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Wstęp
Drodzy Czytelnicy!

Trzydziesty numer „Maski” poświęcony jest tematyce snu, transu i fantazji. Podczas
zarówno snu, jak i transu wkraczamy w świat odmienny od codziennych, realnych
przeżyć. Podobną odmianę zapewnia nam fantazja, będąca dziełem naszej wyobraźni.
Wszystkie mogą stanowić inspirację do twórczości, ale także być źródłem pytań natury naukowej i religijnej. W proponowanym Państwu numerze nie zamierzamy dociekać natury snu i pokrewnych mu stanów; przyjrzymy się natomiast, w jaki sposób
interpretowano je na przestrzeni dziejów i jaką pozycję zajmują one w twórczości
‒ przede wszystkim literackiej i filmowej.
Przegląd artykułów o tematyce onirycznej rozpoczniemy tekstem poświęconym
znaczeniu, jakie przypisywano snom na przełomie starożytności i średniowiecza. Następnie przyjrzymy się rytuałom szamańskim w kulturze Nasca oraz widowiskom
kulturowych wasan bori i egungun z Nigerii, w których szczególną rolę odgrywał
trans. Potem skupimy się na motywach onirycznych w opowiadaniach Rudyarda
Kiplinga, wpływie substancji psychoaktywnych na fantazję artystyczną Witkacego,
a także surrealizmie w kontekście marzeń sennych i wreszcie: roli soreliańskich mitów
w ideologii włoskiego faszyzmu.
Następnie przyjrzymy się motywom snu i fantazji w literaturze i filmie. Przegląd
rozpoczniemy tekstem na temat alternatywnych wersji historii w pisarstwie Marcina Wolskiego, potem zapoznamy się z zagadnieniem pustki w twórczości Wiktora Pielewina oraz pytaniem o podmiotowość w sztuce Toma Stopparda. W dalszej
części numeru przyjrzymy się dwóm wizjom Stanów Zjednoczonych w pisarstwie
Edwarda Redlińskiego, a także motywom onirycznym w twórczości Wita Szostaka,
Agnieszki Wolny-Hamkało oraz Kazuhiro Goshimy. Na zakończenie dowiemy się
o transowych wizjach Aristeasza z Prokonnezu, a także o micie doświadczenia psychodelicznego w kulturze wizualnej.
Mamy nadzieję, że owa podróż do krainy fantazji stanie się dla Państwa źródłem
dalszych inspiracji ‒ zarówno twórczych, jak i naukowych.
Redakcja „Maski”

Karol Ossowski

Dei et hominis? Sny,
ich znaczenie i pochodzenie
na przełomie starożytności
i średniowiecza (II−VI wiek)
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

D[iscipulus] – Unde veniunt somnia?
M[agister] – Aliquando a Deo […]. Aliquandoa diabolo […].
Aliquando ab ipso homine […]1

W 1972 roku Jacques Le Goff wygłosił w Warszawie wykład Sny średniowiecza2,
w którym stwierdził, że „Jak się to często zdarza w historii […], między wiedzą o marzeniach sennych w starożytności i w czasach nowożytnych […], powstała pewna
luka, odpowiadająca wiekom średnim”3. W dalszej kolejności wskazał, iż prac na
temat snu w średniowieczu (w tym zagadnienia snu z przełomu starożytności i średniowiecza, gdy kształtowała się średniowieczna koncepcja śnienia) jest niewiele.
Niestety, stwierdzenie takie nadal jest w dużej mierze aktualne. Co prawda, napisano kilka prac na temat średniowiecznych wizji piekła i nieba4 czy snu w średniowiecznej literaturze pięknej5 – powstają też cały czas nowe publikacje dotyczące snu
1
2
3
4

5

[Honoriusz Augustodunensis], Elucidarium [w:] Honorii Augustodunensis Opera omnia, „Patrologiae
Cursus Completus”, series latina, t. 172, acc. J. P. Migne, Paris 1895, ks. III, 9.
Por. J. Le Goff, Sny średniowiecza, tłum. W. Błońska, „Teksty”, 1973, nr 2, ss. 24‒42.
Ibidem, s. 24.
Por. m.in.: J. Sokolski, Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej i barokowej
literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej, Wrocław 1994; idem, Pielgrzymi do piekła i raju,
Wrocław 1995. Wykaz średniowiecznych wizji wraz z ich bibliografią: E. Gardiner, Medieval visions
of heaven and hell. A Sourcebook, New York−London 1993.
Por. A. C. Spearing, Medieval-Dream Poetry, London−New York−Melbourne 1975; K. L. Lynch, The high
medieval dream vision, Stanford 1988; J. Zagrożdżon, Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej, Opole
2002 i inne. Warto również zajrzeć do najbardziej znanych poematów z wizjami sennymi średniowiecza:
Wilhelm z Lorris, Jan z Meun, Powieść o róży, oprac. M. Frankowska-Terlecka, T. Giermak-Zielińska,
Warszawa 1997; W. Langland, Widzenie o Piotrze Oraczu, tłum. P. Mroczkowski, Kraków 1983; Perła [w:]
J. R. R. Tolkien, Pan Gawen i Zielony Rycerz. Perła. Król Orfeo, tłum. A. Wicher, Warszawa 1997.
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w starożytności6, ale dotyczą one głównie okresu przed Chrystusem oraz pierwszych
wieków chrześcijaństwa, a analiza jest pobieżna bądź nie ma jej wcale. Natomiast prac
na temat filozoficznych i teologicznych problemów pojmowania, a przede wszystkim
pochodzenia snu powstało od 1972 niewiele. Oczywiście, przy okazji tekstów Patrici Cox Miller, Joanny Zagrożdżon czy Anthony’ego C. Spearinga pojawiają się
informacje na ten temat, ale są one bardzo ograniczone. Dwie najważniejsze książki
dla tej tematyki to Świat średniowiecznej wyobraźni Le Goffa oraz Dreaming in the
Middle Ages Stevena F. Krugera. Le Goff w swojej książce opisuje wiele aspektów
filozoficzno-teologicznego podejścia do snów, ale nierzadko robi to wybiórczo, przez
co trudno jest dostrzec, jak kształtowało się późnoantyczne i wczesnośredniowieczne
podejście do źródeł snu. Kruger natomiast w swojej pracy stara się ująć historię snów
w średniowieczu całościowo. Opowiada o wczesnym, pełnym i późnym średniowieczu, śnie w literaturze czy codziennym życiu. Nie skupia się jednak na źródłach snów,
ich pochodzeniu, nie opisuje, jak przeobraził się sen pomiędzy II a VI wiekiem po
Chrystusie. Niniejsza praca ma za zadanie, przynajmniej w niewielkim stopniu, wypełnienie tej luki. Autor zdaje sobie sprawę, iż badany okres jest zbyt rozległy, aby
w pełni przedstawić niuanse i rozbieżności w rozumieniu snu, dlatego odwołuje się
do głównych i najważniejszych nurtów w podejściu do mar sennych na przełomie
epok. Wychodząc od spuścizny biblijnej oraz antycznej, ukazując problemy i pytania, jakie już wówczas się pojawiły w związku ze snami, autor przechodzi do przedstawienia mozolnego procesu odpowiadania na nie przez Tertuliana, Chalcydiusza,
Makrobiusza, Augustyna, na Grzegorzu Wielkim kończąc.
Pisarze średniowieczni, zajmując się kwestiami snu, postrzegali go dwojako –
z jednej strony fascynował, z drugiej wzbudzał niepokój i strach. Przyczyn takiego
stanu rzeczy należy upatrywać w tradycjach, które ukształtowały średniowieczne rozumienie i odczytywanie snu: zarówno wzorcach zaczerpniętych z Biblii, jaki i pogańskim, grecko-rzymskim dziedzictwie.
Jak wskazuje Ernst L. Elrich, w Starym Testamencie można odnaleźć trzydzieści
pięć snów7, Steven F. Kruger8, podobnie jak Le Goff9, określa ich ilość na czterdzieści trzy. Wszyscy są natomiast zgodni co do ilości wzmianek o śnie w Nowym
Testamencie – jest ich dziewięć, z czego cztery dotyczą narodzin Chrystusa10, jeden
6

7
8
9

10

10

Por. W. V. Harris, Dreams and Experience in Classical Antiquity, Cmabridge−Massachusetts−
London 2009; Dreams, Healing, and Medicine in Greece, red. S. M. Oberhelman, Ashgate 2013;
M. A. Holowchak, Ancient Science and Dreams, Lanham−New York−London 2002; P. Cox Miller,
Dreams in Late Antiquity, Princeton 1998.
E. L. Ehrlich, Der Traum im Alten Testament, Berlin 1953, ss. 11–12.
S. F. Kruger, Dreaming in the Middle Ages, Cambridge 1992, s. 7.
J. Le Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 1997, s. 260.
Bardziej adekwatną liczbą wydaje się czterdzieści pięć. Kruger w swojej pracy nie wspomina
o jednym ze snów Józefa (Rdz 42,9) oraz Jakuba (Rdz 46,1‒5), które wymienia Le Goff. Z drugiej
strony u Le Goffa nie pojawiają się dwa sny Daniela (Dn 7‒8, 10‒12) które można odnaleźć
w książce Krugera.
Mt 1,20; 2,12; 2,13‒19; 2,22.
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to sen Prokuli, żony Piłata11, a cztery to sny św. Pawła12. Sny pojawiające się w Biblii
sankcjonują używanie ich jako narzędzia w przewidywaniu przyszłości13: przykładowo we śnie jednego z wojowników izraelskich pojawia się wizja, iż „bochen chleba
jęczmiennego przytoczył się do obozu Madianitów [z którymi wówczas walczono],
dosięgnął namiotu, uderzył w niego powodując upadek, wywrócił go do góry dołem, tak że namiot upadł” (Sdz 7,13)14 − Gedeon, ówczesny przywódca wojskowy
Izraelitów odczytuje to jako znak od Boga i nakazuje żołnierzom: „Powstańcie! Oto
Pan wydał w ręce wasze obóz Madianitów” (Sdz 7,15). Z drugiej strony zapisy biblijne przestrzegają przed zbytnią ufnością w wizje senne oraz przed onejromantami15.
W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy:
Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub
córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia,
pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana
każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed
twego oblicza (Pwt 18,10‒12).

W Biblii wszystkie sny prorocze zsyłane są przez Boga, a poprawnie odczytują je
jedynie członkowie narodu wybranego, na czele z ich prorokami16. Jednocześnie Bóg
przeciwny jest tym, którzy na co dzień zajmują się wróżbiarstwem, a nie są do tego
wybrani przez Niego. Pojawia się w tej sytuacji szereg pytań: kiedy można mówić
o snach zesłanych przez Boga? kiedy można mieć pewność, iż dana osoba została
wybrana przez Boga, aby odczytać sen? Z tymi zagadnieniami ścierali się myśliciele późnoantyczni i wczesnośredniowieczni. Próbowali oni połączyć tradycję biblijną
z dziedzictwem grecko-rzymskim17.
W starożytności i średniowieczu bardzo popularny był motyw dwóch bram, przez
które sny dostają się do naszego świata18. Motyw ten najpierw pojawia się w Odysei
Homera19, a następnie w Eneidzie Wergiliusza. Możemy tam przeczytać:
Dwie są bramy, jak mówią, Snu: jedna rogowa,
Którą Cienie prawdziwe w ziemskie schodzą włości,

11
12
13
14
15
16
17
18

19

Por. Mt 27,19.
Por. Dz 16,9; 18,9; 23,11; 27,23. Por. J. Le Goff, Świat…, s. 260.
J. Zagrożdżon, op. cit., s. 114.
Wszystkie cytaty biblijne według Biblii Tysiąclecia.
Por. S. F. Kruger, op. cit., s. 7.
Por. J. Le Goff, Świat…, s. 260.
Por. S. F. Kruger, op. cit., s. 14.
Por. I. Dąbska, Zagadnienie marzeń sennych w greckiej filozofii starożytnej [w:] Charisteria. Rozprawy
filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin,
red. T. Czeżowski, Warszawa 1960, s. 30.
Por. Homer, Odyseja, ks. XIX, 576−581.
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A druga lśniąco biała, ze słoniowej kości,
Właściwa przecież manom, co złudą w śnie mylą20.

Jak nietrudno zauważyć, pojawiają się tu dwa źródła snu: – prawdziwe, pochodzące
z domeny boskiej, oraz fałszywe, ze świata mar i duchów. I znów wyłaniają się problemy interpretacyjne: kiedy możemy mówić, że sny są prawdziwe, a kiedy nie? Skąd
wiemy, z której bramy pochodzą, a co za tym idzie, co jest ich źródłem?
Arystoteles w swoim dziele O wróżeniu ze snów21 stwierdza, iż „sny [także te prorocze] należy uznać za przypadkowe”22. Wyznaje on pogląd, iż są one pochodzenia
ludzkiego. Związane są z kwestiami psychologicznymi jak percepcja, wyobraźnia
oraz z kwestiami fizjologicznymi. Do tych drugich zaliczał czystość krwi, spożywane
pokarmy, sposób poruszania się czy proces wydalania23. Zapoczątkowuje on proces
dewaluacji snów24, kontynuowany później przez Hipokratesa w pracy O snach czy
Galena w dziele O diagnozie przez sny25. W opozycji do tego stoją poglądy Pitagorasa,
Heraklita oraz Platona26. Uznawali oni, iż sny są prawdziwe i rzeczywiście mogą pochodzić od istot wyższych27. Zwieńczeniem tych rozważań były poglądy części neoplatoników na czele z Synezjuszem z Cyreny (IV/V w. n.e.), biskupem Ptolemaidy.
Stwierdził on w swojej pracy O bezsenności, iż:
Penelopa zakłada, iż są dwie bramy snów i uznaje połowę z wizji za zwodnicze tylko
dlatego, iż nie pojmuje ich znaczenia. Gdyby była biegła w ich odczytywaniu, wszystkie
zaliczyłaby do pochodzących z bramy rogowej [bramy snów prawdziwych]28.

Synezjusz w dalszej części swoich rozważań stwierdza także, iż im czystsza jest
dusza, tym czystsza jest wizja zesłana przez Boga29.
Odmienne podejście do kwestii źródeł snów zaproponował w starożytności Posejdonios z Rodos (II/I w. p.n.e.). Jego poglądy zawarł w swoim dziele Wróżbiarstwo
Cyceron, uczeń Posejdoniosa30. Stwierdza w nim, iż:
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

12

Publiusz Wergiliusz Maro, Eneida, przeł. T. Karyłowski, oprac. S. Stabryła, Wrocław–Warszawa
2004, ks. VI, 893−896.
Por. Aristotle, On the Soul. Parva Naturalia. On Breath, przeł. W. S. Hett, Cambridge, MA 1957.
Ibidem, s. 375. Wszystkie tłumaczenia cytatów ze źródeł obcojęzycznych są autorstwa własnego.
Por. S. F. Kruger, op. cit., s. 18; por. M. A. Holowchak, op. cit., s. 30.
Por. J. Le Goff, Świat…, s. 264.
Por. M. A. A. Hulskamp, The Value of Dream Diagnosis in the Medical Praxis of the Hippocratics and
Galen [w:] Dreams, Healing…, s. 49; por. J. Le Goff, Świat…, s. 265.
Por. Platon, Państwo, ks. IX, 1.
Por. J. Le Goff, Sny…, s. 41.
Sinesius of Cirene, De insomniis [w:] The Essays and Hymns of Synesius of Cyrene, tłum. A. Fitzgerald,
Oxford 1930, s. 34.
Por. ibidem, ss. 341–342.
Por. I. Dąbska, op. cit., s. 39.

MASKA 30/2016
Posejdonios wyznaje pogląd, iż są trzy drogi z których pochodzi sen człowieczy: pierwsza, dusza ludzka z powodu jej pokrewieństwa z bogami; druga, powietrze wypełnione
nieśmiertelnymi duchami, naznaczonymi znakami prawdy; oraz trzecia, sami bogowie,
którzy zwracają się do ludzi podczas snu31.

Cyceron i jego nauczyciel twierdzą, że jest więcej niż jedno źródło snów. Mogą
one pochodzić zarówno ze sfery boskiej, od człowieka (z jego duszy) oraz od duchów,
istot nadprzyrodzonych. Taką typologię można by uznać za próbę pogodzenia stanowiska arystotelesowskiego oraz platońskiego. Wprowadza ona jednak nowy czynnik
sprawczy snów – duchy, wspomniane już u Homera i Wergiliusza. Następstwem
tego są kolejne wątpliwości w kwestii wizji sennych – nie wiadomo kiedy sen jest
pochodzenia boskiego, a kiedy ludzkiego czy kim są duchy (chrześcijanie będą się
zastanawiać, czy duchy te to błąkające się dusze, czy może piekielne zjawy)32.
Problemy i pytania dotyczące snów odziedziczą z tradycji grecko-rzymskiej i biblijnej pierwsi chrześcijanie. Czas pomiędzy II a IV wiekiem można nazwać okresem
poszukiwań odpowiedzi i to nie tylko przez chrześcijan, ale i pogan. Natomiast wieki
IV–VI to czas kształtowania się chrześcijańskiego podejścia do snu33.
Jak zauważa Eric R. Dodds34, a za nim Le Goff, od II do IV wieku zarówno
chrześcijanie, jak i poganie żyli w atmosferze niepokoju. Dotyczyło to wszystkich
sfer życia, także snu i wizji sennych35. W tym czasie doszło do zbliżenia pomiędzy
„ludowym” a uczonym podejściem do snów. Artemidor z Daldis przy pisaniu swojej
pracy dotyczącej snów Oneirokrytyka wspomina:
Co do mnie, z jednej strony nie ustawałem w wysiłkach, by odnaleźć wszelkie potrzebne księgi, z drugiej zaś przez wiele lat przestawałem ze sławnymi wróżbitami przesiadującymi na rynkach wielu miast36.

Badania pozbawione wiedzy ludowej wydają mu się jałowe37. W tym czasie rozwija się również praktyka odwiedzania świątyń Serapisa bądź Asklepiosa po to, aby
ci zesłali we śnie informację, co należy uczynić, by wyzdrowieć38. Chrześcijańskim
odpowiednikiem takiego postępowania była modlitwa do Boga, podczas której

31
32
33
34
35
36
37
38

Cicero, On Divination [w:] idem, On Old Age. On Friendship. On Divination, tłum. W. A. Falconer,
Loeb Classical Library, t. 154, Cambridge, MA 1923, ks. I, 64.
Por. S. F. Kruger, op. cit., s. 76.
Por. J. Le Goff, Świat…, s. 265; S. F. Kruger, op. cit., s. 18.
Por. E. R. Dodds, The Greeks and the Irrational, Berkeley–Los Angeles–London 1951, s. 249.
Por. J. Le Goff, Świat…, s. 267.
Artemidor z Daldis, Rozważania o snach czyli Onejrokrytyka, tłum. I. Żółtowska, Warszawa 1995, s. 10;
por. J. Le Goff, Świat…, s. 268.
Por. Le Goff, Świat…, s. 268.
Por. M. Eliade, Mity, sny i misteria, tłum. K. Kocjan, Warszawa 1999, ss. 35–40.
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wypowiadano sentencję: „In nomine patris et filii et spiritus sancti”39. Słowa te nierzadko pojawiają się między innymi w sennikach chrześcijan.
Senniki wykorzystywane w pierwszych wiekach naszej ery, a później przez większość średniowiecza, były tekstami z całą pewnością powstałymi w starożytnej Grecji40. Zyskały na popularności w omawianym okresie dzięki zbliżeniu ludyczności
i uczoności w tym temacie, przez co stały się także wielkim problemem dla wczesnośredniowiecznych myślicieli chrześcijańskich41. Senniki pozwalały na odczytywanie
i przewidywanie przyszłości niejako bez boskiego wsparcia, co było sprzeczne z tradycją biblijną. Z tego powodu starano się „uchrystianizować” senniki. Funkcjonowały
ich trzy rodzaje. Pierwsze to tak zwane senniki alfabetyczne, gdzie przyszłość odczytywano z wróżb zamieszczonych przy wylosowanej literze42. Chrześcijanie dodali do
tego rytuału słowa wypowiadane podczas wykonywania znaku krzyża, a dodatkową
wykładnią miały być psalmy43. Senniki lunarne44 natomiast pozwalały na odczytanie
przyszłości dzięki powiązaniu snu z odpowiednią kwartą Księżyca, na przykład „Cokolwiek ujrzysz w pierwszej kwarcie Księżyca przyniesie ci radość”45. W tej sytuacji
zastosowano powiązanie z wydarzeniami biblijnymi, na przykład „W pierwszej kwarcie Adam się narodził”46, co miało tłumaczyć ich używanie. Trzeci rodzaj senników
charakteryzował się powiązaniem konkretnych wydarzeń sennych z ich następstwami. Ujrzenie ptaka zazwyczaj zwiastowało stratę, a wypadnięcie zęba – śmierć bliskiej
osoby47. Takie senniki zazwyczaj nazywano Sompnile Joseph bądź Somniale Danielis48
– imionami proroków pochodzących ze Starego Testamentu, którzy jakoby mieli spisać sposoby na odczytanie wizji sennych49. W ten sposób starano się usankcjonować
funkcjonowanie senników.
Pierwszym chrześcijaninem, który starał się odpowiedzieć na pytania dotyczące
snów, a także pogodzić tradycję biblijną i pogańską był Tertulian (II/III w.)50. Odwołuje się on do klasyfikacji snów zaproponowanej przez Posejdoniosa, ale jednocześnie
39
40
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Por. S. F. Kruger, op. cit., s. 9.
Por. S. R. Fischer, Ein deutsches ‘Somnia Danielis’-Fragment aus dem späten Mittelalter, „Zeitschrift
für deutsches Altertum und deutsche Literatur” 1982, z. 2, s. 148.
Por. S. F. Kruger, op. cit., s. 11.
Por. E. Sievers, Bedeutung der Buchstaben, „Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche
Literatur” 1875, z. 18, s. 189.
Por. S. F. Kruger, op. cit., s. 9.
Pierwszy znany sennik z terenów dzisiejszej Polski to sennik lunarny Gertrudy (XI/XII w.), córki
Mieszka II, znajdujący się w Codex Gertrudianus. Por. T. Michałowska, Śnić w średniowiecznej Polsce
[w:] Wyobraźnia średniowieczna, red. eadem, Warszawa 1996, s. 238.
Por. M. Förster, Die altenglischen Traumlunare, „Englische Studien” 1925, nr 60, s. 67.
Por. E. Svenberg, De latinska lunaria. Text och studier, Göteborg 1936, s. 24.
Por. T. Martin, Somniale Danielis, Frankfurt 1981, s. 60.
Por. T. Michałowska, op. cit., s. 240.
Por. S. F. Kruger, op. cit., s. 10.
Por. Le Goff, Świat…, s. 277.
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stara się nadać jej chrześcijański wydźwięk51. Jak można przeczytać w jego traktacie
O duszy:
Oświadczamy, iż sny pochodzą w głównej mierze od demonów […]. [W dalszej kolejności] od Boga jako, że obiecał on, iż za sprawą Ducha Świętego, jego słudzy i służebnice doświadczać będą wizji sennych. […] Trzeci typ snów kreuje dusza ludzka
pod wpływem specjalnych okoliczności. […] Osobną kategorię będą stanowiły [sny]
powstałe na skutek czystej ekstazy52.

Tertulian stwierdził, że duchy, które dla Posejdoniosa były jednym ze źródeł snów,
są tak naprawdę demonami. Co więcej, wskazywał, że większość snów ludzkich pochodzi właśnie od nich53, a część z tychże wizji nazwał „prawdziwymi i przydatnymi dla nas”54 – oczywiście tylko wówczas, gdy potrafimy dostrzec, iż dane wizje są
diabelskiego pochodzenia. Takie sny opierają się na „pochlebstwie, […] kłamstwie,
niejasności, nieczystości”55. Dla Tertuliana specjalne okoliczności, które wpływają na
kreowanie snów przez duszę to działalność natury. Natomiast czwarta kategoria źródeł snu powstała zapewne pod wpływem ideologii montanistów56, do których należał
Tertulian. Nie została przyjęta przez innych badaczy snów.
W dalszej części pracy Tertulian wskazywał także na czynniki, które mają wpływ
na śnienie i wizje senne. Były to między innymi pozycja ciała, odżywianie się, upojenie alkoholowe czy pora roku57. Jest to ewidentne nawiązanie do opisu przedstawionego przez Arystotelesa.
Kolejnymi, którzy zajęli się pochodzeniem snów i wizji, byli dwaj neoplatonicy,
Chalcydiusz (III/IV w.) oraz Ambrozjusz Teodozjusz Makrobiusz (IV/V w.). Pierwszy był prawdopodobnie chrześcijaninem.
Chalcydiusz w swoim komentarzu do Timajosa58 Platona przeciwstawia koncepcję pochodzenia snu stworzoną przez Arystotelesa wizji Heraklita. Ten drugi, jako
przedstawiciel stoików, w swoich dziełach opowiadał się za boskim pochodzeniem

51
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Por. ibidem, s. 279.
Tertullian, A Treatise on the Soul, tłum. P. Holmes, „Ante-Nicene Christian Library”, t. 25, Edinburgh 1870, rozdz. XLVII.
Por. J. Zagrożdżon, op. cit., ss. 128–129.
Tertullian, op. cit., rozdz. XLVII.
Ibidem.
Montanizm – ruch religijny funkcjonujący głównie w II i III wieku n.e. Głosił nadejście czasów
Ducha Świętego i rychłe przyjście Chrystusa, podważał znaczenie hierarchii kościelnej na rzecz
charyzmatycznego prorokowania, domagał się surowej ascezy. Został uznany przez Kościół za błędny; por. Montanizm [w:] Encyklopedia PWN [on-line:] http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/montanizm;3943181.html [01.02.2016].
Por. Le Goff, Świat…, ss. 279–280; Tertullian, op. cit., rozdz. XLVIII.
Por. Platon, Timaios [w:] idem, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Warszawa 2007, ss. 657–744.
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snów59. Chalcydiusz jednak nie opowiedział się po żadnej ze stron. Wskazywał jedynie, że Arystoteles się myli, gdyż:
Zaprawdę śnimy o wielu nieznanych i niespodziewanych rzeczach oraz rzeczach, których nasza dusza nigdy nie doświadczyła, sytuacjach, które nie były nam znane lub
takich, które ujawniają nam przyszłe zdarzenia60.

Sny według niego dostarczają ludziom wiedzy, która normalnie nie jest dla nich
dostępna. Wskazuje, że sny mogą być przydatne w przewidywaniu przyszłości. Nie
przyjmuje on jednak całkowicie stanowiska heraklitejskiego61. Podkreśla, iż „jeśli
możemy śnić wiele rzeczy, które są nie tylko »bezreligijne«, ale wręcz bezbożne, nie
może być prawdą, iż wyższa inteligencja lub umysł lub opatrzność zsyła takie wizje”62. Jak wskazuje Kruger, Chalcydiusz tworzy swoistą strukturę snu zawierającą
jego hierarchię oraz opozycyjne podejścia63. Najbliższe stanowisku Arystotelesa są
sny „usytuowane pośród pasji”64. Drugie w kolejności to sny związane z „racjonalną
częścią duszy”65. Oba rodzaje powstają w wyniku naturalnych procesów duszy66. Bliższe podejściu Heraklita są sny, które „przekazują proroctwa”67. A najbliższe te, które
ukazują „przerażające miejsca wiecznej kary”68. Te dwa typy snów zsyłane są z boskiej
dziedziny. Chalcydiusz podsumowuje swoje rozważania stwierdzeniem, iż „wyjaśnienie [pochodzenia] snu jest wielopostaciowe”69.
Makrobiusz w swoim komentarzu do Snu Scypiona70 Cycerona nawiązuje do podziału snów zaproponowanego przez Posejdoniosa i uzupełnionego przez Tertuliana oraz
do koncepcji dwóch bram sennych. Jednocześnie rozbudowuje i dookreśla go tak, aby
było możliwe wskazanie, które sny są prawdziwe i przepowiadają przyszłość, a które
tego nie czynią i są fałszywe71. Wyróżnia pięć kategorii snu. Dwie dotyczą snów fałszywych i związane są z bramą z kości słoniowej, a trzy prawdziwych, powiązanych z bramą
59
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Jest to jednak nadinterpretacja ze strony Chalcydiusza. Heraklit twierdził, iż człowiek, śniąc, patrzy
na swoje wnętrze i jest to jego prywatne doznanie, aczkolwiek mieszczące się w ramach wpływu
Logosu, rozumu ogólnego, który miał kierować światem; por. P. Cox Miller, op. cit., ss. 40–41.
Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus, oprac. J. H. Wasznik [w:] Plato Latinus, t. 4,
oprac. R. Klybansky, London 1965, rozdz. CCL, 14‒17.
Por. S. F. Kruger, op. cit., s. 25.
Timaeus…, rozdz. CCLII, 8‒10.
Por. S. F. Kruger, op. cit., s. 29.
Timaeus…, rozdz. CCLVI, 21.
Ibidem, rozdz. CCLVI, 20.
Por. S. F. Kruger, op. cit., s. 30.
Timaeus…, rozdz. CCLVI, 2.
Ibidem, rozdz. CCVI, 3.
Ibidem, rozdz. CCVI, 18.
Por. Cyceron, Sen Scypiona [w:] idem, O państwie. O prawach, przeł. I. Żółtowska, Kęty 1999, ks. VI, 9‒29.
Por. S. F. Kruger, op. cit., s. 21.
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rogową72. Pierwsze, fałszywe, położone najniżej w jego hierarchii nazywa insomnium73.
Sny takie „wywoływane są stresem mentalnym bądź psychicznym lub poczuciem niepewności jutra”74. Narastają z powodu irytacji, która niepokoi człowieka, gdy ten zasypia. Jest to doświadczenie w pełni ludzkie, niezwiązane z wpływami istot wyższych
i niemające właściwie żadnego znaczenia75. Kolejny stopień snów zajmuje visum76, które
występuje „w chwili pomiędzy jawą a snem”77. Wpływa na jego powstawanie nie tylko
stan psychiczny człowieka, ale także moment graniczny snu. Jak wskazuje Makrobiusz:
W tym półśnie śpiący cały czas sądzi, iż nadal w pełni śpi i wyobraża sobie istoty zbliżające
się do niego lub interesujące się nim, które różnią się od istot występujących naturalnie
kształtem, rozmiarem, nastawieniem […]. Do nich możemy zaliczyć inkuby, które jak na
co dzień się wierzy, nachodzą śniących i przyciskają ich tak, iż ci to odczuwają78.

Sny takie są fikcją, opartą głównie na ludzkiej sugestii, aczkolwiek, jak wskazuje Makrobiusz, w pewien sposób mogą łączyć się ze sferą nadnaturalną79. Trzeci,
pośredni, stopień snów stanowią te, które określa somnium80. Są to sny „oparte na
dziwnych kształtach, zawoalowaniach i dwuznacznościach prawdziwych informacji
w nich zawartych”81. Makrobiusz uznaje je za sny prawdziwe, ale nacechowane dużą
dawką alegorii, niepewności. Aby je odczytać, trzeba starać się je zinterpretować, co
rzadko jest podejmowane z powodu ich fikcyjnej formy82. Wyższy stopień w klasyfikacji snów Markobiusza zajmuje visio83. We śnie takim odbiorca nie otrzymuje
dokładnych instrukcji, co do przyszłych zdarzeń. Widzi jedynie codzienne sytuacje:
Dla przykładu, mężczyzna śni o powrocie swojego przyjaciela, który przebywał w dalekich krainach; są to myśli które nigdy by się nie pojawiły same w jego głowie. Następnie
wychodząc na zewnątrz spotyka tegoż przyjaciela84.

Dopiero wówczas dana osoba uzmysławia sobie, iż sen, który miała, był proroczy.
Natomiast ostatni typ, oraculum85 jest bardziej bezpośredni. Pojawia się w nim jakiś
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Por. ibidem, s. 23.
Insomnium – łac. mara senna.
Macrobius, Commentary on the Dream of Scipio, tłum. W. H. Sathl, New York 1952, ks. I, rozdz. III, 4.
Por. S. F. Kruger, op. cit., s. 21.
Visum – łac. obraz senny, widziadło.
Macrobius, op. cit., ks. I, rozdz. III, 7.
Ibidem.
Por. S. F. Kruger, op. cit., s. 22.
Somnium – łac. sen, marzenie.
Macrobius, op. cit., ks. I, rozdz. III, 10.
Por. S. F. Kruger, op. cit., s. 23.
Visio – łac. widzenie, objawienie.
Macrobius, op. cit., ks. I, rozdz. III, 9.
Oraculum – łac. wyrocznia, przepowiednia.
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autorytet, „rodzic, pobożny człowiek, duchowny, a nawet Bóg, który wyjawia, co
nastąpi bądź nie nastąpi oraz co należy uczynić bądź nie czynić”86.
Wszystkie pięć rodzajów snów tworzy hierarchię, która w średniowieczu została
przyjęta przez chrześcijan. Niestety, Makrobiusz jedynie częściowo odpowiedział na
pytanie o to, jak należy rozpoznać sny pochodzenia ludzkiego, a jak boskiego. Zajęli
się tym szerzej dopiero Ojcowie Kościoła – Augustyn i Grzegorz Wielki.
Jak wskazuje Martine Dulaey87, a za nią Le Goff88, rozważania Augustyna na temat
snów mają swoje źródła w doktrynie Cycerona i wyrażają sceptycyzm autora89. Jeszcze
jako poganin Augustyn nawiązywał w swoich rozważaniach do dzieła Cycerona Wróżbiarstwo, a po przejściu na chrześcijaństwo również do snu swojej matki Moniki, która
miała mieć zesłaną przez Boga wizję na temat jego nawrócenia90. W swojej pracy De
genesi ad literam przedstawił skróconą klasyfikację snów91. Według niego mamy sny
vera i falsa – prawdziwe i fałszywe. Te pierwsze dzielą się jeszcze na jasne i symboliczne92. Augustyn nawiązuje w ten sposób do pięciu kategorii snu Makrobiusza.
Augustyn rozwinął myśl Tertuliana (a przez to i pisarzy starożytnych) i stwierdził,
że poza snami pochodzenia demonicznego, są także sny zsyłane przez anioły. Jak
zauważa „dobre duchy instruują człowieka, a złe duchy zwodzą go”93. Największą
trudność stanowi rozpoznanie, czy sny są zwodnicze, fałszywe czy prawdziwe94. Dla
Augustyna oczywistym jest, iż „dobry duch przekazując niezwykła wizję [jak najbardziej] przekazuje dar od Boga [i jest to odczuwalne]”95. Z drugiej strony także
„diabeł niekiedy mówi prawdę […], aby zwieść człowieka”96. Augustyn uważał, że
najważniejsze w odczytaniu prawdziwości snu i jego pochodzenia jest odkrycie motywów powstania wizji97. Zwykli ludzie w celu rozróżnienia tych dwóch typów wizji
powinni zwracać uwagę na zachowanie swej duszy. Jeśli jest ona wzburzona, sen był
fałszywy, jeśli spokojna – prawdziwy98. Niestety, nie jest to metoda, która sprawdza
86
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Macrobius, op. cit., ks. I, rozdz. III, 8.
Por. M. Dulaey, Le rêve dans la vie la pensée de saint Augustin, Paris 1973.
Por. Le Goff, Świat…, s. 285.
Por. ibidem, s. 287.
Por. ibidem, s. 286.
Por. Augustinus, De genesi ad litteram [w:] idem, De Genesi ad litteram liber imperfectus. De Genesi
ad litteram. Locutiones in Heptateuchum, oprac. J. Zycha, „Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum
Latinorum”, t. 28, cz. 1, Wien 1894, ks. XII, 18; St. Augustine, The Lliteral Meaning of Genesis, t. 2,
tłum. J. Hammond Taylor SJ, New York 1982, ks. XII, 18.
Por. Le Goff, Świat…, s. 288.
St. Augustine, op. cit., ks. XII, 14.
Por. S. F. Kruger, op. cit., s. 48.
St. Augustine, op. cit., ks. XII, 13.
Ibidem.
Por. J. Zagrożdżon, op. cit., s. 135.
Por. Le Goff, Świat…, s. 288.
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się zawsze, jako że często „zły duch działa w bardzo spokojny sposób”99. Jedynie
wybrani mają „dar rozpoznawania100 [który] pozwala już na samym początku […]
ocenić czy duch jest zły”101.
Ostatnim, który w omawianym okresie wniósł pewne novum, a jednocześnie
„podsumował” dotychczasowe rozważania na temat snów, był Grzegorz Wielki
(VI/VII w.). W swoich pracach Dialogi oraz Moralia stwierdza:
[…] sny przychodzą do duszy na sześć sposobów. Są generowane przez pełny bądź
pusty żołądek lub przez iluzje, albo przez nasze myśli powiązane z iluzjami, albo przez
objawienia, bądź nasze myśli powiązane z objawieniami102.

Dwa pierwsze typy będą odpowiadać makrobiuszowskiemu insomnium i będą
powiązane tylko i wyłącznie z naszym stanem psychicznym103. Grzegorz nawiązuje także do arystotelesowskiego wpływu stanu naszego ciała na sny. Po przeciwnej
stronie Grzegorz przedstawia sny powstałe z objawienia bądź iluzji. Te pierwsze są
zsyłane przez anioły lub Boga, te drugie są piekielnej proweniencji104. Dodaje do tego
mieszanki objawień, iluzji oraz ludzkich myśli. Podobnie jak u Chalcydiusza i Makrobiusza, Grzegorz tworzy swojego rodzaju hierarchię. Stara się w niej w pewien
sposób połączyć dotychczasowe rozważania myśli grecko-rzymskiej, Tertuliana, Makrobiusza oraz Augustyna. Sny, których źródłem są demony lub złe duchy to wizje
fałszywe, zwodnicze; te, których źródłem jest Bóg, są prawdziwe i powstają w wyniku
objawienia (Bóg lub anioły). Sny powstałe tylko i wyłącznie z powodu procesów
wewnątrzludzkich są pomiędzy powyższymi kategoriami. Nie są ani prawdziwe, ani
fałszywe. Podobnie jak Arystoteles i starożytni medycy, Grzegorz wskazuje, iż różne
stany naszego ciała kreują różne sny. Natomiast pomiędzy pierwszą i trzecią oraz
drugą i trzecią kategorią snów mamy różnego rodzaju mieszanki senne. Rozróżnia je
to, kto miał pośredni wpływ na ich kreację, Bóg czy demon. Są to kategorie zbliżone
do visio i visium Makrobiusza.
Grzegorz w swoich pracach dookreśla także podejście Augustyna w kwestii
osób, które mogą bezsprzecznie odczytać pochodzenie wizji sennych. Jak stwierdza:
99
100
101
102

103
104

St. Augustine, op. cit., ks. XII, 13.
Święty Augustyn nawiązuje tutaj do I Listu do Koryntian, w którym św. Paweł wspomina „dany jest
przez Ducha dar […] rozpoznawania duchów (I Kor 12,8‒10).
St. Augustine, op. cit., ks. XII, 14.
Tłumaczenie własne, jako że oba polskie wydania Dialogów, zarówno to z 1969, jak i z 2000
w tym miejscu są błędne i podają tylko pięć typów snów. Dla porównania oryginalny zapis łaciński
„[…] sciendum est quia sex modis tangunt animum imagines somniorum. Aliquando namque
somnia ventris plenitudine vel inanitate, aliquando vero illusione, aliquando cogitatione simul el
illusione, aliquando revelatione, aliquando autem cogitatione simul et revelatione generantur”,
por. [św. Grzegorz Wielki], Dialogorum libri quatuor [w:] Sancte Gregorii Papæ I Opera omnia,
„Patrologiae Cursus Completus”, series latina, t. 77, acc. J. P. Migne, Paris 1896, ks. IV, 48.
Por. S. F. Kruger, op. cit., s. 45.
Por. T. Michałowska, op. cit., s. 243.
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„Święci mężowie rozróżniają […] co otrzymują od dobrego ducha, a co czerpią z powodu złudy”105.
Podsumowując, należy podkreślić, iż w omawianym okresie chrześcijaństwo odrzuciło i potępiło praktykę wróżenia ze snów106 (co nie oznacza, że tego nie czyniono). Z drugiej strony zaakceptowano fakt, iż sny mogą mieć różne pochodzenie. Już
Tertulian potwierdził spostrzeżenia starożytnych, iż przede wszystkim sny przychodzą od Boga, samego człowieka bądź demonów. Ostatni typ zastąpił duchy Posejdoniosa/Cycerona. Kolejni myśliciele jedynie dookreślali źródła snów. Czerpano w tym
wypadku, głównie od Arystotelesa i filozofów-medyków wskazujących jak ważna dla
powstawania snów jest dieta czy sposób życia. Myśliciele przełomu epok połączyli
tradycję biblijną i pogańską. Podział snów na pochodzące z bramy ze słoniowej kości
(fałszywe) i bramy rogowej (prawdziwe) zaadaptowali do swoich potrzeb i przemianowali na sny objawione pochodzenia boskiego oraz sny iluzoryczne powstałe z podszeptów diabelskich. Największym problemem było jednak dla nich wskazanie, jak
należy rozpoznać owo źródło. Augustyn zauważa, że niektórzy ludzie mogą uczynić
to dzięki boskiemu darowi rozpoznawania. Zwykli ludzie są w stanie jedynie zwrócić
uwagę na wzburzenie swojej duszy. Grzegorz dookreślił, że tak naprawdę jedynie
święci potrafią stwierdzić, kto jest źródłem snu, Bóg czy diabeł. Podejście takie jest
zapewne związane z tak zwaną nową elitą śniących107 rozwijającą się od czasów Grzegorza. W średniowieczu okaże się, iż wizje zsyłane od Boga mogą mieć (i mają) tylko
ludzie wyróżniający się, książęta, duchowni, mnisi i tym podobni. Zwykli ludzie
co najwyżej spotykają się ze snami kreowanymi przez ich własną duszę bądź przez
podszepty szatana. Po Grzegorzu Wielkim we wczesnym średniowieczu pojawiają
się kolejni, którzy podejmują tematykę snu: Izydor z Sewilli, Pseudo-Izydor, Hraban
Maur. Nie wnoszą oni jednak nic nowego, rewolucyjnego w myślenie o snach, ich
znaczeniu i pochodzeniu. Sytuacja ulegnie zmianie dopiero w XII wieku, ale to zagadnienie wymaga dalszych studiów.
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Summary
Dreams, their meaning and origin at the end of antiquity
and the beginning of the Middle Ages (II-VI century)

The main aim of the article is to identify the sources of dreams, to classify them and
to answer the question how did the understanding of dreams at the end of the Antiquity and at the beginning of the Middle Ages. The medieval, dualistic approach
to dream visions was created in this era. On one hand the dream fascinated, on the
other, it aroused anxiety and fear. At the same time the efforts were made to link the
two oneiric traditions – the biblical and the Greco-Roman ones. In order to understand this phenomenon the author refers to the considerations of the main philosophers of this period. Starting from Tertullian, through Calcidius and Macrobius, and
ending with Augustine and Gregory the Great.

