33, and also that “the only satisfactory form of addressing the
world’s problems is imaginative appeal to superhuman agencies,”34 which means that
“Humanity itself is impotent, incompetent”35. We imagine alien saviours because we
doubt our own ability to make the world a better place. The climate is changing, new
wars start every year and there is so much injustice and suffering that it is not easy
to believe that the future will be better if left in the hands of humankind. However
comforting it is to look for the answers in distant star systems, it begs the question of
whether this waiting for deliverance to descend from the sky does not make us even
more idle. The whole idea of alien saviours is fraught with paradoxes:
They reflect reactionary, defeatist attitudes [...]. If they regard the future with hope and
wonder, they simultaneously discourage the hope that humankind will be more capable in
the future of handling the problems that confront it today. [...] [T]hese films are escapist
fantasies grounded in the patterns of the past instead of the possibilities of the future36.
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For all the sympathy for these helpful aliens, there may be a grain of truth to
this harsh judgement. There is something contradictory in the notion that people
are imagining their mystical saviours coming from the stars, in a typically science
fiction manner, since the whole idea is based on religious themes, which seem out
of place in the science fiction genre characterised by the rational and scientific point
of view. Hopeful anticipating of a coming of a saviour from beyond our world sends
us straight to the religious way of thinking – it places the benevolent alien theme far
from the main idea of the science fiction genre, replacing the idea of us being capable
of saving ourselves with passive waiting for someone to show us the way.
Conclusion
All these aliens trying to make Earth a better place reflect our need for a global change in politics, social issues, ecology, and many others. These stories teach through
play, raise awareness of current problems, show us, often quite literally, the most
pressing issues we are facing right now. Science fiction does not always just try to
foretell the future; it can show us our present by telling us a story about a horrible
future that may lie ahead unless we change something in our world now37.
The aliens themselves are also an essential theme. Faced with something new and
difficult to grasp, people react with aggression or with awe38. In the works described
above, it is best portrayed in Childhood’s End, where the struggle between the supporters and the opponents of the Overlords is one the major themes: resentful individuals are prompted first to acts of terrorism and later to founding New Athens, the
last ‘normal’ place on Earth, where both art and crime thrive. On the other hand, in
Doctor Who the hatred towards everything that is different is personified in a whole
alien race – the iconic Daleks, robotic-bionic hybrids devoid of all emotions except
hate for everything non-Dalek. The link between difference and hatred does not
need to be proved any more. Yet aliens in fictional worlds can also be loved – the
Doctor is a good example of such an alien hero, worshipped by other characters as
well as the audience.
The alien teachers, with their external point of view, provide a fresh perspective
on old problems and come up with new solutions. Their input can be invaluable,
even as we are constantly aware that they are fictional characters. That does not stop
them, however, from influencing us in the real world. The alien is just a vehicle for
communication, and science fiction is in its essence based on criticism. Disguised
as aliens and cosmic wars, there are real-life threats and problems being described,
analysed, and turned into a metaphor, which makes it easier to distance oneself from
and makes the solutions for abstract problems easier to find and apply in real life.
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The alien is important also as a being so different from us that we can see our
reflection in their image – as Malmgren writes, “The anthropocentric alien may be
more or less than human, but it is human nonetheless, and its humanity reflects
back upon our own”39. What we imagine is a part of ourselves; every fictional world
is just a glimpse of our thoughts about the real one. In the modern world, where the
racial issues are coming to the fore, the aliens are important. In the Cold War era, the
alien invasion theme channelled civilisational anxiety, the fear of Communism and
its power to obliterate individuality40. Maybe the more benevolent aliens appear in
popular culture, the easier it will be for humans to look at their neighbours like they
would at other human beings, without distrust and fear. As Ursula K. Le Guin writes:
The question involved here is the question of the Other – the being who is different
from yourself. This being can be different from you in its sex; or in its annual income;
or in its way of speaking and dressing and doing things; or in the color of its skin, or
the number of its legs and heads41.

That may be the most important lesson these aliens are trying to teach us: not to be
aliens and to accept other aliens because, while every one of them can be an enemy,
some can also be teachers with some invaluable lesson to share. And at some point,
everyone can be an alien.
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Summary
Loving the Alien. How Fictional Alien Invasions
Are Helping Us to be Better Humans

An alien who comes to Earth from a distant planet may have numerous objectives in
mind. They may be a conqueror, an invader, or they may have good intentions. The
benevolent alien trope is not the most popular one in the science fiction genre but
it has a strong position and great importance. The aim of this paper is to describe
and analyse three examples of this theme. Based on the film The Day the Earth Stood
Still from 1951, the TV series Childhood’s End from 2015, and the longest TV series
to have aired so far, Doctor Who, present in British and global culture since 1963, I
will seek answers to several questions: should we be afraid of the nice guests from the
outer space? Who do they represent? What are the friendly aliens trying to teach us?
Why do we need such visitors in our culture and our lives? Does the benevolent alien
theme have something in common with Christian mythology? Three alien saviours,
Klaatu, Karellen and the Doctor, show us a lot about ourselves and the modern world.

Krzysztof Siwoń

Muzyka sfer?
Wokół ścieżki dźwiękowej
„2001: Odysei kosmicznej”
Stanleya Kubricka
Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zainteresowanie twórczością Stanleya Kubricka nie maleje, choć minęło już ponad
piętnaście lat od premiery jego ostatniego filmu (Oczy szeroko zamknięte, 1999).
O niegasnącej popularności reżysera świadczy chociażby sukces frekwencyjny wystawy „Stanley Kubrick. (De)humanizacja” w krakowskim Muzeum Narodowym, którą
obejrzało 42,5 tysiąca osób1. Pokazywanym w Krakowie eksponatom dokumentującym proces produkcyjny poszczególnych filmów twórcy Lśnienia towarzyszyły odtwarzane z kierunkowych głośników utwory muzyczne kojarzone z 2001: Odyseją
kosmiczną czy Barrym Lyndonem, co stanowiło w wypadku krakowskiej wystawy oryginalny wkład w koncepcję przywiezioną z Deutsches Filmmuseum we Frankfurcie
nad Menem. Kompozycja Haendla w miejscu, w którym zwykle w ciszy przyglądamy
się nieruchomym obrazom, daje pretekst, by zastanowić się nad rolą muzyki w percepcji dzieła filmowego, a szczególnie – nad jej udziałem w „konstruowaniu” przestrzeni.
Wspomniane tutaj funkcje ścieżki dźwiękowej należy z pewnością postrzegać
w szerszym kontekście – rozwijanej przez Kubricka koncepcji dzieła totalnego2 czy
polifonii sztuk3. Terminy te różnią się w zależności od przytaczanego źródła, są jednak tożsame z ogólną ideą, trafnie opisującą metodę twórczą autora 2001: Odysei
kosmicznej – świadomego łączenia środków wyrazu właściwych dla odmiennych dziedzin sztuki (opera, kino) oraz kunsztownej syntezy wrażeń zmysłowych różnego rodzaju (dźwięk, obraz) dla uzyskania finalnego efektu. Taki charakter spektaklu znacznie wykracza – co szczególnie trzeba podkreślić w kontekście 2001: Odysei kosmicznej
– poza praktyki kina gatunkowego. Po pierwsze właśnie ze względu na autonomię
muzyki jako pełnoprawnego środka wyrazu, nie zaś jedynie ilustracji dla narracji
i komunikacji wizualnej. Dominująca w klasycznym okresie Hollywood praktyka
1
2
3