Jakub Wanot

Trans, używki i głowy-trofea.
Rytuały szamańskie w kulturze Nasca
Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wprowadzenie
Mianem szamanizmu określa się złożony zespół praktyk i wierzeń, opierający się na
fundamentalnej roli szamana – osoby zdolnej do ekstatycznych podróży do „świata duchów”. Ślady szamanizmu można dostrzec w większości tradycyjnych religii,
niezależnie od lokalizacji czy też podłoża kulturowego. Chociaż większość badaczy
zgadza się z tezą o archaicznym pochodzeniu tego typu wierzeń, ze względu na ograniczone możliwości interpretacyjne pozyskiwanych materiałów archeologicznych
trudno jest precyzyjnie określić moment pojawienia się praktyk szamanistycznych1.
Istnieją jednak pewne ślady archeologiczne, które pozwalają stawiać hipotezy obecności szamanizmu już w okresie środkowego paleolitu2.
Interdyscyplinarne badania pozwoliły na stwierdzenie, że szamanizm jest zjawiskiem uniwersalnym, stanowiącym właściwie trwałą cechę większości wierzeń religijnych3. W przypadku niemal 90% ludzkich kultur można zaobserwować instytucjonalne wykorzystanie stanów transowych, najczęściej wywoływanych za pomocą
substancji psychoaktywnych pochodzenia roślinnego – grzybów, kaktusów, maków,
konopi, roślin psiankowatych, powojów czy koki4.
Niezmiernie trudno jest jednoznacznie zdefiniować podstawę idei i zachowań
szamańskich. Kluczowa jest z pewnością sama obecność osób potrafiących nawiązywać kontakt ze „światem duchowym” – rzeczywistością przekraczającą wymiar
naoczności5. Szaman pełni niejako rolę negocjatora, a jego celem jest uzyskiwanie
wsparcia dobrych duchów i ujarzmianie złych. Kontakt ze światem duchowym uzyskuje się podczas obrzędu szamańskiego, w terminologii religioznawczej określanego
1
2

3
4
5

Por. A. Szyjewski, Szamanizm, Kraków 2005, s. 34.
Środkowy paleolit – okres w pradziejach Europy od początku zlodowacenia Odry (ok. 300 tys. BP)
do późnej fazy zlodowacenia Wisły (ok. 40 tys. BP) – por. J. M. Burdukiewicz, A. Wiśniewski, Middle
Palaeolithic Human Activity and Palaeoecology. New Discoveries and Ideas, Wrocław 2009, s. 10.
Por. A. Szyjewski, op. cit., s. 34. s. 4.
Por. ibidem, s. 19.
Por. ibidem, s. 8; W. La Barre, Hallucinogens and the Shamanic Origins of Religion [w:] Flesh of the
Gods. The Ritual Use of Hallucinogens, red. P. T. Furst, New York 1972, s. 74.
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mianem kamłania6. Do sprawowania funkcji szamana niezbędna jest więc umiejętność wprowadzanie się w stan transu, ekstazy lub owładnięcia, a więc osiągnięcie
„szamańskiego stanu świadomości”7.
Zgodnie z ustaleniami psychologów, tego typu intensywne doświadczenia religijne
związane są przede wszystkim z procesami percepcyjnymi – rodzą się przy silnym pobudzeniu emocyjnych ośrodków mózgu8. Odpowiednio zrytmizowane dźwięki instrumentów muzycznych, intensywne i wyczerpujące ruchy, w połączeniu z nadprodukcją
bodźców zmysłowych, mogą wywoływać reakcje układu limbicznego prowadzące do
zmian stanu świadomości. Analogiczne efekty może dawać hipnoza lub zażycie środków halucynogennych – zwykle nieodłącznego elementu praktyk szamańskich9.
W teoriach religioznawczych wyraźnie akcentowane jest rozróżnienie między kapłanem i szamanem, opierające się na dwóch cechach – wykorzystywaniu stanów
transowych oraz instytucjonalnym charakterze sprawowanej funkcji. Często jednak szaman i kapłan odgrywają w społeczeństwie tę samą rolę – pośrednika między
ludźmi a sferą sacrum10. Ponadto szamani w swych działaniach nie zawsze wchodzą w trans, a wiele obrzędów wymaga jedynie ich przewodnictwa – składanie ofiar,
zawieranie małżeństwa czy też pochówek zmarłych11. Szaman może również koncentrować w swych rękach rozliczne funkcje religijne i obrzędowe, stając się równocześnie przywódcą politycznym – co zresztą można zaobserwować w przypadku
prekolumbijskiej kultury Nasca12.
Celem niniejszego artykułu jest wieloaspektowa analiza szeroko rozumianej sfery
wierzeń społeczności Nasca, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu cech i praktyk
charakterystycznych dla szamanizmu. W celu udzielenia odpowiedzi na liczne pytania
dotyczące religii, kosmologii oraz roli szamanów w kulturze Nasca, wykorzystane zostaną najbardziej aktualne wyniki badań archeologicznych, prowadzonych na obszarze południowego wybrzeża Peru. Niezwykle istotna będzie ponadto analiza wielobarwnych
przedstawień ikonograficznych zdobiących ceramikę Nasca, która – dla niepiśmiennych społeczności starożytnego Peru – stanowiła swoisty nośnik treści symbolicznych.
Charakterystyka kultury Nasca
Przyjmuje się, że omawiane zjawisko kulturowe wykształciło się w następstwie diachronicznych przemian kultury Paracas, mających miejsce na przełomie tak zwanego
6
7
8
9
10
11
12
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Por. ibidem, s. 115.
Por. M. Eliade, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, tłum. K. Kocjan, Warszawa 1994, ss. 82‒86.
Por. A. Szyjewski, op. cit., s. 18.
Por. ibidem, s. 19.
Por. M. Eliade, op. cit., ss. 102‒104.
Por. A. Szyjewski, op. cit., s. 14.
Por. M. Dobkin de Rios, M. Cardenas, Plant hallucinogens, shamanism and Nazca ceramics, „Journal
of Ethnopharmacology” 1980, nr 2, ss. 235‒239.
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horyzontu wczesnego i wczesnego okresu przejściowego13. Interdyscyplinarne badania, połączone z datowaniem metodą optycznie stymulowanej luminescencji (OSL),
pozwoliły jednak na zdefiniowanie etapów rozwojowych kultury Nasca, określanych jako fazy: proto-Nasca (100 p.n.e. – początek n.e.); wczesna (początek n.e. –
450 n.e.); środkowa (450 – 550 n.e.) i późna (550 – 750 n.e.)14.
Na obszarze kulturowym Nasca, obejmującym obszar południowego wybrzeża
Peru, zachowała się olbrzymia ilość różnorodnych artefaktów, z których najbardziej
charakterystyczne są doskonałe jakościowo malowane wyroby ceramiczne15. Ceramikę kultury Nasca dzieli się na dwie podstawowe grupy: kunsztowną ceramikę
o przeznaczeniu rytualnym oraz proste naczynia użytkowe, na ogół pozbawione jakichkolwiek zdobień16. Z uwagi na widoczne zmiany form naczyń oraz kolorystyki
przedstawień ikonograficznych, wydziela się dziewięć faz stylistyczno-rozwojowych
ceramiki, określanych mianem Nasca 1 – Nasca 917.
Najsłynniejszym dokonaniem ludności kultury Nasca jest niewątpliwie zespół
słynnych „linii z Nasca” – gigantycznych rytów naziemnych, z których najbardziej
spektakularny charakter mają
przedstawienia figuralne (il. 1).
Zidentyfikowanych
zostało
około 80 wizerunków roślin
i zwierząt, a także schematycznych przedstawień antropomorficznych18. Najbardziej
przekonujące zdają się teorie
głoszące, że słynne geoglify
mają związek z szeroko rozumianą obrzędowością – najprawdopodobniej wyznaczały
trasy religijnych pielgrzymek,
które wyruszały z centrum ceIl. 1. Geoglify kultury Nasca (fot. J. Wanot)
remonialnego w Cahuachi19.
13
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Horyzont wczesny (1000–200 p.n.e.); wczesny okres przejściowy (200 p.n.e. – 600 n.e.); przedziały
czasowe wydzielone dla epoki ceramicznej starożytnego Peru przez J. Rowe’a (por. J. Szykulski, op.
cit., ss. 41‒44).
Por. K. J. Vaughn, J. Eerkens, C. Lipo, S. Sakai, K. Schreiber, It’s about time? Testing the Dawson ceramic seriation using luminescence dating, Southern Nasca Region, Peru, „Latin American Antiquity”
2014, nr 25 (4), s. 451.
Por. J. Szykulski, op. cit., s. 221.
Por. J. Wanot, Motywy roślinne w ikonografii kultury Nasca, „Maska”, 2015, nr 27, Roślina, s. 48.
Por. D. Menzel, J. H. Rowe, L. Dawson, The Paracas Pottery of Ica. A Study in Style and Time,
„American Archaeology and Ethnology” 1964, nr 50; J. Szykulski, op. cit. s. 223.
Por. J. Szykulski, op. cit., s. 222; H. Silverman, Cahuachi in the ancient Nasca world, Iowa 1993.
Por. K. J. Vaughn, H. Van Gujseghem, A compositional perspective on the origins of the “Nasca cult”
at Cahuachi, „Journal of Archaeological Science” 2007, nr 34, s. 816.
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W oparciu o wyniki najnowszych analiz stwierdzono, iż najprawdopodobniej
sfera polityczna Nasca składała się z wielu suwerennych podmiotów o charakterze
wodzostw, które łączyła jedynie wspólna religia, stylistyka przedstawień ikonograficznych i system symboliczny. Ludność kultury Nasca zamieszkiwała niewielkie osady
wiejskie zlokalizowane w dolinach rzecznych a podstawą utrzymania było intensywne rolnictwo, wykorzystujące rozwinięte systemy irygacyjne20.
Zagadnienie wierzeń
Jakiekolwiek uchwytne archeologicznie dowody, pozwalające poznać stosowane
w przeszłości praktyki religijne, odnajdywane są niezmiernie rzadko. Wszelkie próby
interpretacji dawnych wierzeń opierają się w sporej mierze na domysłach i są obarczone dużym marginesem błędu. Niezwykle pomocnym narzędziem może stać się interpretacja motywów ikonograficznych oraz wykorzystanie etnograficznych analogii21.
Za ewidentny przejaw organizacji życia religijnego można uznać funkcjonowanie
centrów ceremonialnych, takich jak Pueble Viejo, Los Molinos, Huayari czy Cahuachi. Religijna funkcja tych ośrodków jest tym istotniejsza, że badania stanowisk
osadniczych nie wykazały istnienia w ich obrębie jakichkolwiek wyróżniających się
budynków, które można by interpretować jako świątynie22.
Monumentalne Cahuachi, największe osiągnięcie architektoniczne omawianej
społeczności, było początkowo interpretowane jako największe miasto lub wręcz
stolica państwa Nasca (il. 2).
W obrębie stanowiska nie zostały jednak odkryte typowe
ślady towarzyszące osadnictwu, takie jak warstwy śmietniskowe23. Dalsze prace udowodniły, że centrum miało
w rzeczywistości niewielką
liczbę stałych mieszkańców.
Prawdopodobnie
pełniło
ono funkcję centrum pielgrzymkowego, wypełniającego się wiernymi tylko okreIl. 2. Centralny obszar monumentalnego stanowiska Cahuachi sowo, w czasie corocznych
(fot. J. Wanot)
uroczystości24.
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Por. K. J. Schreiber, J. Lancho Rojas, The Puquios of Nasca, „Latin American Antiquity” 1995, nr 3, s. 230.
Por. J. Wanot, op. cit., s. 55.
Por. K. J. Vaughn, H. Van Gujseghem, op. cit., ss. 821‒823; H. Silverman, Ancient Nasca settlement
and society, Iowa 2002.
Por. H. Silverman, Cahuachi in the..., ss. 32‒33.
Por. G. Orefici, Cahuachi. Capital Teocrática Nasca, Lima 2012.
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Archeolodzy badający Cahuachi podejrzewają ponadto, że ośrodek ten miał bezpośredni związek z zespołem pobliskich geoglifów. Bardzo prawdopodobne, że w czasie uroczystości z Cahuachi wyruszały religijne procesje, których trasy wyznaczały
słynne „linie z Nasca”25. W pobliżu geoglifów odkryte zostały duże ilości fragmentów
naczyń. Zdaniem badaczy mogły to być naczynia ofiarne, rozbijane w trakcie aktów
religijnych26. W pobliżu geoglifów w okolicy Palpa odkryto również obecność kilku
kamiennych struktur architektonicznych o nieznanym przeznaczeniu. Archeolodzy
określający je mianem „kamiennych ołtarzy” uważają, że struktury te były nierozerwalnie związane z odprawianiem ceremonii religijnych27.
Nieodłącznym elementem szeroko rozumianej sfery wierzeń ludności kultury
Nasca były także wypreparowane ludzkie głowy. Sformułowanym przez Maksa Uhlego pojęciem „głowy-trofeum” określone mogą być czaszki z otworem wykonanym
w kości czołowej oraz widocznym poszerzeniem otworu wielkiego – łączącego jamę
czaszki z kanałem kręgowym. Otwory umożliwiały usunięcie tkanek miękkich oraz
zamocowanie sznura umożliwiającego przenoszenie28.
Uwagę zwraca zwłaszcza staranność wypreparowania oraz duża ilość skomplikowanych zabiegów tanatopraksji, które pozwoliły na zachowanie przyżyciowego wyglądu ofiar. Naukowcy uważają, że głowy-trofea pełniły funkcje amuletów – liczne
przedstawienia ikonograficzne sugerują, iż były one noszone przez szamanów w trakcie odprawiania religijnych obrzędów29.
W ikonografii Nasca motyw głowy-trofeum bardzo często współwystępuje
z przedstawieniami mitycznych postaci. Stosunkowo często spotykane są również
motywy kiełkujących roślin, wyrastających bezpośrednio z ust głowy-trofeum. Mogłoby to potwierdzić teorię mówiącą o wotywnym charakterze depozytów wypreparowanych ludzkich głów, które mogły mieć na celu zapewnienie obfitych zbiorów30.
Jednym z wielu czynników determinujących codzienne życie ludności kultury
Nasca były liczne klęski żywiołowe: długotrwałe susze, trzęsienia ziemi i niszczące
lawiny błotne, określane mianem huayco31. Wielu badaczy podejrzewa więc, że duchowy rozwój koncentrował się na próbach zrozumienia zasad rządzących siłami natury. Religia Nasca opierała się zatem na próbie określenia związku pomiędzy życiem
człowieka a warunkującymi go siłami przyrody32. Symbolicznym przedstawieniem
25
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Por. G. Orefici, A. Drusini, Nasca. Hipotesis y evidencias de su desarrollo cultural, „Documentos
e investigaciones” 2003, nr 2, ss. 12‒13.
Por. G. Orefici, Nasca. Arte e Societa del Popolo dei Geoglifi, Milan 1993.
Por. M. Reindel, C. J. Isla, K. Lambers, Altares en el desierto. Las estructuras de piedra sobre los geoglifos Nasca en Palpa, „Arqueologia y Sociedad” 2006, nr 17, ss. 181‒185.
Por. D. A. Proulx, Ritual uses of trophy heads in ancient Nasca socjety [w:] Ritual Sacrifice in Ancient
Peru, red. E. Benson, A. Cook, Austin 2001, s. 118.
Por. D. A. Proulx, A Sourcebook of Nasca Ceramic Iconography, Iowa City 2006, s. 9.
Por. D. A. Proulx, Ritual uses of trophy..., s. 119; J. Wanot, op. cit., s. 57.
Por. G. Orefici, A. Drusini, op. cit., ss. 122‒125.
Por. J. Wanot, op. cit., s. 55.
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sił natury były najprawdopodobniej wizerunki zoomorficznych bóstw i mitycznych
postaci, powszechnie spotykane w ikonografii kultury Nasca33.
Omawiając wierzenia ludu Nasca, wielu badaczy posługuje się kategorią animizmu, czyli przypisywania nadprzyrodzonej mocy i cech osobowych elementom natury – zwierzętom, roślinom i zjawiskom pogodowym. Ludność tej kultury Nascazapewne wierzyła więc w istnienie nadnaturalnych sił, warunkujących dostępność
zasobów naturalnych i bezpośrednio wpływających na ludzkie życie34.
Permanentny niedobór wody skutkował rozwojem akwatycznych kultów rzek
oraz źródeł. Zdaniem niektórych badaczy miejscem odprawiania rytuałów były
również otwory ojos, umożliwiające wejście do podziemnych akweduktów, którymi
transportowana była woda pitna35. Zapewne większość rytuałów kultury Nasca wiązała się z kultem urodzaju36. Badacze podejrzewają, że to z decyzjami bogów i kaprysami sił wyższych utożsamiano pomyślność zbiorów. Bardzo prawdopodobnym jest,
że wykonywane były różnego rodzaju ceremonie, mające zagwarantować dostatek
wody oraz obfitość plonów37.
Szamanizm w kulturze Nasca
Szamani najprawdopodobniej odgrywali
niezwykle ważną funkcję w społeczności
Nasca, pełniąc rolę pośredników pomiędzy
ludźmi i światem duchowym. Fundamentalna rola szamana opierała się na jego zdolności do odbywania ekstatycznych podroży
do świata niematerialnego, w celu wyproszenia określonych dóbr i pomyślności dla
całej wspólnoty38. Warto zauważyć, że najIl. 3. Motyw Anthropomorphic Mythical Being
prawdopodobniej przywódcy społeczności
na naczyniach Nasca (źródło: J. Szykulski,
Nasca pełnili podwójną funkcję – zarówno
op. cit., ryc. 102, s. 220.)
świeckich wojowników, jak i religijnych
liderów39. Bogate wyposażenie grobów szamanów dowodzi, że stanowili oni najbogatszą i najbardziej uprzywilejowaną grupę zhierarchizowanego społeczeństwa Nasca40.
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Por. C. J. Allen, The Nasca Creatures. Some Problems of Iconography, „Anthropology” 1981, nr 5, s. 64;
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Por. D. A. Proulx, A Sourcebook of Nasca, s. 92.
Por. K. J. Schreiber, J. Lancho Rojas, op. cit., ss. 228‒229.
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Por. M. Dobkin de Rios, M. Cardenas, op. cit., s. 233.
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Por. G. Orefici, Nasca. Arte…; P. Carmichael, Nasca burial patterns: social structure and morturary ideology [w:] Tombs for the living. Andean Mortuary Practices, red. T. Dillehay, Dumbarton Oaks 1995, s. 87.
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Jednym z najczęściej obserwowanych
motywów religijnych
w ikonografii Nasca
jest przedstawienie antropomorficznej postaci z charakterystyczną
rytualną maską, określane jako Anthropomorphic Mythical Being
(AMB, il. 3)41.
Wielu badaczy uważa, iż motyw ten powinien być interpretowany jako przedstawienie
Il. 4. Zdewastowane cmentarzysko w obrębie stanowiska Cahuachi
szamana w stanie eksta(fot. J. Wanot)
zy. W przeciwieństwie
do słynnych odkryć grobów królewskich kultury Moche w Sipán oraz San José de
Moro, w obrębie stanowisk sepulkralnych kultury Nasca nie zarejestrowano jednakże
nienaruszonego grobu przywódcy religijnego wraz z pełnym wyposażeniem rytualnym.
Nieliczne odkryte maski i ceremonialne ozdoby pochodzą z cmentarzysk splądrowanych przez huaqueros i są zazwyczaj pozbawione kontekstu archeologicznego (il. 4)42.
Drugi sposób interpretacji tego motywu zakłada, iż jest to postać mityczna, będąca symboliczną wizualizacją sił natury43. Badacze podkreślają, iż wiele przedstawień
AMB posiada specyficzne cechy, które trudno jest interpretować jako elementy stroju
lub rytualnego wyposażenia44. Wydaje się, że równocześnie można by połączyć oba
sposoby interpretacji wizerunków Anthropomorphic Mythical Being – w czasie specjalnych uroczystości i pod wpływem środków psychoaktywnych szamani mogli bowiem
stawać się personifikacją bóstw czy też mitologicznych bytów45.
W ikonografii kultury Nasca spotykane są również typowo antropomorficzne przedstawienia wizerunków szamanów, pozbawione nie tylko cech zoomorficznych, ale także
jakiegokolwiek wyposażenia rytualnego (il. 5). W literaturze przedmiotu spotkać można
opisy specyficznego motywu określanego mianem „szamana w ekstazie” (ecstatic shaman
theme), który pojawia się już właściwie w późnej fazie rozwoju kultury Paracas46.
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Por. C. J. Allen, op. cit., s. 66; D. A. Proulx, A Sourcebook of Nasca..., s. 61.
Por. M. Dobkin de Rios, M. Cardenas, op. cit., ss. 233‒234.
Por. D. A. Proulx, A Sourcebook of Nasca..., s. 69.
Por. ibidem., s. 63.
Por. ibidem., s. 56.
Por. R. R. Stone, The Jaguar Within. Shamanic Trance in Ancient Central and South American Art,
Austin 2011, s. 149
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Tego typu wizerunki niejednokrotnie cechuje charakterystyczne przedstawienie oczu – źrenica dotyka górnej
krawędzi oka (tak zwany navel-eye motif)47. W opinii części badaczy miałoby
ono symbolizować osiągnięcie przez
szamana stanu transu, natomiast według innych oznacza specjalne moce –
zdolność postrzegania przeszłości oraz
przepowiadania przyszłości48. Uwagę
badaczy zwróciło również charakterystyczne ułożenie ciała szamana – pozycja
leżąca, z wygiętymi plecami (bent-back
pose). Według niektórych interpretacji
ułożenie to odnosi się do magicznego
Il. 5. Wizerunek szamana na naczyniu kultury
lotu, w którym uczestniczy pogrążony
Nasca (Stone 2011, fig. 7.1, s. 150)
w transie szaman49.
W przedstawieniach sylwetek szamanów często spotykany jest motyw równoległych żeber, doskonale widocznych na klatce piersiowej postaci. W opinii badaczy
przedstawienie to może mieć związek z długotrwałym postem, który miał poprzedzać
rytuały szamańskie50.
Często spotykane jest również przedstawienie trzeciego, pionowego oka – zwykle
zlokalizowanego w okolicy pępka. W opinii badaczy motyw ten, podobnie jak wystające żebra, miałby odnosić się do postu umożliwiającego uzyskanie wizji51. Trzy gałki
oczne, zorientowane w różnych kierunkach, mogłyby również symbolizować różne
perspektywy postrzegania rzeczywistości, dostępne wyłącznie podczas osiągnięcia
„szamańskiego stanu świadomości”52.
Strąki ciemnych włosów sterczące z głowy szamana w opinii niektórych badaczy
mają podkreślać jego jedność z wszechświatem53. Moim zdaniem ten motyw da się też
wyjaśnić zdecydowanie bardziej prozaiczne – charakterystyczne uczesanie może odzwierciedlać rzeczywisty wygląd szamanów. Badania archeologiczne stanowisk sepulkralnych wykazały, iż jedną z cech charakterystycznych dla grupy szamanów były misternie splecione warkocze włosów, osiągające przeszło 2 metry długości (il. 6). Waga
tego typu uczesania nie tylko utrudniała poruszanie się i praktycznie uniemożliwiała
47
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fizyczną pracę, ale także przyczyniała się do
postępującej deformacji szyjnego odcinka
kręgosłupa54.
Przez dłuższy czas
uważano, że funkcja
szamana zarezerwowana była wyłącznie dla
mężczyzn. Odkrycia
Giuseppe Oreficiego
w okolicy stanowisk
Nasca i Cahuachi
udowodniły jednak, iż
ta odpowiedzialna rola
Il. 6. Pochówek szamana kultury Nasca w obrębie cmentarzyska
równie często pełniona
Chauchilla (fot. J. Wanot)
była przez kobiety55.
W skomplikowanych obrzędach uczestniczyli jednak nie tylko szamani. W ikonografii Nasca częstokroć spotykane są przedstawienia scen odprawiania rytuałów,
gdzie szamanom towarzyszą wojownicy z przytroczonymi do pasa głowami-trofeami,
a także grupy tancerzy i muzyków. Zwłaszcza ostatnia grupa zdaje się pełnić niezwykle istotną funkcję. Warto zaznaczyć, że ludności kultury Nasca znane były różnorodne instrumenty muzyczne – obok instrumentów perkusyjnych, relatywnie często
odkrywane są instrumenty dęte: flety z kości łokciowych (ulnae) pelikanów oraz kości piszczelowych (tibiae) lam, wykonywane z muszli trąby, modelowane gliniane
gwizdki oraz fletnie antara – tradycyjne andyjskie instrumenty dęte, przypominające
europejskie fletnie Pana56.
Rośliny halucynogenne i stymulanty
Kluczowym elementem szamanizmu było zapewne wykorzystywanie rozmaitych
środków odurzających i halucynogennych, które pomagały w osiągnięciu tzw. szamańskiego stanu świadomości. W rozlicznych rytuałach wykorzystywano tradycyjne
napoje alkoholowe – fermentacja ziaren kukurydzy pozwalała bowiem na produkcję
trunków określanych jako chicha lub aqha57.
Archeolodzy oraz paleobotanicy wyróżnili trzy podstawowe kategorie roślin uprawianych przez ludność kultury Nasca. Pierwsza z nich obejmowała rośliny jadalne,
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Por. G. Orefici, A. Drusini, op. cit., ss. 74; G. Orefici, Cahuachi…, 2012.
Por. ibidem.
Por. R. Stevenson, Ancient Peruvian Instruments, „The Galpin Society Journal” 1959, nr 12,
ss. 18‒19, 22‒24, 43.
Por. H. Silverman, Cahuachi in the..., s. 290; G. Orefici, A. Drusini, op. cit., s. 109.
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druga – uprawę roślin przemysłowych (np. bawełny), z kolei trzecią kategorię stanowiła uprawa roślin halucynogennych i używek, wśród których dominowały zwłaszcza
plantacje krzewów koki58.
Badania palinologiczne oraz analiza ikonografii kultury Nasca pozwoliły na precyzyjne określenie gatunków roślin halucynogennych i stymulantów stosowanych
przez ludność Nasca. W zróżnicowany sposób wykorzystywane były: kaktus San
Pedro (Trichocereus pachanoi), krasnodrzew pospolity (Erythroxylon coca) – określany również mianem koki lub krzewu kokainowego, bieluń dziędzierzawa (Datura
stramonium), roślina Chacruna (Psychotria viridis) oraz wieloletnie rośliny Yopo lub
Nopo (Anadenanthera peregrina)59.
Największą popularnością wśród szamanów kultury Nasca cieszył się kaktus San
Pedro: gatunek zawierający w dużym stężeniu psychoaktywne alkaloidy, między innymi hordeninę, tyraminę czy meskalinę – środek występujący także w pejotlu (Lophophora williamsii)60. Picie „magicznego” wywaru z kaktusa wywoływało niezwykle
intensywne narkotyczne wizje, trwające nawet do kilkunastu godzin. Znaczne ilości
alkaloidów (na przykład DMT oraz bufoteniny) zawierały również rośliny Yopo lub
Nopo, służące do przygotowywania enteogenicznego napoju ayahuasca, zażywanego
w celu wprowadzenia się w trans mający umożliwiać jasnowidzenie61. Warto jednak
zaznaczyć, iż do tej pory w trakcie archeologicznych prac prowadzonych w obrębie
stanowisk kultury Nasca nie udało się zarejestrować pozostałości po naparze z kaktusa San Pedro – tezy badaczy opierają się więc głównie na analizie etnograficznych
analogii oraz ikonografii Nasca62.
Wizerunek kaktusa często współwystępuje z przedstawieniami mitycznych postaci, szamanów oraz muzyków63. Spotykane są również przedstawienia postaci pijących z małych miseczek w bliskim sąsiedztwie kaktusa San Pedro. Zdaniem badaczy
są to przedstawienia praktyk szamańskich, a spożywany napój to najprawdopodobniej halucynogenny wywar64. Znane są również przedstawienia zamaskowanych postaci, często trzymających wypreparowane głowy-trofea, tańczących wokół rozłożystego kaktusa San Pedro65.
58
59

60
61
62
63
64
65

32

Por. J. Santillana, Economía prehispánica en el Área Andina [w:] Economía Prehispánica, Compendio de
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Podsumowanie
Wyniki analiz zaprezentowane w niniejszym artykule jednoznacznie pokazują, iż
w przypadku badań niezwykle złożonego problemu, jakim niewątpliwie jest sfera
wierzeń i obrzędowości ludności kultury Nasca, konieczna jest współpraca badawcza przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Przy próbie rekonstrukcji systemu religijnego niepiśmiennej społeczności niezbędne są badania interdyscyplinarne, przy
współpracy archeologów, paleobotaników, antropologów fizycznych, etnologów
i religioznawców.
Przeprowadzone badania udowodniły ponadto, że w przypadku społeczności
prekolumbijskiego Peru analiza przedstawień ikonograficznych może dostarczyć
rozlicznych informacji, trudnych do uzyskania w trakcie prac wykopaliskowych
– głównie ze względu na ograniczone możliwości interpretacji pozyskiwanych materiałów archeologicznych. W wyniku wieloaspektowej analizy ikonografii kultury Nasca uzyskano cenne dane dotyczące stosowanych praktyk szamańskich oraz
wykorzystywanych substancji halucynogennych. Malowane naczynia można więc
postrzegać jako swoiste nośniki treści symbolicznej, na których zapisane zostały
nieosiągalne w inny sposób informacje dotyczące tradycji i wierzeń ludności kultury Nasca.
Rytuały i obrzędy omawianej społeczności z pewnością noszą liczne cechy praktyk szamańskich. Warto zaznaczyć, iż były one niezwykle złożone – uczestniczyli
w nich nie tylko pogrążeni w transie szamani, ale również tańczący wojownicy i muzycy. Często sama postać szamana łączy wszystkie ich funkcje – w trakcie rytuałów
w jednej dłoni trzyma on włócznię, a w drugiej glinianą fletnię antara. Istotnym
elementem obrzędów były także wypreparowane głowy-trofea, najprawdopodobniej
wykorzystywane jako depozyty wotywne.
Praktycznie nie da się rekonstruować dokładnego przebiegu ani celu odprawiania ceremonii religijnych. Często możemy się tylko domyślać, iż chodzi o rytuały
związane z kultem urodzaju, mające zagwarantować obfitość plonów. W przypadku
niektórych scen można podejrzewać, iż przewodnictwa szamanów wymagały również uroczystości towarzyszące pochówkom zmarłych oraz ceremonie inicjacyjne
młodych wojowników.
Dokładna analiza wizerunków szamanów wskazuje, iż stan transu osiągany był
przy pomocy wielu uzupełniających się czynników, które umożliwiały intensywne
pobudzenie emocyjnych ośrodków mózgu. Długotrwałe posty, ekstatyczne tańce i zrytmizowana muzyka z pewnością mogły umożliwiać szamanom podróże do
„świata duchów”. Przedstawienia ikonograficzne udowadniają ponadto, że rośliny
halucynogenne (zwłaszcza kaktus San Pedro) możemy uznawać za nieodłączny element wierzeń oraz szamańskich obrzędów ludności kultury Nasca.
Równocześnie należy zauważyć, że uwidocznione ograniczenia w warsztacie
badawczym archeologa powodują, iż na wiele pytań dotyczących obrzędów religijnych w kulturze Nasca nadal nie ma odpowiedzi. Pozostaje mieć nadzieję, że wyniki
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interdyscyplinarnych badań, prowadzonych przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy technologii, w znaczący sposób zwiększą współczesne zrozumienie obrzędowości
prekolumbijskich społeczeństw. Niewątpliwie przed obecnymi i przyszłymi badaczami kultury Nasca wciąż stoi wiele wyzwań.
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Summary
Trance, hallucinogenic substances and trophy heads.
Shaman rituals in Nazca culture

Presented article provides a multifaceted characteristic of the broadly defined sphere
of beliefs and rituality of the Nasca people. Interdisciplinary studies combined with
the analysis of the Nasca iconography have allowed to obtain valuable information
regarding the function of the shaman and the nature of religious rituals. A thorough
analysis of shaman motif proved, that the state of trance was achieved by a plurality
of factors: the prolonged posts, ecstatic dances, rhythmical music and hallucinogenic substances. Furthermore, results obtained in presented paper clearly prove that
the interpretation of Nasca ceramic iconography provides much information about
many aspects of the spiritual life of this illiterate PreColumbian society.

Patrycja Kozieł

Zjawisko transu w widowiskach
kulturowych wasan bori i egungun
z Nigerii. Analiza porównawcza
Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Wstęp – analiza paradygmatu transu w antropologii
Badanie wzajemnych relacji antropologii widowisk i religii kieruje naukowców na interdyscyplinarne pola badawcze. Ujęcie widowisk kulturowych dwóch społeczności
z Nigerii pod kątem dominującego w nich transu będzie stanowić próbę zastosowania założeń, jakimi operują antropolodzy i twórcy zwrotu performatywnego, w tym
Victor Turner1 oraz Leszek Kolankiewicz2. Na początku artykułu przywołuję kilka
teoretycznych uwag dotyczących zjawiska stanów transowych, a następnie przybliżam przebieg hausańskiego wasan bori i jorubskiego egungun o charakterze rytualno-teatralnym. Charakterystyka tradycyjnych widowisk ze szczególnym uwzględnieniem aspektu rytualnego i transu będzie dotyczyć dwóch głównych grup etnicznych:
Hausa – muzułmańskiej społeczności północnej Nigerii ‒ oraz Joruba – wyznawców
chrześcijaństwa, islamu i religii tradycyjnych, zamieszkujących południe kraju.
W perspektywie teorii społecznej trans wiąże się niepodzielnie z przeżyciami natury religijnej oraz performatywnością. Zdaniem Leszka Kolankiewicza, antropologa widowisk, samo zdefiniowanie terminu transu może budzić szereg wątpliwości3. Obowiązujące w literaturze przedmiotu konkluzje mówią o nim jako „euforii,
1

2

3

Por. V. Turner, Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu, tlum. A. Szyjewski, Kraków 2006;
J. Beattie, J. Middleton, Mediumship and Society in Africa, London 1969. Szerzej na temat kategorii
performatywności – por. E. Domańska, Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce, „Teksty
drugie” 2007, nr 5, ss. 48–61.
Użyty termin „widowisko kulturowe” został wprowadzony do antropologii kulturowej pod koniec
lat 50. XX wieku przez Miltona Singera (por. Wstęp [w:] M. B. Singer, Traditional India: Structure
and Change, Philadelphia 1959). Badacz do widowisk kulturowych zaliczył teatr, taniec, tradycyjne
występy muzyków i opowiadaczy, obrzędy religijne, kulty nawiedzenia, uroczystości świeckie i inne
działania społeczne.
L. Kolankiewicz, Teatr kultów transowych, „Kultura – Media – Teologia” 2010, nr 1, ss. 66–73.
Autor przedstawia analizę trzech przykładów kultów transowych: dionizyzm (kult Dionizosa w starożytnej Grecji), tarantyzm (kult znany z południowych Włoch) oraz kulty afroamerykańskie, jak
wodu na Haiti, santeria na Kubie i candomblé w Brazylii.
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wzmożonej aktywności psychofizycznej, często objawiającej się tańcem, i osiąganemu dzięki niej uniesieniu4.
W odróżnieniu do stanu ekstazy lub opętania, które są niekiedy rozumiane synonimicznie wobec transu5 i i odznaczają się poczuciem owładnięcia przez postać,
samotności, znieruchomieni, ciszy, umartwienia zmysłów, a także halucynacjami,
brakiem objawów ataku i zachowaniem pamięci o doświadczeniu, trans jest „doświadczeniem społecznym, cechującym się ruchem, hałasem, nadpobudliwością
zmysłową, brakiem halucynacji, atakiem i amnezją poatakową”6, zaś performer pozostaje jawnie „sobą” do momentu epifanicznego uosobienia ducha lub bóstwa7.
Uzupełnienie definicji transu w kategoriach stanów zmienionej świadomości i doświadczenia religijnego proponuje Andrzej Wierciński, który opisuje stan transowy
jako „dowolny stan świadomości zmienionej poprzez wlanie się w nią treści nieświadomości i zdominowanie tej pierwszej przez reguły kojarzenia tej drugiej”8. W dziele Illusion of Conscious Will Daniela Wegnera, omawiającego modelowy procesualny
rytuał, czytamy, że bazą do zaistnienia transu jest rytualne użycie trzech wskaźników
rzeczywistości: percepcja szczegółu (perceptual detail), doświadczenie emocji (emotional
impact) oraz niepodatność na kontrolę (uncontrollableness)9. Jak wyjaśnia Bohuszewicz,
podczas rytuału posesyjnego dochodzi do sytuacji, w której wskaźniki te wskazują
w sposób fałszywy, że dana sytuacja – sytuacja bycia owładniętym przez istotę nadprzyrodzoną – ma charakter rzeczywisty, dzięki nim obserwator transu jest w stanie
odróżnić fikcję od rzeczywistości10.

Jak wykazuję poniżej, w omawianych przykładach elementy te funkcjonują w trakcie
rytuału posesyjnego łącznie, mieszcząc się w obrębie jednego transowego kontinuum:
tancerz wpadający w trans traci świadomość, ale nie upada – traci tylko przytomność
tego, co się z nim dzieje, kim jest; przestaje być sobą. Na miejsce dotychczasowej tożsamości, zwykłego ludzkiego „ja”, wchodzi jakieś inne „ja”, odrębna, niecodzienna tożsamość; tancerz zostaje nawiedzony przez ducha […] Ta nowa tożsamość, owo inne „ja”,
które nawiedza tancerza w transie, ma strukturę postaci, jest osobą11.

W świetle przytoczonego wyżej opisu owładnięcia przez postać, z jakim mamy do
czynienia w kultach posesyjnych, trans należy uznać za kulminację działania perfor4
5
6
7
8
9
10
11
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L. Kolankiewicz, op. cit., s. 69.
Pogląd taki reprezentuje m.in. Mircea Eliade – por. idem, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy,
Warszawa 1994.
L. Kolankiewicz, op. cit., s. 67.
M. Steiner, Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej, Wrocław 2003, ss. 303–304.
A. Wierciński, Magia i religia, Kraków 2010, s. 154.
Por. D. Wegner, Illusion of Conscious Will, cyt. za: J. Bohuszewicz, Trans jako kulminacja działań
performatywnych, „Studia Religiologica” 2011, vol. 44, s. 179.
Ibidem, s. 179.
L. Kolankiewicz, op. cit., s. 67.
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matywnego, podczas którego dochodzi do chwilowego zawieszenia własnej tożsamości, a na miejsce zwykłej osobowości człowieka wchodzi mityczna postać rytuału.
Zjawisko transu łączy się z wieloma współczesnymi widowiskami kulturowymi,
które sytuuje się na granicy teatru, rytuału, praktyk magicznych, szamańskich i performatywnych. Bogate tradycje widowiskowe odnajduje się także obecnie w północnej i południowej Nigerii w formie wasan bori oraz egungun, których założenia
i przebieg przedstawiam porównawczo w poniższej analizie.
Hausańskie wasan bori – kobiecy trans
w kulcie nawiedzenia
Przykładem hausańskiego widowiska kulturowego o charakterze obrzędowo-religijnym jest wasan bori, który wyrósł z kultu nawiedzenia przez duchy noszącego nazwę
bori12. Jak wyjaśnia Kolankiewicz, nawiedzenie oznacza nie tylko dotknięcie opętaniem czy też popadnięcie w szaleństwo, ale również napełnienie łaską, obdarzenie natchnieniem przez wstępujące w kogoś moce nadprzyrodzone13. Zgadza się
to z twierdzeniem Wiercińskiego, iż elementem wyróżniającym trans posesyjny jest
zdominowanie psychiki i ciała tancerza przez istotę uznaną w danej społeczności za
nadprzyrodzoną, na przykład bóstwo, demona, ducha przodków14.
Przypuszcza się, że kult nawiedzenia przez duchy bori rozwinął się z wierzeń totemicznych w okresie przedmuzułmańskim, kiedy ducha rodu uważano za kan gida,
czyli mitycznego przodka. Sam termin bori posiada w języku hausa dwa znaczenia15:
to zarówno określenie samego zjawiska nawiedzenia jako części systemu religijno-obrzędowego, jak i ogólna nazwa duchów (inaczej iskoki), których łączna liczba sięga setki. Maguzawa, niemuzułmańska społeczność hausańska zamieszkująca obrzeża
stanów Kano i Katsina, dzieli duchy na sześć grup: białe (sprzyjające ludziom), czarne (szkodliwe), duchy-wojownicy, duchy-młodzieńcy, dzieci ospy oraz dzieci lasu16.
Panteon ten z biegiem czasu ulegał przekształceniom, a na skutek różnych wydarzeń
społecznych i politycznych (w tym konfliktów i zmian stratyfikacji społecznej) trafiały do niego coraz to nowe duchy.
Duchy wcielają się zazwyczaj w kobietę-medium zwaną goɗiyar bori (klacz duchów bori)17. Nazwa ta bezpośrednio wiąże się z symboliką nawiedzenia: motywami
klaczy i konia, symptomatycznymi dla tego rodzaju kultów18. Kolankiewicz charakteryzuje ten szczególny zabieg językowy następująco:
12
13
14
15
16
17
18

Por. I. Y. Yahaya, A. Ɗangambo, Jagoran Nazarin Hausa (Metodologia badań Hausa), Zaria 2004, s. 144.
Por. L. Kolankiewicz, op. cit., s. 66.
Por. J. Bohuszewicz, op. cit., s. 173.
Por. S. Piłaszewicz, Tradycyjne formy teatru hausańskiego, „Okolice” 1989/1990, XI/89-X/90, ss. 96–115.
Por. E. Siwierska, Dobre duchy bori, „Okolice” 1989/1990, XI/89-X/90, ss. 136–139.
Mężczyźni również mogą (choć rzadziej) zostać medium, jednak nazwa goɗiyar bori, która jest rodzaju żeńskiego, pozostaje taka sama bez względu na płeć biologiczną medium.
Por. hasło: Kulty ekstatyczne [w:] S. Piłaszewicz, Religie i mitologia Czarnej Afryki, Warszawa 2002, s. 141.
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uczestnicy obrzędów uciekają się do metafor ujmujących gwałtowny charakter tego
owładnięcia: duch spada na tancerza, ujeżdża go – metafory te nie tylko podkreślają
wspomnianą wcześniej fazę ataku, ale też oddają typ relacji między oderwanym psychoidem a integralną psychofizycznością tancerza19.