Informację podaję za stroną Muzeum Narodowego w Krakowie [on-line:] http://mnk.pl/aktualnosci/wystawe-stanley-kubrick-obejrzalo-42-5-tys-osob [01.06.2016].
P. Kletowski, Filmowa odyseja Stanleya Kubricka, Kraków 2006, s. 11.
K. Kozłowski, Stanley Kubrick. Filmowa polifonia sztuk, Warszawa 2013, s. 231.
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spychania muzyki (najczęściej oryginalnie skomponowanej dla kina) do roli tła, tautologicznie i niezauważalnie ilustrującego akcję za pomocą schematycznego zestawu
środków, jest bowiem praktycznie nieobecna w późnych filmach Kubricka. Po drugie
zaś – poprzez wybór repertuaru, który nie tylko pozostawał w opozycji do konwencjonalnego sposobu przedstawiania, lecz także przeczył intuicyjnym skojarzeniom
(kompozycje XIX-wiecznych klasyków w świecie przyszłości).
Jaka jest jednak rola tej autonomii? Zadanie muzyki w filmach Kubricka stanowi
konstruowanie przestrzeni. W przypadku interesującego mnie filmu będzie to rzecz
jasna przestrzeń kosmiczna. Przedmiotem niniejszego artykułu jest zatem sproblematyzowanie specyfiki autonomiczności muzyki oraz tego, jakimi funkcjami może
być ona obarczona w percepcji dzieła jako „audio-wizualnego paktu”4, w którym
wrażenia dźwiękowe nakładają się na obrazy i odwrotnie.
Rys historyczny
Obecność muzyki w twórczości Stanleya Kubricka przynajmniej od 2001: Odysei
kosmicznej wręcz ostentacyjnie wykracza poza tradycyjnie przypisane jej miejsce.
Model klasycznej, „niesłyszalnej” ścieżki dźwiękowej do momentu premiery filmu
(1968 rok) nie pozostał, rzecz jasna, nienaruszony, choć wciąż odgrywał istotną rolę
w przyzwyczajeniach widzów. Nie istniał już taki system produkcji, który by go
wspierał (orkiestry w każdej wytwórni stały się anachronizmem), wyczerpała się też
klasyczna formuła estetyczna i przezroczysty sposób opowiadania. Wielu reżyserów
wyprawiało się więc daleko poza obręb dawnego schematu – co dotyczy szczególnie
gatunku science fiction, rządzącego się osobnymi prawami: to na gruncie tej konwencji fantastyczna materia fabularna usprawiedliwiała elektroniczne dźwięki oraz
odważniejsze eksplorowanie nowych brzmień.
Po epoce dominacji Hollywoodzkiego, sentymentalnego idiomu w muzyce filmowej coraz częściej sięgano po kompozycje z różnych źródeł, nie bacząc na ostrzeżenia przed „rozpraszającymi” widzów właściwościami cytatów z klasyki. Jak zauważył
Mike Cormack, zwłaszcza w latach sześćdziesiątych reżyserzy zaczęli interesować się
walorem niejednoznaczności, który wnosiły do filmu klasyczne kompozycje5. Wydaje się jednak, że niewielu artystów kina poza Stanleyem Kubrickiem wprowadzało je
do swojej twórczości w sposób na tyle systematyczny i konsekwentny, że stało się to
zasadniczym elementem ich autorskiego stylu.
Podstawową kategorią opisującą (bardzo obszerny) wyboru muzyki do filmów
twórcy Full Metal Jacket jest eklektyczność. Stylistyczne bogactwo cytatów muzycznych w filmach Kubricka to jednak coś więcej niż postmodernistyczna samowystarczalność zmysłowych efektów6 – reżyser świadomie i z pełną powagi ironią sięga po
4

Pojęcie audiowizualnego paktu przytaczam za M. Chionem, por. Audio-wizja. Dźwięk i obraz w kinie, tłum. K. Szydłowski, Warszawa – Kraków 2012, ss. 5–10.

5

M. Cormack, The Pleasures of Ambiguity: Using Classical Music in Film [w:] Changing Tunes. The
Use of Pre-existing Music in Film, red. P. Powrie, R. Stilwell, Aldershot–Burlington 2006, ss. 19–20.

6

I. Sowińska, Dźwięki i obrazy. O słuchaniu filmów, Katowice 2001, s. 167.
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utwory takie jak Tako rzecze Zaratustra Richarda Straussa, by przywołać stojący za
nimi kontekst filozoficzny. Paradoksalnie zatem można powiedzieć, że metoda Stanleya Kubricka, daleka zarówno od klasycznego, jak i od postmodernistycznego modelu ścieżki dźwiękowej, nawiązuje do praktyk kina niemego, które przyswoiło sobie
stałą obecność dobrze znanych kompozycji klasycznych, odgrywanych przez tapera
lub orkiestrę podczas seansów. Jednak sam sposób montażu dźwięku i obrazu nie
pozostawia ostatecznego efektu przypadkowi, lecz wiąże go z poetyką pokrewną tej
stosowanej w wideoklipach, w których muzyka dyktuje rytm ujęć. Sam reżyser 2001:
Odysei kosmicznej w równie zaskakujący sposób streścił swoją koncepcję „współpracy” z kompozytorami:
Jest cokolwiek bezsensowne zamawiać muzykę u kompozytora, który – niezależnie jak
jest dobry – nie osiągnie poziomu Mozarta ani Beethovena, skoro istnieje już potężny
repertuar muzyki orkiestrowej, obejmujący również dzieła współczesne i awangardowe.
Jeśli repertuar ten się wykorzysta, można eksperymentować z muzyką już w bardzo
wczesnej fazie montażu, a czasem nawet ciąć sceny zgodnie z jej rytmem7.

Nowa formuła widowiska filmowego
Z punktu widzenia współczesnego odbiorcy kina trudno wyobrazić sobie reakcje
widzów, którzy podczas pierwszych seansów 2001: Odysei kosmicznej (1968) zetknęli
się ze spektaklem odbiegającym w sposób zasadniczy od ich przyzwyczajeń estetycznych. Usiłując przywołać atmosferę premierowych pokazów z wiosny 1968 roku,
odgadujemy, że powszechne było zaskoczenie publiczności wpatrującej się w ciemny
ekran, na którym nie pojawiało się nic przez prawie trzy pierwsze minuty projekcji.
Zamiast obrazu film otwierał wydobywający się z głośników sal kinowych awangardowy utwór na orkiestrę symfoniczną. Zaproponowana przez reżysera formuła
widowiska od samego początku – od pierwszych taktów wspomnianej muzycznej
uwertury (Atmosphères Györgya Ligetiego) – zaskakiwała swoją oryginalnością.
Po ponad czterdziestu latach od przełomu dźwiękowego muzyka wysunęła się
(przynajmniej chwilowo) na pierwszy plan – bo choć wizualna pustka wstępnych
kadrów 2001: Odysei kosmicznej jest znacząca, to w widowisko wprowadza widza-słuchacza właśnie dźwięk, nadając mu od razu charakter audiowizualny. Wspomniany
moment premiery 2001: Odysei kosmicznej jest istotny także dlatego, że film ten
stanowi w twórczości reżysera wyraźny przełom. Ograniczona rola słowa, zepchniętego na dalszy plan przez efekty dźwiękowe i muzykę, to cecha wyróżniająca ostatnie
dzieła Stanleya Kubricka, w których „zaznacza się wyraźny powrót do początków
filmu, rozumianego zasadniczo jako wizualny środek przekazu, do którego dźwięk,
właściwie wykorzystany, dodaje trzeci wymiar”8.
7
8

M. Sineux, Maestro, muzyka!… (Obraz i dźwięk w kinie Stanleya Kubricka), tłum. M. Mizerkiewicz
[w:] Stanley Kubrick w opinii krytyki zagranicznej, red. A. Kozanecka, Warszawa 1989, s. 140.
Ibidem.
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Kosmos – muzyka – filozofia
Nowa formuła audiowizualnego widowiska została uruchomiona za pomocą muzyki.
Najwyższy czas podkreślić, że wybór materiału muzycznego nie był w tym wypadku
bez znaczenia (choć często przypomina się anegdotę o tym, iż niemal przypadkowo,
poprzez odbiornik radiowy, muzykę Ligetiego odkryła dla kina ówczesna żona Stanleya Kubricka, co stało się bodźcem do zmiany koncepcji ścieżki dźwiękowej filmu –
wcześniej ilustrację muzyczną zamówiono już u Alexa Northa9). Należy docenić wagę
tego artystycznego spotkania, ponieważ reżyser powrócił do twórczości węgierskiego
kompozytora w dwóch jeszcze filmach: Lśnieniu oraz Oczach szeroko zamkniętych.
W 2001: Odysei kosmicznej muzyka Ligetiego, ze względu na wymiar tak czasowy,
jak i funkcjonalny, odgrywa kluczową rolę – dyktując filmowi awangardowy rytm,
a także dopełniając jego pozakadrową przestrzeń.
Dość obszerny fragment utworu Atmosphères, który funkcjonuje w filmie jako
uwertura (powtórzony także w „antrakcie”), zasługuje z pewnością na osobną analizę.
Wrażenie nieziemskości wyzwolone przez nietypową fakturę dźwiękową można porównać do opisywanego przez Bertolta Brechta efektu obcości – siłą rzeczy przestajemy odbierać muzykę jako neutralną część spektaklu, przybiera ona formę komentarza wyrywającego widza z oglądu sytuacji. Zważywszy na szczególne umiejscowienie
na ścieżce dźwiękowej, można Atmosphères interpretować jako abstrakcyjny wyraz
tego, co poprzedzało sportretowane w następnej sekwencji narodziny ludzkości (co
znamienne, jest to utwór instrumentalny; nie użyto w nim ludzkich głosów, w odróżnieniu od pozostałych kompozycji Ligetiego z 2001: Odysei kosmicznej). W tym
ujęciu nabiera znaczenia swoista bezkształtność muzycznej struktury – trudno wyłowić z dźwiękowej magmy przewodni temat, kierunek rozwoju czy choćby wyraźną
frazę. W ten sposób uwaga słuchacza skupia się na samym mechanizmie przeobrażeń.
Ten „ewolucyjny” proces charakteryzuje pewien paradoks: brzmieniowe masy „dają
jednoczesne poczucie bezruchu i ruchliwości”10. Poprzez tę cechę kompozycji Ligetiego
reżyser wprowadził do filmu element zawieszenia tradycyjnych kryteriów czasu, kreując swego rodzaju artystyczny ekwiwalent dystansu do ery sprzed narodzin człowieka.
Inny utwór Ligetiego – Requiem, pełniący rolę tematu monolitu, tajemniczej bryły, której pojawienie się napędza akcję filmu, w pełni oddaje jego tajemnicze pochodzenie: wokaliza chóru oparta na dysonansach i dramatycznej artykulacji budzi niepokój, być może właśnie ze względu na nietypowe potraktowanie przez kompozytora
ludzkiego głosu. W scenie, w której człekokształtne małpy odkrywają ten niezwykły
artefakt, muzyka, początkowo nałożona na wrzaski przerażonej zgrai, wydobywa się
z tła, by w końcu całkowicie wypełnić warstwę dźwiękową. Równocześnie zabieg ten
wzmacnia zawarte w samej kompozycji crescendo, którego szczyt ma miejsce, gdy nad
monolitem w jednej linii układają się Słońce i Księżyc. Nagłe cięcie obrazu i muzyki,
9
10