W celu zrozumienia zastosowania tego typu terminologii warto odwołać się w tym
miejscu do Jerzego Bartmińskiego, według którego językowy obraz świata jest zawartą w języku interpretacją rzeczywistości, werbalizowaną różnie pod postacią zespołu
sądów o niej – poprzez struktury leksykalne czy gramatykę20. Również tutaj wcielający się hausański duch lub bóstwo jest jeźdźcem, dosiada (hau) klaczy lub konia, po
czym przekazuje swoje słowa i zsiada z niego (sauka), co sygnalizowane jest kasłaniem
lub kichaniem medium. Użyta nomenklatura nawiązująca do animalistycznego świata pokazuje sposób widzenia i rozumienia świata oraz posługiwanie się podczas transu
ezoterycznym językiem, którego cechą jest artykulacja metaforycznego słownictwa.
U Hausańczyków z Katsiny w Nigerii przywódczynią kultu jest Magajiya (Księżniczka), zbierająca datki, dostarczająca ciała zwierząt ofiarnych. Podległe są jej
wszystkie pozostałe media – masu bori. Oprócz niej znaczącą rolę odgrywa Uwar
Saye (Matka korzeni) sporządzająca leki. Podobnie jak w wielu innych marginalnych
kultach ekstatycznych, media to przede wszystkim kobiety rozwiedzione lub mężatki. Podnoszą one swój status społeczny i poprzez przyjmowanie na siebie rytualnej
roli medium zyskują prestiż i dowartościowują się w oczach uczestników kultu. Są
zorganizowane w ściśle sformalizowane grupy, spotykają się w domu goɗiyar bori,
gdzie przechodzą inicjację (girka – „gotowanie”) w celu poznania mitologii kultu
i podjęcia nauki sztuki zielarskiej. Z kultem tym wiąże się zjawisko prostytucji sakralnej, wynikające z dużej swobody seksualnej kobiecych mediów21.
Duchom bori poświęcane są połączone z ofiarą uroczystości, a cześć oddaje się
zwłaszcza tym, które uważa się za bezpośrednich sprawców nieszczęścia. Ich celem jest
uzdrowienie z choroby, której przyczyny nie są ludziom znane (paraliż czy problemy
psychiczne) lub zapobieganie skutkom klęski żywiołowej. Na obrzędy nawiedzenia
składają się zwykle: energiczny, rytualny taniec w rytm dynamicznej muzyki, konwulsyjne ruchy ciała (na przykład upadanie na pośladki), popadanie w trans, gesty i mimika naśladujące zachowanie bóstwa. Media wydają z siebie dźwięki i krzyki mające
charakter ezoterycznej mowy oraz będące treścią przekazywaną im przez ducha.
Obecnie kult bori został zredukowany w swoim zasięgu oraz formie, stając się
dla Hausańczyków z ośrodków miejskich przede wszystkim elementem rozrywki
uświetniającym rodzinne ceremonie: zaślubiny (bikin aure), nadanie imienia dziecku
(bikin suna), tradycyjne dyscypliny sportowe takie jak boks (dambe) i zapasy (kokawa), święta i lokalne festiwale organizowane przez władze państwowe22. Wystąpienia
19
20
21
22
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L. Kolankiewicz, op. cit., s. 68.
Por. J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006, s. 12.
Por. S. Piłaszewicz, Religie Afryki, Warszawa 2000, s. 124.
W swojej religijnej funkcji kult ten przetrwał na niewielkich obszarach wśród Maguzawa i Arna
w stanie Plateau w Nigerii oraz w regionie Maradi w południowym Nigrze. Zachował tam swą
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medium mogą pojawiać się także w większym natężeniu w sytuacji kryzysowej, na
przykład w czasie epidemii czy niestabilności politycznej23.
Przedstawienia bori mają charakter publiczny, odbywają się na otwartym placu,
dzięki czemu można traktować je jako rodzaj wspólnotowego daru – wszyscy zgromadzeni mogli obcować z danym bóstwem. Istotę publicznego wykonania scenariusza rytualnego podkreśla między innymi Roy Rappaport, twierdzący, że w momencie transu kwestia tego, co dzieje się w umyśle wykonawcy i w jaki sposób definiuje
on swój prywatny stan – będący w opozycji do aktów publicznych – pozostaje bez
znaczenia24.
Długość wystąpienia medium nie jest ustalona. Rozpoczyna się ono zwykle od
rytmów komunikowanych za pomocą bębnów i kalebas (kiɗan bori), przypisanych
danemu duchowi. Każdy z nich ma bowiem własną pieśń (waƙar bori) i epitet pochwalny (kirari). Melodia inicjowana jest przez instrumenty (grzechotki gora i uderzenia w tykwy), a następnie dołączone są do niej słowa w wykonaniu bori. Główny
panegirysta (ɗan ma’abba) wyśpiewuje hymny pochwalne pod adresem wybranego
ducha, które zachęcają go do nawiedzenia. Są to pieśni wyliczające imiona ducha, będące częścią dramatycznego monologu, sposobu manifestowania obecności duchów.
Do widowiska włącza się publiczność, która poprzez dialog nawiązuje kontakt z duchem. Pozostające w transie medium może wydawać polecenia, radzić czy przepowiadać indywidualne losy. Na macie składa się także drobne podarunki i ofiarę, aby
wyleczyć osobę dotkniętą chorobą25. Prezenty złożone w trakcie widowiska trafiają
następnie w formie datków do muzyków. Muzyka odgrywa w tym przypadku znaczącą rolę. Im wyższy dźwięk wydawany przez tancerzy, tym intensywniejsze odczuwanie nawiedzenia, a tym samym bardziej natężony kontakt z duchem26.
Nawiedzeni w toku rytualno-mitycznej akcji zostają opanowani przez ducha, opuszczają swój „ludzki” stan, wydając niekontrolowane dźwięki, wyją, kaszlą, z ust wypływa
im piana, wykonują chaotyczne ruchy: podskakują, padają bezładnie na ziemię, uderzają pięściami, sztywnieją27. Co więcej, medium nie pamięta tego, co się z nim działo
podczas transu28. Uzasadnienie tego specyficznego stanu podaje Kolankiewicz:
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pierwotną funkcję terapeutyczną: pozostaje źródłem rytualnego uzdrowienia i przezwyciężenia niepowodzeń, które uważa się za spowodowane przez duchy. Por. O. Okagbue, Deviants and Outcasts:
Power and Politics in Hausa Bori Performances, „New Theatre Quarterly” 2008, nr 24, s. 270.
A. Horn, Ritual, Drama and the Theatrical: the Case of Bori Spirit Mediumship [w:] Drama and
Theatre in Nigeria, red. Y. Ogunbiyi, Lagos 1981, ss. 181–202.
R. A. Rappaport, Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, Kraków 2007, s. 176, cyt. za: J. Bohuszewicz,
op. cit., s. 178.
D. Adelugba, Trance and Theatre: the Nigerian Experience [w:] Drama..., ss. 203–218.
J. Sullivan, Exploring Bori as a Site of Myth in Hausa Culture, „Journal of African Cultural Studies”
2005, vol. 17, nr 2, s. 279.
Por. ibidem, s. 279.
Mimo tego postulatu Michel Leiris w swoich szkicach o etiopskim teatrze kultowym wykazuje,
iż tancerze w transie bardzo często zachowują świadomość i pamięć o zaistniałym wydarzeniu –
por. M. Leiris, Opętanie w kulcie zār, tłum. Monika Mazurkiewicz [Bułaj], „Dialog” 1988, nr 2.
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Tancerz, który wpadł w trans, po wyjściu z niego w zasadzie nie powinien pamiętać, co
się z nim działo – wszyscy naokoło wiedzą, jak się zachowywał, co robił i mówił, kiedy
był wcieleniem mitycznej postaci, tylko on jeden nie ma tej świadomości. Co więcej, etykieta, dobre wychowanie nakazują mu, by nie wypytywał na ten temat innych
uczestników kultu: nie powinien za dużo wiedzieć, żeby nawet niechcący, wbrew woli
nie utożsamiać się z ową postacią29.

Żywa obecność transowej i mitycznej postaci oraz jej wcielenie jest przez społeczność
wyznawców wywoływane celowo jako pożądana inkarnacja. Istnieje standardowy repertuar duchów bori zjawiających się w toku obrzędu kultu transowego, będących
odzwierciedleniem stereotypowych jednostek, które łączą się metonimicznie w kilku
cechach ich charakteru, wyglądu i społecznych ról. Są to szanowani powszechnie
uczeni Malamai lub chorowici starcy, których zachowanie i tożsamość ukazywane są
na tle silnie zhierarchizowanego systemu społecznego Hausańczyków. Dla przykładu
kobieta, w którą wciela się starzec Tsoho, patron starszych ludzi, zwany inaczej Babban Maza (Wielki [Wśród] Mężów) przyjmuje zgarbioną postawę ciała, przy tym
trzęsąc się i kaszląc. Niekiedy zasiada przy palenisku i odmawia różaniec.
Jednym z ważniejszych duchów jest Malam Alhaji (Uczony, który odbył pielgrzymkę do Mekki) reprezentujący muzułmańskiego uczonego w białych szatach
i czerwonym fezie, który dokonuje rytualnych ablucji, po czym siada i przebiera paciorki różańca. Uczonemu towarzyszy często jego druga żona – Bagwariya, niemuzułmanka i nie-Hausanka. Klasyfikowana jest jako czarny duch, bowiem wywołuje
choroby i nie przestrzega muzułmańskich zasad żywieniowych. Innym popularnym
duchem jest Barahaza, uosabiająca fulańską kobietę. Zakłada ona biały strój, srebrne
bransoletki i chustę na głowę, z której zwisają muszelki kauri. Podczas transu medium imituje gesty dojenia krowy i ubijania tłuczkiem masła w rytm muzyki. Jest
onieśmielona, otoczona zebranym tłumem, wystraszona, często powstrzymywana
przed ucieczką. Najczęściej milczy, zaś gdy odpowiada na zadane pytania, jej mowa
przesiąknięta jest zapożyczeniami z języka fulfulde30. Nawiedzona przez ducha Kuturu (Trędowaty) kobieta koślawi palce, zaciska usta i wyje z bólu niczym osoba
trędowata. Nie może chodzić, czołga się po ziemi z powyginanymi nogami oraz błaga
o jałmużnę. W końcu zaczyna gwałtownie pocierać łokciami o ziemię lub uderzać
się w głowę i obijać całe ciało zdeformowanymi dłońmi. Jej zachowanie, kiedy ciągle
próbuje wycierać nos i pokazuje nieustanne swędzenie, ma wyraźne znaczenie symboliczne i interpretowane jest jako znak władzy ducha Kuturu nad jej ciałem.
Inne kobiety, nawiedzone przez ducha Kure (Hiena), który uważany jest za patrona pięściarzy, zaczynają się boksować i zjadać kości, naśladując przy tym odgłosy wydawane przez symbolizowane zwierzę. Krążą także ze złością wokół muzyków, srożąc
29
30
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L. Kolankiewicz, op. cit., s. 68.
Fulanie są grupą etniczną zamieszkującą kilka państw Afryki Zachodniej, w tym północną część
Nigerii. W większości wyznają islam oraz posługują się językiem fulfulde i hausa. Ich głównym
źródłem utrzymania jest hodowla bydła i kóz. Por. G. Furniss, Theatre and Mimesis [w:] Poetry, Prose
and Popular Culture in Hausa, London 1996, s. 95.
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się na zebranych. W tym momencie rola uczestników przedstawienia, obserwujących
je z bliska, jest niezmiernie ważna. Widownia może włączyć się do akcji i spontanicznie
reagować, nawet wpaść w panikę, gdy „hienie” uda się zerwać z uwięzi. Potwierdza to
rytualno-teatralną naturę przedstawienia, w którym performer jest silnie utożsamiany
z postacią, a granica między fikcyjnym światem a rzeczywistością zdaje się rozmywać.
Jorubskie egungun – trans jako droga ku przodkom
Widowiska kulturowe egungun mają swoje źródło w kulcie, którego centralny punkt
stanowi dokonanie aktu reprezentacji w formie występów tancerzy w maskach
przekazujących pełnię kulturowych wartości i jorubskich wierzeń31. Tradycje wykonywania drewnianych masek zoomorficznych i antropomorficznych posiadają
odzwierciedlenie w obrzędowości Jorubów, jak również innych sferach działalności
artystycznej, w tym w literaturze i współczesnym teatrze32. Momentem kulminacyjnym widowiska jest ekspresyjny trans postaci ubranej w maskę, wielowarstwowy kostium i nakrycie głowy. Występ odgrywany jest przez młodych mężczyzn, członków
stowarzyszenia egungun, do którego kobiety nie należą33. Rekrutacja do tej grupy
następuje po zasięgnięciu opinii wyroczni Ifa34. W transie członkowie stowarzyszenia reprezentują bóstwa przybyłe z zaświatów i duchy (na przykład zmarłych podczas
ceremonii pogrzebowych), zwierzęta mityczne znane z tradycji oraz osoby dyskryminowane w społeczeństwie.
W języku joruba słowo egungun oznacza „kość”, „szkielet”; tancerz w masce uważany jest za człowieka przybyłego z krainy zmarłych i stanowi medium umożliwiające oglądanie tego, co niewidzialne, czyli duchów35. Wszelkie maski użyte podczas
widowiska są stałym elementem zinstytucjonalizowanego kultu, a noszące je postaci
stanowią wcielenie duchów zmarłych przodków i posiadają niematerialną siłę o symbolicznym znaczeniu, zwaną po jorubsku asze, która wzmacnia więzi ze zmarłymi,
tworząc wspólnotę opartą na duchowości i jedności. Siła ta staje się widzialna dla
obecnych dzięki opętaniu jakiejś istoty ludzkiej. Medium wybrane spośród żyjących
potomków ma przywilej bycia dosiadanym (gùn), czyli stania się wehikułem dla
bóstw orisza, powracających na ziemię i odbierających cześć od żyjących pokoleń36.
31
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M. T. Drewal, Yoruba Ritual. Performers, Play, Agency, Bloomington 1992, s. 94.
Często obrazowane są pyski lampartów, małp, krokodyli, węży, żółwi, przy czym każdemu zwierzęciu przypisana jest do odegrania własna rola.
D. O. Makinde, Potentialities of the Egúngún festival as a tool for tourism development in Ogbomoso,
Nigeria [w:] C. A. Brebbia, S. S. Zubir, Management of Natural Resources, Sustainable Development
and Ecological Hazards III, Southhampton 2012, s. 589.
Wyrocznia Ifa stanowi podstawę tradycyjnego systemu wróżbiarstwa, wywodzącego się z kultury
religijnej Jorubów. Odpowiednie rytuały wróżbiarskie mogą być odprawiane wyłącznie przez kapłanów, babalawo, którzy posługując się orzechami palmowymi i muszelkami kauri, wydają opinię
i odpowiedź na zapytanie. Wyrocznia jest głosem bóstw z panteonu jorubskiego.
S. Piłaszewicz, Religie Afryki..., s. 168.
L. Kolankiewicz, op. cit., s. 70.
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Wprowadza widzów w tajemniczy świat nadprzyrodzonych zjawisk, a jednocześnie
przenosi jego elementy do rzeczywistości i życia społecznego. Duch przybywa na
ziemię, aby skontrolować postępowanie mieszkańców wioski lub miasta, może także
zabrać ze sobą osoby powodujące konflikty społeczne i napomnieć despotycznego
władcę. Podczas pogrzebów w kulcie tym przekazywane są wiadomości od zmarłych, w których informują oni krewnych, jak trafili w zaświaty. W zamian żałobnicy
goszczą medium jedzeniem. Sami jednak oddalają się, bo nie mogą obserwować posilających się masek, gdyż może to spowodować czyjąś śmierć. Co więcej, tancerzom
przypisuje się szczególną zdolność wykrywania wiedźm – mogą oni je ujarzmiać lub
uspakajać, dzięki czemu uzyskują ich zgodę i przychylność wobec przedsięwzięć podejmowanych przez członków lokalnej społeczności.
Kult ten uznaje się za stale aktualizowany przejaw wiary Jorubów, umiejscawiający zmarłych w sferze duchowości tej społeczności37. Maski (alagabaa) i kostiumy
noszone są jedynie przez osoby wtajemniczone i nakładanie ich powoduje transformację pozostającego w transie, który podobnie jak w widowisku hausańskim tymczasowo zapomina o swojej ludzkiej osobowości, a przyjmuje tę związaną ze światem
duchów38. W trakcie właściwego występu wybrańcy przebrani są w długą, uplecioną
z trawy szatę lub alaari, czyli czerwoną tunikę w wąskie pasy39, zaś ich maska charakteryzuje się długim, spiczastym nosem i wąskimi ustami, przybierając często zoomorficzny kształt ‒ na przykład głowy zwierzęcia. Do obszernych masek doczepiane
zostają strusie pióra czy koraliki. Rytualno-improwizacyjne działanie tancerzy polega
na przejściu przez miasto, skakaniu i kołysaniu się. Uprzednio wprowadzają się oni
w stan upojenia alkoholowego przy pomocy ogogoro, lokalnie wytwarzanego ginu.
Następuje wówczas moment transu, który stanowi przeniesienie do sfery sacrum,
czyli tego, co „święte, czcigodne, otoczone kultem, i zarazem tego, co przeklęte, przeznaczone na zatracenie, poświęcone mocom podziemnym”40. Aktowi ucieleśnienia
duchów przez media towarzyszy także taniec oraz wydawanie piskliwych dźwięków
naśladujących głos przedstawianych postaci. Ich gardłowe odgłosy świadczą o pozaziemskim pochodzeniu. Potwierdza to wiara Jorubów w to, iż zmarli mówią przez
nos lub krzyczą. Strukturę narracyjną w transie stanowi wyśpiewany tekst, który nie
zawsze odpowiada przyczynowo-skutkowej logice. Gra polega na wywołaniu pewnych uczuć, imitacji, aluzyjności. Wszystkie elementy widowiska wskazują na wartościowane przez Jorubów role społeczne, obnażając i ośmieszając te, które mogłyby
zagrozić spójności i stabilności wspólnoty. Treść przykładowych pieśni z widowisk
odbywających się w mieście Akesan (w stanie Lagos) i służących „przeżywaniu” występu brzmi następująco:
37
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Uważa się również, iż wpłynęła ona na przetrwanie kultury jorubskiej mimo zagrożeń wynikających
z pierwszych kontaktów kolonialnych z kulturami europejskimi. Por. B. Chylińska, Między kultem
a sceną. Tradycyjny teatr Afryki Zachodniej, „Acta Philologica” 1998, nr 25, s. 18.
Por. S. Piłaszewicz, op. cit., s. 168.
Czerwony kolor tkaniny symbolizuje władzę duchów i moc przodków.
L. Kolankiewicz, op. cit., s. 66.
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Iku ko ni yale wa o e, 			
Arun oni yale wa o e. 			
Mo ti dele, moti dele, Oloje, 		
Mo doje mu o. 				
Ero to ba, ero to ba kuleyin ko te te wa o,
Omo loje, Omoloje, Omoloje o. 		

Śmierć nie przyjdzie do naszego domu,
Choroby nie przyjdą do naszego domu.
Byłem w domu Oloje z rodu Egungun,
Przebywałem z Egungun.
Ci, co zostają w tyle, powinni prędko przybyć,
Omoloje, Omoloje, Omoloje.

Ewa wo ese Awo wa o, 		
Ewa wo ese Awo wa, 		
Eee, Ee ara, Ewa wo ese Awo wa.

Przyjdź i bądź świadkiem naszych świętych kroków,
Przyjdź i bądź świadkiem naszych świętych kroków,
Eh, przyjdź i bądź świadkiem naszych świętych kroków.

Egun ile wa ko sako seni kan,
Osa ile wa ko sako seni kan.
Efun omo laye, efun omo laye,
Efun omo laye, komo ose le Baba re o.

Nasz Egun nie jest z nikogo dumny,
Nasze Bóstwo nie jest z nikogo dumne.
Daj dziecku szansę, daj dziecku szansę,
Daj dziecku szansę, by wykonało rytuał Egungun.

Iho ho loo wa o, iho ho loo wa o, 		
Maje obirin o mo e o, 			
Maje obirin o mo e o, Maje obirin o mo e o,
Maje obirin o mo e o, Iho ho loo wa o,
Maje obirin o mo e o, Iho ho loo wa o,
Iho ho loo wa o, Maje obirin o mo e o.

Jesteś nagi, jesteś nagi,
Nie pozwól, by kobieta Cię rozpoznała,
Nie pozwól, by kobieta Cię rozpoznała,
Nie pozwól, by kobieta Cię rozpoznała,
/ jesteś nagi,
Nie pozwól, by kobieta Cię rozpoznała,
/ jesteś nagi,
Jesteś nagi, nie pozwól, by kobieta Cię
/ rozpoznała41.

Media mogą wpadać w trans pojedynczo lub grupowo, niezależnie od pory dnia
czy nocy. Wiąże się z nimi tabu w sferze zachowania, obowiązujące wszystkich,
którzy mieli możliwość ich bezpośredniego spotkania i kontaktu z nimi. Grożenie
tancerzom lub zamiar ich uderzenia, a nawet przypadkowe dotknięcie groziły niegdyś śmiercią. Również kobiety nie mogły krytykować lub naśmiewać się z tancerzy
w maskach ani podważać ich nadnaturalnego charakteru ‒ karą za to była śmierć.
Swoją wyjątkową pozycję medium potwierdzało poprzez bicie i rozpędzanie tłumów
za pomocą kija i bata.
Uzupełnienie wyrażanego publicznie kultu przodków stanowią uroczystości w rodzaju maskarad egungun erin. Powtarzają się one regularnie w czerwcu i trwają zwykle
siedem dni42. Zamaskowane postaci wyłaniają się wówczas z dobrze skrywanych leśnych zakątków i gajów, a następnie przyłączają się do uczty, organizowanej przez lokalną społeczność, podczas której mogą zaprezentować satyryczne skecze. Podobnie
jak w przypadku pojedynczych wystąpień, podczas głównego pokazu przemierzają
ulice miasta z twarzami dokładnie zasłoniętymi wielobarwnymi maskami. Zatrzymują się na placu targowym, dziedzińcu pałacu przedstawiciela lokalnej władzy lub
w centrum miasta w celu odegrania przedstawienia dla większego grona widzów.
41
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O. O. Loko, Song Texts, Theme and Roles of Vocal Music in Egungun Traditional Festival in Akesan, Awori land of Lagos State, „Mediterranean Journal of Social Sciences” 2014, vol. 5, no. 7,
ss. 618–621 [tłum. z j. ang. własne].
Por. S. Piłaszewicz, op. cit., 168.
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Poprzez ekstatyczny taniec, klaskanie, śpiew, składanie ofiar (na przykład z gołębi)
dają oni wyraz swojej komunikacji z siłami nadprzyrodzonymi. W momencie inkarnacji zyskują nową tożsamość, w euforii aktywnie gestykulują, odtwarzają określone
zachowania misterium. Są to jednocześnie środki do kreowania nastroju i budowania
akcji, a także sposób wywołania u odbiorców zamierzonego efektu (współodczuwania, strachu) i sugerowania preferowanych odpowiedzi (oddalanie się od tancerza,
dotyk). Dzięki tym elementom ujawnia się zintegrowanie cech rytuału i performatywnego działania.
Podobną funkcję rytualną i rozrywkową zarazem posiadają humorystyczne widowiska egungun arede, podczas których parodiuje się ludzkie zachowania (częstym
motywem jest naśmiewanie się z nadmiernie wystrojonych kobiet), a także egungun
ijanjuku, wyraźnie różniące się od pozostałych przebiegiem przedstawienia. Mianowicie tancerz, uznawany za wroga wiedźm, ma za zadanie przestraszyć zebranych
obserwatorów: pozostając w transie, dopuszcza się aktów przemocy fizycznej, atakuje
bronią (nożem, szablą ada) i prowokuje widzów. Towarzyszący mu tancerz pomocniczy sam odpiera niektóre ciosy, chroniąc osoby uczestniczące w widowisku.
Spośród wszystkich postaci egungun najbardziej wyróżniają się członkowie grupy
egungun Elewe, wywodzący się ze społeczności Igbomina (podgrupy Jorubów, zamieszkującej stany Osun i Kwara)43. Podczas festiwalu w Ila i Oro Elewe przedstawiają widowisko składające się z tańców akrobatycznych w rytm bębnów zwanych
bata. Dwóch lub więcej performerów odgrywa sceny na ulicach, przy pałacu w mieście Orangun lub przy wejściu do domostwa dostojnika władzy. Nawet w przypadku
zbiorowych wystąpień każdy tancerz improwizuje, ale w ramach określonego repertuaru ruchów przy akompaniamencie głównego bębna. Jego strój cechuje się tym, iż
jedno ramię oraz obie stopy są nagie, co pozwala na większą możliwość ruchu.
Przedstawienia egungun przybierają wiele form, różniących się przebiegiem maskarady czy kostiumem postaci44. Niektórzy tancerze w bogato zdobionych maskach
jedynie się kołyszą, inni zaś tańczą gwałtownie. Ich ciała są całkowicie zasłonięte
przez kostium reprezentujący sprecyzowaną postać przodka. W mieście Owo wyróżnia się trzy typy egungun, noszących kolejno nazwy: Ijamuja, Ede, Egunre. We wspólnej paradzie performerzy ruszają szybkim krokiem, przemierzając ulice i wymachując
przy tym miotełkami w celu oczyszczenia miasta i pozbycia się złych duchów. Przygotowują tym samym drogę kolejnym grupom – Ede i Egunre. Grupy te nie mogą
się ze sobą spotkać, tańczą zawsze osobno.
Ede noszą stroje zdobione świeżymi liśćmi palmowymi oraz kolorowe nakrycia
głowy z piór, podczas gdy kostium Egunre posiada mniej palmowych dodatków,
natomiast tancerz ma przymocowaną do głowy rzeźbioną drewnianą maskę, przyozdobioną piórami, często kształtem przypominającą tradycyjny kapelusz chroniący
przed słońcem. Elementy stroju, jak również wszelkie akcesoria używane podczas
przedstawień mają wartość symboliczną. Przykładowo farbowana tkanina noszona
43
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Por. P. Harper, Dance In Nigeria, „Ethnomusicology” 1969, vol. 13, nr 2, s. 286.
Por. ibidem, s. 284.
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przez niektórych aktorów wyrażała przynależność do danego rodu, z którego wywodzili się tancerze. Ede może pojawić się ze swoim występem w ciągu dnia, zaś
Egunre – głównie nocą. Aktorzy wędrują po mieście, odwiedzają domostwa i zbierają
drobne datki przede wszystkim od bezpłodnych lub ciężarnych kobiet, które modlą
się o dziecko lub pomyślny poród. Pieśni towarzyszące tańcom są często formułami
magicznymi wplecionymi w przysłowia jorubskie. Każdy tancerz podąża za rytmem
uderzeń bębnów, gongów i grzechotek sekere. Ruch charakteryzuje się dowolnością
stylu, ale w ramach przyjętych zasad związanych z krokami tanecznymi kongwe oraz
obrotami ema.
Widowiska te posiadają cechy strukturalne karnawału i baletu, są dramatyczną
aktualizacją zdarzeń mitycznych. Pojawia się także satyra oraz element intrygi zawarty
w śpiewie oraz muzyce, a także upodobanie tancerzy do stosowania nieprzyzwoitych
mimetycznych żartów, docenianych jednak przez widzów. Taniec obejmuje z kolei
akcję sceniczną. Tancerz ucieleśnia ducha poprzez maskę, a przy tym gra określoną
rolę, wprowadzając się w trans. Jak twierdzi Bożenna Chylińska, opętanie to stanowi
element gry deformujący rzeczywiste formy kultowe, o czym świadczy jeden z istotnych aspektów kultu egungun, jakim jest wiązanie teatru żywego (defilady masek,
tańców, scen opętania) z teatrem granym, oraz z występem grupy żonglerów45. Osoby
pozostające w transie egungun uważa się więc za strażników tradycyjnych struktur
społecznych i sfery moralności społeczeństwa jorubskiego. Widowiska te pozostają
bowiem w świadomości Jorubów istotnym elementem kultury i tożsamości, znajdującym ważne miejsce w sferze znaczeń i symboli.
Podsumowanie
Przykłady opisanych powyżej widowisk, których wiodącym elementem jest trans,
mają na celu ucieleśnienie głównych aspektów symbolicznych w obrębie danej kultury – hausańskiej lub jorubskiej. Ponadto zorganizowane są przez konkretnych wykonawców, dla zgromadzonej widowni, zgodnie z przewidzianym przebiegiem oraz
w określonym miejscu i czasie, co sprawia, że spełniają najważniejsze kryteria strukturalne rytuału46. Niewątpliwie naistotniejszym dostrzegalnym, choć niematerialnym, atrybutem tancerza będącego w transie w porównywanych widowiskach jest
przemiana wewnętrzna artykułowana na zewnątrz – ku uczestnikom kultu ‒ i wyrażająca działanie na rzecz wspólnoty. Jednakże warto zwrócić uwagę na różnice między
tymi widowiskami. W przypadku hausańskiego wasan bori jako media nadrzędną
rolę odgrywają kobiety uosabiające postaci takie jak duchy negatywne (trędowatęgo,
pięściarza), zaś u Jorubów tancerze wywodzący się ze zmaskulinizowanych stowarzyszeń poddawani są wpływowi duchów zmarłych czy zwierząt. W obu widowiskach uwidacznia się szczególna afirmatywność względem zarówno nawiedzonych,
jak i samych postaci, w które wcielają się media. Co więcej, przebieg tych widowisk
45
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Por. B. Chylińska, op. cit., s. 18.
Por. R. L. Grimes, Beginnings in Ritual Studies, Waterloo 2013, ss. 67‒93.
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wskazuje na płynne połączenie rytuału i działania performatywnego, a także trwałość
i jednoczesne negocjowanie ich założeń w stosunku do współczesnych realiów społecznych i religijnego pluralizmu Nigerii.
Stosowane przez antropologów narzędzia metodologiczne pozwalają uchwycić
istotę transu, jednak warto pamiętać, że należy on do sfery doświadczeń i przeżyć,
często wymyka się stałym analitycznym ramom. Termin „trans”, mimo różnorodności konotowanych przez niego znaczeń i szeregu możliwości jego interpretacji, służy
ponadto identyfikowaniu zjawisk kulturowych z zakresu religii, widowisk i innych
praktyk kulturowych, bowiem „w kulcie nie ma nauczania i pouczania – jest ofiarne
wtajemniczenie i służba. W kulcie nie opowiada się o bogach – w kulcie doprowadza
się do spełnienia epifanii”47.
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Summary
The Phenomenon of Trance in Cultural Performances of Wasan
Bori and Egungun in Nigeria. A Comparative Analysis

The main subject of this research is the phenomenon of trance as a method of communication with spirits and deities, and a culmination of cultural performances that
situates the performer and the participants at the border of a ritual and performative actions. The intention of the author is to present a comparative analysis of two
performances from Nigeria: Hausa wasan bori and Yoruba egungun, which derive
from the spirit possessions and ancestors’ cult. Moreover, the brief description of
the specificity of these performances will be provided, as well as components, which
include dance, music, song, costume, and the figure of the dancer, who experiences
trance, communicating the core values associated with the religion of Hausa and
Yoruba societies.

Marta Anna Zabłocka

Traumy, lęki i koszmary
kolonizatorów. Motywy oniryczne
w indyjskich opowiadaniach
Rudyarda Kiplinga
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rudyard Kipling to nie tylko ikona literatury kolonialnej. To bystry obserwator życia
i jego dokumentalista, pisarz z warsztatem dziennikarskim specjalizujący się w formach
krótkich. Wczesna twórczość autora Księgi dżungli, zaliczana do etapu ironicznego1,
cechuje się niestabilnością sądów, które będąc przenikliwe, pozostają zachowawcze.
Jego spostrzeżenia charakteryzujące wielokulturową społeczność Indii Brytyjskich są
przy tym mieczem obosiecznym, którym atakuje tak lokalną, indyjską kulturę i jej
zwyczaje, jak i brytyjskiego kolonizatora wraz z wprowadzonym przez niego prawem.
Jest to pisarz wyjątkowo niejednoznaczny, co ekscytuje w szczególności współczesnych
badaczy, otwierających się na reinterpretacje twórczości „barda kolonializmu”2.
Dla wczesnych opowiadań Kiplinga, publikowanych w prasie brytyjskiej wydawanej w Indiach, przede wszystkim w „The Civil and Military Gazette”, motywy oniryczne są bardzo charakterystyczne. Jego bohaterowie często funkcjonują
w stanie delirycznym, ich postrzeganie świata jest zaburzone przez gorączkę, stres
lub środki odurzające. W takim stanie szczególnej wrażliwości percepcyjnej autor
Kima pozwala dostrzec im to, co w oficjalnym dyskursie kolonialnym było wypierane: samotność, lęk przed Innością, poczucie osaczenia przez nieznaną kulturę
oraz znużenie. To ostatnie powodowane jest z jednej strony uciążliwym klimatem,
do którego Europejczykowi ciężko przywyknąć, z drugiej natomiast hermetyczną
i stosunkowo nieliczną, zdecydowanie męską społecznością kolonizatorów, grono
których, w niesprzyjających okolicznościach, narażone było w sposób szczególny na
rozwój licznych patologii. Pod płaszczem półświadomych przywidzeń, gorączkowych
majaczeń i stanów zaburzonej władzy nad zmysłami bohaterowie Kiplinga opisują
Indie nie takimi, jakimi chcieliby je widzieć czytelnicy zachodni, ale tak, jak postrzegał je Brytyjczyk mieszkający i pracujący w tej części świata. Metafory snu i iluzji
1
2

Por. E. Kurowska, Recepcja literatury angielskiej w Polsce, 1932‒1939, Wrocław 1987, ss. 163‒164.
Wśród interesujących prac warto wymienić chociażby B. J. Moore-Gilbert, Kipling and Orientalism, Londyn 1986; H. Pike Bauer, Rudyard Kipling. A study of Short Fiction, Nowy Jork 1994;
J. A. McClure, Kipling and Conrad: The Colonial Fiction, Cambridge 1981.
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stanowią dla Kiplinga – autora anglo-induskiego3 – tarczę, za którą ukrył gorzką
prawdę o funkcjonowaniu największego imperium XIX wieku. Artykuł ten będzie
przyczynkiem, omawiającym z konieczności pobieżnie – ze względu na obszerność
tematu – rolę motywów onirycznych oraz iluzji i halucynacji we wczesnych opowiadaniach Kiplinga.
W eseju skupię się na trzech historiach, w których pojawiają się omawiane motywy i które są reprezentatywne dla grupy tekstów pisanych przez autora do lokalnej
prasy podczas jego pobytu w Indiach Brytyjskich. Będą to Brama Stu Westchnień
(1884 r.), Riksza-widmo (1885 r.) oraz Dziwna przygoda Morrowbie Jukesa (1885 r.).
Każde z opowiadań realizuje motyw oniryczny w inny sposób. Bohaterowie bowiem
odpowiednio: doznają narkotycznych wizji, obcują z niematerialnymi projekcjami
wyobraźni oraz doświadczają koszmarów, które dzieją się na pograniczu jawy i snu.
Społeczność białych kolonizatorów zamieszkująca Indie Brytyjskie odczuwała silną
odrębność wobec Brytyjczyków z Wysp – ich cechą dystynktywną były przede wszystkim problemy oraz lęki nieznane mieszkańcom Starego Kontynentu. Służba w administracji kolonialnej łączyła się bardzo często z koniecznością opuszczenia bliskich,
a niesprzyjające warunki klimatyczne wpływały na to, że na przeprowadzkę do Indii
decydowało się niewiele kobiet. Dzieci natomiast, ze względu na wysoką śmiertelność,
we wczesnym wieku odsyłane były na Wyspy Brytyjskie. Utrudniało to kolonizatorom
zakładanie rodzin oraz prowadziło do wypaczenia więzi i ról społecznych, do istnienia których byli przyzwyczajeni, a w konsekwencji – co stało się częstym motywem
indyjskich opowiadań Kiplinga – do depresji. Lęk przed samotnością, wykluczeniem
z klaustrofobicznie wąskiej społeczności białych i uzależnienie od niej wpływały na
eskalację uprzedzeń ideologicznych oraz rasowych żywionych wobec Indusów. Praca
na terenie kolonii dla niewielu była wyróżnieniem – pisarze brytyjscy częściej patrzą
na nią jak na wygnanie, po którym powrót na łono ojczyzny również nie daje ukojenia
– Anglo-Indusi bowiem na zawsze pozostawali naznaczeni doświadczeniem kolonizatorskim, stawali się dla mieszkańców Wysp przesiąkniętymi Innością Obcymi4.
Życie codzienne Anglo-Indusów napiętnowały również traumy historyczne (powracający wątek powstania Sipajów), nieustanne starcia kulturowe między Europejczykami narzucającymi swoje prawa a mieszkańcami Indii (zarówno hindusami, jak
i muzułmanami), liczne wojny toczone na obrzeżach imperium oraz ambiwalentny
stosunek do polityki Londynu, krytykowanej przez Brytyjczyków z Cesarstwa Indyjskiego5. Prowadziły one do zachwiania mitu imperium i lęku przed rekolonizacją6.
3
4

5
6
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Anglo-Indusami nazywam w artykule białych Brytyjczyków mieszkających w Indiach, a Indusami – rodzimych mieszkańców Indii, gdy w omawianym kontekście wyznawana przez nich religia nie ma znaczenia.
O doświadczeniu tym w kontekście opowiadań Kiplinga obszernie pisze m.in. B. J. Moore-Gilbert,
H. Pike Bauer oraz D. C. R. A. Goonetilleke, Colonial Neurosis: The Young Kipling, „Kipling Journal” 1974, nr 41/190.
Por. B. J. Moore-Gilbert, op. cit., ss. 112‒115.
Najbardziej znanym utworem literackim podejmującym ten problem jest Dracula Brama Stokera, powieść zbudowana wokół metafory Obcego, którego celem jest zburzenie brytyjskiego ładu
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Kipling czyni bohaterów będących narratorami omawianych w tym artykule opowiadań Anglo-Indusami z krwi i kości, którzy podzielają społeczne troski i obawy,
borykają się z typowymi dla białego mieszkańca Indii problemami oraz obdarzeni są
stereotypowymi kolonizatorskimi przywarami.
„Kipling and Dreams”
Gdyby założyć, że utwory Kiplinga służą wyłącznie przepracowaniu tych traum, interpretatorzy bardzo spłyciliby ich wymowę. Kluczem psychoanalitycznym próbowała otworzyć je w jednym z esejów opublikowanych na stronie Kipling Society
Mary Hamer. W tekście Kipling and Dreams proponuje ciekawą – lecz nie do końca
przekonującą i wyczerpującą – analizę motywu snu w opowiadaniach autora Księgi
dżungli7. Interpretując wybrane opowiadania Kiplinga (warto dodać – pochodzące
z różnych okresów twórczości autora), w których pojawia się motyw snu, odurzenia
lub halucynacji, powołuje się ona bardzo często na wątki psychobiograficzne, czytając analizowane teksty przez pryzmat traumatogennych doświadczeń autora i widząc
w nich – moim zdaniem bardzo często na wyrost – autotematyczne projekcje lęków
i urazów z przeszłości. W analizach o mocnym rysie freudowskim pisze między innymi o odreagowywaniu traum dzieciństwa i wczesnej młodości spędzonej na Wyspach
Brytyjskich. Czy słusznie?
Kipling, jako autor racjonalnie podchodzący do swojej twórczości, sceptycznie i niechętnie odnosił się do nowatorskich w owym czasie pomysłów Zygmunta
Freuda8. I chociaż zwrócenie uwagi przez Hamer na młodzieńcze nieprzyjemne doświadczenia laureata Nagrody Nobla – w szczególności związane z jego powrotem na
Wyspy Brytyjskie – jest niepozbawione racji9, interpretacja fabuł wykorzystujących
wątki oniryczne za pomocą innych narzędzi krytycznych wydaje się bardziej przekonująca. Motyw snu, halucynacji czy – szerzej – omamów wywołanych chorobą lub
narkotykami interpretowany może być, jak dowodzą współcześni badacze twórczości autora Kima, jako projekcja lęków imperialistów10 (Dziwna przygoda Morowbie
Jukesa) lub też stanowić swoiste medium fabularne, za pomocą którego w sposób
niezobowiązujący i atrakcyjny autor ma możliwość opisania problemów oraz patologii nękających społeczność anglo-induską (Riksza-widmo, Brama Stu Westchnień). To
nie sam Kipling więc ‒ i nie jego jednostkowe przeżycia stanowią temat omawianych
opowiadań. Autor skupia się bowiem na pokazaniu doświadczenia wspólnotowego.

7
8
9
10

społecznego ‒ por. S. Arata, The Occidental Tourist: Dracula and the Anxiety of Reverse Colonisation,
„Victorian Studies” 1990, nr 4.
Por. M. Hamer, Kipling and Dreams [on-line:] http://www.kiplingsociety.co.uk/rg_dreams.htm
[23.02.2016].
Por. ibidem.
Por. ibidem.
Por. D. C. R. A. Goonetilleke, op. cit. Wymowę taką mają również niemal wszystkie prace i komentarze krytyczne publikowane w Wielkiej Brytanii od lat 60. XX wieku, które stanowczo zrywają
z prezentowaniem Kiplinga jako bezkrytycznego apologety polityki brytyjskiej.
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Narkotyczne ukojenie i ucieczka w nieświadomość
„Rzecz niniejsza nie jest moim utworem”11 – rozpoczyna Kipling opowiadanie Brama
Stu Westchnień (The Gate of the Hundred Sorrows), opublikowane przez niego po raz
pierwszy w „The Civil and Military Gazette”. Już na samym wstępie narrator dystansuje się do swojej opowieści – snuta przez niego historia jest, jak wiele innych opowiadań Kiplinga, historią relacjonującą cudzą opowieść, co w (mniej lub bardziej)
zgrabny sposób tworzy dystans między narratorem a samą narracją, zapewniając
jednocześnie bufor bezpieczeństwa autorowi, który w sposób umownie bezstronny
może podejmować problemy niewygodne, w usta bohaterów wkładając kwestie moralnie wątpliwe lub politycznie problematyczne. To charakterystyczny, manieryczny
zabieg retoryczny, który z jednej strony tworzy pozory zabezpieczenia autora (narratora) przed ryzykiem utożsamienia z bohaterem, a z drugiej wprowadza intymny
nastrój „sytuacji klubowej” charakterystycznej dla społeczności anglosaskich, w której opowieść oraz sama czynność opowiadania pełnią funkcję integrującą i animującą
życie lokalne12.
Brama Stu Westchnień, czyli przedśmiertna spowiedź palacza opium, nie ma charakteru umoralniającej przypowieści – to raczej obrazek z życia Anglo-Indusów o silnym akcencie nostalgicznym13. Pod płaszczykiem historii uzależnienia opowiada
o niezrealizowanej potrzebie bezpieczeństwa i tęsknocie do spokoju, jest ilustracją
emocjonalnej destabilizacji, do której doprowadza służba w administracji kolonialnej. Stan deliryczny, w który z premedytacją wprowadza siebie bohater, nie służy
poszukiwaniu odpowiedzi na metafizyczne tajemnice; wizje opiumisty pozwalają na
podważenie ograniczeń percepcyjnych stawianych człowiekowi, mają w sobie coś
z eskapistycznego eksperymentu. Nie przerażają jednak, a intrygują – Kipling odkrywa za ich pośrednictwem nowy język opisu rzeczywistości. „Wspomnienia indyjskiego opiumisty”14 są przy tym wszystkim przygnębiającym dokumentem beznadziei,
11
12

13

14
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R. Kipling, Brama Stu Westchnień [w:] idem, Gawędy z pod Himalajów, tłum. J. Birkenmajer, Poznań 1930, ss. 285‒294. Wszystkie cytaty z utworu pochodzą z tego wydania.
Cechą charakterystyczną kultury brytyjskiej jest idea klubów, która przeniesiona z rodzimego gruntu na grunt kolonialny kwitnie, lecz rozwija się w nieco innym kierunku niż na Wyspach. Silnie
zmaskulinizowane społeczeństwo kolonizatorów podniosło rangę klubu do najważniejszej instytucji
społecznej, która nie tylko sankcjonuje pozycję danego kolonizatora wśród rodaków, ale jest też jest
gwarancją istnienia ładu społecznego, rozumianego według europejskich norm. Spędzanie czasu
w klubie ze współkolonizatorami staje się w ten sposób nie tylko elementem kultury ‒ jest także
ilustracją relacji kolonialnych w mikroskali. Wykluczenie z klubu łączyło się z faktycznym wykluczeniem ze społeczeństwa anglo-induskiego.
Innym, ciekawym przykładem opowiadania, w którym opium odgrywa ważną rolę, jest tekst The
Bridge-Builders (1893 r.) – konstruktorowi mostu pod wpływem narkotyku objawiają się w nim
indyjscy bogowie.
Skojarzenie z kultowym utworem Thomasa de Quinceya Wyznania angielskiego opiumisty nie jest
bezpodstawne. Andrew Lang, apologetyczny krytyk Kiplinga, miał powiedzieć, że autor Księgi
dżungli opowiadaniem Brama Stu Westchnień „pobił de Quinceya na jego własnym gruncie” – za
Notes on ‘The Gate of the Hundred Sorrows” [on-line:] http://www.kiplingsociety.co.uk/rg_hundredgate1_p.htm [23.02.2016], tłum. własne – M. Z.
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która ogarnia kastę kolonizatorów – pokazują stopniowy proces degeneracji, w sposób przejmujący kończący się ironicznym wyznaniem o pragnieniu śmierci. Bohater
marzy, by podczas ostatniego seansu opiumistycznego właściciel lokalu podał mu
niezanieczyszczony narkotyk najwyższego sortu:
O, pragnąłbym umrzeć [...] na czystej, chłodnej rogóżce, trzymając w ustach fajkę nabitą dobrym gatunkiem opium. [...] Do niczego nie przywiązuję wielkiej wagi – pragnę
jedynie, żeby Cyn-Ling nie wpakował mi wówczas otrąb do Czarnego Dymu15.

Uzależnienie białego kolonizatora od opium, używki wschodniej, staje się również symbolem jego zatracenia w obcej kulturze – czy precyzyjniej: obcych kulturach.
Stałymi bywalcami Bramy Stu Westchnień, przybytku prowadzonego przez – nomen
omen – Chińczyka, są bowiem przedstawiciele wielu nacji, wyznawcy różnych religii,
kobiety i mężczyźni. Narrator wylicza, i wielokrotnie podkreśla w toku opowieści, że
swoistą ponadkulturową, międzykastową wspólnotę opiumistów tworzyli imperialni
urzędnicy z Wysp Brytyjskich, Chińczyk, lokalna przekupka z bazaru, angielski „adwokat-włóczykij”, „Eurazyjczyk z Madrasu”, dwóch „Persów lub Afgańczyków” oraz
„kobieta mieszanej rasy”. Kameralną społeczność palaczy opium jednoczy ten sam cel
– chęć odurzenia się dającego ułudę ucieczki od rzeczywistości oraz potrzeba reakcji
na niemożliwą do uśmierzenia tęsknotę za wolnością i brakiem ograniczeń narzucanych przez imperialne prawa, kodyfikujące system społecznych podziałów i represji.
Ze względu na zróżnicowanych gości lokalu pozostaje on jakby eksterytorialny ‒ to
apolityczna enklawa na mapie Imperium, przytułek dla odrzuconych oraz tych, którzy dobrowolnie rezygnują z funkcjonowania w kolonialnej machinie.
Co widzi odurzony opiumista w narkotycznym pół-śnie, że nieustannie do niego
tęskni? Wydawałoby się, nic niezwykłego – w ascetycznie wyposażonej palarni znajdują się tylko leżanki z wyhaftowanymi smokami, które w wizjach zaczynają toczyć
ze sobą bój, oraz posąg wschodniego bóstwa:
Przy dopaleniu się trzeciej fajki smoki te zawsze zaczynały się ruszać i walczyć ze sobą. Przyglądałem się im nieraz długo, przez wiele, wiele nocy. Tym sposobem regulowałem liczbę
wypalonych fajek. Dziś muszę ich wypalić dwanaście, by smoki te w ruch wprawić. [...]
[Bożek] czasami późno w nocy on mieni się najprzedziwniejszymi barwami – to błękitną,
to zieloną, to czerwoną [...] a przewraca oczyma i tupie nogami jak czart wcielony16.

To wszystko. Monotonne wizje opiumiczne nie dostarczają silnych podniet intelektualnych ani zmysłowych. Są lekarstwem na coś, co moderniści nazwą spleenem.
Dają poczucie spokoju i ‒ co dla narratora najważniejsze, powtarzane w toku opowieści wielokrotnie ‒ bezczasowości. Opium, będące w czasach Kiplinga powszechnie stosowanym lekarstwem uśmierzającym ból, w zmęczonym kolonizatorze uśmierza poczucie zniewolenia przez system, który sam wprowadził i któremu podlega.
15
16

R. Kipling, Brama..., s. 294.
Ibidem, ss. 291‒292.
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Chociaż bohater opowiadania przedstawia w nim swoją prywatną drogę do wolności,
jego życiorys sprzed popadnięcia w uzależnienie oraz doświadczenia są typowe dla
dużej grupy społeczeństwa anglo-induskiego. Zmęczenie spowodowane rzeczywistością, w której przyszło mu żyć, sprawia, że świadomie poddaje się autodestrukcji.
Grzech i pokuta
Kipling nie pozostał obojętny na epokową fascynację spirytualizmem (Haunted Subalterns, The House Surgeon). Jak jednak zauważa Hamer, w dojrzałych opowiadaniach autora Kima sen oraz doświadczenia pozazmysłowe „nie są sposobem ucieczki
od rzeczywistości, ale drogą dotarcia do wiedzy, która w innym razie pozostałaby
nieosiągalna”17. To uwaga bardzo istotna – widzenia będące wynikiem halucynacji
i doświadczenie świata ponadnaturalnego przez bohaterów opowiadań (także tych
najwcześniejszych, publikowanych w „The Civil and Military Gazette”) nie mają
szokować czytelników, nie służą prostej rozrywce. Ze względu na to Kipling, mimo
ostatnich prób wydawniczych, nie powinien być sklasyfikowany jako autor opowiadań grozy18. Rzeczywiście, publikowane w prasie nowele, takie jak Riksza-widmo
(The Phantom Rickshaw) czy Dziwna przygoda Morrowbie Jukesa (The Strange Ride of
Morrowbie Jukes) estetycznie i fabularnie nawiązują do poczytnych opowieści Edgara
Allana Poego19, jednak ich silne zakorzenienie w realiach anglo-induskich zwraca
uwagę czytelnika raczej na kontekst społeczno-kulturowy funkcjonowania zjawisk
ponadnaturalnych niż na niesamowitość sensu proprio.
Riksza-widmo to jeden z najbardziej znanych utworów Kiplinga. Tytułowa riksza
jest niczym innym jak projekcją wyrzutów sumienia, halucynacją generowaną przez
umysł niewiernego kochanka, Jacka Pansaya, którego duch odrzuconej kobiety –
pojawiający się zawsze w tej samej, czarno-żółtej rikszy – stopniowo doprowadza do
obłędu. Ironia w warstwie językowej sprawia jednak, że opowiadanie nie jest „prostą
historią o duchach [...] a źródło wizji, które bohater ma na jawie, pozostaje w sferze
niedopowiedzenia”20. Kipling, dzięki subtelnemu podejściu do tematu, manipuluje czytelnikiem – raz przekonując go o psychofizycznych dolegliwościach bohatera,
a innym razem przedstawiając Pansaya jako ofiarę zemsty sił nadprzyrodzonych: „Dla
przyjemności czytelników Kipling moderuje poziom odczuwanego przez nich strachu – strachu przed obcymi siłami, które są nieznaną częścią znanego nam świata
oraz strachu przed siłą ludzkiego umysłu, który pozostaje podatny na wpływy”21.

17
18
19
20
21
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Widmo prześladujące bohatera „materializuje się” tylko przed jego oczami, on
sam natomiast, niepewny co do źródła pochodzenia zjawiska, długo próbuje je racjonalizować22. W swoim wywodzie (spisanym w formie pamiętnika dla byłej narzeczonej), relacjonuje przebieg choroby, a nie mogąc znaleźć jej wytłumaczenia, stawia się
w pozycji ofiary „sił piekielnych”:
Okropna rzecz dostać się żywym w krainę zmarłych, gdy się zaledwie przebyło połowę
życia. [...] Miejcie nade mną litość choćby z powodu mojej „halucynacji”, bo wiem, że
nigdy nie uwierzycie w to, co napisałem. A przecież jeżeli kiedy uśmierciły kogo Potęgi
ciemności – ja jestem tym człowiekiem23.

Dla nadrzędnego narratora opowiadania (ang. super-narrator) – gdyż historia ta
ma strukturę narracyjną analogiczną do Bramy Stu Westchnień – zachowanie Jacka
Pansaya i jego przywidzenia spowodowane są niczym innym jak tylko indyjskim
klimatem i pracą w administracji kolonialnej:
Klimat w Indiach bywa nieraz zgubny, a ponieważ [...] jedyną swobodą jaką ci dają jest
prawo do nadobowiązkowych godzin bez widoków na podziękę ze strony zwierzchników, zdarza się, że ludzie padają w pół drogi i kończą na tym, że w głowach ich powstaje
taki zamęt, jak w przenośniach niniejszego rozdziału24.

Metatekstowy, wieloznaczny, sarkastyczny wtręt jest mrugnięciem oka do czytelnika anglo-induskiego, do którego to w końcu w pierwszej kolejności Kipling opowiadanie to adresował. Czymże jest bowiem grzech nieodpowiedzialnego romansu
znudzonego pracownika indyjskiej administracji wobec niemoralności i skandali towarzyskich, w których uczestniczą biali wczasowicze popularnych uzdrowisk u stóp
Himalajów? Każdy z nas może stać się Pansayem, wydaje się ostrzegać Kipling i z ironicznym uśmiechem snuje fabularyzowane fantazje na temat zdemoralizowanych
białych elit w Indiach.
Koszmary kolonizatora
Przewrotną – i wyjątkową na tle całej twórczości Kiplinga – fantazją jest również
Dziwna przygoda Morrowbie Jukesa – opowiadanie będące zapisem tortury psychicznej kolonizatora, spełnienia jego rekolonizacyjnych lęków. Jest to swoiste studium
halucynacji, jakich w dorobku autora Kima wiele25. Louis L. Cornell nazwał to
22

23
24
25

Diagnoza postawiona przez lokalnego medyka („Nic tylko halucynacja a wszystkiemu winne chore oczy,
mózg i żołądek”, s. 33) i kuracja zlecona bohaterowi doczekały się nawet naukowego komentarza: G. Sheehan, Kipling and Medicine [on-line:] http://www.kiplingsociety.co.uk/rg_med_fever.htm [23.02.2016].
R. Kipling, Riksza-widmo [w:] idem, Riksza-widmo, tłum. F. Chwalibóg, Bydgoszcz 2006, s. 40.
Wszystkie cytaty z utworu pochodzą z tego wydania.
Ibidem, s. 23.
C. Carrington, Rudyard Kipling: His Life and Work, London 1955, ss. 68‒69, cyt. za: The Notes on
The Phantom Riskshaw, op. cit.
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opowiadanie „autentycznym anglo-induskim koszmarem, wizą tego, jak to jest stać
się rządzonym, a nie rządzącym”26.
Gdyby bohater historii, owładnięty absurdalną myślą o nocnym polowaniu, nie
uległ gorączkowym majaczeniom i obsesyjnym myślom, które odebrały mu zdolność
racjonalnej oceny rzeczywistości, nie wpadłby do pustynnego krateru-pułapki. Dziwna wioska-więzienie, znajdująca się w jego wnętrzu, zamieszkiwana przez bezkastową,
wykluczoną ze społeczeństwa ludność indyjską, jest dla Jukesa miejscem spełnienia jego
ksenofobicznych koszmarów. Panują w niej groteskowe prawa równości, etos kolonizatora nie ma żadnego znaczenia, ludzie sypiają w wydrążonych w ziemi norach, a ich jedynym posiłkiem są pieczone wrony. Normy moralne i kulturowe nie mają tam żadnego
zastosowania, gdyż jedyną aktywnością podejmowaną przez żyjących w kraterze ludzi
jest bierne istnienie. Swoistym opiekunem Jukesa staje się Gunga Dass, były urzędnik
indyjski, przedstawiony – w sposób ilustrujący indiofobiczne lęki – jako dwulicowy
zdrajca i krzywoprzysięzca, przebiegły oraz groźny przez swoją głupotę i chciwość.
Akcja opowieści rozpoczyna się w nocy, a „przyczyną wszystkiego był lekki paroksyzm gorączki27”. Jak tłumaczy czytelnikowi Jukes, dystansując się do całej opowieści: „Lekki obłęd towarzyszący gorączce rozmaicie działa na ludzi”28, po czym opisuje
własną histerię, agresję wobec Indusów i inne zachowania moralnie wątpliwe, których dopuszcza się w pułapce krateru, osaczony przez reprezentantów nacji pogardzanej. Korzystając z pretekstu fabularnego, Kipling gra z motywem „świata na opak”.
Osada wewnątrz piaskowego krateru, do którego trafia bohater (lub którą widzi on
w urojonych snach) ma z perspektywy bezkrytycznie wierzącego w idee kolonialne
charakter antyutopijny. Autor w przewrotny sposób obnaża przy tym słabości kolonizatorów, bezpardonowo pokazując kuriozalny charakter zachowań przynależnych
reprezentantowi kultury zachodniej, a nieprzystających do specyfiki życia na Wschodzie. W chorobowych urojeniach Jukes walczy o zachowanie twarzy – a właściwie
maski – białego, cywilizowanego człowieka, sahiba-kolonizatora.
Sharad Keskar, uważając to opowiadanie za przykład realizmu magicznego, nazywa doświadczenie Jukesa „piekłem halucynacji”29. Zwraca on również uwagę na to,
że gorączka, dreszcze i inne objawy specyficznego stanu, w jakim się znalazł bohater-narrator, są niczym innym jak skutkiem udaru słonecznego. Wszak, jak w swojej
opowieści relacjonuje sam Jukes, obozował on przez dłuższy czas na pustyni. Jednym
z symptomów przegrzania organizmu jest „koszmarne delirium”, którego doświadcza. Cała przygoda jest więc najprawdopodobniej gorączkowym snem lub majakiem
chorego umysłu30.
26
27
28
29
30
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Co autor Księgi dżungli chce uświadomić czytelnikom swoich opowiadań, co pragnie im powiedzieć? Gdy zwracamy się ku historii recepcji, okazuje się, że te same
teksty z jednej strony zachwycają czytelnika europejskiego orientalnym sztafażem,
a z drugiej – dla odbiorcy–kolonizatora – stanowią przede wszystkim barwne literackie obrazki z życia codziennego, nasycone ironią i specyficznym humorem, przejawiającym się przede wszystkim w języku. Istotne jest to, że Kipling pisał początkowo
właśnie dla odbiorcy kolonialnego, nie przejmując się hermetycznymi nawiązaniami
kulturowymi i politycznymi. Jego młodzieńcze teksty stanowią literacki dokument
czasów: palarnie opium, takie jak ta opisana w Bramie Stu Westchnień, były w Indiach
naturalnym elementem miejskiego krajobrazu, Morrowbie Jukes, ze swoimi manierami i pretensjonalnością przynależną kaście kolonizatorów, jest w gruncie rzeczy
bardzo typowym reprezentantem tej społeczności, a niemoralne romanse Jacka Pansaya w podhimalajskich uzdrowiskach (tak zwanych stacjach) mogą rodzić uśmiech
mieszkających tam kolonialnych elit, dla których nie ma w nich nic niezwykłego.
Odbiorca brytyjski mieszkający na Wyspach, który nie doświadczył życia w kolonii,
nie posiadał tej wiedzy. Historie Kiplinga kusiły go więc opisem egzotycznych realiów,
„tej innej Brytanii”, która, mimo że była częścią tego samego organizmu państwowego,
różniła się właściwie wszystkim. Dla czytelnika anglo-induskiego motywy oniryczne
były fabularnym sposobem na przedstawienie problemów, które w skonwencjonalizowanym systemie społecznym nazwane wprost być nie mogły. Dla europejskiego odbiorcy natomiast stanowią one dodatkowy literacki smaczek.
Pierwsze opowiadania Kiplinga, publikowane w „The Civil and Military Gazette”,
łączy różnorodność fabularna, pokrewna struktura narracyjna oraz fascynacja bieżącymi problemami społecznymi. By nie zabić sztuki dosłownością, autor Księgi dżungli nie
pisze o nich wprost, lecz bawi się – i tak czytelnymi – aluzjami. Ciągle ostrożny i niepewny swoich możliwości, debiutujący, niespełna dwudziestoletni autor, który wkrótce
stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych pisarzy epoki i otrzyma literackiego
Nobla, w większości tekstów buduje specyficzny dystans, każąc każdą z historii opowiadać kilku narratorom, należącym (zazwyczaj) do społeczności kolonizatorów.
Pierwszy z nich dopuszcza do głosu drugiego, który nigdy wprost nie nazywa
źródła swoich lęków i traum. Pod podwójnym przykryciem strukturalnym Kipling przedstawia brytyjskiemu czytelnikowi wydawanej w Indiach gazety uwikłane
w (konwencjonalną – więc czytelną i zrozumiałą) narrację zjawiska i zachowania,
z których istnienia ten doskonale zdaje sobie sprawę. Autor Kima stał się w ten sposób rzecznikiem Anglo-Indusów, a jego wysoki status w tej społeczności i szybko rosnąca popularność młodego autora poza granicami kolonii stanowią dowód, że jego
diagnozy społeczne były trafne. Na kanwie frapujących lokalną społeczność problemów pisarz konstruuje fabuły, które pokazują pęknięcia na fasadzie – ciągle silnego,
wydawałoby się – Imperium Brytyjskiego. Historie te, dzięki rysowi niesamowitości
i subtelnej grozie, fascynują również współcześnie, a opisywane przez Kiplinga lęki
i traumy stają się ciekawym komentarzem kulturowym do historycznych losów potężnego Imperium.
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Summary
The traumas, anxieties and nightmares of the coloniser. Oneiric
motives in Rudyard Kipling’s early short stories

The paper focuses on the presentation of three early short stories by Rudyard Kipling
(The Phantom Rickshaw, The Strange Ride of Morrowbie Jukes and The Gate of the Hundred Sorrows) in the context of oneiric visions that influence the main characters. The
general role of the motif is to show the British Empire’s weaknesses and the coloniser’s
anxieties connected with the duties performed in the British India as well as the constraint of living in the inconvenient environment of masculinised society, that deals
with distorted interracial and intergender relations, and other social pathologies.

Karolina Owczarek

W poszukiwaniu dziwności Istnienia.
Narkotyki w twórczości Stanisława
Ignacego Witkiewicza
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Trudno jest oddzielić twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza od jego eksperymentów z narkotykami. Szczególną uwagę zwracają portrety powstałe w latach dwudziestych, na których ostateczny wygląd znaczący wpływ wywarły kokaina, peyotl
czy meskalina. Eksperymenty narkotyczne wzmocniły i ubogaciły doświadczenia
Witkacego, co bezpośrednio przełożyło się na zawartość jego prac.
Moim zamiarem jest zbadanie, jaki stosunek żywił Witkiewicz wobec narkotyków, co skłoniło go do ich zażywania oraz jaki wpływ wywarły na jego twórczość.
Wstępnie można postawić tezę, że umożliwiły one inną formę ekspresji, bardziej
wyostrzoną, wizjonerską i przykuwającą uwagę. Wpisują się ponadto w życie artysty,
który doświadczając kryzysu wartości i kultury, szukał sposobów wzbudzenia u odbiorcy przeżyć metafizycznych.
Czysta Forma i uczucia metafizyczne
Witkacy szczególną rolę przypisywał religii, sztuce i filozofii, mających wzbudzić
uczucia metafizyczne, przybliżające Tajemnicę Istnienia. W kontekście dalszych analiz istotne jest rozumienie przez artystę sztuki, której nadaje on istotną rolę, ponieważ
„w jedności swoich dzieł wyraża bezpośrednio uczucie jedności osobowości i całego
Istnienia, uczucie które w metafizyce jest materiałem bezpośrednim dla pojęcia istnienia Prawdy Absolutnej”1.
Uczucie metafizyczne jest rozumiane z jednej strony jako jedność osobowości,
z drugiej ‒ jako przyczyna ekspresji indywidualnej woli: „Witkacy […] definiował
uczucie metafizyczne jako poczucie jedności osobowości, a zatem tak, by zmieścić
w tym pojęciu zarówno to, co nazwaliśmy jego rozumieniem jako ekspresji woli, jak
i to, co określiliśmy jako poczucie tajemniczości świata”2.
1
2

S. I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia [w:] idem, Nowe formy
w malarstwie. Szkice estetyczne, Warszawa 2002, s. 102.
M. Soin, Filozofia S. I. Witkiewicza, Wrocław 1996, s. 44.
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Podstawą dla stworzenia idei Czystej Formy było stwierdzenie, że wraz z nieuniknionymi przemianami kulturowymi, pojawieniem się kultury masowej i konsumujących ją odbiorców, sztuka wyczerpała swoje możliwości w pobudzeniu uczuć
metafizycznych. Dlatego ratunek dla niej widział Witkacy w Czystej Formie, którą
zrealizować można przy użyciu „przerażających kształtów, niedorzecznych, z życiowego punktu widzenia”3. Innymi słowy, kluczowym dla Witkacego było zerwanie
z naturalizmem i realizmem, skupienie się na formie z całkowitym pominięciem treści. Dzieło uznane za przykład realizacji postulatów Czystej Formy pozwalało na
przeżycie metafizycznego niepokoju.
Jednak, jak zauważa Małgorzata Szpakowska, trudno jest podać definicję dzieła Czystej Formy: „Dobry obraz jest to obraz, który choćby w jednym człowieku obudzi metafizyczne uczucie przez swoją Czystą Formę. Jest to niestety jedyna możliwa definicja”4.
Założenia Czystej Formy ujmowane są dualistycznie, gdyż z jednej strony idea ta
odnosi się do samego dzieła i sposobu jego wykonania, z drugiej zaś dzieło postrzegane jest jako wynik ekspresji artysty5:
Dzieło sztuki jest jednak równocześnie wyrazem uczuć metafizycznych twórcy: w konstrukcji elementów dzieła wyraża się bowiem poczucie jedności osobowości artysty,
którego „obiektywizację” stanowi dzieło. Czysta Forma, będąc konstrukcją elementów,
jest więc jednocześnie wyrazem metafizycznej treści; zadaniem dzieła sztuki jest pobudzenie odbiorcy ‒ widza czy słuchacza ‒ do przeżywania metafizycznego niepokoju6.

Pojawienie się kultury masowej sprawiło, że sztuka zatraciła swoje zdolności pobudzania przeżyć metafizycznych, stąd też ciągle towarzyszące jednostce uczucia niepokoju, wyobcowania i tęsknoty. Dlatego bohaterowie powieści Witkacego często
zwracali się w stronę narkotyków. Tym też Szpakowska tłumaczy eksperymenty Witkacego, które, jak dalej zauważa, pozwalają tylko na chwilowe zapomnienie, będące
w istocie złudzeniem przybliżającym do Tajemnicy Istnienia7.
Witkacy zwrócił się w stronę narkotyków po tym, jak przekonał się, że postulaty
Czystej Formy są trudne ‒ a nawet niemożliwe ‒ do zrealizowania w praktyce. Stąd też
próba wzbudzenia uczuć metafizycznych na drodze narkotycznych eksperymentów.
Niepokojący świat Witkacego
W roku 1928 Witkacy wraz z matką przenoszą się do należącej do Teodora Białyckiego-Birula zakopiańskiej willi „Olma”. Jest to miejsce, w którym dochodzi do
3
4
5
6
7
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M. Vražić, Stanisław Witkiewicz i Witkacy. Dwa paradygmaty sztuki. Dwie koncepcje kultury, Warszawa 2013, s. 136.
M. Szpakowska, Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza, Wrocław 1976, s. 106.
Por. I. Jakimowicz, Witkacy. Chwistek. Strzemiński. Myśli i obrazy, Warszawa 1978, s. 18.
M. Soin, op. cit., s. 120.
Por. M. Szpakowska, op. cit., s. 116.
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sławnych „orgii” czyli eksperymentów narkotycznych, w wyniku których powstało
wiele portretów typu C8.
W okresie powstawania 622 upadków Bunga, czyli jeszcze przed pierwszą wojną
światową, narkotyki stanowiły dla autora powieści raczej formę ucieczki: „cały ten
czas od jesieni wydał mu się sztucznym istnieniem, utrzymywanym jedynie przy
pomocy jakichś potwornych narkotyków9”. Nieco dalej na marginesie pisze, że „zatracenie świadomości drogi życiowej, twórczej” umożliwia rozwój artystyczny10.
Prawdopodobnie pierwsze doświadczenia z narkotykami przypadają na okres petersburski; młody Witkiewicz miał wtedy do czynienia z morfiną i eterem, których
efekty jednak go nie zadowoliły. Krótki czas eksperymentował też z haszyszem czy
harminą, a w roku 1929 zetknął się z meskaliną. Najważniejszą substancją wykorzystywaną w swoich seansach uczynił jednak kokainę, z której korzystał z przerwami od
1918 roku do końca życia. Można dostrzec jej oddziaływanie na literaturę, gdyż „jest
tam specyficzny mechanizm akcji, a drobiazgowe opisy jej działania przeprowadzone
z kliniczną dokładnością zdradzają bogate własne doświadczenie”11. Najintensywniejszy okres zażywania narkotyków przez Witkacego przypada na lata 1928‒1931,
kiedy to często przyjmuje on peyotl i meskalinę12.
Spożycie tych dwóch substancji wiąże się z silnymi doznaniami, poczuciem introspekcji, zanikiem głodu i zmęczenia. Osoby opisujące działanie tego halucynogenu wspominają o nierealności różnobarwnych wizji, wzorzystych geometrycznych
przedmiotach, potworach o wężowatych kształtach, mitologicznych bohaterach.
Dla Indian spożywanie peyotlu i meskaliny stanowi podstawową i uświęconą formę
wchodzenia w trans13. Zetknięcie z peyotlem w czerwcu 1928 roku było dla Witkiewicza momentem przełomowym. Kaktus, z którego pozyskuje się narkotyk, z racji
swojego pochodzenia był wtedy środkiem trudno dostępnym, niemniej artyście udało się wtedy zażyć siedem dawek otrzymanych od Prospera Szmurły14.
By lepiej pokazać i wyjaśnić ich wpływ na Witkacego i jego sposób widzenia,
zreferujemy poniżej jego własny opis pierwszego peyotlowego seansu zawarty w Narkotykach15, dokumentujący bieżące przemyślenia, doznania i wizje. Opis rozpoczyna
się od zażycia pierwszej dawki o godzinie osiemnastej. Pierwsze godziny zostały opisane jako nieprzyjemne, daje się wyczuć lekkie zniecierpliwienie z powodu ciągłego
braku halucynacji. Pierwszą doznaną wizją jest ożywający złoty posążek faunowego
8
9
10
11
12
13
14
15

A. Micińska, Istnienie Poszczególne: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wrocław 2003, ss. 174, 197.
S. I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga czyli Demoniczna kobieta, Warszawa 1972, s. 466.
Ibidem, s. 466.
I. Jakimowicz, Witkacy. Malarz, Warszawa 1985, s. 68.
Por. A. Micińska, Istnienie Poszczególne..., s. 196.
Por. M. Lorenc, Sekrety świętych kaktusów. O peyotlu i jego wyznawcach [on-line:] http://www.taraka.
pl/sekrety_swietych_kaktusow#_ftnref17 [18.02.2016].
Prosper Szmurło (1879‒1942 r.) ‒ publicysta, założyciel i prezes Towarzystwa Metapsychicznego
w Warszawie.
Por. S. I. Witkiewicz, Narkotyki. Niemyte dusze, Warszawa 1975, ss. 117‒151.
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Belzebuba. Witkacy zapisuje uwagę, że każdy ma takie wizje, na jakie zasłużył, innymi słowy ‒ zobaczyć można tylko to, co w nim samym się kryje. Doznane tego dnia
doświadczenia opisuje jako demoniczne, wypełnione gadami, dziwnymi, ohydnymi
scenami aktów seksualnych, przy całym nagromadzeniu i natężeniu męczące i przerażające. Indianie przed przystąpieniem do ceremonii spożycia świętego kaktusa, przygotowują się do niej duchowo i fizycznie, Witkacy z kolei kilka dni wcześniej upił się
i zażył coco, co być może sprawiło, że jego wizje były nieprzyjemne16.
Witkiewicz dostrzega relację między wizjami narkotycznymi a ukazującą się
podświadomością, zauważa także związki sztuki z wizjonerstwem i ukuwa definicję
panpeyotlizmu (wielkie cywilizacje nie mogłyby stworzyć swojej kultury bez znajomości peyotlu). Podaje również swoją definicję groteski: „w moich wizjach za dużo
było humorystyki i potworności zmięszanych razem”17. Dalej omawia ukazujące
się „w wizjach peyotlowych trzy gatunki przedmiotów: martwe, martwe ożywione
i stworzenia żywe. Te dzielą się na realne i fantastyczne – realne mogą być: 1. znane,
proste i 2. skombinowane ze znanych elementów, w połączeniu nie odpowiadających
żadnej rzeczywistości”18.
Przedmioty realnie proste to rzeczy typowe, takie jak opis „jestem w Zakopanem
na werandzie wilii Zośka”19. W kategorii przedmiotów martwych ożywionych zostaje zlokalizowana sfera groteski, przykładowo wspomniany już faunowy Belzebub
czy ożywający dzbanek ‒ innymi słowy odnotowuje się ożywienie przedmiotów ze
swojego bezpośredniego otoczenia. Przedmioty skombinowane przywodzą na myśl
hybrydy; są to na przykład maszyny łączone z istotami żywymi, robaki z wyciorami20.
Autor Jedynego wyjścia, uważając, że odsłania Tajemnicę Istnienia, postrzegał peyotl
jako narkotyk proroczy, przewyższający bezsprzecznie każdy inny rodzaj narkotyku.
To są prawdziwe „zwierciadła duszy” ‒ zwierciadła piekielne, którymi łudzi nas demon
peyotlu, wmawiając w nas, że może i w życiu możliwym jest poznanie obcej psychiki,
stopienie się z nią w jedność w żarach jakiejś straszliwej miłości, w której naprawdę
ciało z duchem stanowi absolutną jedność, choćby za cenę unicestwienia. I dobra jest
przy tym ta aż dźwięcząca cisza wizji stwarzanych przez azteckiego Boga światła ‒ cisza
spotęgowana niewiarygodnym korowodem zdarzeń, który w jej objęciach przepływa
przed nami w nicość. A jednak nicość ta nie jest zupełna. Coś zostaje po peyotlowym
transie niezniszczalnego, coś wyższego stwarza w nas ten prąd widzeń, z których prawie
wszystkie mają głębie ukrytego w nich symbolizmu rzeczy najwyższych, ostatecznych21.

Wizje peyotlowe, które tego dnia doznał Witkacy, można określić jako archetypiczne, indywidualne i artystyczne. Archetypiczne, gdyż dostrzegał w nich przedstawienia
16
17
18
19
20
21
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pojawiające się we wszystkich kulturach. Indywidualne, ponieważ, jak już Witkiewicz wspominał, każdy widzi to, na to zasłużył, a przeto pojawiały się elementy jego
własnych przeżyć, kompleksów, obaw i tym podobnych22. Obok wizji całkowicie
oderwanych od rzeczywistości, fantazyjnych, są też przetworzone doświadczenia codzienności, jego własnych doświadczeń artystycznych. Obecne są w nich dzieła architektoniczne, rzeźby zaczerpnięte ze sztuki orientalnej i zachodniej. Zwraca uwagę
ciągła samoobserwacja i notowanie swoich doznań cielesnych.
Seanse peyotlowe charakteryzują się nagromadzeniem motywów ludzko-zwierzęcych, z dominującymi formami gadzimi. Niemniej można postawić tezę, że właśnie
takie eksperymenty wpłynęły na ostateczną postać dzieł Czystej Formy: „Figuratywność przy arealistyczności, przedmioty jakby sztucznie wykonane z obcych sobie materiałów, ich przestrzenność przy płaskości, gęste zapełnienie powierzchni dynamicznymi formami, tworzącymi rytmiczne układy i konsekwencja ujęcia formy, którą to
zasadę Witkacy zalecał”23.
Wizje powstające pod wpływem peyotlu silnie oddziaływały na Witkacego,
co tłumaczyć można przez odwołanie do
jego silnie rozbudowanej artystycznej wyobraźni; oto bowiem obok typowych dla
tego typu doświadczeń, artysta wspomina
o trupach w stanie rozkładu, robactwie,
perwersyjnych motywach erotycznych,
postaci ludzko-zwierzęcych, pośród których ujrzał siebie jako Króla Wężów24.
W doświadczeniu autora Pożegnania jesieni zauważamy nagromadzenie ludzkich
twarzy mogących być zarazem pięknymi
i wstrętnymi. Dominują jednak płynne
wizje karykaturalne, w których roi się od
monstrów i potworów, przede wszystkim
gadów ‒ węży i jaszczurek.
Portrety malowane pod wpływem
alkoholu i kokainy są mniej fantazyjne,
Il. 1. S. T. Witkiewicz, Portret Neny Stachurskiej
Odwilż twarzy (źródło: [on-line:] https://pl.wikijednak kiedy dawka substancji się zwiększa, zaczynają przypominać w swym pedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Ignacy_Witkiewicz#/media/File:Witkacy-Portret_Neny_Stachurwyrazie te z okresu peyotlowego; przyskiej_3.jpg [28.02.2016].)
kładami są chociażby portrety Heleny
Białynickiej-Birula z 1929 roku czy Neny Stachurskiej z 1930 (il. 1). Łączenie halucynogenów z kokainą i alkoholem wpłynęło na skupienie się na zagadnieniu formy.
22
23
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Por. T. Gryglewicz, Groteska w sztuce polskiej XX wieku, Kraków 1984, s. 91.
I. Jakimowicz, Witkacy. Malarz…, s. 57.
Por. ibidem, s. 68.
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Artysta poddaje się autonomicznemu niejako ruchowi ręki, który rozbija naturalne
kształty, dynamizuje je i deformuje. Dzięki kokainie ruch i dynamika peyotlowych widzeń udzieliły się duktowi kreski, znalazły wyraz w samym sposobie rysowania, w gwałtowności linii25.

W latach 1930/31 łączy kokainę, alkohol i eukodalem (pochodną morfiny powodującą stany euforyczne). Następnie miesza kokainę i harminę (halucynogenem
powodującym barwne wizje), pod wpływem których tworzy dzieła charakteryzujące się żywotnością kolorystyczną i deformacją. Witkiewicz znacznie ogranicza swoje
eksperymenty z narkotykami w roku 1932, jako artysta docenia jednak ich wpływ
na formę tworzonych dzieł. W Jedynym wyjściu pisze, że „żadne narkotyki […] nic
tu poradzić nie mogły: dawały dziwność realistyczną, a nie metafizyczną, ostateczną,
dziwność tak zwaną »baśniową«, bajkową po prostu”26.
Witkacy zaprzeczał, jakoby był narkomanem, o czym wielokrotnie pisał w listach
do żony, Jadwigi Witkiewiczowej. Podkreślał w nich, że stosuje narkotyki (przede
wszystkim peyotl, meskalinę i kokainę) w celu zbadania ich wpływu na swą twórczość. Kokainę przyjmował również ze względu na nawracające problemy z zatokami27. Autorem innej wypowiedzi zaprzeczającej narkomanii Stanisława Ignacego
Witkiewicza jest Teodor Białynicki-Birula:
Staś lubił doświadczenia z peyotlem tak samo, jak ze wszystkimi dostępnymi mu narkotykami bądź ze środkami, które zdaniem jego mogły wpływać na stan psychiczny człowieka […] z tej jego pasji do eksperymentów powstała dookoła niego brudna i bardzo
dla niego bolesna legenda, że „Witkacy – to narkoman”. […] Ta pasja do eksperymentów z narkotykami wywodzi się zapewne z osobowości psychicznej St. Ig. Witkiewicza
[…]. To dorosłe, a zarazem prawdziwie „niezwykłe dziecko” nie umiało, w pewnych
wypadkach nie chciało dawać sobie rady z rzeczywistością....28

W okresie, gdy Witkacy wierzył w możliwość wzbudzenia przeżyć metafizycznych
bez pomocy substancji psychoaktywnych, „portret traktowany w kategoriach Czystej Formy był [...] kompozycją opartą na ustalonych zasadach formalnych”29. Wraz
z powstaniem Firmy Portretowej „S.I. Witkiewicz” został opublikowany Regulamin,
określający zakres tworzonych portretów (od A do E). Najciekawszy z naszej perspektywy jest typ C – portret powstały dzięki narkotycznej bądź alkoholowej stymulacji30.
Być może podczas transu udało mu się ujrzeć Czystą Formę, „peyotl bowiem
[…] przyniósł mu owo poczucie dziwności Istnienia, jakie według Witkacego leżało
25
26
27
28
29
30

66

Ibidem, s. 70.
S. I. Witkiewicz, Pożegnanie jesieni. Jedyne wyjście, Warszawa 1985, s. 394.
Por. J. Hoffman-Aulich, Choroby Stanisława Ignacego Witkiewicza w korespondencji do żony Jadwigi
jako przyczynek do identyfikacji, Zielona Góra 2012, ss. 124‒125.
T. Białynicki-Birula, Fragmenty wspomnień o St. I. Witkiewiczu [w:] Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa, red T. Kotarbiński, J.E. Płomieński, Warszawa 1957, ss. 302‒304.
I. Jakimowicz, Witkacy. Chwistek..., s. 20.
Ibidem, s. 32.

MASKA 30/2016

u podstaw najistotniejszych osiągnięć ludzkiego ducha – religii, filozofii i sztuki”31.
Jednak tak, jak rezultaty dzieł Czystej Formy łączyły antagonizmy zawarte w bycie,
tak peyotl uderzał swoją niesamowitością i odrealnieniem. Analizując portrety czy
rysunki autora Pożegnania jesieni, można dostrzec, że ów halucynogen wyostrzył to,
co już było zawarte we wcześniejszych dziełach i pozwolił na uobecnienie tego, co
zostało wyeksplikowane w teorii.
Dzieła Czystej Formy prawdopodobnie nie powstały pod wpływem narkotyków, bo „olśniewające poczucie dziwności istnienia i intensywność doznań musiały
mieć inne źródła, przede wszystkim silną osobowość samego malarza”32. Wszak już
w 1920 r. maluje kompozycję przedstawiającą postaci hybrydyczne łączące elementy ludzko-ptasie. Eksperymenty wydobyły z jego podświadomości to, co już w niej
było. W tym miejscu można przytoczyć opinię Aldousa Huxley’a, który w pewnym
sensie podziela ten pogląd, gdyż
to, co pozostali widzą tylko pod wpływem meskaliny, artysta dzięki wrodzonym zdolnościom widzi cały czas. Jego spostrzeganie nie ogranicza się do tego, co biologicznie
czy społecznie użyteczne. Cząstka wiedzy należącej do Wolnego Umysłu przesącza się
obok redukującego zaworu mózgu oraz ego i dociera do jego świadomości. Wiedza ta
dotyczy istotowego sensu wszystkiego, co istnieje. Dla artysty, tak jak dla zażywającego
meskalinę, draperię są żywymi hieroglifami, które w szczególnie ekspresywny sposób
wyrażają niezgłębioną tajemnicę czystego istnienia. Bardziej nawet niż krzesło, chociaż
chyba w mniejszym stopniu niż te w pełni nadprzyrodzone kwiaty, fałdy moich szarych, flanelowych spodni były nasycone „istotowością”33.

Zwracając się w stronę narkotyków, autor 622 upadków Bunga zamierzał „wyrugować świadomość z samego procesu twórczego”, chciał usunąć swoją osobowość,
przyzwyczajenia, poglądy i „postanowił zawierzyć całkowicie instynktowi, rejestrującemu stany rzeczywistości wewnętrznej – modela i własnej”34 w imię wyzwolenia
siebie, wzmocnienia uczuć metafizycznych oraz dziwności istnienia.
urzeczywistnienie narkotycznych wizji.
Firma Portretowa „S. I. Witkiewicz”
Analizując twórczość Witkacego, warto zwrócić uwagę na analizę groteski zaproponowaną przez Wolfganga Kaysera, definiującego ją jako to, co obce, zewnętrzne,
które wdarło się do naszej rzeczywistości, wprowadzając chaos. Badacz odkreśla rolę
deformacji, pod wpływem której obraz nabiera potworności i staje się przerażający.
Źródłem groteskowości staje się fascynacja tajemniczością, potwornością i irracjonalnością oraz strach przed ludzką demoniczną naturą, przed popędami. Obrazuje
31
32
33
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Por. I. Jakimowicz, Witkacy. Malarz…, s. 68.
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A. Huxley, Drzwi percepcji. Niebo i piekło, tłum. P. Kołyszko, Warszawa 1991, s. 21.
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strach przed życiem, ukazuje bowiem niepewność i chwilowość kategorii systematyzujących świat i naszego w nim istnienia35.
Z poczuciem wyobcowania wiąże się absurdalność i nieobecność sensu. Śmiech,
który tradycyjnie miał za zadanie oswoić strach, tutaj zostaje sprowadzony do odruchu demonicznego. W ujęciu Kaysera funkcją groteskowego przedstawienia jest
przybliżenie tego, co wydaje się nam w świecie niebezpieczne. Badacz łączy absurdalność i groteskę. Świat jawi się jako absurdalny ze względu na jego wyobcowanie ‒ „Świat będący czymś obcym powstaje w oczach zatopionego w marzeniu, we
śnie, na jawie albo na progu zamroczenia”36. Nie można pominąć roli artysty mogącego widzieć świat jako teatr marionetek. Witkacy, kreując swoje życie, wpisywał
się w koncepcję biografii typowego artysty groteskowego, o czym mogą świadczyć
jego wyobcowanie, skłonność do nałogów, niedocenienie, poczucie humoru, pozycja
w towarzystwie i dandyzm37.
Sam pisarz odrzucał możliwość łączenia jego twórczości z groteską38, niemniej,
jak można było się już przekonać, często odwoływał się do chwytów typowych dla
maniery groteskowej. Mimo wrażenia, że dominuje u Witkacego groteska demoniczna, to jednak także korzystanie z elementów satyry nie było mu obce.
Jego teksty traktować można jako nieustający karnawał, ze światem przerysowanym i wypaczonym, w których mieszają się „rozmowy istotne” z popisami i grafomaństwem oraz zabawami z językiem, kultura wysoka z przejawami kultury niskiej
(wulgaryzmy, mowa potoczna), arystokracja często spotyka się z biedotą, a sceneria
zmienia się z pałaców w ulice. Bohaterowie zakładają maski, jak Bungo chcący zdobyć i zemścić się na Akne. Aby zuniwersalizować opowieść, czas i miejsce akcji były
zazwyczaj pomijane.
Właśnie 622 upadki Bunga, pierwsza powieść Witkacego, to przykład sztuki groteskowej, począwszy bowiem od bohaterów i ich nazwisk, przez scenerię, i sposób opisu,
wszystko przeniknięte jest typowymi dla tej konwencji chwytami. Anna Micińska, we
wstępie do powieści analizując samo imię głównego bohatera, wskazuje, że w języku
angielskim słowo bung oznacza bujdę, kłamstwo39. Jego ostateczny upadek, mimo że
tragiczny, nie budzi w nas trwogi, a raczej śmiech. W ten sposób autor rozprawia się ze
swoją rzeczywistością, wskazuje na odarcie jej z sensu, brak wyższych celów, wykpiwa
przy tym ówczesnych artystów i elitę intelektualną, tworząc swój własny artystyczny
świat, Czystą Formę, w ramach której chciał ocalić Sztukę i uczucia metafizyczne.
W 622 upadkach Bunga pojawiają się obrazy mogące antycypować późniejsze prace autora ‒ na przykład senne wizje Księcia de Toledo, w których „widział jeszcze siebie na śliskiej, drewnianej desce wśród czerwonej sadzawki, z której wypływały, jeden
35
36
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po drugim, potworne, podobne do plesiosaurów jaszczury, zbliżając się do niego
i waląc stalowymi jakby głowami w chwiejną kładkę”40. Dlatego można pokusić się
o spojrzenie na jego twórczość z perspektywy widzeń sennych. Na następnej stronie, pojawia się opis Markizy de Martagon, która na łańcuchu trzymała „ogromną postać, włochatą, z błyszczącymi ślepiami osadzonymi w czymś, co było mięszaniną ludzkiej twarzy,
małpiego i psiego pyska”41. Przywodzi to na myśl koncepcję Kaysera, gdyż pojawiają się
typowe demoniczne elementy: labirynt, noc, dziwne zwierzę i demoniczna kobieta.
Wraz z Pożegnaniem jesieni narkotyki w powieściach pojawiają się jako możliwość
ucieczki od rzeczywistości ku poczuciu dziwności Istnienia. Atanazy mówi o pigułce
czasowej, czyli o wynalazku stosowanym do teorii muzyki, teatru i poezji, która jest
„skondensowana w przestrzennym diagramie czasowej jakości formalnej kompleksu
trwania”42. Z kolei Nienasycenie powstałe w 1929 roku jest pisane pod wpływem
peyotlu, który „będąc alternatywą znieczulających na bóle istnienia pigułek Murti-Binga kusił wizjami rzeczy-stworów jako ekwiwalentem wizualnym »istności psycho-fizycznych«, ich niezwykłą intensywnością i wyrazistością”43.
Rysunki Witkacego zwyczajowo dzieli się na te powstałe w okresie przed pierwszą wojną światową i po niej. Prace z pierwszego etapu przedstawiają istoty bardziej
hybrydyczne, zastygłe w teatralnych pozach. Później natomiast pojawiają się formy
monstrualne łączące ludzi i zwierzęta, gdzie człowiek przeistacza się w istotę zwierzęcą. Można je dalej podzielić na dwa modele: morskiego snoba i wywodzącego się od
demonicznej kobiety, jastrzębio-gada:
„Potwory” Witkacego są bowiem świadectwem świadomości dewaluacji „wysokiej”
sztuki i ikonografii epok minionych we współczesnej, perwersyjnej produkcji artystycznej, która jednak przez wydobycie w wizjach narkotycznych lub w automatyzmie
nielimitowanej wyobraźni archaicznego dziedzictwa przerzuciła pomost między nowoczesnością a tradycją groteski44.