Por. J. Topolski, Szach i mat Kubricka, „Ruch Muzyczny” 2009, nr 10, s. 36.
J. Cody, György Ligeti, The Ensemble Sospeso [on-line:] http://www.sospeso.com/contents/composers_artists/ligeti.html [22.05.2011].
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skontrastowane z ciszą pustkowia w następnych ujęciach, podkreśla doniosły charakter całego zdarzenia. Analogicznie przedstawia się scena odkrycia monolitu cztery
miliony lat później przez ekspedycję na Księżycu. W tym wypadku odczytujemy
powtórzony utwór muzyczny zupełnie inaczej, poprzez postawę naukowców, którzy, uzbrojeni w aparaturę badawczą, zaciekawieni zbliżają się do monolitu. Mimo
swojego wyposażenia zdają się rozmijać z tajemnicą bardziej nawet niż ich dalecy
przodkowie. Requiem tym razem oznacza coś mniej metafizycznego, a bardziej niepokojącego i zagadkowego. Podczas próby wykonania fotografii obiektu atmosferę
rozdziera przenikliwy pisk o bardzo wysokiej częstotliwości, który sytuuje się gdzieś
na granicy zdolności percepcji. Wobec tego dźwięku tajemnicza muzyka spoza świata
przedstawionego cichnie.
Wspomniany wyżej efekt dźwiękowy naprowadza nas na kolejny problem estetyczny, wokół którego zorganizowany jest podkład muzyczny filmu. Niemal wszystkie cytowane przez Kubricka kompozycje są umieszczone nie tylko poza kadrem, lecz
także poza światem przedstawionym – stanowią więc przykład tak zwanej muzyki
transcendentnej lub niediegetycznej. Jedynie krótkie migawki muzyczne z planety
Ziemi oraz piosenka śpiewana przez dogorywający komputer pokładowy brzmią
w diegezie (trywialna melodia A Bicycle Built for Two, brzmiąca jak z zacinającej się
płyty gramofonowej) – źródło tych dźwięków jest widoczne w kadrze. Zatem sam
fakt transcendencji muzyki wobec obrazów zabarwia omawiane tu utwory intrygującą autonomią, nadaje im status zewnętrznego komentarza, który często można interpretować w sposób filozoficzny.
Tego rodzaju funkcję – podtrzymującą przeczucie istnienia transcendencji –
spełnia rozpisany przez Györgya Ligetiego na szesnaście głosów utwór Lux aeterna11
(jego fragmenty wykorzystano w scenach podróży na Księżyc, których fabularny sens
również sprowadza się do przekraczania granic czasoprzestrzennych). Niemal przez
całą sekwencję słyszymy pulsującą wokół jednego tonu linię wokalną, niepostrzeżenie zlewającą się z dźwiękami emitowanymi przez kosmiczny wehikuł. Jednocześnie
otwierając dźwiękową otchłań, utwór ten poniekąd antycypuje niezwykłe zdarzenia
z udziałem monolitu, które zostaną ukazane w następnej scenie, i płynnie przechodzi
w powtórzone Requiem.
Podobna tajemniczość towarzyszy podróży „poza nieskończoność”12. Ścieżka
dźwiękowa tej części filmu została skonstruowana z Requiem i Atmosphères poddanych montażowym manipulacjom. Twórcy filmu potraktowali materiał muzyczny
równie bezlitośnie, jak traktuje się zdjęcia na stole montażowym (między innymi dołączono na końcu Atmosphères powtórzony początek tego samego utworu). Cel tego
typu zabiegów jest oczywisty – w ten sposób rysuje się konstrukcja dramaturgiczna
dynamizująca sekwencję obrazów międzygalaktycznej podróży. W finale gwiezdnej
odysei muzyka (czwarta spośród wykorzystanych przez Kubricka kompozycji Ligetiego – Aventures) stopniowo wygasa, a jej ostatnie dźwięki zupełnie odbiegają od
11
12

B. Schaeffer, Dzieje muzyki, Warszawa 1983, s. 433.
Ostatnia część filmu zatytułowana jest Jowisz i poza nieskończonością.