Obrazy z lat 1922‒1923 charakteryzują się dynamizmem i formalnym skomplikowaniem, treść ich zdominowana jest przez uczucie dziwności spowodowanej nagromadzeniem postaci ludzko-zwierzęcych. Portrety z lat 1926‒1929 są znacznie ciekawsze, gdyż
od portretów prawie konwencjonalnych niekiedy ze wspomnieniami secesyjnej linii
możemy śledzić fluktuacje kokainowych zabiegów przez zatarcie kształtów i przesunięcie w odrealnioną przestrzeń, przez pewną deformację rysów w ekspresjonistycznej jak
gdyby, miękkiej manierze, to znów w sztywnej, energicznej kresce mieniącą się ostrością kolorów aż do skrajnej deformacji45.
40
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Peyotl w portretach ujawnia się w wizjach pozbawionych tułowia latających głów oderwanych od podłoża, gdzie tło jest tylko symbolicznie zaznaczone,
w przedstawieniach różnego rodzaju hybryd, takich jak człowiek-ptak (portret
Boya-Żeleńskiego) czy połączenie ludzkiej głowy i ze zwierzęcym tułowiem (na
przykład z wężowym ogonem) lub z rośliną (kaktusem). Zdecydowanie wybijają
się portrety Neny Stachurskiej, przedstawiające tylko głowę, często zdeformowaną, upodobnioną do zwierzęcej lub połączona z elementami zwierzęcymi (il. 2).
Podobne motywy datowane są już na rok 1928 (il. 3), brakuje wtedy jednak swoistego wizjonerstwa cechującego doświadczenia peyotlowe.
Rysunki i obrazy artysty charakteryzują się płynnością granicy przebiegającej pomiędzy sferą rzeczywistą a fantastyczną, dużą plastycznością i łatwością transformacji
ludzi w formy groteskowe, monstrualne, hybrydyczne, istnieniem obok siebie dwu
nieprzystających porządków, czego przykładem jest portret Włodzimierza Nawrockiego, gdzie postać została przedstawiona realistycznie, natomiast niepokoi dziwne,
nieodpowiednie, zdawałoby się, tło (il. 4). Ludzkie postaci zostają wynaturzone46.
Być może poprzez takie oddawanie swoich modeli chciał Witkacy odzwierciedlić
własne zaniepokojenie obserwowanymi przemianami, ich nieuchronnością i niemożnością przeciwstawienia się im.

Il. 2. S. T. Witkiewicz, Portret Neny Stachurskiej,
1929 (źródło: [on-line:] http://galeria.klp.pl/p6966.html [29.02.2016]).

46
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Il. 3. S. T. Witkiewicz, Portret Michała Choromańskiego, 1928 (źródło: [on-line:] https://pl.wikipedia.
org/wiki/Stanis%C5%82aw_Ignacy_Witkiewicz#/
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Czystą Formę reprezentują, według samego
twórcy, teatr i malarstwo,
w których widzimy nagromadzenie istot hybrydycznych i łączenie nieprzystających do siebie
formy i postaci. Mimo, że
nie chciał być kojarzony
z obecnymi w ówczesnej
kulturze prądami, świadomie włącza do swoich
prac motywy groteskowe.
Tłumaczy to przez potrzebę poszerzenia kompozycyjnych form wyrazu47.
Il. 4 S. T. Witkiewicz, Portret Włodzimierza Nawrockiego, na tle
Ponieważ autor Nie- kompozycji pejzażowej, 1926 (źródło: [on-line:] http://artyzm.com/
obraz.php?id=1958 [29.02.2016]).
nasycenia czuł rozczarowanie własną twórczością i niemożnością wyrażenia w jej ramach Czystej Formy, zwrócił się w pewnym
momencie swego życia w stronę psychodelików. Z drugiej strony, powodowany
ciekawością i chęcią przekraczania kolejnych barier, Witkacy traktował swój organizm jako narzędzie umożliwiające artystyczny rozwój48. Jednocześnie celem przeprowadzanych „orgii” było sprawdzenie, jaki wpływ wywierają narkotyki na percepcję, sposób tworzenia, jak i na samo dzieło. Zapisem tych przeżyć są portrety,
z których odczytać można ówczesny stan artysty49. Poświadczają to również notatki
umieszczone na portretach, skrupulatnie opisujące substancje, pod wpływem których Witkacy się wtedy znajdował. „Przekaz wizualny podporządkowywał intensywnemu przeżyciu, które wielokrotnie prowokował, by przekroczyć barierę zwykłego,
schematycznego postrzegania”50 ‒ dzieła Witkacego powstawały w stanach odmienionej świadomości, tworzył przeto zupełnie nową rzeczywistość, dziwną, niepokojącą
i trudną w odbiorze. Takie też były założenia Czystej Formy.
Obrazy artysty malowane według określonego przez Czystą Formę programu
można opisać jako antynaturalistyczne, kryjące świat groteskowych potworów, przewrotne i perwersyjne (zarówno kompozycyjnie, jak i kolorystycznie); dekoracyjnością
pasują do przedstawień groteskowych postaci. Prawdziwa sztuka zbliża odbiorców
do Tajemnicy Istnienia. Warunkiem jej powstania są jednak odpowiednie przeżycia,
47
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które wraz z upadkiem uczuć metafizycznych, jest coraz trudniej uzyskać, a także niepokój, który można wyrazić w formach wizualnych. W obecnych czasach, kiedy bliskość sfery metafizycznej została zatarta, nawet prawdziwy twórca musi odwołać się
do pewnych technik stymulujących przeżycia; według Witkacego ich katalizatorem
mogą stać się używki. Takim artystą był Marceli Kizior-Buciewicz z powieści Jedyne
wyjście, który, tworząc swoje dzieło, wchodził w narkotyczny trans, dzięki któremu
do wizji dochodziły kolejne senno-narkotyczne marzenia.
Badacze twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza zauważają coraz rzadszą
obecność narkotyków w jego pracach od lat 30. Być może artysta dostrzegł ograniczone możliwości tych substancji, które mogły intensyfikować to, co było obecne
w jego wczesnej działalności artystycznej. Możliwe również, że to obawa o zdrowie
i możliwość uzależnienia przyczyniły się do odrzucenia narkotyków. W późniejszym
czasie artysta doszedł do wniosku, że sztuka, najsilniej wzbudzająca uczucia metafizyczne, deformuje je i zapośrednicza odbiór. Zaczął wtedy nobilitować filozofię, czego wyrazem jest wydanie w 1935 roku Pojęć i twierdzeń implikowanych przez pojęcie
istnienia, które określał jako hauptwerk, swoje najważniejsze dzieło.

Bibliografia
Białyński-Birula T., Fragmenty wspomnień o St. I. Witkiewiczu [w:] Stanisław Ignacy
Witkiewicz. Człowiek i twórca, Księga pamiątkowa, red. T. Kotarbiński, J. E. Płomieński, Warszawa 1957.
Gryglewicz T., Groteska w sztuce polskiej XX wieku, Kraków 1984.
Hoffmann–Aulich J., Choroby Stanisława Ignacego Witkiewicza w korespondencji do
żony Jadwigi jako przyczynek do identyfikacji, Zielona Góra 2012.
Huxley A., Drzwi percepcji. Niebo i piekło, tłum. P. Kołyszko, Warszawa 1991.
Jakimowicz I., Witkacy. Chwistek. Strzemiński. Myśli i obrazy, Warszawa 1978.
Jakimowicz I., Witkacy. Malarz, Warszawa 1985.
Kayser W., Próba określenia istoty groteskowości, tłum. R. Handke [w:] Groteska,
red. M. Głowiński, Gdańsk 2003.
Kozak L., Portrety Witkacego – twarze niepokoju [w:] Witkacy w kontekstach. Stanisław
Ignacy Witkiewicz a kryzys metafizyki, red. T. Pękala, Lublin 2015.
Lorenc M., Sekrety świętych kaktusów. O peyotlu i jego wyznawcach
[on-line:] http://www.taraka.pl/sekrety_swietych_kaktusow#_ftnref17 [18.02.2016]
Micińska A., Wstęp [w:] S. I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, Warszawa 1972.
Micińska A., Istnienie Poszczególne: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wrocław 2003.
Soin M., Filozofia S. I. Witkiewicza, Wrocław 1996.
Szpakowska M., Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza, Wrocław 1976.

72

MASKA 30/2016

Vražić M., Stanisław Witkiewicz i Witkacy. Dwa paradygmaty sztuki. Dwie koncepcje
kultury, Warszawa 2013.
Witkiewicz S. I., Narkotyki. Niemyte dusze, Warszawa 1975.
Witkiewicz S. I., 622 upadki Bunga czyli Demoniczna kobieta, Warszawa 1972.
Witkiewicz S. I., Pożegnanie jesieni. Jedyne wyjście, Warszawa 1985.
Witkiewicz S. I., Pożegnanie jesieni, Wrocław 1996.
Witkiewicz S. I., Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne. Teatr, Warszawa 1974.
Witkiewicz S. I., Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne, Warszawa 2002.

Summary
In searching for the Strangeness of Existence.
Drugs in the works of Stanisław Ignacy Witkiewicz

The main goal of this article is to present Stanisław Ignacy Witkiewicz’s drug experiments and to associate them with his art. The first part roughly analyzes aesthetics
and metaphysics of Witkacy’s works as a response to a crisis of values viewed by him
as a result of the appearance of mass culture. The second part of the text focuses on
artist’s drug experiences. The last part studies the art of Witkacy, mainly his paintings, where we can easily notice some parallels between the effects of the substances
used by the artist and his imagination.

Aneta Jałocha

The sleep of reason produces
surreality. Surrealism
in the context of dreams
Institute of Audiovisual Arts, Jagiellonian University

Surrealism, developed by André Breton, Philippe Soupault, and Louis Aragon, one
of the best recognizable avant-garde forms, has paid the price for its pop-cultural popularity – it has been overworked, devalued, and stripped of its original dimension.
Today, the word “surreal” is used to describe dreamlike photographs, graphics, or
movies; in the contemporary culture the notion of the bizarre has been replaced by
Guillaume Apollinaire’s term sur-réalisme even our conversations and TV commercials are sometimes “surreal.” This apparently bottomless bag contains everything:
from the Architect’s Brother series of photographs by Shana and Robert Park Harrison
to the 2009 movie Parnassus by Terry Gilliam. Where does this conceptual chaos,
or – in other words – continuous (over)use of the term “surrealism,” which has remained in fashion despite the passage of several decades, come from? If we define
this form only as an artistic direction and consider the operation of oneiric images
(or the use of the strategy of loose associations) as its distinctive characteristic, then
the borders of the acceptable use of the term become very much blurred. The specificity of Surrealism should not be determined only by compiling an index of its
stylistic features, such as identifying everything that is “dreamlike” with the surreal.
Surrealism was not (although it is presented in this way, in spite of the fact that it
disregards the complexity and cultural scope of this phenomenon) only an artistic
direction (which was noted by Walter Benjamin1) and did not, just as Dadaism,
developed a coherent style. Surrealists (operating in different domains of expression
and in different ways) also shared philosophical convictions2. Only the analytical
mode accounting for concepts at the base of surrealist artistic practice allows us to
separate un rêve surréaliste from onirism.
The definition of Surrealism as a philosophical form is supported by a number
of premises; above all, avant-garde artists sought to initiate a socio-cultural revolu1
2

See W. Benjamin, Surrealism. The Last Snapshot of European Intelligentsia [in:] Modernism. An Anthology, ed. L. Rainey, Malden 2005, pp. 1087-1094.
This is the way Krystyna Janicka approaches Surrealism. See K. Janicka, Światopogląd surrealizmu,
Warsaw 1969.
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tion and treated art only as a “means”, and not the aim of their actions. Moreover,
the recognition of Surrealism first as one of the artistic tendencies conflicts with
the primary intention of this form. One must not forget that Surrealists sought to
merge art with the life praxis; therefore, they did not define the artist in accordance
with the traditional paradigm of aesthetics (e.g. as one who has mastered artistic
skills) – on the contrary, everyone could, and even should, become an artist. In
the first Surrealist Manifesto (Manifeste du Surréalisme, 1924), André Breton, just as
Tristan Tzara3, included instructions explaining the way in which surrealist poems
could be generated with the use of the écriture automatique technique. This gesture
gave away art to the public, not only to talented individuals (Breton used the same
essay to deny the category of genius). According to the views espoused by Surrealists,
everyone dreams, fantasizes, and imagines; therefore, everyone can elevate this subjective experience to the level of a work of life rather than art in the traditional sense.
Every dream, understood as a product of psychic and physiological processes, is, by
nature, surreal par excellence; therefore, while dreaming, everyone is a Surrealist. The
problem is the fact that rarely do we remain Surrealists after waking up – the act of
dreaming and its later adjustment to a given means of expression do not adhere to
one another. Between these processes appears a gap that can be entered by the “work
of reason”, against which the Surrealists constantly warned. Therefore, how should we
approach un rêve surréaliste? André Breton, supported by Robert Desnos, Man Ray,
and Philippe Soupault, glorified dreams – they all interpreted them first as “the sleep
of reason,” that is a state in which the regime of rationality was invalidated. According
to the Surrealists, paraphrasing the title of Francisco Goya’s etching, the sleep of reason
produced surreality. The status of demon was reserved by avant-garde artists for the
oppressive reason of the Enlightenment era. While defining Surrealism, by the words
“psychic automatism in its pure state, by which one proposes to express […] the actual
functioning of thought” the following remark appears: “Dictated by thought, in the
absence of any control exercised by reason […]”4; further, Breton spoke for limiting
the role of reason to “taking note of, and appreciating, the luminous phenomenon”5.
Moreover, Breton, in a way protecting the territory of surrealist explorations, denied
all creative practice in which the impression-oriented intellect intentionally and deliberately, following a calculated strategy, compared two images to consciously generate
an impression of strangeness. Except for their superficial similarity, dreamlike images
prepared in this way had nothing to do with un rêve surréaliste.
Discursive cognition, oriented toward the accomplishment of practical objectives,
was perceived by Surrealists, just as by the modernist philosopher Henri Bergson6,
3
4
5
6
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In 1920, Tristan Tzara created a “recipe” for a Dadaist poem.
A. Breton, Manifesto of Surrealism [in:] Manifestoes of Surrealism, tr. by R. Seaver, H. R. Lane, The
Ann Arbor, University of Michigan Press 1969, p. 26.
Ibidem, p. 37.
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as unifying (in a negative sense). Their subsequent theoretical writings and artistic
activities exposed its shortcomings – they claimed that reason, using logic and cognitive frames as its tools, flattened reality down and transformed it into a fossil. Breton
wrote that rationalism wants to “make the unknown known, classifiable”7, thus forcing imagination to work “in strict accordance with the laws of an arbitrary utility,”
and making man belong “body and soul to an imperative practical necessity”8. To
Surrealists, reason was the thing that restricted the freedom of the individual, erasing
and omitting everything that it could not process with the tools available. They declared that in order to restore the world to man in its entire complexity a revolution
must take place, freeing reason from the limitations imposed on it by discursive cognition. They perceived the reason as the “Great Impersonator,” self-judging its right
to exist (and establishing its superiority over other forms of cognition) on the basis
of the axiom whose essence lies in the fact that it cannot be verified9. René Crevel,
a member of the Bureau of Surrealist Research in the 1920s, in his excellently-entitled essay L’Esprit contre la raison (The Spirit against Reason) attacked Cartesianism:
‘I think, therefore I am,’ this keystone of Freemasonry, in the poor suburbs of intelligence multiplies wretched huts, in which thinking people easily forget about the anxiety of shining stars. Mighty Raminagrobis10, doubting everyone and everything, except
for himself (A.J. – own translation)11,

Furthermore, André Breton asked where we should look for sleeping logicians
and philosophers12.
The process of reasonless cognition was associated by Surrealists with a state of
ecstasy, intoxication, fantasy, hysteria, insanity, or dreaming. In the 1920s hypnotic séances were organized, during which surrealist poems were created. Individual
artists kept detailed records of their dreams, which were later published by “La Revolution Surréaliste” issued in the years 1924-1929. From among the enumerated
cognitive modes, Surrealists valued the act of dreaming the highest (they called the
others les etats secondes), as within it reason was not partially, but – as they believed
– completely incapacitated. Dreams attracted their attention for one more reason
7
8
9
10

11
12

nevertheless, one may presume that the Surrealists knew only pieces of Bergson’s philosophical project.
A. Breton, Manifest..., 9.
Ibidem, p. 4.
Similar arguments, seeking to unmask the nature of reason and to undermine the concept of objective truth, were used by Friedrich Nietzsche.
Raminagrobis is a hypocritical cat from La Fontaine’s fairytale (who borrowed this name from
François Rabelais). In the Renaissance, this term – used as an adjective – implied vanity. See Jean de
La Fontaine, N. R. Shapiro, Fifty Fables of La Fontaine, Urbana-Chicago 1997, p. 119. In French,
the expression faire le/du grobis means to “pretend to be important.”
R. Crevel. L’Esprit contre la raison, p. 3, http://www.bibebook.com/files/ebook/libre/V2/crevel_
rene_-_l_esprit_contre_la_raison.pdf (date of access: 12 Feb. 2016).
A. Breton, Manifest…, p. 64.
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– the worldview espoused by the Surrealists was characterized not only by clear anti-rationalism but also by an ambivalent approach toward ocularcentrism. While
reconstructing the surrealist reflection on the status of sight, one may distinguish between two contrasting modes of perception. The former, saddled with the burden of
habits and dependent on the “work of reason,” should be associated with – referring
to the 1928 painting Faux Miroir by Réne Magritte – the figure of the eye as a “false
mirror.” The Belgian painter’s work problematizes the illusory nature of perception
– the canvas is covered by a monstrous eyeball, in the iris of which a clouded blue
sky is reflected. Surrealists emphasized the fact that the image generated by the “false
mirror” distorted reality; however, since they could not fully denounce the visual
domain, they aimed to transform it – in place of the “false mirror,” they introduced
the “innocent eye” (quoting Breton, “the eye exists in its primitive state”13, or Max
Ernst’s poem about the “Eyeless eye (...) goes back to the savage stage (...) Rome –
Rome – Paris – marsh of dreams”14), that is a mode of perception cleansed of all
cultural accretions (products of the reason, transforming the “innocent eye” into
a “false mirror”).
Once again, we return to the relationship between the internal and the external.
This type of clear vision is activated, among others, during the act of dreaming, and
it should be interpreted in relation to the surreal modèle intérieur. André Breton
and Paul Èluard wrote that one should transform his or her eyes by closing them15,
and Karl Teige encouraged the photographing of the world from the inside16. The
collage17 published in the last issue of “La Revolution Surréaliste” between pages
presenting the results of a survey concerning the idea of l’amour fou is a peculiar kind
of the manifesto of the “inner eye.” The central part of the work contains Réne Magritte’s painting (a naked woman posing as Venus from Botticelli’s painting, placed
on a black background, between the words [I cannot see] and [hidden in the forest]).
Magritte’s painting is enclosed within a series of photomaton portraits presenting
different Surrealists (including Luis Aragon, André Breton, Luis Buñuel, and Yves
Tanguy) with their eyes closed. The collage is based on a play of words and images:
the person that cannot see is the viewer, and the thing that escapes him or her is the
mystery hidden beneath the surface of the image (which can be seen by the Surrealists captured in the pictures).

13
14
15
16
17
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Martin Jay, analyzing anti-ocularcentric tendencies in French philosophy, noted
that the concept of the “innocent eye” helped sanction the “visually privileged order
of knowledge” and fitted within a broader philosophical tradition calling for “visionary illumination,” “elevat[ing] (...) to a position of honor” this type of cognition,
and not “mimetic observation” or “speculative reason”18. As one may guess, Surrealists called for the transition of the “innocent eye” to the cognitive register on all levels
of experience, which was to bring about – provided that the power of reason was suspended – the establishment of surreality, that is the creation of an amalgam of sleep
and consciousness, the internal and external (Breton wrote:“I believe in the future
resolution of these two states, dream and reality, which are seemingly so contradictory, into a kind of absolute reality, a surreality, if one may so speak.”19). Here, it is necessary to clarify how the Surrealists approached the relationship between sleep and
consciousness. Speaking of reality, I mean reality filtered through discursive cognition – to the Surrealists, false reality. Artists centered around André Breton believed
that man and the world (or man and life) were separated by the curtain of the reason
that could be removed by means of surreal activities. Surreality is the actual Reality,
whose existence is carefully disguised by means of the “work of reason” – where the
reason runs rampant, wonder being an attribute of surreality remains invisible and
cannot become apparent. When Crevel’s Raminagrobis is trapped – and in the same
way man is set free – it will become clear that between sleep and the waking state,
the internal and external, the mind and the matter20 there is, in fact, no difference,
as the Surrealists believed. In this way, we reach a significant aspect of the surrealist
worldview: the dream is not unreal – it is granted the status of real.
Surrealists knew Freud’s work The Interpretation of Dreams published in 1899
very well and approached sleep as a primary process. The researcher argued that waking life was organized by the principle of reality and that unconsciousness worked
in accordance with the principle of pleasure. To Surrealists, Freud’s most expressive
finding was the fact that during sleep thoughts repressed by reason from the conscious life were manifested and, additionally, that the dream “recalls not essential and
important, but subordinate and disregarded things21” [disregarded by the crippled
reason, as Surrealists would say]. However, their intentions were radically different
from Freud’s approach (Freud never accepted Surrealism) – with the use of psychoanalysis, the researcher sought to locate and eliminate the causes of an illness,
wishing to cleanse the psychic life of everything that could affect the integrity of
consciousness; on the other hand, Surrealists believed that consciousness regulated
18
19
20

21

See also M. Jay, The Downcast Eye. The Denigration of Vision in the Twentieth-Century French
Thought, Berkeley-Los Angeles-London 1994, p. 236-237.
A. Breton, Manifest…, p. 14.
Surrealists reject Freud’s belief that “psychic reality is a special form of existence which must not
be confounded with material reality” (S. Freud, Objaśnianie marzeń sennych [The Interpretation of
Dreams], tr. by R. Reszke, Warsaw 1996, p. 518).
Ibidem, p. 153.
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by the “work of reason” was an illness and demanded the liberation of repressed
impulses. Another aspect that should be taken into consideration while contrasting
the “faction of Freudists” and the “faction of Surrealists” is their approach toward
the issue of interpretation. As we know, psychoanalysis consists in giving sense to
individual fragments of dreams, reading the “dream-content (...) during the work of
interpretation”22. In this process, the initially unclear is deciphered and incorporated
by the horizon of comprehension. At the beginning of The Interpretation of Dreams,
Freud declared: “there is a psychological technique which makes it possible to interpret dreams, and (...) on the application of this technique every dream will reveal
itself as a psychological structure, full of significance”23. Then, explaining the method
that he had developed, he used his own dream (the dream of Irma’s injection) as a model example, and later even created a psychoanalytical lexicon of dreams, explaining
typical visions. In Freud’s concept there appears a category referred to as the “navel
of the dream” (the element that cannot be subject to interpretation); however, the
identification of this phenomenon does not lead him to say that a given dream cannot be interpreted – the researcher noted only that certain fragments of this dream
would remain inexplicable.
In view of the above findings, one should emphasize the fundamental aspect of
psychoanalysis – it is an attempt at explaining dreams, reaching the “dream-thought”
hidden beneath the “manifest content” (dream) by means of the operations of the
reason, which Surrealism avoided. Even in the first Surrealist Manifesto, André Breton said that “From the moment when it [the dream] is subjected to a methodical
examination, (...)when its graph will expand with unparalleled volume and regularity, we may hope that the mysteries which really are not will give way to the great
Mystery”24. This statement eliminated the possibility of understanding dreams (and
surreality), which – paraphrasing Breton’s famous words about beauty – will either
remain a mystery (to the reason) or will not exist at all. Then, Breton contradicted
himself and attempted to analyze dreams (his own and ones delivered to him by other
Surrealists). John Matthews, commenting on Les Vases Communicants, found these
contradictions in Breton’s arguments – Breton once said that his interpretations were
not and would never be complete. Later he stated that he had managed to exhaust
the dream-content25. The researcher noted that Breton had indicated the presence
of elements resistant to interpretation within dreams, although believed them to be
the evidence of the existence of surreality. Finally, the “Pope of Surrealism” ceased to
practice psychoanalysis.
Although Breton’s approach toward the issue of interpretation was ambiguous
and subject to perturbations, a clear stance was taken by Antonin Artaud, to whom
dreams were the opposite of the discursive, revealing the “work of thoughts” in the
22
23
24
25
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absence of reason. Also, according to a Belgian Surrealist Marcel Marïen, dreams
function in a completely different register from consciousness, as on the level of
unconsciousness images “are ideal surfaces”, which “have nothing ‘on the back’”; in
dreams images are merely images, renouncing the specific26, and the activity of the
subject consists in experiencing rather than interpreting them. Artaud and Marïen
supported experiences – to them, cognition was possible through involvement.
In the field of artistic practice, Surrealists looked for such strategies of expression
that would allow them to convey clear thoughts, undisturbed by rational operations.
The first surrealist experiments (although today the movement is associated mainly
with painting, especially by Salvador Dalí and René Magritte) were literary in nature.
Breton developed the écriture automatique strategy, which was later eagerly employed by other Surrealists. Writing poems with the use of this method took place “in
the waking life,” but écriture automatique was designed so that it could “simulate”
mental activities characteristic of the act of dreaming. It was about thoughtlessly writing down associations arising from unconsciousness. The resulting string of words,
without any stylistic treatment whatsoever, was the final product of the creative act;
in this way, such images as: “A little to the left, in my firmament foretold, I see
but it’s doubtless but a mist of blood and murder-the gleaming glass of liberty’s
disturbances. Aragon,” or “On the bridge the dew with the head of a tabby cat lulls
itself to sleep. Breton” were created27. I intentionally apply here the word “image,”
because Surrealism – as noted by Scott Lash – was deliberately representative28 (the
researcher refers to Lyotard’s category). Recalling Benveniste’s correction of Lacan’s
dictum, Jean-François Lyotard argued that the “dream-work” was rhetorical rather
than linguistic in nature. The dream is “meaningful in a way that is irreducible to the
modality of signification”29. In this concept, the meaning of discourse was related to
consciousness, rational operations, and language, and the concept of figure (“spatial manifestation that linguistic space cannot incorporate without being shaken,
an exteriority it cannot interiorize as signification”30) – to unconsciousness, another
wish of the language-discourse31, image-figure, vision (“there remains a world that
is a store of ‘sight’, or an interworld that is a store of ‘visions’, and that every form
of discourse will exhaust itself before exhausting it”32). Clashing with the figure, the
26
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M. Marïen, The Nostalgia for Ubiquity [in:] Surrealist Painters..., p. 294.
A. Breton, Manifest…, p. 38-39.
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discourse, as Lyotard argued, “burst from the inside.” Écriture automatique worked in
the same way; this strategy was founded on a certain paradox – in automatic poems
words burst, and the sense (that could be grasped by the reason) was invalidated; the
figure enters the discourse, the image enters the word, and automatic poems are perceived rather than read (as are images in dreams), experienced rather than interpreted
(the image-figure goes beyond representation)33. “Écriture automatique,” as Breton
said, “is a true photography of thought”34. At the end of the 1920s, Breton expanded
the scope of his poetic experiments and presented the poème-objet – an object being
the “externalization” of objects appearing in dreams. Constructing the poème-objet,
he used everyday objects and combined them with clusters of phrases (which, in
terms of structure, resembled those known from automatic poems), creating a surreal assemblage. The poème-objet, just as the écriture automatique, in spite of the use of
textual elements, operated in the ‘figural’ register.
Nevertheless, Surrealism found its greatest advocates neither in the écriture automatique technique, nor in painting (which, despite his initial doubts, André Breton
finally grew to accept), but in photography and cinema – to the Surrealists, the
camera lens was an extension of the “innocent eye,” a machine that did not select
the material in accordance with the principle of utility or cause-and-effect logic, but
registered everything that came within its reach, including glimpses of surreality. In
order to limit the role of reason in the creative process, “automatic photography”
was practiced(for instance, Man Ray’s rayography technique consisted in placing
randomly-selected objects on a photosensitive material, the clash of which resulted
in “convulsive beauty”). At the other extreme of surreal photography, there were
techniques that – although not fulfilling the restrictive requirements of Breton’s psychic automatism – also provided an attempt at taking photographs in the “internal
mode.” These photographs (for instance, Billet d’autobus roule [1933] by Brassai, or
Buste d’hippocampe [1931] by Jean Painlevé) utilized everyday objects presented –
often by means of macro close-ups – in an unconventional way, making them break
away from the function attributed to them. Importantly, Surrealists’ photography
projects preceded their film experiments – the second half of the 1920s was the
period of their fascination with cinema, another – after photography – medium
“generating dreams.”
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34

82
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Cinema intrigued Surrealists, just as photography did, because of its technical
conditions and due to the nature of film perception. In 1923, in his essay “Le Rêve
et le cinéma”, Robert Desnos noted that “from the desire to dream comes the thirst
for and love of the cinema”35 and thus, fifty years before Roland Barthes indicated
the parallel nature of the cinematic experience and the act of dreaming (“we go into
dark cinemas”, as Desnos wrote, “to find artificial dreams and perhaps the stimulus
capable of peopling our empty nights”36). To the Surrealists, the cinema was a tool of
double strength: not only did it allow people to externalize dreams (at the same time
preserving their visual dimension), but it also helped put the audience in a state of
artificially induced dream. In this context one could place Hans Richter’s 1947 avant-garde movie Dreams That Money Can Buy37, which excellently tackles the nature of
the cinematic experience. To the Surrealists, the movie screen was an “external mind”,
and after purchasing a ticket everyone could dream the dream screened for him or her.
With the ecstatic pitch of texts about cinema written by avant-garde artists, it
appeared for a moment that the filmic medium would become a privileged means of
expression to them. In practice, until the end of the 1920s few movies had appeared
that could claim to be surreal. Man Ray’s projects (Emak-Bakia [1927] and The Sea
Star [L’Étoile de mer, 1928]38), although he officially belonged to the surrealist movement, did not arouse enthusiasm among the other members of the group. Finally,
An Andalusian Dog (Un chien andalou, 1929) by Luis Buñuel39, which was brought
to life in cooperation with Salvador Dalí, became a breakthrough. The artists based
the scenario on (or at least this is the official course of events) their own dreams
(Desnos proposed: “I would like a filmmaker to fall in love with this idea. On the
morning after a nightmare, he notes down exactly everything that he remembers
and reconstructs it in detail”40). The remaining elements of the scenario were developed by applying a strategy resembling écriture automatique. The anti-narrational
(therefore escaping discourse) Andalusian Dog is a work composed of “purely visual
situations”41, a cinematic embodiment of un rêve surréaliste. However, it is not the
most prominent surrealist movie – paradoxically, one has never been made.
The greatest – and most unfulfilled – apologist for cinema among the Surrealists
was Antonin Artaud, who radically rejected linguistic representation, because, in his
35
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opinion, it deformed and reduced the thought. While he was writing the scenario for
The Seashell and the Clergyman (La Coquille et le clergyman, 1928), he imagined that
the movie based on the script would not be a mere reproduction of the dream42, but
a search for the darker truth of the mind43, an image-thought, and that by means of
cinema he could externalize, without any mediation, the clear thought present in the
dream, going beyond the order of language-reason-representation44. However, that
dream never came true – the director, Germaine Dulac, did not understand Artaud’s
intentions and turned The Seashell and the Clergyman into an effusion of impressive,
oneiric images (she was publicly “lynched” by Surrealists during the movie’s premiere). Artaud’s example might be extreme, but it clearly shows that the Surrealists’
dream of cinema never came true.
Of course, my attempt at determining the relationship between the dream and
Surrealism does not fully exhaust the discussed problem, although it helps develop
tools that could separate surrealist works from those that only use the surrealist convention. When the meaning of the term was deprived of its philosophical implications (pop culture assimilated this phenomenon, and treatments conducted by
avant-garde artists became subject to countless repetitions), Surrealism transformed
into “surrealism,” a template, a frozen convention – although still attracting the viewer’s attention (hence also its popularity).
Referring to the artists’ theoretical manifestos and characterizing the scope of the
conducted experiments, I tried to prove that it is not possible – as I have mentioned
at the beginning – to discuss surrealist works by applying only esthetic criteria. The
surrealist artistic practice was derived from philosophical assumptions, and particular experiments were “designed” so that works emerging from them would remain
consistent (in their form and message) with the philosophical credo of Breton’s formation. Avant-garde artists, largely under the influence of Freud’s theory, developed
their own definition of the dream, and the problem of the act of dreaming was a crucial element of the surrealist reflection – considered both on the epistemological (the
act of dreaming as the antinomy of rational cognition) and the ontological level (the
dream is real; the world’s functioning reflects the dream). The experimental nature
of the aforementioned surrealist projects, the tendency to look for new means of
expression (including the fascination with photography and cinema) allowing the artists to create dream-works, arose from their rejection of means of expression subject
to the totalizing work of cogito ergo sum – Surrealists rejected existing art (and thus
tradition) because they identified it with logocentrism.
One should note one more important aspect – to Surrealists, to create meant to
discover (themselves and the world), experience, reach the essence of life. In their
opinion, life – clear, uncontaminated by structures of the discursive reason – mani42
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fested itself in dreams, and thus, the majority of surrealist works either used dreams
as a source of inspiration or – on the formal level – were organized so that they
would “resemble” them. Moreover, avant-garde artists wanted to neutralize the viewers’ perceptual habits with the use of their works, open them to the experience of
“naked life,” transform the world into a kaleidoscope of images – that was the main
mission of Surrealism. However, why did avant-garde artists intend to revolutionize life? The surrealist retreat from reason was caused by their deep disappointment
with the Enlightenment project; it was a reaction toward the progressive process of
modernization, which resulted in the experience of alienation – therefore, the artists
reversed existing hierarchies, seeing art as a tool of liberation. If to them the reason
was an enemy of life, the dream was life’s greatest ally.
Another question that should be asked here concerns the research method – what
strategy could one apply to expressions of surrealist art? Is the interpretation of, for
example, An Andalusian Dog in accordance with psychoanalysis not the same mistake
that Breton made by trying to find meaning in his dreams, an attempt at reducing
the figural to the discursive, life to a dead meaning? To quote Lyotard, “Power lies
in the eye. To transform the unconscious into discourse is to bypass the dynamics,
to become complicit with the Western ratio that kills art at the same time as the
dream”45. Should we not escape from the trap of looking for meanings and instead
think about the way that surrealist works resist reason and to what extent they are
successful in doing so? My analysis is also a manifestation of the approach that the
Surrealists hated; nevertheless, they would probably excuse this type of interpretation, because I did not attempt to break their works into fragments and ascribe to
them meanings developed by the intellect, or – especially – decipher the greatest
surrealist Mystery on this basis.
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Summary
The sleep of reason produces surreality.
Surrealism in the context of dreams

Article presents the way in which Surrealists understood the dream process. Author
claims that avant-garde artists glorified the dream as it functioned in opposition to
the reason; then she moves on to characterize the main aspects of Surrealists’ critique
of Cartesianism, as well as their attitude towards the sight and the concept of the
„savage eye”. Later on, the author compares Freud’s ideas with Surrealists’ views on
dreaming – paying close attention to the issue of psychoanalytic interpretation. She
describes „surrealist dream” in relation to such artistic practices as écriture automatique or poème-objet and to experiments in film and photography. Author refers to
Lyotard’s categories of ‘discourse’ and ‘figure’, arguing that Surrealists’ works, even
literary ones, belong to the figural space, thus they are resistant to language and
interpretation.
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Sny o potędze.
Rola soreliańskich mitów
w ideologii włoskiego faszyzmu
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Faszyzm był ideologią która panowała we Włoszech w latach 1922‒1943 i głęboko
naznaczyła scenę polityczną Włoch, wpływając praktycznie na wszystkie sfery życia obywateli. Była to pierwsza ideologia europejska, która w imię wielkości narodu
głosiła konieczność całkowitego i bezwarunkowego podporządkowanie jednostki
państwu. Z tego powodu od roku 1926 reżim faszystowski usiłował uczynić sobie
podległą nie tylko politykę i gospodarkę, lecz również życie osobiste mieszkańców
w każdym jego wymiarze, co wymagało sięgnięcia po nowe metody sprawowania
władzy. Jednym z nich było użycie rozbudowanej propagandy, przejawiającej się zarówno w przemówieniach politycznych, jak i w mediach, w edukacji, w działalności
organizacji społecznych, a nawet w wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Jej celem było wpojenie wszystkim mieszkańcom Włoch ideologii faszystowskiej i w efekcie ukształtowanie „nowego człowieka”, stanowiącego z punktu widzenia faszyzmu
jednostkę doskonałą.
Jednakże wpojenie milionom przeciętnych obywateli idei faszystowskich nie mogło polegać na tłumaczeniu im filozoficznych i politycznych zawiłości tego systemu.
Aby skutecznie docierać do mas społeczeństwa, władza musiała sięgnąć po środki
znacznie prostsze w przekazie, wymagające zaangażowania raczej emocji niż rozumu
– a więc irracjonalne – a także podatne na zawarcie w nich różnych treści. Takim
środkiem okazała się koncepcja politycznych mitów w rozumieniu soreliańskim, którą Benito Mussolini był zafascynowany już na długo przed dojściem do władzy. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że chociaż w ideologii faszystowskiej z łatwością
można znaleźć treści odpowiadające stworzonej przez Georges’a Sorela koncepcji mitów, i chociaż Mussolini znał tę koncepcję, to jednak oficjalnie nie funkcjonowała
ona jako część faszystowskiej propagandy. Oznacza to, że chociaż w praktyce w ideologii faszystowskiej soreliańskie mity funkcjonowały, to jednak w teorii określenie
„mit” w znaczeniu politycznym prawie wcale się nie pojawiało.
Niniejszy artykuł w pierwszych dwóch częściach przedstawia pochodzenie koncepcji mitów politycznych stworzonej przez francuskiego filozofa oraz sposób, w jaki
koncepcja ta znalazła swoje miejsce we włoskim faszyzmie. W trzeciej, zasadniczej
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części, omówione są najważniejsze mity polityczne faszyzmu oraz wybrane przykłady
ich zastosowania w państwowej propagandzie na różnych polach.
1. Georges Sorel i koncepcja mitów
Twórcą koncepcji mitów politycznych był Francuz Georges Sorel (1847‒1922), który przeszedł do historii przede wszystkim jako jeden z najwybitniejszych ideologów
syndykalizmu rewolucyjnego1, mimo że był syndykalistą tylko przez kilka lat, a następnie, na skutek rozczarowania francuskim strajkiem generalnym z 1909 roku,
przeszedł na pozycje prawicowe i stwierdził, że rozkład marksizmu już nastąpił2.
Sorel swoje syndykalistyczne poglądy wyłożył przede wszystkim w książce Rozważania o przemocy3, w której przedstawił zwłaszcza ideę walki proletariatu z burżuazją
przez wielki strajk generalny. Będąc syndykalistą Sorel uważał się jednocześnie za
marksistę, a wręcz za jedynego słusznego interpretatora marksizmu. W przeciwieństwie jednak do wszystkich innych zwolenników Marksa nie zajmował się kwestiami
ekonomicznymi ani programami politycznymi; tym, co go najbardziej fascynowało
w marksizmie, była wizja rewolucji proletariatu skierowanej przeciw burżuazji, przy
czym mało obchodziło go, jak miałby wyglądać świat po takiej rewolucji – jedynym
jego zdaniem w tej kwestii było utrzymanie własności prywatnej. Rewolucja była dla
niego nie tyle sposobem na wprowadzenie zmian gospodarczych, ile drogą do skutecznego obalenia systemu parlamentarnego, w którym władzę trzyma słaba, zepsuta
moralnie i bezideowa burżuazja, natomiast jedyną grupą, która mogła taką rewolucję
przeprowadzić, był prosty, gotowy do poświęceń proletariat. Problem jednak stanowiło nieuświadomienie mas ludu, do których trudno było dotrzeć z zawiłymi wywodami ekonomicznymi. Sorel uważał zresztą, że jest to zupełnie zbędne – twierdził,
że najniższe warstwy społeczeństwa, żeby zachować radykalizm i moralną czystość
powinny trzymać się jak najdalej od takich inteligencko-burżuazyjnych wytworów
jak szczegółowe rozważania i puste polemiki. Zamiast nich proponował stworzenie
dla proletariatu mitów – prostych formuł, haseł lub wizji, które nie wymagają intelektualnego zaangażowania, a mają jedynie rozbudzać emocje i motywować do działania4. W Rozważaniach o przemocy twierdził, że „trzeba odwoływać się do obrazów,
które razem, jeszcze przed wszelką rozważną analizą, mogą wywołać masę uczuć,
przekładających się na różne aspekty wojny wydanej społeczeństwu współczesnemu
przez socjalizm”5. Najlepszym proletariackim mitem był według niego mit strajku

1
2
3
4
5
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generalnego, który miał szybko i skutecznie obalić ustrój kapitalistyczny, bowiem
miał on największą siłę oddziaływania na ludzkie emocje. Sorel pisał, że:
[...] strajk generalny jest tym właśnie […] mitem, w którym zawiera się cały socjalizm [...]
Strajki zrodziły w proletariacie uczucia najszlachetniejsze, najgłębsze i posiadające
największą siłę motoryczną spośród wszystkich uczuć, jakie on żywi; strajk generalny
grupuje wszystkie w obraz stanowiący jedną całość i poprzez ich zestawienie nadaje każdemu z nich maksimum intensywności […]. Otrzymujemy w ten sposób ową intuicję
socjalizmu, której język nie mógł oddać w sposób doskonale jasny − i otrzymujemy ją
w formie bezpośrednio percypowanej6.

Z całej myśli soreliańskiej to właśnie teoria mitów najbardziej wpłynęła na faszyzm. ponieważ dzięki niej Mussolini odnalazł skuteczny sposób dotarcia ze swoimi
poglądami do szerokich mas społeczeństwa. Swój wpływ miała także wyraźna w pismach Sorela wrogość do burżuazji oraz fascynacja bezkompromisową walką w czasie
przewidywanej rewolucji.
2. Mity soreliańskie w koncepcji Benita Mussoliniego
Teorie Georges’a Sorela młody Benito Mussolini poznał podczas pobytu w Szwajcarii
w latach 1902‒1904. W tym czasie późniejszy dyktator zapoznawał się także z myślą
wielu europejskich socjologów i filozofów, m.in. Friedricha Nietzschego i Vilfreda
Pareta, a także właśnie Georges’a Sorela. Pierwsza wzmianka o tym myślicielu pojawia się w artykułach Mussoliniego właśnie w 1904 roku, i to do tego na łamach mediolańskiego pisma rewolucyjnych syndykalistów. To, co Mussoliniemu w syndykalizmie podobało się najbardziej, to wyraźny antyintelektualizm i skłonność do działań
bezpośrednich. Sorel zamiast długich, jałowych dyskusji o szczegółach proponował
mity – proste, wyraziste formuły i obrazy mające motywować klasę robotniczą do
działania. Mussoliniemu pomysł ten bardzo przypadł do gustu:
Sorel naszkicował nam socjalizm zdecydowanie antyintelektualny, wręcz religijny. Mit
strajku generalnego w socjalizmie Sorela, mit straszny, groźny, wspaniały […] jest mitem, czyli bajką, czymś, czego nie da się zademonstrować, czymś niewykonalnym, co
musi być aktem wiary – aktem wiary proletariatu. Trzeba wierzyć w strajk generalny,
tak jak pierwsi chrześcijanie wierzyli w Apokalipsę. Nie dopytujcie, nie poddawajcie
tego mitu waszej racjonalnej krytyce. Nie niszczcie wzniosłego zachwytu7.