185

Krzysztof Siwoń, Muzyka sfer kosmicznych. Wokół ścieżki dźwiękowej „2001:...

tradycyjnej ilustracyjności, brzmią jak dziwaczne okrzyki i hałasy. Wprowadzają one
widza w przedostatnią, bardzo wyciszoną scenę 2001: Odysei kosmicznej.
Prawie równie szybko, jak się rodzą, rozpadają się nieliczne strzępy melodii
w utworach Ligetiego, co nieuchronnie prowadzi do odbiorczego dyskomfortu –
tak jak nie da się wyjaśnić zagadki monolitu, tak nie można uchwycić i oswoić tego
rodzaju muzyki. Ścieżka dźwiękowa w całości zbudowana jest z utworów gotowych,
nienapisanych oryginalnie dla kina. Prawdziwie nowatorskim krokiem Kubricka
było jednak posłużenie się muzyką awangardową (za jaką można uznać kompozycje Györgya Ligetiego) w filmie science fiction. Co prawda kino fantastyczne powoli
odkrywało już walory muzyki elektronicznej (w 1964 Wojciech Has pioniersko użył
„elektronowych” brzmień Krzysztofa Pendereckiego w Rękopisie znalezionym w Saragossie), lecz w przypadku dzieła Kubricka istotne jest to, że wykorzystano nie tylko „dziwność” brzmienia muzyki awangardowej, lecz także posłużono się z pełną
świadomością jej walorami artykulacyjnymi, temporalnymi oraz harmonicznymi dla
stworzenia czasoprzestrzennej ramy kosmicznej podróży. To właśnie nieprzewidywalne dźwięki kompozycji Ligetiego tworzą ekwiwalent zakrzywiania czasu, a ich
brzmieniowo zaskakujące rozwiązania – takie jak wykorzystanie pogłosów – ewokują
układy przestrzenne, których nie odnajdziemy w samym obrazie.
Co prawda transcendentny status muzyki zazwyczaj jasno określa źródło dźwięków, lecz pewne zestawienia audiowizualne sprawiają, że niektóre utwory są bardziej
związane ze światem przedstawionym lub bliższe ludzkiego wymiaru opowiadanej
historii. Środkowa część filmu, opowiadająca o misji na Jowisza, rozpoczyna się fragmentem suity baletowej Gajane Arama Chaczaturiana. Adagio towarzyszące scenom
przedstawiającym życie kosmonautów w kapsule zostało napisane w całości na instrumenty smyczkowe, którym z reguły skłonni jesteśmy przypisywać emocjonalny ton.
Powtarzane z uporem frazy i sekwencje opadających dźwięków w akompaniamencie
przywodzą na myśl lament, co nadaje obrazom z życia kosmonautów nostalgiczny
wydźwięk. Występujący w przestrzeni akcji sygnał audycji telewizji BBC (w której,
dodajmy, głównym tematem rozmowy są uczucia), wesoły i barokowo ozdobny,
w zestawieniu z utworem ormiańskiego kompozytora brzmi jakby zbyt optymistycznie, co można odczytywać jako zapowiedź komplikacji, które czekają członków załogi (a które przeczuwa prawdopodobnie tylko widz, powiadomiony przez muzykę
niediegetyczną). W jednej z kolejnych scen ta sama muzyka transcendentna nakłada
się na dźwięki z filmowej diegezy – w komputerowym przekazie z Ziemi rodzice
jednego z astronautów śpiewają urodzinową piosenkę na jego cześć – tworząc przygnębiający efekt, pogłębiający wrażenie samotności, na którą skazani są ludzie z dala
od macierzystej planety.
Prawdopodobnie najwięcej komentarzy oraz analiz poświęcono obecności
w 2001: Odysei kosmicznej dwóch innych utworów: Tako rzecze Zaratustra Richarda
Straussa i walca Nad pięknym modrym Dunajem Johanna Straussa. Pierwszy z nich