Co prawda po kilku latach, gdy Sorel zaczął sympatyzować z francuskimi nacjonalistami, Mussolini stracił sympatię do niego, ale teoria mitów pozostała silnie
zakorzeniona w jego umyśle8.
6
7
8
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To przywiązanie do „aktu wiary” w kontekście politycznym jest dobrze widoczne
w późniejszych hasłach, głoszonych przez propagandę faszystowską, oczywiście pod
ścisłym nadzorem Mussoliniego. Sztandarowym przykładem jest tutaj najbardziej
znany slogan z czasów faszystowskich: „Duce ma zawsze rację”. Inne, bardzo często
powtarzane hasła reżimu to na przykład „wierz, bądź posłuszny, walcz”9 lub następujące zalecenia dla młodych faszystów: „Miej zawsze wiarę. Wiarę dał ci Mussolini,
zatem jest to rzecz święta [...] Wszystko to, co twierdzi Wódz jest prawdą. Ze słowem
Wodza się nie dyskutuje”10.
3. Główne mity faszyzmu i ich pochodzenie
Po dojściu do władzy, a szczególnie po 1926 roku, gdy otrzymał właściwie pełnię władzy, Mussolini zaczął energicznie wprowadzać koncepcję mitów w życie, roztaczając
przed włoskim społeczeństwem, za pomocą państwowej propagandy, wizje pełne siły,
potęgi i przyszłości, które miały stać się dla obywateli – dosłownie – przedmiotem
wiary. Oparta na nich retoryka reżimu miała utrzymywać społeczeństwo w stanie ciągłej mobilizacji, w duchu dyscypliny i gotowości do poświęceń. Z tematyki zawartej
w ówczesnej faszystowskiej propagandzie wyodrębnić można mity polityczne, którymi posługiwał się reżim. Najważniejszymi spośród nich były: wojna, permanentna rewolucja i wizja stworzenia nowego Imperium Rzymskiego. Na stworzenie tych
mitów znaczny wpływ miały idee dwóch środowisk, które w większości aktywnie
poparły faszystów: włoskich nacjonalistów i futurystów.
Mówiąc o nacjonalistach warto wspomnieć szczególnie o Enrico Corradinim
(1865‒1931). Był on pisarzem oraz jednym z najbardziej znanych myślicieli i popularyzatorów włoskiego nacjonalizmu. W 1910 roku stał się współzałożycielem
Włoskiego Związku Narodowego – organizacji, która trzynaście lat później połączyła
się z partią faszystowską; sam Corradini został senatorem, a następnie w 1928 roku
– ministrem. Uważał, że naród włoski jest narodem biednym, proletariackim i wykorzystywanym przez inne, bogate kraje, dlatego też musi zdobyć siłę i niezależność
poprzez wewnętrzne wprowadzenie dyscypliny oraz ekspansję terytorialną. Z tego
powodu w 1911 roku był gorącym zwolennikiem wojny z Turcją o Libię. Zdecydowanie odrzucał ideę rządów parlamentarnych, głosił ponadklasową solidarność narodu oraz apologię wojny11.
Mocno związani z nacjonalizmem byli również futuryści, którzy w znacznym
stopniu podzielali nacjonalistyczne marzenia o potężnym państwie i zdyscyplinowanym społeczeństwie, a potem wraz z nacjonalistami włączyli się we współtworzenie
faszyzmu. Sam Filippo Tommaso Marinetti (1876‒1944), twórca futuryzmu, który
9
10
11
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w 1919 roku wraz z Mussolinim był jednym z współtwórców faszyzmu, i który do
końca pozostał wierny tej ideologii – jeszcze w 1942 roku wyruszył jako ochotnik na
front wschodni, a zmarł dwa lata później w Republice Salò12.
Co ważne, postulaty futurystów miały charakter nie tylko estetyczny, lecz także polityczny. Zwolennicy Marinettiego uważali, że aby na nowo ożywić włoskie
społeczeństwo należy przywrócić mu przekonanie o wielkiej cywilizacyjnej roli, jaką
Włochy mają do odegrania w dziejach Europy, oraz wychowywać je w duchu militaryzmu i kulcie siły. Innymi elementami kształtowania społeczeństwa miały być:
ćwiczenie dyscypliny, przygotowanie do walki oraz wpojenie jednostce gotowości do
poświęcenia się dla wspólnoty. Futurystom chodziło więc o przeprowadzenie duchowej rewolucji, opartej na nacjonalizmie, z której miałoby się wyłonić społeczeństwo
Włochów świadomych, śmiałych, zdyscyplinowanych i oddanych swojemu krajowi.
Najlepszą drogę do urzeczywistnienia tej wizji futuryści widzieli w wojnie, którą Marinetti nazwał w swoim manifeście „jedyną higieną świata”. Te poglądy futurystów,
a szczególnie kult wojny i przekonanie o szczególnej cywilizacyjnej roli Włoch, znalazły swoje odbicie w późniejszej ideologii faszystowskiej, a przede wszystkim w wytworzonych w jej ramach mitach.
4. Wojna
Omówienie doktryny faszystowskiej należy zacząć od wojny, która była „źródłem
i horyzontem”13 faszyzmu. Pierwsza wojna światowa leżała u podstaw powstania
faszyzmu, który uczynił się rzecznikiem powracających z okopów kombatantów, odwołując się do wspólnych doświadczeń z frontu. W kształtującym się micie przeżyta
wojna stała się aktem palingenetycznym, formującym charakter „nowych Włochów”14, rodzajem mistycznego doświadczenia, pozwalającego żołnierzom na nowo
poczuć się „synami narodu”. Po powrocie z frontu Mussolini podkreślał ten aspekt
wspólnego przeżywania wojny, pisząc:
W milczeniu znosiliśmy ból i poniżenie. Nasza radość z odnalezienia Italii – matki,
której nigdy się nie wyrzekliśmy, lecz o której tylko trochę zapomnieliśmy […] – była
tak wyrazista i głęboka, że marność ludzi i rzeczy nie mogła jej zakłócić15.

Wojna, leżąc u podstaw powstania faszyzmu, stała się w jego ideologii jedną z zasadniczych idei tego ruchu, fundamentalnym mitem, który determinował faszystowskie spojrzenie na świat, człowieka i społeczeństwo. Opierając się na nietzscheańskiej
koncepcji woli mocy i aktywizmie życiowym oraz na futurystycznej fascynacji siłą,
12
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dynamiką i nowoczesnością, faszyści czczą wojnę – w znaczeniu zarówno konfliktu
zbrojnego, jak i walki duchowej, egzystencjalnej – jako sposób na ciągły rozwój charakteru jednostek i całych społeczeństw. Przeciwstawiają walkę, aktywność i ciągłe
hartowanie woli w ogniu trudności mentalności mieszczańskiej, opartej na wygodzie,
bierności i materializmie. Dla faszystów wojna jest przygodą, okazją do wzniesienia
się na wyżyny swoich możliwości, a jednocześnie szansą na podniesienie prestiżu
swojego narodu, dowodem jego siły i witalności16. Najlepszą syntezą faszystowskiego podejścia do wojny jest poświęcony mu fragment z Doktryny faszyzmu:
Faszyzm nie wierzy w możliwość ani też w użyteczność wieczystego pokoju. […] Jedynie wojna wznosi do maksimum napięcia wszystkie siły ludzkie i znaczy znamieniem
szlachectwa narody, które mają odwagę stawić jej czoło. Wszelkie inne doświadczenia
są tylko namiastkami, które nie stawiają nigdy człowieka przed sobą samym w alternatywie życia i śmierci17.

Według Mussoliniego wojna jest wręcz główną zasadą świata, „początkiem wszystkich rzeczy, ponieważ życie jest pełne kontrastów: jest miłość i nienawiść, biel i czerń,
dzień i noc, dobro i zło i dopóki te kontrasty się nie zsumują w równowadze, walka
będzie zawsze w głębi ludzkiej natury, jako najwyższe przeznaczenie”18.
Kult wojny, przełożony na mający mobilizować masy mit, znalazł swoje ważne
miejsce zarówno w faszystowskim kalendarzu, jak i w szkołach oraz w różnych innych
formach propagandy. W przeorganizowanym faszystowskim kalendarzu do obowiązującego wcześniej święta 4 listopada, rocznicy zakończenia pierwszej wojny światowej,
dodano także datę 24 maja, czyli dzień przystąpienia Włoch do tejże wojny.
Zmiany zaszły także w szkolnictwie. Od 1927 roku wychowanie fizyczne w szkołach podstawowych i średnich powierzono funkcjonariuszom ONB, którzy mieli
ćwiczyć dzieci i młodzież w duchu militarystycznym – do programu włączono musztrę, marsz, a także choreografię, czyli wspólną gimnastykę, która była przez uczniów
prezentowana na wiecach i uroczystościach19. Wprowadzono również nowe, faszystowskie zwyczaje. Jednym z nich było składanie hołdu fladze państwowej, które
odbywało się w każdą sobotę po lekcjach i przed wakacjami. W trakcie tego obrzędu
uczniowie salutowali fladze przez wykonanie pozdrowienia rzymskiego i śpiewali patriotyczne hymny. Nad każdą tego typu uroczystością czuwał wybrany kombatant
wojenny, traktowany jako żywy przykład bohaterstwa narodowego20. Przykładem
wychowawczego zadania zlecanego uczniom było sadzenie drzew w parkach pamięci.
W listopadzie 1922 roku wyszło rozporządzenie, według którego w każdym mieście miał powstać park lub aleja z drzewami poświęconymi żołnierzom poległym
w pierwszej wojny światowej lub – jak zdecydowano rok później – męczennikom
16
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rewolucji faszystowskiej. Sadzenie tych drzew wotywnych, a także trzymanie przy nich
warty honorowej przy okazji różnych uroczystości, było zadaniem właśnie uczniów21.
Militarystyczne wychowanie dzieci i młodzieży przez państwo nie kończyło się
na zajęciach szkolnych; w soboty po południu, a nawet w wakacje było kontynuowane przez faszystowskie organizacje młodzieżowe. Pierwszymi utworzonymi organizacjami tego typu były Balilla i Małe Włoszki oraz Avanguardisti i Młode Włoszki. W późniejszych latach dodano także grupy Młodzi Faszyści i Młode Faszystki
a także, dla najmłodszych dzieci, Synowie Wilczycy i Córki Wilczycy, a w 1937roku
wszystkie organizacje młodzieżowe zostały nieznacznie przeorganizowane i połączone we Włoską Młodzież Liktorską, a przynależność do nich stała się obowiązkowa.
Organizacje te przypominały znany z innych krajów ruch skautowy, lecz wzbogacony
o zajęcia paramilitarne oraz wykłady polityczne. Miały one silnie militarystyczny
charakter, co było widoczne szczególnie w przypadkach grup chłopięcych, które były
podzielone na wzór starożytnych wojsk rzymskich na drużyny, manipuły, centurie,
kohorty i legiony22. Formacja chłopców w faszystowskich organizacjach składała się
przede wszystkim z zajęć sportowych, wykładów politycznych, kolonii i uczestnictwa
w państwowych uroczystościach. Członkowie Balilla mogli wybrać sobie specjalizację, w której chcieli się szkolić – do wyboru mieli grupy: sanitariuszy, narciarzy,
operatorów karabinów maszynowych, marynarzy, doboszy i trębaczy. Nietrudno zauważyć, że takie profilowanie grup miało przygotować młodych chłopców do przyszłej służby wojskowej lub, w razie konieczności, do walki w jeszcze bardzo młodym
wieku23. Formacja w organizacjach dziewczęcych nie miała charakteru militarnego
– również zawierała zajęcia sportowe, lecz poza tym młode kobiety miały do wyboru
kursy języków obcych, księgowości, ekonomiki gospodarstwa domowego, wychowawców kolonijnych czy uczące opieki nad dziećmi24.
5. Rewolucja
Drugim z wielkich mitów faszyzmu była rewolucja, rozumiana jednak nie tylko jako
konkretny moment zdobycia władzy, lecz także jako ciągły proces przekształcania
świadomości społeczeństwa. Idea rewolucji musiała zająć ważne miejsce w ideologii
faszystowskiej, ponieważ to właśnie buntownicza retoryka stosowana przez pierwszych faszystów pozwoliła im zdobyć popularność i przez to nastawienie rewolucyjne
zostało włączone do samej istoty tej ideologii. Z drugiej strony po marszu na Rzym
nie było jasne, na czym ma polegać dalsza rewolucja, skoro faszyści już oficjalnie zdobyli już władzę w państwie. Zwrócił na to uwagę Curzio Malaparte, pisząc w grudniu 1924 roku: „Albo ruch faszystowski nie jest rewolucją, a w takim razie czas już
skończyć z jakobińską retoryką […]; albo faszyzm jest rewolucją w działaniu, a wtedy
21
22
23
24

Por. ibidem, s. 62.
Por. P. Podemski, op. cit., s. 251.
Por. ibidem, s. 265.
Por. ibidem, ss. 249 i n.
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trzeba, by rewolucja została dokonana aż do końca”25. Ostatecznie Mussolini – pod
silnym naciskiem rasów – wybrał tę drugą opcję, i zdecydował się nie tylko przejąć
pełnię władzy, lecz także wprowadzić ustrój totalitarny i w jego ramach przeprowadzić radykalną rewolucję w społeczeństwie, co właśnie miało być ową „rewolucją
w działaniu”. Dlatego też w latach reżimu głoszono, iż faszyzm jest „duchową wizją życia, która narzuca się jako odnowa ab imis fundamentis całego systemu wartości, ponieważ jest odnową samej ludzkiej duszy – takie jest filozoficzne znaczenie Rewolucji”26.
Podobne hasła powtarzano aż do upadku reżimu. Jeszcze w 1939 roku, przemawiając do dawnych skwadrystów, Mussolini podkreślił że „rewolucja się nie skończyła, lecz z punktu widzenia zwyczaju, charakteru, stosunków społecznych dopiero się
rozpoczęła”27.
Rewolucja faszystowska w postaci marszu na Rzym z 1922roku, jako najważniejszy moment w historii faszyzmu, zyskała niezwykle ważne miejsce w państwie.
Przede wszystkim stała się podstawą nowego włoskiego kalendarza. Został on wprowadzony do użytku ‒ obok kalendarza chrześcijańskiego ‒ w dokumentach państwowych od 1926 roku, chociaż sam Mussolini używał nowej datacji już trzy lata
wcześniej28. Na pierwszy dzień nowej ery został wybrany 28 października 1922 roku,
a więc dzień marszu na Rzym, w którym – jak pisał jeden z faszystowskich publicystów – „powiedzieliśmy światu: Italia zapoczątkowuje nową historię”29. Lata w tym
nowym kalendarzu zapisywano – czyniąc nawiązanie do czasów starożytnych – liczbami rzymskimi.
W nowym kalendarzu rocznica marszu na Rzym była uroczystym świętem państwowym. Jako przykład jego obchodów można podać uroczystości z 1923roku, których schemat nie zmienił się zasadniczo przez następne lata. 28 października rano
w stolicy odprawiono uroczystą mszę świętą z udziałem najważniejszych osób w państwie, następnie odbywały się parady wojskowe i pokazowe przeloty samolotów oraz
przemówienie Mussoliniego. Obchody w całym kraju trwały tydzień – kończyły się
4 listopada – a ich najważniejszymi miejscami, poza Rzymem, był Mediolan, Cremona, Bolonia i Perugia30.
Faszystowską rewolucję wychwalano nie tylko w ramach państwowych świąt, lecz
także w teatrach (w znacznie mniejszym stopniu w kinie). Po ustanowieniu reżimu
powstało wiele sztuk teatralnych, w większości pozbawionych większych walorów artystycznych, przedstawiających faszyzm jako swoistą religię, która wybawiła Włochy
od chaosu i poprzez rewolucję bohaterskich „czarnych koszul” zaprowadziła w kraju
ład i porządek. Autorzy faszystowskich dzieł teatralnych wprost odwoływali się do ir25
26
27
28
29
30
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racjonalnej natury faszyzmu, tytułując swoje dzieła między innymi Faszystowski świt,
Jutrzenka, Współcześni męczennicy, Nowe światło, Odkupienie. Autor jednej ze sztuk
posunął się nawet do zakończenia swego dzieła sceną, w której Mussolini wznosi się
do nieba na czele czarnych koszul31.
6. Rzymskość i Imperium Rzymskie
Trzecim z najważniejszych mitów faszystowskich był mit rzymskości, na który Mussolini powoływał się już na początku swojej działalności, pisząc w 1921roku:
Rzym jest naszym punktem wyjścia; jest naszym symbolem lub lepiej, naszym mitem.
Wiele z tego, co składało się na nieśmiertelnego ducha Rzymian, odrodziło się w faszyzmie.
Rzymski jest liktor, rzymska nasza organizacja, rzymska nasza duma i nasza odwaga32.

W tym tekście zarysowują się już dwa zasadnicze sposoby, w jakie starożytny
Rzym był obecny w ideologii faszystowskiej. Jeden to „odrodzenie faszystowskiego
ducha”33, a więc pewna rzeczywistość duchowa przejawiająca się w mistyczny sposób
w faszyzmie, z którą jego wyznawca może wchodzić w kontakt, drugi natomiast,
niejako wynikający z pierwszego, to naśladowanie starożytnych Rzymian w formie,
czyli w symbolach, estetyce, nazewnictwie.
Przede wszystkim okres istnienia Imperium Romanum stanowił dla faszystów
„czas mistyczny”34, czas wielkich dzieł i wielkich bohaterów oraz idealnego państwa
i społeczeństwa, symbol siły i wielkości. Można więc powiedzieć, że był to rodzaj
utraconego pierwotnego raju, do którego faszyści tęsknili. Nie była to jednak tylko
martwa i odległa historia – dzięki pochodzeniu od starożytnych Rzymian oraz zajmowaniu ich terenu, przesiąkniętego magiczną siłą dawnego imperium, Włosi mogli
wchodzić w kontakt z rzymskością (romanità) i w ten sposób urzeczywistniać ducha
Imperium Rzymskiego w XX wieku. Na tym kontakcie miało być zbudowane całe
faszystowskie państwo, które stawiało sobie za cel odbudowanie świetności i potęgi
Imperium Rzymskiego, wraz z jego siłą polityczną, sztuką, a przede wszystkim dyscypliną i odwagą rzymskich legionów. Dwudziestowieczni Włosi mieli wręcz stać
się nowymi Rzymianami, natomiast faszystowskie Włochy przedstawiane były jako
nowe Imperium Romanum, które stanowi przykład dla całej reszty świata. Mussolini
głosił ten pogląd właściwie od samego początku swojej działalności – w 1920 roku
stwierdził, że
Rzym jest nazwą, która wypełnia całą historię przez dwadzieścia wieków. Rzym daje
sygnał cywilizacji uniwersalnej; Rzym który kreśli drogi, który wyznacza granice i który
daje światu wieczne zasady swojego niezmiennego prawa. Ale jeśli to było uniwersalne
31
32
33
34

Por. E. Gentile , Il culto del littorio…, ss. 182 i n.
Cyt. za: P. Foro, op. cit. s. 125.
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zadanie Rzymu w starożytności, oto my musimy przyjąć to uniwersalne zadanie […]
Oto Rzym, który raz jeszcze powraca, centrum uniwersalnego imperium, które mówi
swoim językiem35.

Szczytem tego ustanawiania nowego Rzymu jest utworzenie przez Włochy imperium w 1936roku Z tej okazji Mussolini wygłosił do żołnierzy 9 maja 1936 roku
przemówienie, w którym mówił:
Lud włoski stworzył imperium własną krwią, będzie je rozwijał własną pracą i bronił własnym wojskiem. Możecie być tego pewni, podnieście, legioniści, wysoko swoje
proporce, broń i serca na cześć zmartwychwstania imperium na świętych wzgórzach
Rzymu po piętnastu wiekach36.

Drugi ‒ ściśle związany z pierwszym ‒ sposób, w jaki starożytny Rzym był obecny w faszyzmie, to odtwarzanie form. Faszyści, chcąc przywrócić chwałę Imperium
Romanum, nieustannie w swojej propagandzie i twórczości nawiązywali do jego instytucji, historii, sztuki oraz architektury. Według faszystowskiej ideologii nie było to
jednak tylko proste naśladownictwo, ale spontaniczne odrodzenie w pamięci narodowej dawnych, rzymskich wzorców, zachodzące „z automatyczną spontanicznością
atawistycznego instynktu”37, jak pisała Margherita Sarfatti. W ten sposób nowożytni
Włosi przejęli od Rzymian pewne symbole, nazwy i gesty, wśród których najbardziej
rozpoznawalnym był salut rzymski38.
Najważniejszym symbolem próby obudowy Imperium Rzymskiego było użycie
symbolu rózg liktorskich. Nie był to znak oryginalnie faszystowski, choć obecnie
stanowi główną cechę rozpoznawczą tej ideologii. W faszystowskich Włoszech symbol ten pojawił się po raz pierwszy w oficjalnym użytku państwowym na monetach
wydanych dla upamiętnienia marszu na Rzym w 1923 roku. Nowe monety miały
z jednej strony wizerunek króla, z drugiej natomiast rózgi liktorskie39. Od 1925roku
symbol ten stał się wszechobecny: od grudnia tego roku miał być obowiązkowo
umieszczany na ścianach wszystkich budynków ministerialnych, od 1926 roku został
uznany za symbol państwowy, a od 1927 roku zastąpił w godle lwy podtrzymujące herb dynastii sabaudzkiej40. Rózgi liktorskie musiały być również obowiązkowo
umieszczane przy autostradach, pojawiały się też często na różnego rodzaju pamiątkach sprzedawanych z okazji uroczystości państwowych, takich jak medale, plakietki
czy wstążki. Istniały nawet perfumy o nazwie Fascio41.
35
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7. Podsumowanie
Opisane powyżej mity polityczne – w znaczeniu opisanym przez Georges’a Sorela
– miały fundamentalne znaczenie dla ideologii oraz propagandy włoskiego faszyzmu. Irracjonalny kult wojny jako siły oczyszczającej (odgrywającej podobną rolę,
jak strajk generalny w syndykalistycznej koncepcji Sorela), głoszenie permanentnej
rewolucji oraz wizja budowy nowego Imperium Rzymskiego – wszystkie te elementy
miały pobudzać wyobraźnię ludzi i usposabiać ich entuzjastycznie względem faszystowskiego reżimu. W zamyśle faszystowskich ideologów idee te miały stać się główną siłą mobilizującą społeczeństwo do włączenia się w działania mające prowadzić do
faktycznej budowy nowego Imperium Rzymskiego.
Mity te były przedstawiane obywatelom na różny sposób, od symboliki przez gesty, państwowe święta i obchody, edukację i zajęcia związane z czasem wolnym aż po
teatr, architekturę, a nawet nowy kalendarz. Wszystkie te zabiegi miały doprowadzić
do tego, by ludzie, przyjąwszy wojenną i imperialną retorykę oraz postulaty ideologii
faszystowskiej, zmienili się w doskonałych obywateli: zdyscyplinowanych, silnych,
odważnych, a przede wszystkim pełnych wiary, entuzjazmu i gotowych do poświęceń
za wszelką cenę.
Wszystkie te idee i związane z nimi praktyki zasługują na dokładniejsze opracowanie. Co prawda kwestia psychologicznych ‒ czy wręcz podświadomych i irracjonalnych
‒ motywów faszyzmu została już dość szeroko opracowana w literaturze42, ale spojrzenie na treści, które faszystowska władza wpajała obywatelom i cele, jakie przez to chciała osiągnąć, wciąż zasługuje na pogłębienie. Polskojęzyczne publikacje dotyczące włoskiego faszyzmu skupiają się bowiem głównie na funkcjonowaniu reżimu i państwa,
a w znacznie mniejszym stopniu na ideologii faszyzmu i wpajanych obywatelom treści.
Niniejszy artykuł stanowi próbę spojrzenia na faszyzm właśnie od strony części jego
treści, choć, oczywiście, ze względu na jego niewielką objętość jest tylko ogólnym zarysem zagadnień związanych z wykorzystaniem w faszyzmie soreliańskich mitów. Nie
odpowiada więc na wiele związanych z tym zagadnieniem pytań ‒ między innymi o to,
na ile i w jakich przypadkach sam Mussolini oraz inni ideolodzy faszystowscy świadomie posługiwali się koncepcją mitów, a na ile po prostu korzystali z określonego zbioru
tematów, które narzucała im ideologia faszystowska oraz aktualna sytuacja polityczna.
Pogłębienia wymaga także zagadnienie swoistego kanonu tych mitów, czyli wyodrębnienie z propagandy faszystowskiej innych wizji, mających mobilizować masy społeczne do
politycznego zaangażowania. W końcu do zbadania pozostaje także kwestia praktycznego zastosowania wymienionych mitów w propagandzie, a więc dróg, którymi miały one
być przekazywane obywatelom, oraz odbioru tych mitów przez społeczeństwo. Są to
jednak zagadnienia, których, z uwagi na ich zakres, nie sposób ująć w jednym artykule
naukowym ‒ będą one kontynuowane w dalszych badaniach.
42

Przegląd różnych teorii dotyczących powodów powstania faszyzmu, w tym teorii psychospołecznych, powstałych do lat 60. XX w. przedstawia w swojej klasycznej pracy Le interpretazioni del
fascismo włoski historyk Renzo de Felice (wyd. polskie: Interpretacje faszyzmu, tłum. M. de Rosset-Borejsza, Warszawa 1976).
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Summary
Dreams of power. Sorelian myths in the ideology of Italian fascism

The article discusses the role of political myths in terms of G. Sorel in the ideology
of Italian Fascism. This article presents the G. Sorel’s concept of political myths,
B. Mussolini’s attitude towards this concept, as well as the most important political
myths embraced by Italian Fascism, which were: the war, the revolution and Roman
heritage, referring to the Roman Empire. Other examples of these myths in state
propaganda are also demonstrated through symbola the celebration of national holidays, education, new calendar and theater.

Magdalena Wąsowicz

Historia i fantazja.
O „Jednej przegranej bitwie”
Marcina Wolskiego
Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Historia alternatywna, gatunek literacki opowiadający o świecie, w którym historia
potoczyła się inaczej niż w rzeczywistości, cieszy się na polskim rynku coraz większym powodzeniem. Wśród pisarzy opisujących niezrealizowane, choć teoretycznie
możliwe scenariusze dziejów, najsilniejszą pozycję ma Marcin Wolski. Ten twórca
audycji radiowych oraz telewizyjnych, dziennikarz i satyryk, napisał kilka powieści,
które można zaliczyć do gatunku historii alternatywnej, między innymi Alterland
(2003 r.), Wallenrod (2010 r.), Mocarstwo (2012 r.) czy 7.27 do Smoleńska (2014 r.).
Zalicza się do nich również Jedna przegrana bitwa, wydana najpierw w 2010 r., później wznowiona w 2013 r. Chociaż początkowo wydaje się, że niczym nie różni się
ona od pozostałych historii alternatywnych Wolskiego, po dokładniejszym zbadaniu
okazuje się, że jest ona pozycją wyjątkową.
Jedna przegrana bitwa jako historia alternatywna sytuuje się pomiędzy historią
a fantastyką. Historią – ponieważ za punkt wyjścia ma ona wydarzenia historyczne
i wykorzystuje postaci, które rzeczywiście istniały. Fantastyką – gdyż opisuje ona
świat, który nigdy nie istniał, chociaż teoretycznie mógłby. Jednak opisując fikcyjną
rzeczywistość, historia alternatywna pozostaje cały czas w dialogu z prawdziwą historią, która stanowi dla niej stały punkt odniesienia. Opisując świat, który nigdy
nie istniał, historia alternatywna niemal zawsze dokonuje oceny rzeczywistej historii, często przeprowadzając refleksję na temat biegu dziejów i sensu historii. Jedna
przegrana bitwa nie odbiega od tego modelu. Powieść ta pod maską fantastycznej
opowieści dokonuje oceny historii i stawia pytanie o to, co decyduje o biegu dziejów:
przypadek? boska interwencja? a może wielkie jednostki?
W niniejszym artykule powieść Marcina Wolskiego zostanie zanalizowana właśnie jako rodzaj kontrfaktycznej spekulacji, fantazji na temat historii, fantazji, która
jednak stawia interesujące pytania. Jedna przegrana bitwa zostanie również odczytana
jako alternatywna biografia. Powieść ta ma bowiem bardzo osobisty charakter, który
pozwala na pokazanie mechanizmów kompensacji stojących za gatunkiem historii
alternatywnej.
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Omawiana powieść Marcina Wolskiego odwołuje się do jednego z najważniejszych starć w historii Polski – a może nawet, jak chcą niektórzy historycy, w historii
świata – czyli do bitwy warszawskiej z 1920 roku. Jej znaczenie było podkreślane nie
tylko przez polskich komentatorów. Brytyjski polityk i dyplomata Edgar Vincent
D’Abernon, który rozszerzył listę przełomowych piętnastu bitew w dziejach świata
Edwarda Sheparda Creasy’ego do osiemnastu, opisywał bitwę warszawską jako jedno
z tych starć, które zaważyło na losach całej Europy. D’Abernon był jej świadkiem
jako zagraniczny dyplomata. Swoje wspomnienia z niej opisał w książce Osiemnasta
decydująca bitwa w dziejach świata, w której podkreślał:
Gdyby Karol Młot nie powstrzymał inwazji Saracenów zwyciężając w bitwie pod Tours, w szkołach Oxfordu uczono by dziś interpretacji Koranu, a uczniowie dowodziliby
obrzezanemu ludowi świętości i prawdy objawienia Mahometa. Gdyby Piłsudskiemu
i Weygandowi nie udało się powstrzymać triumfalnego pochodu Armii Czerwonej w wyniku bitwy pod Warszawą, nastąpiłby nie tylko niebezpieczny zwrot w dziejach chrześcijaństwa, ale zostałoby zagrożone samo istnienie zachodniej cywilizacji. Bitwa pod Tours
uratowała naszych przodków przed jarzmem Koranu; jest rzeczą prawdopodobną, że bitwa pod Warszawą uratowała Europę Środkową, a także część Europy Zachodniej przed
o wiele groźniejszym niebezpieczeństwem, fanatyczną tyranią sowiecką1.

Sukces odniesiony w bitwie warszawskiej jawi się w tym kontekście jako zwycięstwo, które uchroniło Europę przed inwazją Armii Czerwonej. Istotny charakter
tego wydarzenia oraz jego potencjał jako zwrotnicy dziejów – oraz tym samym jako
punktu wyjścia dla rozmaitych historii alternatywnych – dostrzeżono niedługo po
nim. Dość, że bitwa warszawska stała się momentem zwrotnym dla jednej z pierwszych polskich historii alternatywnych, powieści Gdyby pod Radzyminem Edwarda
Ligockiego (1927 r.). Stanowiła również punkt wyjścia dla Xavrasa Wyżryna Jacka
Dukaja (1997 r.) oraz dla będącej przedmiotem tego artykułu Jednej przegranej bitwy.
W przeciwieństwie do pozostałych historii alternatywnych Marcina Wolskiego,
które tak zmieniają historię, by potoczyła się ona w pomyślny dla Polaków sposób2,
Jedna przegrana bitwa przedstawia pesymistyczny scenariusz. Otóż Józef Piłsudski ginie z ręki Eligiusza Niewiadomskiego. Polskie oddziały zostają bez dowódcy, w wyniku czego dochodzi do sromotnej klęski Polaków w bitwie warszawskiej w 1920 roku.
Konsekwencje przegranej są tragiczne: bolszewicy przejmują kontrolę najpierw nad
Warszawą, a następnie nad całym krajem, który przemianowują na Polską Socjalistyczną Republikę, a następnie podejmują atak na pozostałe europejskie państwa.
Koniec końców przed ich zakusami są się w stanie obronić tylko Wielka Brytania,
Skandynawia oraz południowe Bałkany. Europa staje się Europejskim Związkiem
1

2

Cyt. za wspomnieniami o bitwie zamieszczonymi na stronie Cud nad Wisłą – 1920, Bitwa warszawska [on-line:] http://www.bitwawarszawska.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=87
[06.08.2015].
Np. w Wallenrodzie i Mocarstwie Polska zyskuje status imperium dzięki wejściu w sojusz z nazistowskimi Niemcami i zmianą sojuszu w odpowiednim momencie, a w 7.27 do Smoleńska nie dochodzi
do katastrofy smoleńskiej.
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Socjalistycznych Republik – Eurosocem. Decyzję o przedstawieniu takiego pesymistycznego, czarnego scenariusza Wolski komentował w następujący sposób:
Po dwóch historiach optymistycznych […] w kolejnej próbie […] pozwoliłem wygrać
złu, przynajmniej na pół wieku. W ten sposób – unikając namolnego hurra-patriotyzmu czy ckliwej hagiografii – spróbowałem oddać hołd bohaterom tamtych czasów,
ludziom z Wczoraj, którzy ocalili nasze Dziś. Przy okazji postanowiłem spłacić dług
swoim dziadkom, stryjom i ojcu – statystom wielkiej batalistyki. Z czterech braci Wolskich urodzonych na przełomie wieków jeden zginął walcząc z bolszewikami nad Dźwiną, drugi w Oświęcimiu, trzeci zmarł wkrótce po wyjściu ze stalinowskiego więzienia,
a czwarty, mój ojciec, zdołał być pod Warszawą w 1920 i w Mauthausen […]. Ta historia żyła we mnie od zawsze dzięki opowieściom […]. Widząc jak historia mej rodziny
i naszego świata rozegrała się naprawdę, nie mogłem odmówić sobie chęci sprawdzenia,
jakby mogła potoczyć się inaczej3.

Według cytowanej powyżej wypowiedzi autora powieść Jedna przegrana bitwa
miała być eksperymentem myślowym, rodzajem intelektualnej rozrywki, hołdem dla
żołnierzy, dzięki którym walka zakończyła się zwycięstwem Polski, oraz sposobem na
przekazanie rodzinnej pamięci o bitwie warszawskiej. Ta ostatnia intencja jest w powieści doskonale widoczna, a obecne w tekście tropy sugerują, że autor traktował
swoje dzieło w bardzo osobisty sposób. Choć Jedna przegrana bitwa jest powieścią
wypełnioną schematami fabularnymi charakterystycznymi dla twórczości Wolskiego4, to w tekście nie brakuje sygnałów wskazujących na jej wyjątkowy status. Powieść ta, jak wspominano, jest z jednej strony fantazją pokazującą niezrealizowane
ścieżki historii, a z drugiej – alternatywną biografią. Konieczne jest więc przyjrzenie
się jej, mając na uwadze zarówno wielkie wydarzenia historyczne, jak i los głównego
bohatera wbrew swojej woli uwikłanego w wielką politykę.
Klucz biograficzny stanowi bez wątpienia wytrych dla zrozumienia Jednej przegranej bitwy. Autor za pomocą rozmaitych środków sugeruje odbiorcy, że interpretacyjne użycie takiego klucza jest właściwie, a główny bohater to jego porte-parole. Po
pierwsze więc wielokrotnie napomykał ‒ w swojej publicystyce, we wstępie do powieści, w artykułach prasowych, czy w eseju zamieszczonym w antologii Exploring the
Benefits of the Alternate History Genre5 ‒ że Jedna przegrana bitwa była inspirowana
losami jego rodziny. O jej osobistym charakterze świadczy również dedykacja („Pamięci mojego Ojca, Jerzego Wolskiego, jednego z bohaterów wojny 1920 roku”6)
3
4

5
6

M. Wolski, O pożytku z historii alternatywnych [w:] Exploring the Benefits of the Alternate History
Genre, red. Z. Wąsik, M. Oziewicz, J. Deszcz-Tryhubczak, Wrocław 2011, s. 19.
Do tych charakterystycznych dla Wolskiego schematów należy m.in. motyw odnalezionego rękopisu (w tym wypadku: listu od ojca), wątek ogólnoświatowego spisku, wątki romantyczne i erotyczne
czy niespodziewane zwroty akcji. O schematach w twórczości Wolskiego zob. A. Mazurkiewicz,
O polskiej literaturze fantastycznonaukowej lat 1990‒2004, Łódź 2007.
Por. M. Wolski, O pożytku..., s. 19; M. Wolski, Co by było, gdyby..., „Do Rzeczy” 2015, nr 33, s. 59.
M. Wolski, Jedna przegrana bitwa, Poznań 2013, s. 5.

101

Magdalena Wąsowicz

oraz konsekwentne przytaczanie fragmentów autentycznego pamiętnika ojca autora
w rozdziałach w których główny bohater czyta list od swojego rodzica.
Pozostałe tropy odwołujące do biografii Marcina Wolskiego można odnaleźć
wewnątrz tekstu. Główny bohater nazywa się Marcin Wolak i wychowuje się pod
opieką matki, sędziwej babki oraz gosposi (dokładnie tak jak autor7). Dorasta
w znajdującej się pod kontrolą komunistów Polsce, jest obiecującym artystą, autorem
wierszy oraz – w późniejszych latach – słuchowisk radiowych i scenariuszy filmowych. Filmem, dzięki któremu zdobywa międzynarodową sławę, jest hollywoodzka
produkcja Matriarchat, stanowiąca nawiązanie do słuchowiska radiowego Wolskiego
pod tym samym tytułem oraz filmu Juliusza Machulskiego Seksmisja. Podobieństwa
te sprawiają, że o Jednej przegranej bitwie można faktycznie mówić jako o alternatywnej autobiografii Wolskiego. Z tej perspektywy pierwsze zdania powieści brzmią
bardzo znacząco – i niezwykle osobiście: „Byłem niewolnikiem. Urodziłem się jako
niewolnik. I wszystko wskazywało, że jako niewolnik umrę”8. Są one odniesieniem
zarówno do rzeczywistości bohatera powieści, wychowanego w Europejskim Związku Socjalistycznych Republik i ślepo wierzącego w propagowaną przez władzę wizję
historii, jak i do sytuacji Marcina Wolskiego. Cytowane zdania są również rodzajem
komentarza do rzeczywistości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jedna przegrana
bitwa stawałaby się więc rozrachunkiem z PRL-em. Taką interpretację potwierdzają
słowa, które wypowiedział Wolski w jednym z wywiadów:
[…] nie tylko ja, ale wielu autorów z PRL-u rodem, którzy wykształcili w sobie umiejętność pisania szyfrem, umiejętność ukrywania się za kostiumem fantastycznym lub
baśniowym, miało poważne problemy z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości.
Można kontynuować kostium fantastyczny i ja też tak robię. […] A co do polityczności, ja nie chcę w moich książkach uprawiać polityki doraźnej, ponieważ moje poglądy
na te sprawy nie zależą od aktualnych mód politycznych. Nieustannie zmagam się […]
z balastem PRL-u. Mierzę się z tym wszystkim, co żeśmy przeżyli. I dochodzę do wniosku, że jest główna rzecz, o której powinienem pisać […] Należy pisać o czymś, czego
doświadczyliśmy osobiście9.

Sztafaż historii alternatywnej jest więc próbą, jak przyznaje autor, zmierzenia się
z osobistą traumą, rodzajem rozrachunku z okresem PRL-u.
Problem ten widać najwyraźniej w kreacji świata przedstawionego w Jednej przegranej bitwie. Choć autor wyraźnie bawi się, zgodnie z tradycją gatunku historii alternatywnej, stwarzaniem nowych ról dla znanych postaci historycznych i opisem alternatywnego biegu dziejów, to świat przedstawiony Jednej przegranej bitwy nie różni się
w żaden znaczący sposób od rzeczywistości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Światy EZSR i PRL dzielą szczegóły, które albo są konsekwencją przyjętej przez autora
7
8
9

Por. M. Wolski, O pożytku z historii…, s. 19
M. Wolski, Jedna przegrana..., s. 9.
Tajemnice kuchni Marcina Wolskiego (z Marcinem Wolskim rozmawia Paweł Rojek) [on-line:]
http://ksiazki.onet.pl/tajemnice-kuchni-marcina-wolskiego/fdrll [12.08.2015].
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alternatywnej wizji historii (na przykład dysponentami pierwszej bomby nuklearnej
są Rosjanie, którzy używają jej w celu powstrzymania ataku na ich terytorium), albo
przybierają postać gry z czytelnikiem (na przykład Karol Wojtyła nosi w książce imię
Jan Pawłowicz). Jednak podstawowe założenia funkcjonowania EZSR nie różnią się
właściwie od PRL.
Decyzje Wolskiego dotyczące tego, które ze znanych nam z historii wydarzeń mogły zaistnieć, a które nie, są intrygujące. Po przegranej Polaków w bitwie warszawskiej
historia Polski wchodzi na tory, na których w realnym świecie znalazła się dopiero po
zakończeniu II wojny światowej. Tym samym zwiększa się zakres terytorialny i wydłuża się okres reżimu komunistycznego. Co jednak ciekawe, o ile podstawowe dla
współczesnych doświadczenie II wojny światowej i Holokaustu zostaje przez Wolskiego całkowicie wymazane, to już najważniejsze wydarzenia z historii PRL mają
swoje odpowiedniki w stworzonej przez niego alternatywnej rzeczywistości. Należy
do nich masowa emigracja Polaków do Ameryki, represje wobec społeczności żydowskiej z 1968 roku oraz zamach na Johna Kennedy’ego i Jana Pawłowicza czy też
strajki robotników w latach osiemdziesiątych. Te ostatnie bohater ogląda w finale
powieści jako wizję zesłaną przez – jak można się domyślić na podstawie treści utworu – samego Boga:
Widziałem też robotników drugiej zmiany Zakładów Zbrojeniowych imienia Lenina w Poznaniu, słuchających mnie w pokoju brygadzisty […] Skądinąd brygadzista
był zarejestrowanym tajnym informatorem bezpieki. Ale jeśli donosił to nie wszystko
i nie o wszystkich, chociaż musiał, bo mu się właśnie urodziło trzecie dziecko. Nie
wiem, skąd wiedziałem, że już wkrótce bunt tych właśnie robotników stanowić będzie
detonator gigantycznych zmian, a wąsaty brygadzista, włażąc na dach półciężarówki,
równocześnie wejdzie do historii10.

Wizja ta w sposób oczywisty zapowiada strajki Solidarności, a „wąsaty brygadzista” jest oczywistą aluzją do Lecha Wałęsy.
Podobnie jak najważniejsze wydarzenia z historii PRL-u mają swój odpowiednik
w alternatywnej historii Wolskiego, tak i kluczowe dla opozycji postaci spełniają role
analogiczne do tych, jakie odegrały w rzeczywistym świecie. Do postaci tych należy oczywiście Jan Pawłowicz, duchowny, który, chociaż nie zostaje papieżem, jest
dla Polaków źródłem duchowej siły i nadziei na odzyskanie niepodległości. Można
przywołać też wspomnianego wyżej „wąsatego brygadzistę” oraz księdza Jurka Popiołka (odprawiającego tak jak Jerzy Popiełuszko msze za ojczyznę) czy też Grzegorza
Piotrkowskiego, zabójcę Popiełuszki, który w rzeczywistości Jednej przegranej bitwy
dokonuje zamachu na Jana Pawłowicza.
Alternatywne dzieje Polski po klęsce w bitwie warszawskiej są więc łudząco podobne do rzeczywistości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Powieść Marcina Wolskiego przedstawia zatem deterministyczną wizję dziejów. Oczywiście w alternatywnej rzeczywistości pewne wydarzenia zostają odwrócone (na przykład Benito
10

M. Wolski, Jedna przegrana..., s. 333.
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Mussolini ginie w wyniku zamachu, papież Pius XI zostaje ukrzyżowany po zdobyciu przez bolszewików Watykanu w 1926 roku, Joseph Goebbels obejmuje urząd
sekretarza do spraw propagandy w komunistycznym rządzie), jednak, jak opisano
powyżej, pomimo tych zmian historia uparcie wraca na znane czytelnikowi tory.
Bieg dziejów, pomimo niewielkich zmian, toczy się więc w logiczny, ściśle określony
sposób, konsekwentnie zmierza ku wyznaczonemu celowi. Według Jednej przegranej bitwy celem tym jest niepodległa Polska. Jakkolwiek akcja powieści urywa się
w 1981 roku przemówieniem, jakie Marcin Wolak wygłasza w radiu w zastępstwie
przebywającego w szpitalu Jana Pawłowicza, to ostatni rozdział wyraźnie wskazuje
na to, że Europejski Związek Socjalistycznych Republik chyli się ku upadkowi, a siła
Polaków zjednoczonych dzięki wysiłkom księdza pozwala domniemywać, że wkrótce
doprowadzą oni do utworzenia w pełni samodzielnego państwa polskiego.
Sposób, w jaki toczy się historia, jest więc zdeterminowany przez siły wyższe.
Religia chrześcijańska i wiara w Boga odgrywają w powieści Marcina Wolskiego niezwykle istotną rolę. Zabronione przez komunistyczne władze msze są dla biorących
w nich udział Polaków źródłem siły i wiary w odzyskanie niepodległości. Niezwykła
siła wiary ujawnia się już w czasie pierwszego udziału głównego bohatera w mszy
świętej, podczas której odśpiewana zostaje pieśń Boże, coś Polskę:
Nie znałem owej pieśni, ale czułem się tak, jakbym ją znał, jakby budziła z uśpienia
wszystkie moje komórki, prostowała chromosomy niszczyła nagromadzone toksyny
[…]. Poczułem dziwną wilgoć na policzku. Wrażeniu towarzyszyło zaskoczenie. Oto
stykałem się osobiście z ciemnogrodem, tak błyskotliwie wyszydzanym przez poetę
Konstantego Gałczyńskiego, a mnie łzy ciekły z oczu. Zdumiewające!11

Głębokie wzruszenie, którego doznaje Marcin Wolak, jak również poczucie,
że pieśń „niszczy nagromadzone toksyny”, to pierwsze pojawiające się w powieści
świadectwo siły Boga. Wraz z rozwojem akcji takich świadectw jest więcej, przede
wszystkim w opisach dokonań Jana Pawłowicza, działającego najpierw jako katecheta
w ramach kościoła podziemnego, później jako sanitariusz w łagrze, z którego ucieka
na nartach, by dostać się do Ameryki i założyć rozgłośnię radiową nadającą w języku
polskim. Opatrzność zdaje się czuwać również nad jego późniejszymi przedsięwzięciami, Jan Pawłowicz dokonuje bowiem odnowienia rozbitego kościoła katolickiego i doprowadza do zwołania pierwszego od pół wieku konklawe. Ma on znaczący
wpływ na amerykańską politykę i jednoczy wokół siebie skłóconych polskich imigrantów. Narrator konsekwentnie sugeruje, że siła Jana Pawłowicza pochodzi od
Boga. „Pocieszyciel” jest więc narzędziem, dzięki któremu realizowany jest boski
plan. Nieodłącznym elementem tego planu jest niepodległa Polska. Wyraźnie widać
w tym miejscu inspirację romantyzmem i ideą, wedle której naród polski ma odegrać
szczególną rolę w dziejach świata.
Jak zaznaczono, Jedna przegrana bitwa przedstawia deterministyczną wizję dziejów. Na tym jednak refleksja nad biegiem historii się nie kończy. Powieść kładzie
11

Ibidem, s. 164.