występuje w trzech znaczących momentach – na początku filmu, następnie w scenie,
w której „przodek” człowieka odkrywa broń, i w finale (jedyny raz, gdy monolitowi
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nie towarzyszy Requiem Ligetiego). Pierwsza część poematu symfonicznego Richarda
Straussa – a w konsekwencji również jej obecność w filmie Kubricka – często interpretowana jest w kontekście filozoficznym, przywołanym przez zbieżność tytułów
utworu niemieckiego kompozytora i dzieła Friedricha Nietzschego. Między innymi
z tego powodu zakończenie filmu odczytuje się przez pryzmat koncepcji narodzin
nadczłowieka, którą myśliciel wyłożył w swojej rozprawie. Poza tą powierzchowną
sferą programowości utworu Straussa można dostrzec na poziomie formalnym elementy struktury muzycznej kompozycji, które korespondują z narracją oraz Kubrickowskim obrazem. W niemal ikonicznym ujęciu trzech ciał niebieskich w idealnej
koniunkcji, które stanowi tło czołówki filmu, odnajdujemy podobieństwo do trójdzielnej budowy pierwszej części Tako rzecze Zaratustra (skomponowanego z trzech
fraz Wschodu słońca): „patetyczna i wzniosła, a przy tym bardzo charakterystyczna –
na tle długo trzymanej długiej, nisko brzmiącej nuty rozbrzmiewa oparta na prostych
dźwiękach fanfara z kotłami, narastająca do potężnego, pełnego blasku akordu”13.
W obrębie 2001: Odysei kosmicznej wstęp do poematu muzycznego występuje również
trzykrotnie, porządkując strukturę filmu, a przy tym wzbogacając jego walory estetyczne. Ostatni, durowy i patetyczny akord wstępu (wieńczący film wraz z ujęciem kosmicznego dziecka-nadczłowieka, zadomowionego pośród gwiazd), kwintesencja niezachwianego triumfalizmu, koresponduje z dramatyczną wymową dzieła Nietzschego.
O ile utwory Ligetiego łatwo można skojarzyć z fizycznymi walorami świata przedstawionego (bezkształtność i zmienność kosmosu, którą najtrafniej oddaje sekwencja
Jowisz i poza nieskończoność), a kompozycja Straussa stanowi metafizyczną wartość
dodaną, o tyle zupełnie inną funkcję pełni słynny wiedeński walc. Już jego brzmienie
należy przeciwstawić pozostałym utworom na ścieżce dźwiękowej Odysei…: „Oparty
na trzech nutach w idealnej harmonii (tonika – dominanta – tonika), przeciwstawia swą opadającą pionowość kolistości trzytaktowego rytmu walca”14. Jego obecność w filmie również koresponduje z układami przestrzennymi i kinetycznymi, lecz
w tym wypadku relacja zawiera element ironiczny. Sens użycia Nad pięknym modrym
Dunajem w scenach przemieszczania się kosmicznych statków zawiera się w sprzeczności – walc jest nieadekwatny do czasu akcji (jedyny wyraźny ślad kultury dziewiętnastego wieku w diegezie stanowi wyposażenie komnaty, w której dobiega końca
podróż kosmonauty Bowmana), a zarazem zdaje się rytmizować harmonijne ruchy
wehikułów w przestrzeni. Jan Topolski, podkreślając kontrast z muzyką Ligetiego,
wymienia następujące cechy kompozycji Johanna Straussa: „tempo, rytm, metrum,
taniec, powtórzenie, […] klasycystyczna homofonia”15. Dodać wypadałoby jeszcze
wielką popularność tego utworu – i oto dysponujemy kompletem argumentów dowodzących, w jaki sposób reżyserowi udało się oswoić z pozoru obcą i niedostępną
13

14
15

A. Pęcherzewska-Hadrych, Tako rzecze Zaratustra, Richard Strauss [on-line:] http://ninateka.pl/audio/richard-strauss-tako-rzecze-zaratustra [11.02.2015].
M. Sineux, op. cit., s. 143.
J. Topolski, op. cit., s. 37.
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przestrzeń, w której kosmiczne obiekty tańczą w takt wiedeńskiego tańca. Także taneczny erotyzm stał się przedmiotem interpretacji:
Tu, poza Ziemią, w tym granicznym momencie, cała ludzka giętkość, zwinność i lekkość, wszystkie nasze cielesne powaby, zostały niejako przetransponowane na te wspaniałe, latające gadżety. […] rytm walca Straussa nie wiąże się z euforycznymi piruetami
żadnej tańczącej pary, lecz z miarowym krążeniem wielkiej kosmicznej stacji16.

Ta kosmiczna choreografia tworzy się przy udziale środków czysto filmowych:
zsynchronizowanego montażu dźwięku i obrazu oraz dramaturgii muzyki, reżyserii
kierunków ruchu obiektów, lecz także z wykorzystaniem majestatycznych, owalnych
kształtów statków i ciał niebieskich (nawiązujących do kolistych figur walca). Kubrick wydobywa więc z ujęć typowych dla konwencji science fiction elementy stosunkowo rzadko eksponowane, ponieważ związane z ziemskimi sprawami. Ten ironiczny
komentarz nie wpisuje się jednak bezpośrednio w europejską tradycję myślenia o tajemniczej muzyce sfer, która wedle pitagorejczyków była niesłyszalna dla niedoskonałego ludzkiego ucha, lecz stanowiła niezbywalną, stałą cechę wszechświata: kosmos
po prostu śpiewał. Kubrick odwraca ten porządek, manipulując poprzez montaż obrazami ciał niebieskich, tak aby dostosować je do najbardziej oswojonego brzmienia
w tradycji muzyki Zachodu.
Dwukrotne przywołanie Nad pięknym modrym Dunajem tworzy ramę tej części
filmu, która kończy się w momencie przybycia doktora Floyda na konferencję astronautów. Dalszy ciąg historii, także z powodu zmiany emocjonalnej tonacji muzyki,
przebiega w mniej pogodnej aurze. Po raz ostatni Stanley Kubrick „oddaje głos” Johannowi Straussowi podczas napisów końcowych (tzw. exit music). Walc podtrzymuje optymistyczny wydźwięk zakończenia 2001: Odysei kosmicznej, pozostawiając
jednak miejsce na ironiczny dystans w zamaszystych frazach wiedeńskiego tańca.
*

*

*

Prawdopodobnie jednym z największych osiągnięć Kubricka jest narzucenie widzom
sugestywnej wizji kosmosu, której nieodłącznym elementem jest właśnie muzyka.
Amerykańsko-angielski reżyser jedynie wyszedł od pitagorejskiej idei „muzyki sfer”,
a śpiewający kosmos zyskał nowy akompaniament z pełną świadomością modernistycznej kreacji. Kubrick przefiltrował wizję międzyplanetarnej podróży przez doświadczenia zachodnioeuropejskiej kultury – z charakterystycznymi dla niej momentami stagnacji klasycznych wzorców, lecz także burzenia konwencjonalnego
porządku. Dał więc wyraz kosmicznej odysei w beztroskości wiedeńskiego walca,
natchnionej triumfalizmem frazie Richarda Straussa czy awangardowych kompozycjach Ligetiego, będących owocami dekonstrukcji wcześniejszych konwencji muzycznych. W 2001: Odysei kosmicznej to nie kosmos jest źródłem transcendencji –
to muzyczna klasyka użycza mu swoich ziemskich walorów, pomagając przekroczyć
16

M. C. Miller, 2001: generacja oziębłych, „Film na Świecie” 1993, nr 3/4, s. 29.
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fizyczny wymiar podróży poprzez grozę muzyki nowych źródeł, ekstazę chóru, który
nie śpiewa unisono, erotyzm tańca czy uroczyste brzmienie orkiestry symfonicznej
wspieranej przez kotły.
Kiedy jedna z bardziej prestiżowych firm fonograficznych, Deutsche Grammophon, wydała poemat symfoniczny Tako rzecze Zaratustra Richarda Straussa, na
okładce albumu CD umieszczono wizerunek kosmosu do złudzenia przypominający
kadr z filmu Kubricka17. Również cytaty z muzycznej klasyki w Prometeuszu Riddleya
Scotta (Chopin, Wieniawski) czy A.I. Sztucznej inteligencji Stevena Spielberga (Schubert), a także niektóre rozwiązania kompozycji Hansa Zimmera (organowy akompaniament wydaje się wręcz przedłużeniem frazy z utworu Richarda Straussa) do
Interstellar (2014) Christophera Nolana dowodzą, że Kubrickowska wizja jest wciąż
żywa – być może dla człowieka wychowanego w kręgu kultury Zachodu wyobrażenie
nieskończoności kosmosu bez wsparcia w postaci muzyki otwierającej przestrzeń na
transcendencję jest już niemożliwe.
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Summary
Music of the spheres? Stanley Kubrick’s “2001: A Space Odyssey”
and its soundtrack

Stanley Kubrick was one of the most important authors in the history of sound cinema. The aesthetic of his works was mainly constructed on the basis of a new kind
of spectacle. The significant part of the formula that clarified after the premiere of
2001: A Space Odyssey is a non-diegetic music. Among the variety of functions, it
has, the most important are: commentary, stylization and ironic. In his films, Stanley
Kubrick uses many methods of introducing his formula, for example, soundtracks
combined with other means of expression. It constitutes a fundamental feature of his
works - inseparability of music and picture. In the presented article, this audio-visual
correspondence is concerned in terms of space.
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