104

MASKA 30/2016

również nacisk na rolę wybitnych jednostek w kształtowaniu wydarzeń. Historię, sugeruje Wolski, tworzą jednostki, a kluczowe dla dziejów świata postacie muszą się pojawić nawet wtedy, kiedy dochodzi do zmiany biegu dziejów. Omówiona postać Jana
Pawłowicza jest przykładem najbardziej wyrazistym, ale bynajmniej nie jedynym.
Ogromną rolę odgrywają postacie Józefa Piłsudskiego i Eligiusza Niewiadomskiego.
Chociaż ludzie ci są w powieści tylko wspomniani w dziennikach ojca głównego
bohatera, to nakierowują oni bieg wydarzeń w stronę niekorzystną dla Polakówi –
w konsekwencji – całej Europy. Śmierć Piłsudskiego z ręki Niewiadomskiego oznacza bowiem klęskę Polski w bitwie warszawskiej i otworzenie bolszewikom drogi na
zachód Europy.
Dużą rolę odgrywa również postać Marcina Wolaka, który staje przed wyborami
mającymi zadecydować o losach całego świata. Jak zauważa Mazurkiewicz, protagonista Jednej przegranej bitwy odkrywa prawdę o zakłamanej przez propagandę historii
Polski najzupełniej przypadkowo, jednak decyzję o tym, jak tę wiedzę wykorzystać,
musi już podjąć w pełni świadomie12. Jest to o tyle istotne, że informacje, które
zyskuje dzięki pamiętnikowi ojca, „zagrażają porządkowi społecznemu i jako takie
nie mogą zostać bezkarnie rozpowszechnione”13. Decyzja o dalszym odkrywaniu
tajemnic historii Polski oraz o ucieczce z Europejskiego Związku Socjalistycznych
Republik będzie miała konsekwencje nie tylko dla niego samego, ale też dla całego
świata. Jego słuchowiska nadawane przez radio Wolna Polska i obnażające „w przewrotny sposób patologie świata rządzonego przez komunistów”14 przyciągają do
odbiorników nawet młodych Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy decydują
się na naukę języka polskiego tylko po to, by zrozumieć treść audycji.
To, że Wolak zajmuje miejsce Jana Pawłowicza, człowieka niosącego Polakom nadzieję, jest znamienne. Zgoda bohatera na przyjęcie roli dotąd odgrywanej przez „Pocieszyciela” oznacza porzucenie dotychczasowego stylu życia cieszącego się uznaniem
hollywoodzkiego scenarzysty i poświęcenie się sprawie wspierania Polaków, zarówno
tych znajdujących się na imigracji, jak i tych przebywających w kraju. Nie wiadomo,
jaką konkretnie rolę przyjdzie mu odegrać w późniejszych wydarzeniach, których finałem będzie odzyskanie przez Polskę niepodległości, ale nietrudno się domyślić, że będzie
to rola znacząca. Świadczą o tym słowa księdza Popiołka: „Trzeba nam pańskiej fantazji
i wyobraźni. Ponieważ przed nami są cele, zapierające dech w piersi i przedsięwzięcia,
które nie mieszczą się w głowie”15. Autor fantastycznonaukowych historii ma więc zgodnie z planem Pawłowicza i Popiołka zostać wieszczem narodowym na miarę XX wieku.
Wygłoszona przez Wolaka w finale powieści inspirująca przemowa zakończona zapewnieniem o zwycięstwie świadczy o tym, że nadzieje obydwu księży się ziszczą.
12

13
14
15

A. Mazurkiewicz, (Po)romantyczny kult jednostki „Creatio Fantastica” 2014, nr 2, s. 3 [on-line:]
https://creatiofantastica.files.wordpress.com/2014/09/rec-adam-mazurkiewicz-poromantycznykult-jednostki.pdf [14.05.2015].
Ibidem.
M. Wolski, Jedna przegrana..., s. 304.
Ibidem, s. 329.
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Wizja biegu dziejów przedstawiona w Jednej przegranej bitwie zasadza się więc
przede wszystkim na przekonaniu o determinizmie historii, boskiej ingerencji w wydarzenia oraz na wierze w rolę jednostek w kształtowaniu wydarzeń. Przeświadczenie
o boskiej ingerencji w historię sprawia, że wizja rzeczywistości świata po przegranej
Polaków w bitwie warszawskiej jest mimo wszystko optymistyczna ‒ widać, że historia powróci na tory, które będą bezpośrednio wiodły do niepodległości Polski oraz
upadku komunistycznego reżimu. Przebywający na emigracji Polacy, początkowo
skłóceni, niemający nadziei na polepszenie swojego losu i odwracający się od swoich
korzeni, jednoczą się dzięki działalności Jana Pawłowicza. Coraz więcej Polaków zdobywa wysokie stanowiska w amerykańskiej i światowej polityce. W alternatywnej rzeczywistości w 1981 roku Polacy kontrolowali już Illinois, Saskachewan, brazylijską
Paranę oraz południową Australię, a na świecie funkcjonowało trzynaście polskich
uniwersytetów16. Polska diaspora zapatrzona w charyzmatycznego kaznodzieję może
się poszczycić moralną wyższością nad resztą społeczeństwa ‒ wyznaje bowiem takie
cnoty jak wiara, nadzieja i miłość17.
Opisana powyżej sytuacja jest więc wyraźną pochwałą siły polskiego narodu, który podniósł się po porażce, jaką była w powieści Wolskiego bitwa warszawska, i rozpoczął na emigracji aktywne działania zmierzające ku odzyskaniu niepodległości.
Wizja ta posiada pewne cechy myślenia utopijnego. Jak zauważa Magdalena Górecka, strategie stosowane w historiach alternatywnych często ujawniają pokrewieństwa
z utopią18. Jedną z cech owego pokrewieństwa jest skupianie się na wizjach spełniania historycznych i zbiorowych życzeń19. Ponadto motywacją do tworzenia historii
alternatywnych często jest nie tyle zainteresowanie przeszłością, co raczej chęć „ewokacji tych jej składników, które dobrze służą potrzebom kompensacyjnym i pozytywnej samoidentyfikacji”20. Myślenie życzeniowe oraz potrzeby kompensacyjne przenikają prozę Wolskiego. Jest to jednak strategia w pełni przemyślana, czemu autor
Jednej przegranej bitwy dał wyraz w licznych autokomentarzach do swoich utworów.
W jednym ze swoich felietonów stwierdził:
Nie daliśmy się skacapić ani za cara, ani za bolszewika, między innymi dlatego, że odczuwaliśmy wyższość narodu ludzi wolnych nad czynownikami i rabami z „więzienia
narodów”. I dlatego, mimo miażdżącej krytyki, uważam, że należy pisać „ku pokrzepieniu serc”, ku wzmacnianiu dumy z bycia Polakiem i satysfakcji z dokonań w przeszłości,
bo to pozwala wierzyć w przyszłość i porywać się na zadania wielkie i ambitne [...…]
Aby odnosić sukcesy w jakiejkolwiek dziedzinie, trzeba najpierw uwierzyć w siebie! 21
16
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Ibidem, s. 308.
Ibidem, s. 272.
M. Górecka, Przeszłość ideologicznie zaprojektowana. Historie alternatywne w służbie prawicowej utopii, „Estetyka i Krytyka” 2014, nr 4, s. 15.
Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 26.
M. Wolski, Samoocena [on-line:] http://niezalezna.pl/10703-samoocena [12.08.2015].
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Powyższa wypowiedź jest reprezentatywna dla filozofii Wolskiego. Pisarz ten
wielokrotnie i w wyraźny sposób opowiadał się za sienkiewiczowską formułą literatury pisanej „ku pokrzepieniu serc”, co zresztą wyjaśnia rozbieżności w konstrukcji
nastroju Jednej przegranej bitwy, w której, jak już wspominano, atmosfera zmienia
się ze skrajnie pesymistycznej w optymistyczną. Być może – nadmiernie optymistyczną. Optymizm ten jednak nie dziwi jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że celem
autora było pisanie według sienkiewiczowskiego wzorca. Wizja Polaków jako narodu
silnego – zarówno moralnie jak i politycznie – ma za zadanie podnosić na duchu
i przekonywać czytelników, że są oni zdolni do wielkich czynów. Ogromna rola,
jaką w tworzeniu siły rodaków odgrywa Jan Pawłowicz, jest z kolei czytelnym apelem o budowanie tożsamości na gruncie religii chrześcijańskiej. Wolski stara się więc
stworzyć taką wizję polskiego społeczeństwa, jaka mogłaby stać się dla czytelników
wzorcem działania. Celem tworzenia tego obrazu jest przeciwstawienie się wizerunkowi Polski tworzonemu przez polskie media, zmierzające, jak twierdzi Wolski, do
przeformatowania i podzielenia ludzi22.
Jedna przegrana bitwa, chociaż opisuje historię, która nie zaistniała, posiada odwołania do bardzo realnych i współczesnych problemów polskiego społeczeństwa.
Jest również wykładnią poglądów politycznych autora służącą potrzebom kompensacyjnym, zarówno w wymiarze narodowym (klęska bitwy warszawskiej jest pretekstem do pokazania wielkości Polaków) jak i osobistym, o czym świadczy wysoki
stopień identyfikacji autora z protagonistą powieści. Początkowo zresztą ten osobisty wymiar jest bardziej widoczny od narodowego, bowiem Marcin Wolak, alter ego
Wolskiego, jest człowiekiem o wielkim potencjale, o czym świadczy jego współpraca
z Janem Pawłowiczem, sukcesy w Hollywood oraz finałowa przemowa wygłoszona
w zastępstwie „Pocieszyciela”. Tak wyraźne podkreślenie własnego potencjału i towarzysząca temu fałszywa skromność – pokazana chociażby w rozmowie narratora
z Popiołkiem, w którym ksiądz podkreśla możliwości Wolaka, gdy ten opisuje siebie
jako „człowieka słabej wiary […] speca co najwyżej od fantastyczno-nienaukowych
historyjek”23 – jest zabiegiem spłycającym wymowę powieści. Jak słusznie zauważa
Adam Mazurkiewicz, tego typu zabiegi sprawiają, że czasami trudno stwierdzić, czy
Wolski pisze na poważnie, czy też tworzy parodię24. W Jednej przegranej bitwie brakuje jednak tropów, które sugerowałyby dystans autora do opowiadanej historii25.
Z tego też powodu podobieństwo protagonisty do autora potęguje kompensacyjny
charakter powieści.
Powieść Jedna przegrana bitwa Marcina Wolskiego to zatem utwór wypełniony
ciekawymi wątkami, chociaż całkowicie bezkrytyczna identyfikacja autora z głównym bohaterem może być dla wielu czytelników odstręczająca. Identyfikacja ta podkreśla jednak charakter kompensacyjny powieści, w wymiarze zarówno osobistym
22
23
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25

Zob. ibidem.
Idem, Jedna przegrana..., s. 329.
A. Mazurkiewicz, O polskiej literaturze..., s. 171.
Ibidem.
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(alter ego autora realizujące potencjalne, wymarzone ścieżki kariery), jak i narodowym
(zwrócenie uwagi na moralną wyższość i potencjał Polaków, dewaluacja militarnych
porażek). Podkreślanie zwycięstw oraz pokazanie, jak Polacy podnoszą się z klęski
przegranej bitwy warszawskiej, jest z kolei realizacją sienkiewiczowskiej formuły pisania ku pokrzepieniu serc. Tym sposobem Wolski wykorzystuje gatunek, jakim jest
historia alternatywna, do edukowania czytelnika i zwrócenia uwagi na współczesne
problemy. Autor kładzie więc nacisk na chrześcijańskie korzenie polskiej tożsamości
narodowej (uosabiane przez Jana Pawłowicza, jak również na konieczność pokonania
wewnętrznych podziałów i zjednoczenia się. W wymiarze historiozoficznym z kolei
Wolski uwydatnia z jednej strony znaczenie wybitnych jednostek w kształtowaniu
wydarzeń, a z drugiej – determinizm procesów historycznych oraz wyjątkową rolę,
jaką mają do odegrania w losach świata Polacy.
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Summary
History and fantasy. About „Jedna przegrana bitwa” by Marcin Wolski

Alternate history is a genre of fiction which revolves around the idea that some event
did not occur as we know it did, and thus the present has changed. Marcin Wolski
is one of the most popular Polish alternate history writers. His novel Jedna przegrana
bitwa (A Lost Battle) describes a world in which Poland loses the battle of Warsaw.
The novel is analysed as a fantastic version of history, yet it poses interesting questions regarding the sense of history and the role of military conflicts and individuals
in the process of shaping it. The novel is also interpreted as an alternate autobiography. Jedna przegrana bitwa has a very personal character which allows us to point
to the author’s attempts at working through his traumatic experience of the Polish
People’s Republic.

Anna Kuchta

Wiktora Pielewina sny o pustce.
„Mały palec Buddy” jako opowieść
o pograniczach bytu i nicości
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego

nie ma takiego miejsca,
o którym można byłoby twierdzić,
że się tam znajdujemy1

Mały palec Buddy (ros. Czapajew i Pustota) to pierwsza z powieści Wiktora Pielewina,
która pojawiła się na rosyjskim rynku w 1996 roku (wydanie polskie – w roku 2003).
Nie był to jednak literacki debiut pisarza, bo już wcześniej ukazały się zbiory „baśniowych i alegorycznych”2 opowiadań oraz nowele z pogranicza „fantasy i thrillera”3,
a sam autor datuje początki swojej literackiej kariery na dwudzieste lata życia4.
Zaskakująca lektura, niesamowita opowieść łącząca w sobie elementy powieści obyczajowo-historycznej i fantastyki niemal od razu wzbudziła zainteresowanie wśród
szerokich kręgów czytelników. Także i dziś, dwie dekady później, fascynacja, dyskusje, a nawet krytyka i spory (jak każdy poczytny pisarz, Pielewin oprócz licznych
sympatyków zebrał również aktywną grupę antyfanów) wokół Małego palca Buddy
nie cichną. Nie powinien więc zaskakiwać fakt, iż Janina Sałajczykowa bez wahania
klasyfikuje właśnie tę odważną i na wskroś postmodernistyczną premierę jako „wydarzenie literackie roku 1996”5. Stylistyczne i znaczeniowe bogactwo utworu Pielewina sprawia ponadto, że stanowi on niezwykle ciekawy materiał badawczy w kontekście pytań o granice między snem a jawą czy też konwencją realistyczną a fantazją,
które przyświecać będą konstrukcji niniejszego tekstu.
1
2

3
4
5

W. Pielewin, Mały palec Buddy, tłum. H. Broniatowska, Warszawa 2003, s. 176.
Pierwszy zbiór opowiadań Pielewina ukazał się na rosyjskim rynku wydawniczym w 1991 roku.
Por. A. Wołodźko-Butkiewicz, Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej, Warszawa 2004, s. 249.
Nowele „Omon Ra” oraz „Życie owadów” ukazały się na rynku rosyjskim w 1992 roku. Por. ibidem.
L. Kropywiansky, Victor Pelevin, „BOMB Magazine” 2002, nr 79 [on-line:] http://bombsite.com/
issues/79/articles/2481 [12.12.2015].
J. Sałajczykowa, Dziesięciolecie przemian. Proza rosyjska lat 1985–1895, Gdańsk 1998, s .155.
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Fabuła powieści, pełna oryginalnych zwrotów i zaskakujących rozwiązań, zestawia
ze sobą odległe epoki i rozgrywa się jednocześnie na dwóch jednakowo nierzeczywistych i „całkiem nie do życia”6 płaszczyznach czasowych – podczas wojny domowej
1919 roku i w czasie upadku Związku Radzieckiego w latach dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku (który to moment sam Pielewin określa jako zaskakujący i nagły7).
Elementem łączącym je jest główny bohater, Piotr Pusto – „człowiek pusty”8, znajdujący się na granicy paradygmatów społeczno-kulturowych, który jest jednocześnie
poetą-dekadentem oraz narkomanem9, a zarazem dumnym komisarzem Wasilija
Czapajewa w jednym uniwersum, a (kilkadziesiąt lat później) bardzo problematycznym pacjentem podmoskiewskiej kliniki psychiatrycznej w drugim. Te plany akcji,
dwie przestrzenie na obrzeżach nicości – pozornie różne, a tak podobne – autor zarysowuje, kładąc szczególny nacisk na przerażający moment dekonstrukcji znanego
świata (przełomowy rok 1919 oraz 1991), a umieszczony w nich bohater jest zagubiony, niespokojny i niepewny, całkowicie niezdolny do autentycznego przeżywania
żadnej z proponowanych rzeczywistości. Wszystko, co wydawało mu się wcześniej
znajome – teraz nagle i nieodwołanie przemija, pociągając za sobą nieskończony
ogrom pustki, a on sam przemieszcza się między światami i błądzi w nich, zupełnie
jak w labiryncie. Dlatego też sytuacja, w jakiej Piotr Pusto się znajduje, „może się
wydawać ohydna, nie do zniesienia […], wprost nieludzko potworna”10, a on sam
przenosi się w czasie i przestrzeni. Protagonista spotyka na swojej drodze postaci historyczne (wspominany Czapajew, a także jego świta: Grigorij Kotowski, Czarny baron Jungren11, cekaemistka Anka) i bohaterów literackich, ale wszyscy oni, fikcyjni
czy historyczni, są równie nierzeczywiści. Żaden ze światów, w którym przyszło mu
„istnieć”, nie jest dość przekonujący, aby dawać poczucie jakiegokolwiek bezpieczeństwa. Rezultatem rozdarcia wewnętrznego bohatera, miotającego się rozpaczliwie na
styku dwóch rzeczywistości, w których i tak „nie ma dlań nic prócz pustki”12, jest
konsekwentny sceptycyzm oraz całkowita negacja otaczającej go rzeczywistości.
W ten zawoalowany sposób autor przedstawia kondycję współczesnego mu świata
rosyjskiego połowy lat dziewięćdziesiątych i zręcznie przemyca posępną, acz „precyzyjną diagnozę stanu psychicznego”13 młodych ludzi: samotnych i zagubionych
w trudnym momencie historii, rozpaczliwie poszukujących swojego miejsca w świecie. Piotr Pusto i jego niezwykle barwni towarzysze ze szpitalnej sali numer 7 (jak
choćby „po prostu Maria”, bohater uważający się za kobietę, albo Wołodin – noworosyjski gangster ze słabością do halucynogennych grzybków) ilustrują po prostu róż6
7
8
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W. Pielewin, Mały…, s. 108.
Właściwie: „The Soviet Union collapsed in a flash” – cyt. za L. Kropywiansky, op. cit.
W. Pielewin, Mały…, s. 127.
Por. A. Wołodźko-Butkiewicz, op. cit., s. 250.
W. Pielewin, Mały... , s. 108.
Właśc. imię postaci historycznej winno brzmieć: Ungren. Por. J. Sałajczykowa, op. cit., s. 164.
Ibidem.
A. Wołodźko-Budkiewicz, op. cit., s. 250.
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ne „warianty oglądu rzeczywistości”14, z których każdy kolejny może „wywoływać
depresję i obrzydzenie”15, a równocześnie jest równie niepewny i szczątkowy, jak poprzednie. Umieszczenie jednego z planów akcji w klinice psychiatrycznej pozwala
autorowi na niczym nieskrępowaną swobodę kreowania kolejnych – jeszcze dziwniejszych – tekstowych światów możliwych i „najrozmaitsze ruchy fabularne”16, zakodowane jako warianty świadomości, opisy psychodelicznych doświadczeń kolejnych
pacjentów. Płaszczyzna wydarzeń lat dziewięćdziesiątych z jednej strony zaskakuje
dbałością o realizm polityczno-społeczny i kulturowy, ale jednoczenie zostaje ona dodatkowo rozbudowana o kolejny poziom wizji iście fantazyjnych. To tutaj „po prostu Maria” ma okazję opowiedzieć o swoim, okraszonym nutą erotyzmu, spotkaniu
z Arnoldem Schwarzeneggerem, a Sierduk – kolejny z pacjentów – wspomina pobyt
w Japonii i własne seppuku17. Pomysłowa i wartka fabuła uzupełniona o pełne napięcia zwroty akcji, która zapewnia czytelnikowi doznania przypominające te z lektury
powieści sensacyjnej lub kryminalnej, jest jednocześnie doskonałym podłożem do
rozważań o świadomości, realności, czasie i istnieniu.
Zarówno „[codzienne obrazy] rzeczywistości”18, jak i schizofreniczne wizje zostają dodatkowo podkoloryzowane przez zauroczonego myślą Wschodu pisarza umiejętnie wplecionymi cytatami i odwołaniami do tradycji buddyjskiej; nie brakuje również odpowiedniej terminologii (jak choćby karma czy dharma). I tak, jak dla samego
Pielewina (a także dla „wielu Rosjan ostatniej dekady XX wieku”19) owa filozofia
stanowiła możliwość ucieczki od bolesnej, szarej codzienności lat sowieckich i postsowieckich, tak pozbawiony tożsamości Piotr Pusto jest „zagrożony śmiertelnym
niebezpieczeństwem”20 zarówno w świecie rewolucji bolszewickiej, jak i w tym po
rozpadzie imperium, siedemdziesiąt lat później. W krytycznym momencie przemian
i wstrząsów bohater chwiejący się nad przepaścią niebytu szuka więc swojej bezpiecznej przystani, stanu nirwany, „wewnętrznej Mongolii”21, niby-miejsca, znajdującego
się „wewnątrz tego, kto widzi pustkę”22. Przewodnikiem w tej niezwykłej wędrówce
duchowej, podróży do najgłębszych tajemnic pustki, jest sam „legendarny dowódca
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J. Sałajczykowa, op. cit., s. 164.
W. Pielewin, Mały…, s. 107.
J. Sałajczykowa, op. cit., s. 163.
Epizod japoński w powieści jest idealnym przykładem fabuły w fabule, osobną historią (wyróżniającą się specyficzną stylistyką i nagromadzeniem japońskich słów oraz nazw własnych), która dzieje się
niemal niezależnie od głównego nurtu dzieła. W. Pielewin, op. cit., ss. 184–211. Więcej na temat
stosowanych przez autora gier z formą powieści – por. A. Kuchta, Czy to autor pisze słowa, czy słowa
„piszą” autora? Rzecz o autotematyzmie Wiktora Pielewina, „Maska” 2014, nr 23, ss. 41–50.
J. Sałajczykowa, op. cit., s. 157.
Ibidem.
A. Wołodźko-Butkiewicz, op. cit., s. 250.
W. Pielewin, Mały…, s. 276.
Ibidem.
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Armii Konnej”23, Wasilij Czapajew. „Naiwny uczeń i wiecznie poirytowany guru”24
(albo nawet: wiecznie poirytowani guru, bo czasem, jak choćby w utworze Empire
V25, nauczyciele życia występują w liczbie mnogiej) to, jak zauważa Alicja Wołodźko-Butkiewicz, powracająca para w twórczości Pielewina. Potwierdza to również przynależność autora do nurtu postmodernistycznego, ponieważ motyw ten typowy jest
również dla całości prozy ponowoczesnej.
Piotr Pusto żyje więc na przedpolu nicości, w świecie z pogranicza snu i jawy,
który ulega ciągłej erozji. Bohater poddawany podwójnej terapii szokowej: w klinice
psychiatrycznej i podczas spotkań z Czapajewem, stopniowo uczy się „interpretować
[świat] jako złudzenie”26. Przyrównywanie świata rzeczywistego do onirycznych wizji
jest jednym z ulubionych motywów pisarstwa Pielewina, który towarzyszy mu od początku twórczości. Już Iwan Kublachanow, bohater jednego z opowiadań, zauważył
ze szczerym zdumieniem, iż „snem [...] był on sam”27. Podobne rozważania snuł uporczywie także Wawilen Tatarski, protagonista Generation „P”28 zaś bohaterowie utworu Hełm grozy29 wykorzystują prorocze sny do poszukiwań drogi ucieczki z labiryntu,
którym jest otaczająca ich rzeczywistość. W wirze własnych imaginacji pogubił się
również Piotr Pusto, jego doświadczenia okazują się bowiem ufundowane w pustce,
a spod pozorów wszelkich spostrzeżeń zmysłowych wyziera fragmentaryczność i nicość. Znajduje się on nigdzie – w świecie pustym, a więc w bezświecie30 – i, uważając
się jednocześnie za „jedynego spadkobiercę wielkich filozofów przeszłości”31, paranoidalnie poszukuje sensu. Poszukiwania te okazują się jednak boleśnie bezowocne
i doprowadzają do sytuacji, w której rzeczywistość okazuje się pusta i trudno w cokolwiek uwierzyć (Pielewin obrazuje ten przełomowy moment, nie bez przyczyny
wykorzystując filozoficzną metaforykę: rozbite przypadkowo popiersie Arystotelesa
jest puste, a jego substancja – nie dość substancjalna32). Bohater zaprzecza również
istnieniu swojego „ja”, „zastępując je zupełnie innym, od początku do końca wymyślonym”33, co w konsekwencji prowadzi go do stanu wyobcowania i obłędu. Inną,
bardziej ekstremalną drogę wybiera napotkany przez Piotra w podróży tajemniczy
23
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A. Wołodźko-Butkiewicz, op. cit., s. 250.
Ibidem.
Por. W. Pielewin, Empire V. Opowieść o prawdziwym nadczłowieku, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk,
Warszawa 2008.
A. Wołodźko-Butkiewicz, op. cit., s. 250.
W. Pielewin, Iwan Kublachanow [w:] idem, Kryształowy świat, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2008, s. 218.
Por. idem, Generation „P”, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2010.
Por. idem, Hełm grozy, tłum. M. Buchalik, Kraków 2006.
L. Nowak, O nie-Parmenidesowskich motywach w poezji metafizycznej [w:] idem, Byt i myśl, t.1:
Nicość i istnienie, Poznań 1998, s. 253.
W. Pielewin, Mały..., s. 128.
Ibidem, s. 137.
Ibidem, s. 111.
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Czarny Baron, który prawdziwej postaci „niestety nie ma”34, dzięki czemu może dowolnie i bez ograniczeń lawirować między formami (czasem bywa więc petersburskim
inteligentem, a niekiedy „we wszystkich sześciu rękach [trzyma] ostre szable”35).
Czapajew, który sam może być przecież jedynie fragmentem wyobraźni głównego
bohatera, poucza Piotra Pusto o wartości pustki, ponieważ „nic innego po prostu
nie istnieje”36, a z rzeczy pustych wyłaniają się wyłącznie puste. Niepewny status
ontyczny dowódcy Armii Konnej potwierdza tutaj wielowarstwową, demitologizującą orientację autora: Pielewin nie tylko przedstawia alternatywną wersję dziejów
rewolucji, ale posuwa się o wiele dalej. Wpierw radziecki bohater narodowy – mityczny heros wojny domowej37 – zostaje przedstawiony w krzywym zwierciadle i zastąpiony przez uduchowionego mistyka-filozofa, a już za chwilę okazać się może, że
przecież żaden z nich nie istnieje i że „nie ma ani ogniska, ani siedzących przy nim
ludzi, nie widać nawet wypalonego śladu na ziemi”38. Obecność mistrza duchowego
jest charakterystyczna dla twórczości rosyjskiego postmodernisty – w każdej powieści pojawia się postać, która uosabia tajemną mądrość, niczym rosyjskie wcielenie
wschodniego myśliciela. Zaskakujące, zakrapiane alkoholem i narkotykami rozmowy
na tematy najistotniejsze, dysputy pełne najrozmaitszych paradoksów, przewrotne
gry językowe, które w świadomości skonfundowanego bohatera ocierają się wręcz
o „banalną dialektykę”39, doprowadzają do momentu, w którym poeta-pacjent szpitala psychiatrycznego „[uświadamia] sobie pierwszy raz w życiu”40, czym jest owe
„nigdzie” (iście buddyjska metaforyka pustki jako prawdy ostatecznej). Olśnienie,
przemiana, niemalże katharsis przychodzą oczywiście nagle i nieoczekiwanie, ale nawet gdyby były nietrwałe i chwilowe, „to pełne i prawdziwe życie z samej swej natury
nigdy nie trwa dłużej”41.
Zaskakującą fabułę autor zamyka w starannie dopracowanej stylistyce i przemyślanej kompozycji, dzięki czemu powieść, mimo wielowymiarowej przestrzeni oraz
wielowątkowej narracji, jest niezwykle spójna wewnętrznie. Dwa główne plany czasowe (ten z lat rewolucyjnych, przedstawiany w rozdziałach z numeracją nieparzystą,
i Moskwa lat dziewięćdziesiątych, opisana w rozdziałach numerowanych parzyście) łączy wspólna przestrzeń, obraz finalny każdego rozdziału jest jednocześnie zapowiedzią
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Ibidem, s. 265. Warto dodać, iż niepewny status ontyczny postaci Czarnego Barona może wzbudzać
u czytelnika skojarzenia także z bohaterem utworu Rycerz nieistniejący, którego autorem jest Italo
Calvino ‒ jegotwórczość mogła być dla Pielewina inspiracją podczas tworzenia własnych światów
narracyjnych. Por. I. Calvino, Rycerz nieistniejący, tłum. B. Sieroszewska, Warszawa 2004.
Ibidem.
Ibidem, s. 264.
Pielewin parodiuje tutaj nie tylko samego Wasilija Czapajewa, ale także (a może szczególnie), nakręcony w 1934 roku radziecki film Czapajew, gdzie zabsolutyzowana została jego postać jako rewolucyjnego herosa. Por. Czapajew (Чапаев), reż. S. i G. Wasillew, ZSRR 1934.
W. Pielewin, Mały..., s. 264
Ibidem, s. 182.
Ibidem.
Ibidem, s. 239.

115

Anna Kuchta

następnego, a powieść zaczyna i kończy się niejako w tym samym miejscu. Klamrę
kompozycyjną otwiera wydarzenie z roku 1919 (okres petersburski), gdy Piotr Pusto
deklamuje swoje wiersze w moskiewskim kabarecie literackim „Muzyczna tabakiera” –
zamknięcie następuje w finale powieści, gdy (już w latach dziewięćdziesiątych) świeżo
wypuszczony ze szpitala Pusto odnajduje znajome okolice i trafia do lokalu o zgoła
innej nazwie: „IWAN BYK John Buli Pubis International”, w którym jednak „niewiele się [...] zmieniło”42. Klamra kompozycyjna to kolejne narzędzie wykorzystywane
przez autora w rozgrywce z czytelnikiem – w ten sposób Pielewin podkreśla, iż obie
zarysowane przez niego przestrzenie są równie iluzoryczne, a bieg zdarzeń to jedynie
konwencja. Celowe podobieństwo stylistyki i narracji, „powtarzające się niemal dosłownie”43 ‒ a jednocześnie równie nieprawdopodobne ‒ sceny ukazują bohatera jako
przedmiot wrzucony w chaos historii, której nie potrafi zrozumieć. Właśnie dlatego
Pielewin niezwykle chętnie zestawia ze sobą obrazy z pozoru zupełnie niedopasowane,
w których realność trudno uwierzyć: sceny bitewne zmieniają się w buddyjskie wizje,
a literacka kawiarnia w pędzący pociąg pełen rewolucjonistów.
Zarówno „Muzyczna tabakiera”, jak i podrzędny pub przypominający „przeciętną
restaurację z pretensjami do elegancji”44 okazują się złudne i chwiejne, a Piotr Pusto poszukujący realności nie znajduje jej ani jako ordynans-komisarz Czapajewa, ani
jako (teoretycznie) wyleczony, były już pacjent kliniki psychiatrycznej. „Wieczny niepowrót”45 – podsumowuje Pielewin, bo w przestrzeni wielkiej pustki nie ma nawet do
czego wracać. Owe przerażające wnioski autor podsuwa czytelnikowi w zmyślnym,
ironicznym opakowaniu, umiejętnie łącząc elementy humorystyczne i te budzące
grozę. Chociaż „narracja i dialogi pełne są wewnętrznego komizmu i niezwykłej absurdalności”46, Pielewin eksponuje fikcyjny charakter opisywanych światów i zadaje
czytelnikowi to samo niepokojące pytanie, które wisi nad bohaterami jego powieści:
„A tak naprawdę wszystko minęło, minęło bezpowrotnie, i gdyby nigdy tego nie było,
czy zmieniłoby się coś na świecie?”47. Odpowiedzią, jedynym ratunkiem i ostateczną
instancją staje się filozofia buddyzmu, mistyka głoszona przez Czapajewa i jego towarzyszy, która ratuje głównego bohatera przez obłędem i ostatecznym nihilizmem.
Wewnętrzna Mongolia, chociaż nie można oczywiście przypisać jej konkretnego położenia w czasie i przestrzeni, i chociaż nie jest „w ogóle to żadna Mongolia”48, jest
o wiele prawdziwsza niż szpital psychiatryczny, rewolucja, pancerne wozy i pędzące
pociągi albo nawet cała Rosja, posępny „przedsionek świata cieni”49. Tak prowadzoną
narrację doskonale podsumowuje ostatnia, całkowicie fantazyjna, scena powieści: oto
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Ibidem, s. 387.
J. Sałajczykowa, op. cit., s. 163.
W. Pielewin, Mały..., s. 387.
Ibidem, s. 389.
J. Sałajczykowa, op. cit., s. 165.
W. Pielewin, Mały..., s. 154.
Ibidem, s. 276.
Ibidem, s. 10.
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Piotr Pusto i Czapajew jadą czołgiem, którego działo (a jest to działo szczególne, bo
powstałe z odłamka posągu Buddy) cokolwiek namierzy – przenosi w niebyt. Mały
palec Buddy to historia, w której świat okazuje się konwencjonalnym produktem świadomości i stopniowo znika, a bohaterowie rozpływają się w pustce – wolność wszakże
„może być tylko jedna – kiedy uwolnisz się od wszystkiego, co stwarza umysł”50.
Nieustannie powracająca do buddyzmu51 linia fabuły współgra doskonale z wykorzystaną przez Pielewina fikcyjną przedmową (typowy środek poetyki postmodernistycznej52), w której rzekomy Urgan Dźambon Tułku VII wprowadza czytelnika
w treść powieści. W ten sposób autor (jeszcze przed akcją właściwą!) manipuluje
odbiorcą i kieruje go w stronę nauki Buddy, budując linię fabularną oraz klimat
całej powieści. Spreparowany wstęp, pompatyczna odezwa „przewodniczącego Buddyjskiego Frontu Kompletnego i Bezapelacyjnego Wyzwolenia”53 (liczne tytuły
kontrastują z tutaj z komicznym wydźwiękiem imion), wyjaśnia, iż rękopis utworu
powstał w latach dwudziestych „w jednym z klasztorów Mongolii Wewnętrznej”54
(i nie jest to bynajmniej geograficzna lokalizacja), a nazwisko autora – z oczywistych
względów – musiało zostać utajnione (podobnie jak konieczna była cenzura licznych
opisów magicznych praktyk). Zapoznając się z przedmową, czytelnik dowiaduje się
również, że jakkolwiek stworzone przez tajemniczego autora dzieło odznacza się pewnymi niekwestionowanymi walorami literackimi, to w gruncie rzeczy tekst utrwala
tylko „w zapisie [mechaniczne cykle] świadomości”55, a sam piszący określał je jedynie jako strumień świadomości, „niezwykły wzlot swobodnej myśli”56. Również
cel dzieła daleki jest od czysto artystycznego, rękopis powstał bowiem, aby uwolnić
postać Czapajewa od nalotu złośliwych plotek, ludowych anegdot i niepotrzebnej
mitologizacji, których źródłem był popularny film powstały w latach trzydziestych
ubiegłego wieku (wspominany już obraz Czapajew wyreżyserowany przez braci Wasiliewych). Wartości wyniesione z lektury Małego palca Buddy mają ponadto służyć dobru wszystkich żywych istot, a przedmowa kończy się cytatem zaczerpniętym z Sutry
Serca, mantrą Doskonałej Mądrości: „Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha”.
Mantra Pradżniaparamity nie jest zresztą jedynym nawiązaniem do tejże sutry, zawierającej esencję nauki o pustce (nic więc dziwnego, że Pielewin tak chętnie się do
niejodwołuje). Kolejne kryptocytaty zostają bowiem umiejętnie wplecione w tekst
powieści i właśnie przy ich pomocy Czapajew będzie nauczał głównego bohatera, iż
„wszelka forma to pustka [...] [a] pustka – to wszelka forma”57.
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Ibidem, s. 353.
Więcej na temat buddyjskich odniesień w tekstach Pielewina – zob. J. Mozur, Viktor Pelevin: PostSovism, Buddhism, & Pulp Fiction, „World Literature Today” 2002, vol. 76, no. 2, ss. 58–67.
Więcej na temat postmodernizmu Pielewina – zob. A. Kuchta, op. cit., ss. 41–50.
W. Pielewin, Mały..., s. 9.
Ibidem, s. 7.
Ibidem.
Ibidem.
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Twórczość Pielewina odznacza się również niezwykłym nagromadzeniem jawnych
oraz ukrytych intertekstualnych odniesień; obok „reminiscencji sytuacji, postaci, wydarzeń znanych z literatury i filmu”58 pojawiają się również liczne, dyskretne albo
ostentacyjne odwołania do rosyjskiej tradycji piśmieniczej. I tak szpitalna sala numer
7, w której eksperymentalnemu leczeniu poddawany jest Pusto, przypomina swoją
atmosferą tytułową salę numer 6 z noweli Antona Czechowa59, w której autor również
wykorzystuje metaforę kliniki psychiatrycznej, aby zobrazować stosunki społeczne
w trudnych politycznie czasach. Do sali numer 6 także trafiają niepokorni obywatele
a – to kolejne podobieństwo –rozmowy o filozofii i literaturze okazują się synonimem
wewnętrznej wolności i ucieczką od marazmu. Tutaj jednak cechy wspólne się kończą:
akcentowane w obu dziełach niepewność i przemijanie są dla autora Sali numer 6 źródłem melancholii, podczas gdy u Pielewina obok iluzorycznej rzeczywistości istnieje
jeszcze prawdziwe duchowe wyzwolenie i pustka będąca nie smutkiem, ale radością
(„Ciemność i pustka wokół pana to w istocie najjaśniejsze światło”60, będzie tłumaczył
głównemu bohaterowi Czarny Baron). Rzutuje to na zgoła odmienny charakter narracji i stylistyki: w utworze Czechowa sytuacja przedstawia się przygnębiająco i ponuro,
natomiast nieco bardziej optymistyczny Pielewin ochoczo wykorzystuje groteskę i satyrę, zapewniając czytelnikowi także sporą dawkę humoru.
Podmoskiewska klinika Timura Timurowicza budzi również mimowolne skojarzenia z psychuszką profesora Strawińskiego z Mistrza i Małgorzaty61. Nawiązania do
powieści Michaiła Bułhakowa są tutaj szczególnie istotne, bowiem Pielewin otwarcie
przyznaje, że właśnie ten autor miał na niego – być może nawet największy – wpływ.
Dla młodego, zaledwie czternastoletniego, Pielewina lektura najsłynniejszego z dzieł
Bułhakowa była doświadczeniem wewnętrznej wolności, bowiem to ono uosabiało
właśnie ten wyzwalający pierwiastek „nie z tego świata”, który (podobnie zresztą jak
myśl buddyjska) pozwalał na wewnętrzne wyrwanie się z objęć sowieckiego totalitaryzmu w dużo większym stopniu niż jakakolwiek antysowiecka literatura62. Być może
właśnie dlatego Pielewin, który wszak pisze o wyzwoleniu, tak chętnie korzysta z literackiej tradycji rozsławionej przez Bułhakowa, który na obraz rzeczywistości rosyjskiej nakładał całkowicie nieprawdopodobne, fantastyczne elementy (takie jak choćby
postać Wolanda, bezprecedensowe przedstawienie szatana, albo niezwykle rozmowny
kot pijący wódkę). Autor Małego palca Buddy również niezwykle umiejętnie wykorzystuje właśnie tak prowadzoną narrację (z pozoru realistyczną, a jednak przecież
zadziwiającą i ekstrawagancką) i przy jej pomocy przełamuje realność świata. Tak jak
Bułhakow, Pielewin również zestawia w swoich dziełach rodzimą historię z atrakcyjnym dla czytelnika tempem akcji rodem z thrillera czy powieści kryminalnej, wątkami
miłosnymi oraz elementami ezoterycznymi i kreacjami ze świata wyobraźni.
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J. Sałajczykowa, op. cit., s. 165.
Por. A. Czehow, Sala nr 6, tłum. M. Dąbrowska, Warszawa 1968.
W. Pielewin, Mały..., s. 267.
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Pisząc o intertekstualnych odniesieniach Pielewina, nie można również zapominać o nieustannym i bardzo intensywnym – na wpół poważnym, na wpół ironicznym – związku autora ze wspomnianym już wcześniej Dostojewskim. Parodystyczne
odniesienia do Zbrodni i kary63 mnożą się w uniwersum Małego palca Buddy: w kabarecie literackim „Muzyczna tabakiera” główny bohater nieprzypadkowo obserwuje
przedstawienie zatytułowane „Raskolnikow i Marmieładow”64 (jak zauważył Wasilewski, Raskolnikow to wszakże jeden z wielkich nihilistów Dostojewskiego65),
a Kotowski, uduchowiony towarzysz Czapajewa, rozważając kwestie życia, śmierci
i nieśmiertelności, na nurtujące go pytania znajduje odpowiedzi właśnie u Dostojewskiego66. Posępny klimat, przeklęte problemy i przygnębiające wnętrza, niemalże
tragikomiczne udosłownienie metafory martwego domu („puste mieszkanie, trup
nakryty angielskim paltem i drzwi do wrogiego świata”67) Pielewin prezentuje już
w pierwszym rozdziale powieści, chcąc podkreślić grozę sytuacji, w jakiej główny bohater się znajduje. Autor nie traktuje jednak Dostojewskiego jako niepodważalnego
autorytetu, wręcz przeciwnie – rozlicza swoich bohaterów, rodaków, czytelników,
a nawet samego siebie z owej „ponurej dostojewszczyzny”68, która nie jest atrybutem
rzeczywistości, a jedynie tkwi głęboko w świadomości.
Atmosfera marzenia albo koszmaru sennego jest doskonałym środowiskiem dla
złowrogiego niebytu, który przenika wszystkie utwory rosyjskiego pisarza i nigdy nie
opuszcza opisywanych przez niego postaci. Pielewin widzi i przedstawia rzeczywistość koślawą, zgodnie z postmodernistycznym paradygmatem, mieszając w swojej
pierwszej powieści wątki popkulturowe z wizją wojny domowej i najrozmaitszymi
filozoficznymi dysputami. Zdroworozsądkowe, racjonalistyczne podejście czytelnika
okazuje się więc niewystarczające, aby odnaleźć się w zagmatwanym świecie Małego
palca Buddy. Powieść, która drwi sobie z zasad i konwencji, demaskuje bowiem bezsens świata i odkrywa zawiłości natury ludzkiej, na każdej kolejnej stronie zaskakując
odbiorcę. To właśnie dlatego autor dba o nagromadzenie nagłych i nieprzewidywalnych zwrotów akcji, całkowicie nierealnych bohaterów oraz zupełnie fantastycznych
zdarzeń, dzięki którym podkreśla, iż „całą otaczającą nas jawę [można uznać] za iluzję”69. Ale nie tylko Piotr Pusto odkrywa pustkę – kolejne światy, które odwiedza,
są tak podobne w swojej sztuczności i fragmentaryczności, iż zarówno bohater, jak
i czytelnik są wplątani w „sprzeczności między światami poznania i domysłów”70
63
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69
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Por. F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, tłum. C. Jastrzębiec-Kozłowski, Wrocław 1999.
W. Pielewin, Mały..., s. 37.
J. Wasilewski, Oblicza nicości. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku, Wrocław 2010,
ss. 314–336.
W. Pielewin, Mały..., s. 235.
Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 37.
Ibidem, s. 15.
U. Eco, Lector in fabuła. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych, tłum. P. Salwa, Warszawa 1994, s. 300.
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i skazani na schizofreniczną niepewność. Cała tak zwana „rzeczywistość” nie posiada
bowiem żadnej substancjalności, to jedynie nietrwałe, ulotne „formy, o których można powiedzieć tylko to, że takiej formy, jaką by przyjęły, nie ma”71.
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Summary
Victor Pelevin’s dreams of empiness. “Buddha’s Little Finger”
as a story at the borders of being and emptiness

The following article is centered around Victor Pelevin’s novel Buddha’s Little Finger
(also known by the title Chapayev and Void) and focuses on analyzing narrative
universe created by the author. Using Buddha’s Little Finger as a reference work, the
author describes and analyzes how Pelevin creates his protagonists, which literary traditions he references (the author mentions, among others, Fyodor Dostoyevsky and
Anton Chekhov) and how surreal plot and Buddhist philosophy coexist in his novel.

Marta Błaszkowska

Czy Rosenkrantz1 i Guildenstern
naprawdę (nie) żyją?
Koszmar rozmytej podmiotowości
w sztuce Toma Stopparda
„Rosencrantz i Guildenstern nie żyją”
oraz jej filmowej adaptacji
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom Stoppard, tworząc zarówno sztukę Rosencrantz i Guildenstern nie żyją, jak
i jej późniejszą filmową adaptację, postawił w centrum uwagi dwie postaci, które
w Hamlecie Williama Szekspira pełnią role zdecydowanie drugoplanowe. Taki zabieg artystyczny sugeruje, że – korzystając z okazji na dopowiedzenie wątków, które
w treści pierwowzoru pozostały rozegrane w sferze niedostępnej odbiorcy – Stoppard
uczyni z Rosenkrantza i Guildensterna pełnoprawnych i pełnowymiarowych bohaterów przemawiających własnym, wolnym głosem. W oryginalnym dramacie Szekspira obaj bohaterowie reprezentują bowiem figury typowej lojalności i poddańczości
przechodzącej w służalstwo; będąc „na usługach króla jako rozdawcy łask i władzy”2,
wpisują się w stereotyp bezmyślnego, ślepo oddanego sługi. Każda wypowiedź Rosenkrantza i Guildensterna jest de facto frazesem, semantycznie pustym w świetle
tego, iż podstawową motywacją wszystkich ich zachowań jest uległość wobec władców. Wkroczywszy w sferę oddziaływania Klaudiusza, który – skłaniając ich do szpiegostwa – poniekąd doprowadza ostatecznie do ich śmierci, doznają zasłużonej kary
za bezmyślność, poddaństwo i angażowanie się w niezrozumiałe dla siebie sprawy;
komentuje to zresztą w ten sposób sam Hamlet, stwierdzając, że „własne to wścibstwo wtrąciło ich w przepaść”3.
1

2

3

Pisownia imienia zostaje przywołana za polskim tekstem dramatu Stopparda: tylko w tytule pojawia
się wersja „Rosencrantz”, w didaskaliach i wypowiedziach bohaterów konsekwentnie stosowany
jest natomiast wariant „Rosenkrantz”. Por. T. Stoppard, Rosencrantz i Guildenstern nie żyją, tłum.
G. Gottesman, „Dialog” 1969, nr 2, ss. 31‒80.
S. Helsztyński, Wstęp [w:] W. Shakespeare, Hamlet, tłum. W. Tarnawski, oprac. S. Helsztyński,
Wrocław 1960, s. XLVI; por. także A. Tretiak, Wstęp [w:] W. Shakespeare, Hamlet, tłum. A. Tretiak,
Kraków 1922, passim.
Akt V, scena 2. Wszystkie cytaty z Hamleta pochodzą z tłumaczenia Józefa Paszkowskiego:
W. Shakespeare, Hamlet. Królewicz duński, tłum. J. Paszkowski, Warszawa 1970.
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Stoppard, choć operuje wątkami znanymi szekspirowskiego pierwowzoru i poddaje je twórczym modyfikacjom, zachowuje również wiele cech charakterystycznych
Hamleta. Jako jedno z podobieństw między oboma dziełami wskazać można między
innymi swoistą fragmentaryczność fabuły, złożonej jak gdyby z serii obrazów, powiązanych głównie osobami bohaterów. Ten efekt zostaje doskonale oddany w filmowej
adaptacji sztuki Stopparda, gdzie praca kamery skupionej na tytułowych bohaterach
i podążającej za nimi, czasem tylko przenoszącej zainteresowanie na inne postaci,
wspomaga sugerowaną przez tok niestabilnej akcji urywkowość. Hamleta i tekst
Stopparda łączy także silny wydźwięk tragiczny, na który składa się między innymi
szczególna rola „konieczności” i losu czy oparcie dramatycznego napięcia o relacje
między jednostką a światem zewnętrznym. Brytyjski reżyser i dramaturg przenosi
jednak przy tym środek ciężkości w zupełnie inne miejsce i poprzez zmianę perspektywy prowokuje nowe interpretacje. Korzystając z oniryczno-groteskowej konwencji
typowej dla teatru absurdu4, Stoppard sięga do skonstruowanych przez Szekspira
drugoplanowych postaci, ale nie do końca po to, by pogłębić ich rys psychologiczny i uwypuklić stereotypowe sylwetki. Niniejszy tekst jest próbą interpretacji sztuki
Rosencrantz i Guildenstern nie żyją oraz jej filmowej adaptacji w kluczu kategorii
podmiotowości, a szczególnie podmiotowości płynnej, niepewnej, niestałej, a może
po prostu niedookreślonej5.
W tekście Stopparda wydarzenia z szekspirowskiego pierwowzoru toczą się znanym rytmem, jednakże prezentowane są z punktu widzenia tytułowych bohaterów.
W Hamlecie zjawiają się oni w Elsynorze nagle, już w toku akcji, w Rosencrantz i Guildenstern nie żyją z kolei ukazani są widzowi jeszcze wcześniej, w drodze na zamek.
Jednakże ani wprowadzenie wątku podróży, ani sposób, w jaki trafiają oni ostatecznie
do Elsynoru, nie służą racjonalnemu wyjaśnieniu ani nie budują spójności historii
bohaterów Stopparda z fabułą Hamleta. Przeciwnie: Guildenstern i Rosenkrantz od
początku wydają się postaciami niejako spoza świata, z zewnątrz, nie przynależącymi
do naturalnego porządku – nie są pewni, dokąd i po co jadą, a do zamkowej sali trafiają ostatecznie po tym, jak spotykają wędrowną trupę aktorów. To sytuuje ich w pozycji różniącej się zasadniczo od tych zajmowanych przez pozostałe postaci – i taki
typ relacji utrzymuje się właściwie aż do finałowej sceny. Chociaż tytułowi bohaterowie uczestniczą w wydarzeniach znanych z szekspirowskiego dramatu, wykonują
też wiele czynności pobocznych, do których nie włączają innych bohaterów i które
z wątkiem hamletowskim są związane w sposób znikomy. Dodatkowo sami sobie
wydają się wrzuceni w tok niezrozumiałych zdarzeń, z którymi nie czują się powiązani – podkreślają to wielokrotnie w dialogach i monologach pełnych retorycznych
pytań i wątpliwości związanych z ich sytuacją i rolą, jaką mieliby odegrać. Sympto4
5

Por. S. Sikora, Rosencrantz i Guildenstern nie żyją, czyli jak być. Shakespeare, antropologia i Toma
Stopparda gra w teatr, „Konteksty” 1995, t. 49, z. 2, s. 24.
A więc w pewnym sensie postmodernistycznej – współgra to zresztą z powszechnym odbiorem
całego tego tekstu kultury – a w szczególności wersji filmowej – jako postmodernistycznego właśnie;
por. np. ibidem.
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matyczny jest również fakt, że o ile sam Hamlet, para królewska i inni dworzanie
pozostają w fabularnych ramach nakreślonych przez Szekspira i funkcjonują jedynie
w ich obrębie, odgrywając przeznaczone sobie role, a poza nimi nie egzystując, o tyle
tytułowych bohaterów Stopparda te ramy zdają się nie obejmować ‒ a przynajmniej
nie do końca. Świadczą o tym chociażby relacje pomiędzy nimi a aktorami, zwłaszcza Pierwszym Aktorem. W wypowiedziach kierowanych do Hamleta zachowuje on
sposób wypowiadania się i charakter szekspirowskiego pierwowzoru – odgrywa rolę
kierownika trupy aktorskiej, której zadaniem jest wystawienie zleconej sztuki. Natomiast momenty interakcji z Rosenkrantzem i Guildensternem stanowią zarazem
punkty przejścia na poziom obserwacji, poziom meta-, zewnętrzny względem reszty
świata przedstawionego. Stanowi on przestrzeń dyskursu, mieszczącego w sobie komentarze i refleksje związane z bieżącymi wydarzeniami, ale też wykraczające poza
nie, przeniknięte filozoficznym namysłem. Wypowiedzi te, których adresatami ‒
bądź przynajmniej słuchaczami ‒ są tytułowi bohaterowie, wprowadzają ich samych
w tę dyskursywną przestrzeń, uzewnętrzniającą i alienującą od dziejących się niejako
w tle wydarzeń, które wydają się jedynie odgrywaną sztuką-życiem. W taki sposób
można interpretować między innymi scenę, w której Pierwszy Aktor udziela Rosenkrantzowi i Guildensternowi rad przed rozmową z Hamletem, co staje się pretekstem
do refleksji o charakterze znacznie bardziej ogólnym:
GUILDENSTERN Wiemy tylko tyle, ile nam się mówi, a to niewiele. I nie wiemy
nawet, czy to prawda.
PIERWSZY AKTOR Tego nie wie nikt. Wszystko trzeba przyjmować na wiarę. Prawdziwe jest tylko to, co się przyjmuje jako prawdziwe. To jest waluta, za którą się żyje.
Może nie mieć żadnego pokrycia, ale póki jest notowana, to nie ma znaczenia. Zasadą
jest tu domniemanie6.

Od pozostałych bohaterów różni też Rosenkrantza i Guildensterna język, którym się
porozumiewają. Mieszkańcy rozmawiają ze sobą wyłącznie za pomocą fraz zaczerpniętych z Hamleta. Tytułowi bohaterowie Stopparda również używają tego rodzaju
wypowiedzi, oprócz tego jednak korzystają z języka współczesnego, niejednokrotnie
przechodząc w sposób płynny od jednej z tych konwencji do drugiej. W ten sposób
podkreślona zostaje strony sztuczność i sztywność mowy Szekspirowskich bohaterów,
dzięki czemu oryginalne cytaty mogą zostać wyraźnie wyodrębnione z treści sztuki
Stopparda i obnażyć jej komentujący i nadpisujący się nad oryginalnym dziełem charakter7. Z drugiej zaś strony taki zabieg konstrukcyjny uwypukla jeszcze specyficzny
status głównych bohaterów i ich nieprzynależność do świata Hamleta.
Rosenkrantz i Guildenstern, mimo niezakorzenienia w świecie przedstawionym
i wielokrotnie podkreślanego wyalienowania, które mogłyby sugerować wyrazistą
6
7

Wszystkie cytaty z Rosencrantz i Guildenstern nie żyją zawarte w niniejszym artykule pochodzą
z polskiego tłumaczenia sztuki: T. Stoppard, op. cit.
Por. J. Kokot, Rosenkrantz i Guildenstern w językowej nierzeczywistości, „Tekstualia” 2012, nr 1
[on-line:] http://tekstualia.pl/stara/index.php?DZIAL=teksty&ID=713 [20.08.2016].

125

Marta Błaszkowska

opozycję względem pozostałych bohaterów opartą na istnieniu mocnych granic,
wcale nie mają silnej tożsamości. Przeciwnie: w kontakcie z zastaną rzeczywistością
rozmywają się zupełnie, stając się podmiotami rozproszonymi, o płynnych, rozedrganych granicach. Ta otaczająca ich rzeczywistość jawi się bowiem – i im, i widzowi
– jako budząca poczucie zdumienia, na które znacząco wpływa kilka czynników. Przede
wszystkim prawa natury wydają się głównym bohaterom zupełnie niezrozumiałe i zachwiane. Najpierw swoistemu zawieszeniu ulegają zasady prawdopodobieństwa: najbardziej wyrazistym przykładem jest oczywiście pojawiające się już w pierwszej scenie
rzucanie monetą, która bezustannie spada tą samą stroną do góry. Oczywiście sytuacja
taka jest możliwa, wydaje się jednak nieprawdopodobna i prowokuje Guildensterna do
poszukiwania wyjaśnienia poprzez rozważanie różnych możliwych opcji; wśród nich
znajduje się między innymi podejrzenie, że „czas stanął w miejscu i fakt podrzucenia
monety powtarza się dziewięćdziesiąt razy”8. Inne przykłady sugerujące niejasność zasad świata stanowić mogą – wyraziście zaprezentowane w filmowej adaptacji sztuki
Stopparda – sytuacje przypadkowego stykania się Rosenkrantza z prawami fizyki, nie
zawsze, przynajmniej na pierwszy rzut oka, działającymi tak, jak można by było oczekiwać. Kiedy bohater w wersji filmowej zrzuca do kufra pióro i kręgiel, te przedmioty
o ewidentnie różnej wadze spadają za pierwszym razem w podobnym tempie. Widz
może wprawdzie zaobserwować różnicę pomiędzy tą próbą upuszczenia pióra i kręgla,
a kolejną, już „udaną” ‒ najpierw pióro rzucane jest pionowo, potem zaś poziomo,
przez co wzmaga się opór powietrza ‒ jednakże nie niweluje to do końca zdziwienia.
Jeszcze większe zdumienie budzi fakt, że w jednej ze scen okazuje się możliwe spokojne włożenie rąk do świeżo wylanego z imbryka wrzątku. Rosenkrantz, nieustannie
zauważający intrygujące – i ignorowane przez Guildensterna – sytuacje, nie formułuje
praw rządzących światem; obserwuje je tylko w praktyce, ale nie bada ich dokładniej
i nie wprowadza do sfery rozumienia. Prawa te bywają jednak wyraźnie nieoczywiste:
czasem wydają się rozmywać, zanikać, zawieszać swoje działanie lub działać na opak,
utrudniając rozróżnienie sennego złudzenia od faktycznego zdarzenia.
Niezwykle istotnym elementem, który rozbija mocną podmiotowość Rosenkrantza i Guildensterna, a który dotyczy już bezpośrednio ich samych, nie otaczającego ich
świata, jest fakt, iż obaj bohaterowie nie potrafią przypomnieć sobie zdarzeń, które
miały miejsce przed porankiem, gdy zostali wezwani. Ta swoista amnezja9 jest czymś,
na co zwracają uwagę kilkukrotnie i co budzi w nich wyraźne poczucie niepokoju. Splata się ona z wspomnianym już niezrozumieniem zaistniałej sytuacji, w którą
zostali wmanewrowani. Mimo prób analizowania zastanego stanu rzeczy, głównym
bohaterom Stopparda towarzyszy bez przerwy uczucie otoczenia przez chaos i zagubienia, które manifestują szczególnie w ciągłych pytaniach o elementy otaczającej
ich rzeczywistości. Najmocniej uwidacznia się to w finałowych scenach, kiedy Rosenkrantza i Guildensterna ma spotkać śmierć; te okoliczności wymuszają ostateczną
i dramatyczną próbę rozrachunku i zrozumienia:
8
9

T. Stoppard, op. cit., s. 33.
Por. S. Sikora, op. cit., s. 24.
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GUILDENSTERN […] Co to wszystko ma znaczyć? I kiedy to się zaczęło? Czyśmy
upadli, czy nas pchnięto? Czy też było za późno, zanim się zaczęło?... […] (wybucha)
Nie zrobiliśmy nic złego! Nikomu nie zrobiliśmy krzywdy. Prawda?
ROSENKRANTZ Nie pamiętam10.

Co niezwykle istotne i uderzające, tożsamość Rosenkrantza i Guildensterna zostaje zupełnie zatarta i staje się niespójna już na poziomie najbardziej zasadniczym
i podstawowym: okazuje się, że żaden z nich nie jest pewny własnego miana. Ich
imiona używane są zamiennie również przez pozostałe postaci, które zresztą zwykle
zwracają się do nich obu równocześnie za pomocą zwrotów „Rosenkrantzu i Guildensternie” czy też „panowie” lub „przyjaciele”, ewentualnie wymieniają ich jednego
bezpośrednio po drugim, a czasem po prostu ich mylą:
KLAUDIUSZ Dzięki ci za to, Rosenkrantz, (zwracając się do Rosenkrantza, który nie
był na to przygotowany, podczas gdy Guildenstern zgięty jest w ukłonie) i tobie kochany
Guildensternie. (zwraca się do Guildensterna kłaniającego się nisko)
GERTRUDA (poprawiając) Dzięki ci za to, Guildensternie, (zwracając się do Rosenkrantza, ten kłania się rzucając okiem na Guildensterna, który pozostaje zgięty we dwoje,
aby znowu się ukłonić, po czym obaj kłaniają się nisko, patrząc na siebie spod oka) i tobie,
kochany Rosenkrantz. (zwracając się do Guildensterna, w momencie gdy obaj są już wyprostowani. Guildenstern znowu zaczyna się kłaniać)11

Sami tytułowi bohaterowie próbują kilkukrotnie przypomnieć sobie, który z nich
jest którym, stosując metody logiczne lub usiłując zaskoczyć siebie nawzajem i wymusić naturalną, automatyczną reakcję na wypowiedziane imię. Za każdym razem
jednak wysiłki te okazują się bezskuteczne. Tym, co na pewnym poziomie odróżnia
obu bohaterów, są modele zachowań. Postać określana jako Rosenkrantz generalnie
sytuuje się po stronie działania instynktownego, emocjonalnego i jest raczej empatycznie nastawiona do świata oraz znacznie bardziej ciekawska; Guildenstern z kolei
jest tym, któremu bliższe są prawa logiki i władza rozumu, intelektualny, filozoficzny
stosunek do rzeczywistości. Dla nich samych tak nakreślona różnica wydaje się jednak nie stanowić wystarczającej cechy dystynktywnej, tym bardziej, że kilkukrotnie
ich role zmieniają się i przeplatają. W scenie gry w pytania to Rosenkrantz wykazuje
się intelektualnym sprytem i refleksem, o który można by podejrzewać raczej Guildensterna; ten z kolei nie zawsze kieruje się tylko umysłem, szczególnie w finale
pozwalając ponosić się emocjom. Obaj funkcjonują więc jako postaci uzupełniające
się i okresowo przenikające, którym towarzyszy głębokie przekonanie o własnym niedookreśleniu i strach związany z niepamiętaniem nawet własnych imion:
ROSENKRANTZ Odpowiedzi, owszem. Odpowiedzi były na wszystko.
GUILDENSTERN Zapomniałeś chyba.
10
11

T. Stoppard, s. 78.
Ibidem, s. 42.
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ROSENKRANTZ (wybucha) Nie zapomniałem! Świetnie pamiętałem swoje imię –
i twoje, tak jest! Gdziekolwiek człowiek spojrzał, była odpowiedź. Nie było wątpliwości
– każdy wiedział, kto ja jestem, a jeżeli nie wiedział, to pytał – i ja mówiłem mu12.

Tak zarysowana, niepewna i rozmyta podmiotowość tytułowych bohaterów sztuki
i filmu Stopparda poddaje się interpretacjom biegnącym przynajmniej kilkoma różnymi ścieżkami. Rosencrantz i Guildenstern nie żyją to utwór, który – szczególnie w wersji
filmowej – odczytywany jest najczęściej jako obrazujący w praktyce dylematy drugiej
połowy dwudziestego wieku, głęboko zresztą naznaczające cały teatr absurdu:
Dramaturdzy ci podejmują wyzwanie ukazania absurdu w jego pełni, poszukują go
we wszystkich aspektach życia człowieka. Odcinają się od wszystkiego, co miało tylko
pozorny sens, ukazują powagę kryzysu13.

Wynika z tego związek sposobu kreacji bohaterów z refleksją na temat kryzysu silnego, metafizycznego podmiotu; ma on się przekształcić w podmiot, który „jest
»funkcją« języka”14. Rosenkrantz i Guildenstern mogliby w świetle tych rozważań
stanowić takie właśnie podmioty. Z jednej strony towarzyszy im absolutna świadomość wszechobecnego relatywizmu i zmęczenie uwikłaniem w sieć znaczących, które
odsyłają jedynie do kolejnych znaczących, rozmywając zupełnie znaczenie. Z drugiej
natomiast ich naznaczona kryzysem tożsamość budzi w nich lęk i nie potrafią się
z nią oni w pełni pogodzić: zdumieni nową sytuacją pragną powrotu do starej, do
świata, w którym „gdziekolwiek człowiek spojrzał, była odpowiedź”. To również nie
dziwi: Rosenkrantz i Guildenstern są przecież bohaterami kultury Zachodu, funkcjonującymi w cieniu wielkiego mitu „o pełnej obecności, o dającej pewność podstawie,
o początku i kresie gry”15. Stąd trudność z ostatecznym zaakceptowaniem fasadowej
natury znaczącego, chęć zawrócenia i zanurzenia się na nowo w złudnej sieci symboli,
które dawały poczucie mocnej ‒ nawet jeśli w istocie pozornej ‒ podstawy pełnej
egzystencji. Powrotu jednakże nie ma: pozostają jedynie ucieczki od kolejnych znaczących, aż do pełnego pogodzenia się z faktem, że poszukiwanie znaczonych jest
bezsensowne; nie ma więc znaczenia, czy Guildenstern jest Guildensternem, czy też
Rosenkrantzem i odwrotnie, istotne jest bowiem to, jaką stanowią funkcję w tekście,
grze, która jest wszystkim i którą jest wszystko.
Z kolei próba zastosowania do interpretacji postaci Rosenkrantza i Guildensterna kategorii zaczerpniętych z filozofii Jacques’a Lacana może poprowadzić w stronę
refleksji nie tyle nad ludzką kondycją jednostki będącej poniekąd reprezentantem
12
13
14
15

Ibidem, s. 43.
M. Kałuża, P. Mróz, Motyw nonsensu i absurdu w awangardzie teatralnej lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych, „Estetyka i Krytyka” 2005/2006, nr 9/10, s. 177.
J. Derrida, Różnia, tłum. J. Margański [w:] idem, Marginesy filozofii, tłum. A. Dziadek et al.,
Warszawa 2002, s. 42.
Idem, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, tłum. W. Kalaga [w:] Współczesna
teoria badań literackich za granicą, t. 4, red. H. Markiewicz, Kraków 1996, s. 173.
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społeczeństwa, ile nad sposobem recepcji rzeczywistości i tym, jak wpływa on na
samopostrzeganie podmiotu. Sytuację tytułowych bohaterów Stopparda rozpatrywać da się bowiem jako wynik uderzającej niewspółmierności pomiędzy funkcjonowaniem rejestrów wyobrażeniowego i symbolicznego. Pierwszy z tych porządków
– Lacan wyróżniał trzy, do wspomnianej pary dodając jeszcze Realne – obejmuje wyobrażenia podmiotu na temat rzeczywistości i siebie samego, szereg obrazów, które,
misternie konstruowane, stają się podstawą stosunku do świata. Obaj bohaterowie
Stopparda właściwie tego rodzaju wyobrażeń nie mają – brakuje im rozbudowanych
wizji na własny temat, nie potrafią dookreślić żadnych swoich wewnętrznych cech
charakterystycznych ani dążyć do realizacji obranego przez siebie wzorca. „W sumie
zredukowane, lecz iście nieredukowalne pole wyobrażeniowego”16 okazuje się więc
w ich wypadku bardzo silnie zminimalizowane. Obaj zakorzenieni są za to bardzo
mocno w rejestrze symbolicznym – a więc w sferze praw, języka, silnych zewnętrznych zakazów i tych różnego rodzaju sił, które pochodzą z zewnątrz podmiotu, a nie
z jego wnętrza. Objawia się to przynajmniej na kilka sposobów. Guildenstern przez
większość czasu, szczególnie zaś w początkowych scenach, wzbudza w sobie pytania
filozoficzne, które mają za pomocą języka wyrazić zaistniałą sytuację; z kolei niezrozumiały przypadek monety upadającej wciąż jedną stroną do góry prowokuje do
próby odkrycia praw rządzących rzeczywistością lub przynajmniej uporządkowania
nazewnictwa. Dodatkowo dla obu bohaterów szczególnie istotne są słowa i nazwy –
w tym wspomniane już, uparcie poszukiwane własne imiona. Szczególnie uderzająca
w tym kontekście staje się padająca w jednej ze scen konkluzja: „Słowa, słowa są
wszystkim, na czym możemy polegać”17. Ale rejestr symboliczny, w którym funkcjonują Rosenkrantz i Guildenstern, nie jest tym, co mogłoby przynieść im poczucie
bezpieczeństwa i pomóc w zrozumieniu lub oswojeniu świata. Świat ten, opisujący
go język i rządzące nim zasady znajdują się bowiem niejako w stanie rozkładu. Zamiast uporządkowanych reguł króluje to, co chaotyczne – niektóre prawa działają,
inne zawodzą w najmniej spodziewanych momentach. Język myli się nawet w najprostszych kwestiach, takich jak odróżnianie od siebie istniejących przecież odrębnie
osób; miejsce konkretnych, powiązanych z ludźmi imion, zastępują bezustanne pomyłki i całkowita swoboda używania nazw niemal w oderwaniu od desygnatów. Sami
Rosenkrantz i Guildenstern nie są w stanie ani przypomnieć sobie własnych mian,
ani zrozumieć nawzajem swoich oczekiwań; dobitnie pokazują to sceny prób przed
rozmową z Hamletem, kiedy Guildestern usiłuje wcielić się w rolę księcia, a Rosenkrantz nie jest w stanie przez dłuższy czas pojąć celu tych działań i zacząć się stosować
do zasad. Symbole piętrzą się, zazębiając i powtarzając nawzajem, zdawałoby się, że
w nieskończoność. Kilkupoziomowy teatr w teatrze, gdzie aktorzy odgrywają paralelę sytuacji z Hamleta, a później kukiełki powtarzają te sceny, zmieniając tylko pewne
ich elementy, obrazuje tę specyficzną szkatułkowość i to, że cały świat wykreowany
przez Stopparda jest tylko zabawą w udawanie. Ostateczna pustka słów i symboli
16
17

J. Lacan, Seminarium III. Psychozy, oprac. J. A. Miller, tłum. J. Waga, Warszawa 2014, s. 22.
T. Stoppard, op. cit., s. 44.
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daje się zauważyć podczas gry w pytania, gdy, poruszając się po zaimprowizowanym
tenisowym boisku, Rosenkrantz i Guildenstern przerzucają się zdaniami bez sensu,
które nie niosą za sobą żadnej treści.
Główni bohaterowie Stopparda nie posiadają więc tego, co pozwoliłoby im stać
się mocnymi podmiotami: samowiedzy ani zakorzenienia w świecie, w którym przebywają. W koncepcji Rogersa Brubakera, który postuluje zastąpienie terminu „tożsamość” innymi, mniej obciążonymi wieloznacznością pojęciami, można określić
ten stan jako brak samorozumienia i społecznej lokalizacji – świadomości miejsca,
jakie się zajmuje i roli, jaką ma się do odegrania, koniecznej, by móc podjąć nieistrumentalne działania18. I faktycznie, Rosenkrantz i Guildenstern de facto takich
– wynikających z własnej woli i motywacji – działań nie podejmują. Wpadają w ciąg
zdarzeń, są przestawiani z miejsca na miejsce jak pionki i choć kilkukrotnie wyrażają
obawy związane z sytuacją, nie robią nic konkretnego, by się z niej wyrwać. Trudno
w ich postępowaniu dopatrywać się pełnej dobrowolności, jaką u szekspirowskich
pierwowzorów widzi Andrzej Tretiak, który konstatuje, że to właśnie świadome i dobrowolne przyjęcie funkcji szpiegów doprowadziło Rosenkrantza i Guildensterna do
wplątania się w zdarzenia doprowadzające do ich śmierci19. Chwilę po przyjęciu od
Klaudiusza i Gertrudy rozkazu szpiegowania Hamleta Stoppardowscy bohaterowie
rozmawiają przecież szeptem między sobą o tym, że nie mieli innej możliwości. Przyjęcie wezwania od tajemniczego posłańca wiąże się z wejściem na drogę bez powrotu.
U kresu tej drogi – co obaj przeczuwają – jest tylko śmierć. Pewność jej istnienia
jest czymś, co towarzyszy człowiekowi od początku życia; „kierunek jest tylko jeden,
a jego miarą jest czas”20, jak stwierdza w pewnym momencie Rosenkrantz. Mają
więc, Heideggerowsko rozumianą, świadomość bycia-ku-śmierci. Czym jednak jest
śmierć w świecie, który nie ma jasnych granic i który chwieje się u posad? Z jednej
strony właśnie początkowa monotonia rzutu monetą, który zdaje się istnieć tylko
w wyciętym, zapętlonym odcinku czasu, przypomina sen albo zaświaty21. Z drugiej
natomiast – świat Elsynoru nie wydaje się wcale bardziej rzeczywisty, trwały czy stabilny. Przeciwnie, przypomina sytuację okresu karnawału, który odwraca rzeczywistość zastaną zupełnie na opak, przeinaczając rządzące dotychczas prawa, obracając
znany porządek i zupełnie zmieniając zasady. Skoro zaś rzeczywistość wyjściowo już
była mglista, rozmyta i podobna do zaświatów, karnawał tworzy poniekąd iluzję
świata realnego. Nadal pozostaje jednak czasem bardzo zmysłowych przyjemności
i nie brakuje w nim elementów budzących śmiech22. W tym świecie-na-opak Rosencrantz i Guildenstern, którzy wcześniej jakby nie istnieli – a więc przypisać im można
ontyczny minus – otrzymują ontyczny plus. Jest to jednak plus iluzoryczny, niepraw18
19
20
21
22

Por. R. Brubaker, Au-delà de l’identité, „Actes de la recherche en sciences sociales” 2001, nr 139, passim.
Por. A. Tretiak, op. cit., s. XXVIII.
T. Stoppard, op. cit., s. 57.
Por. S. Sikora, op. cit., s. 25.
Por. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, tłum.
A. i A. Goreniowie, Kraków 1975, ss. 65‒68.
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dziwy, mglisty i rozmyty, jak wszystko w świecie Stopparda, dla którego typowe jest
podkreślanie fikcyjności i teatralności przedstawianej rzeczywistości23.
Czy Stoppardowscy Rosenkrantz i Guildenstern naprawdę nie żyją? Czy w ogóle
żyli? Czy skazani na ciągłe umieranie mogą jeszcze być w ogóle postrzegani jako
żyjący? Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie nie jest chyba możliwa; najwłaściwsze wydaje się stwierdzenie zgodne z duchem opowieści Stopparda, który „bawi się
ich »amorficznością«, nie próbując jednak w ich formy wlać żadnych pewnych treści”24: ani żyją, ani nie żyją. Uczestnicząc w rozgrywającym się dramacie, pozostają
równocześnie gdzieś na jego granicy. Nieustannie zdają się badać własny status ontyczny – próbują poznać swoje miana i poszukiwać pełnionych przez siebie funkcji.
Ostatecznie dramatycznie pytają najpierw Pierwszego Aktora, potem siebie nawzajem o to dlaczego to właśnie oni zostali wezwani przez tajemniczego posłańca, co
spowodowało, że stali się mimowolnymi bohaterami dramatu, co się stało i w jaki
dokładnie sposób. Przynależą jakby do innej sfery, przybywając nie wiadomo skąd
i gubiąc się w mnogości zdarzeń. Zawezwani zostają do tego, by pełnić konkretną
rolę i istnieją tylko tak długo, jak długo ta rola jest potrzebna. Potem ich występ na
scenie się kończy, co sugerują im dobitnie i gasnące w ostatnich scenach dramatu
światła, i Pierwszy Aktor. W ten sposób zaś sami stają się aktorami, którzy próbują
odgrywać wycinek życia, do którego nie przynależą, stając się tylko częścią opowieści.
Sygnalizuje to zresztą zakończenie dramatu i ekranowej adaptacji. W filmie ostatnim
zdaniem jest wypowiedź posła informującego o śmierci Rosenkrantza i Guildensterna; sztuka natomiast kończy się dłuższym cytatem z Hamleta, w którym mieści się
między innymi wypowiedź Horacego, stwierdzającego: „o tym wszystkim ja wam dać
mogę wieść dokładną”25. Sugeruje to otwarcie nowej opowieści, będącej kolejnym
odtworzeniem znanej już historii – odegraniem jej na nowo przez tych samych aktorów. Nawet śmierć Rosenkrantza i Guildensterna nie wydaje się bowiem prawdziwa
i ostateczna – a w filmowym zakończeniu żegnają się oni przecież ze sobą, mówiąc
„zatem do następnego razu!”.

23
24
25

Por. J. Kokot, op. cit.
S. Sikora, op. cit., s. 26.
T. Stoppard, op. cit., s. 79.
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Summary
Are Rosencrantz and Guildenstern really dead?
About the subjectivity in Tom Stoppard’s „Rosencrantz
and Guildenstern are dead” and its film adaptation

The paper focuses on the question of subjectivity in Rosencrantz and Guildenstern
are dead - absurdist, existentialist tragicomedy by Tom Stoppard and its film adaptation. Rosencrantz and Guildenstern are confused by the events of Hamlet and seem
unaware of their role in the larger drama; they are very similar, sometimes treated by
another characters like a one person, and they don’t know even their own names. To
analyse these characters and their meaning, the author of the paper uses elements of
theoretical concepts by Roger Brubacker, Jacques Lacan and Jacques Derrida.

Izabela Pisarek

Amerykański sen
czy amerykański koszmar?
Dwie wizje Stanów Zjednoczonych
w „Szczurojorczykach” Edwarda
Redlińskiego
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wyobrażenia o sukcesie, bogactwie i szczęściu, które można łatwo osiągnąć w Stanach Zjednoczonych, rozpowszechnione także pod nazwą American dream, znane
są od dawna niemal w każdym zakątku świata. Próbę zerwania z taką perspektywą
podejmuje Edward Redliński w swojej powieści Szczurojorczycy1. Przedstawia on
trudności życia imigrantów na nowojorskim Greenpoincie w latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych, ale także ich motywacje do podejmowania prób przezwyciężenia tych problemów. Ten rozdźwięk pomiędzy marzeniami a rzeczywistością, zbudowany w oparciu o stereotypy i stanowiący podstawę koncepcyjną książki, postaram
się przybliżyć w artykule. Klamrą rozważań staje się postać autora, której nie można
pominąć, chcąc zrozumieć źródła tak skrajnych wyobrażeń zawartych w tekście.
Edward Redliński (ur. 1940 r.) jest prozaikiem, felietonistą, reporterem oraz
współautorem scenariuszy filmów, które powstały na podstawie jego książek. Otrzymał wiele nagród literackich i dziennikarskich (w tym nagrodę Kościelskich z roku
1974 oraz nagrodę im. Jarosława Iwaszkiewicza za całokształt twórczości w roku
2006). Jest autorem takich dzieł jak zbiór opowiadań Listy z Rabarbaru, powieści
Awans, Konopielka, Krfotok oraz Transformejszen, czyli jak golonka z hamburgerem tań1

Opieram się na wydaniu trzecim zmienionym (Warszawa 1997), które wbrew powszechnemu przekonaniu zawiera pewne zmiany fabularne w stosunku do poprzedniej wersji powieści, podpisywanej tytułem Szczuropolacy (pierwsze wydanie: Warszawa 1994). Modyfikacje te nie są znaczące
dla głównej myśli artykułu. Nietrafną moim zdaniem zmianę tytułu autor tłumaczy faktem, że
poprzedni odbierany był jako obraźliwy, podczas gdy „miał być tylko bolesny” (E. Redliński, Od
autora [w:] Szczurojorczycy, Warszawa 1997, s. 5).
Na podstawie powieści powstał także dramat Cud na Greenpoincie (E. Redliński) oraz film Szczęśliwego Nowego Jorku (1997, reż. J. Zaorski, scenariusz: E. Redliński, J. Zaorski). Ze względu na zmianę medium tu także musiały nastąpić pewne zmiany. Więcej na temat różnic w powieści i filmie:
por. J. Pasterska, Portret polskiego emigranta w krzywym zwierciadle literatury i filmu: na przykładzie
„Szczuropolaków” Edwarda Redlińskiego i „Szczęśliwego Nowego Jorku” Janusza Zaorskiego, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka” 2002, z. 1.
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cowała czy reportaży Ja w nerwowej sprawie i Zgrzyt. Początkowo jako autor Konopielki Redliński został uznany za przedstawiciela nurtu literatury „chłopskiej”, później
jednak poszerzył krąg interesujących go zagadnień na tyle, że taka kategoryzacja stała
się błędna. Także poetyka jego twórczości ewoluowała: najpierw dominował realizm,
ale szybko zaczęły pojawiać się w niej coraz częściej również elementy groteski2.
Interesujące go zagadnienia zawsze wiązały się z aktualną sytuacją społeczną; były
to między innymi zderzenie tradycyjnej, wiejskiej mentalności z rzeczywistością postępu, globalizacji i związanych z nimi nieuniknionych zmian społecznych, Polska
po transformacji – wady i przyzwyczajenia wyniesione z poprzedniego ustroju, a zarazem amerykańskie aspiracje oraz kult Stanów Zjednoczonych jako kraju wolności.
Większość tych wątków w bardziej lub mniej rozbudowanej formie dostrzec można
także w Szczurojorczykach.
Co ciekawe, Edward Redliński do tej pory pozostał właściwie niezauważony
przez badaczy literatury. Oprócz krótkich recenzji kolejnych publikacji między innymi w „Przeglądzie Tygodniowym”, „Wiadomościach Kulturalnych”, „Twórczości”
i „Nowych Książkach”, niewiele zostało na temat tej twórczości napisane. Wojciech
Burszta pochylił się nad jej wartością antropologiczną, niezbyt pochlebnie oceniając
warsztat autora jako reportażysty stronniczego3. Aleksander Fiut poświęcił rozdział
publikacji Pytanie o tożsamość4 jego Konopielce, która w zestawieniu z teorią Claude’a Lévi-Straussa zostaje odczytana jako opis rozpadu systemu i procesu zastępowania go nowym porządkiem. Redliński pojawia się także w książce Jolanty Pasterskiej
poświęconej literackim migrantom, ale wymieniony jest tam jedynie egzemplarycznie, jako twórca prześmiewczego, bezwzględnego opisu polskiej emigracji żyjącej
w biedzie5. Samymi Szczuropolakami Pasterska zajęła się w tekście Portret polskiego
emigranta w krzywym zwierciadle literatury i filmu: na przykładzie „Szczuropolaków”
Edwarda Redlińskiego i „Szczęśliwego Nowego Jorku” Janusza Zaorskiego6, w którym
porównała filmową realizację z oryginałem. Kamil Kasperek natomiast w 1999 roku
opublikował w „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego” artykuł Tożsamość problematyczna: o Szczuropolakach Edwarda Redlińskiego7, w którym zestawia
tytułową powieść z twórczością Andrzeja Brychta. Tekst Kasperka jest dość przekrojowy, porusza bardzo wiele istotnych wątków, ale wiele z nich mogłoby zostać bardziej rozwiniętych. Oprócz tego powstały artykuły językoznawcze dotyczące Kono2
3
4
5
6
7

Por. P. Kozioł, Edward Redliński [on-line:] http://culture.pl/pl/tworca/edward-redlinski [10.03.2016].
Por. W. Burszta, Z Taplar na Brooklyn i z powrotem [w:] idem, Asteriks w Disneylandzie. Zapiski
antropologiczne, Poznań 2001, ss. 132–137.
Por. A. Fiut, Z Levi-Straussem w Taplarach [w:] idem, Pytanie o tożsamość, Kraków 1995.
Por. J. Pasterska, „Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku, Rzeszów 2008, ss. 220, 354, 363.
Por. eadem, Portret polskiego emigranta...
Zob. K. Kasperek, Tożsamość problematyczna: o Szczuropolakach Edwarda Redlińskiego, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1999, z. 94, dostępny także w: „The Summit Times” 2002,
vol. 9, nr 26 [on-line:] http://users.rcn.com/salski/No26Folder/Szczuropolacy.htm [01.03.2016].
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pielki8 i rozważania na temat literackości Nikiform9. Na tym stan badań wydaje się
kończyć, choć prozę Edwarda Redlińskiego uważam za godną uwagi między innymi
ze względu na przedstawianie znanych zjawisk kulturowych z mniej popularnej perspektywy i w sposób oryginalny, cechujący się bezwzględnym rozliczaniem Polaków
z przywar „narodowych”10.
Autor, który spędził w Stanach Zjednoczonych ponad siedem lat (od 1984 do
1991 roku), w swojej twórczości ujawnia sceptycyzm i negatywny stosunek do Ameryki. Choć dostrzega także jej zalety, to irytacja powszechnym – jego zdaniem – w ojczyźnie ślepym zapatrzeniem potęguje jego wątpliwości i zaostrza osądy. Sam swoje odczucia określa jako fascynację i obrzydzenie; stwierdza: „gdyby nie organiczne
przywiązanie do wsi Polska[,] zamieszkałbym w mieście Nowy Jork”11. Relacje polsko-amerykańskie angażują go na tyle, że większa część jego twórczości wokół tego
zagadnienia oscyluje. Także tam, gdzie pozornie pisze jedynie o Polsce, nie mógłby
(a prawdopodobnie nawet by nie chciał) uniknąć odwołania do Stanów Zjednoczonych, co krok widać skojarzenia z tamtejszą rzeczywistością – „nie ma ucieczki
od Ameryki i amerykanizacji”12, jak ostrzega pisarz – są one bowiem swego rodzaju punktem odniesienia, symbolem globalizacji. Takie też podejście widoczne jest
w Szczurojorczykach, gdzie głównym tematem stała się polska emigracja w Nowym
Jorku i rewizja powszechnego stereotypu amerykańskiego snu.
Nie bez powodu podtytuł powieści brzmi Podsłuchowisko. Narrator jest nowym
lokatorem w „sabweju” – mieszkaniu z pokojami przechodnimi, w którym gnieżdżą
się polscy emigranci. Oprócz krótkiego wstępu i pojedynczych refleksji narratora cała
powieść składa się z podsłuchanych rozmów i zdarzeń. Pięć kolejnych rozdziałów
dokumentuje następujące po sobie niedziele, podczas których narrator prawie nie
rozmawia z bohaterami opowieści. Wrażenie reportażowości zostaje jednak zakłócone przez przerysowanie treści. Cała historia bowiem jest skonstruowana tak, by
zdemitologizować „amerykański sen”. Narrator zaś wobec czytelnika staje się demaskatorem prawdy, choć wewnątrz powieści z tej roli już zrezygnował. Obrazuje to
jeden z nielicznych jego komentarzy:
8

9

10
11
12

Por. A. Galasińska, Pole leksykalno-znaczeniowe OBCY na podstawie powieści Edwarda Redlińskiego „Konopielka” (Analiza etnolingwistyczna), „Polonica” 1990, t. 14 (1989); eadem, Nazewnictwo
„Konopielki” E. Redlińskiego w ujęciu etnolingwistycznym, „Onomastica” 1991, r. 36; M. Schabowska, Osobliwości leksykalne „Konopielki” E. Redlińskiego, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa
Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze” 1991, z. 6 (137).
Por. M. Pyczek, Surowe kawałki rzeczywistości jako literatura – o „Nikiformach” Edwarda Redlińskiego, „Kieleckie Studia Filologiczne” 1998, t. 12; M. Bukowiecka, Antyliterackie, a więc literackie.
O Nikiformach Edwarda Redlińskiego, „Teksty drugie” 2015, nr 4.
Nieco więcej o przedstawieniu charakterystycznych cech Polaków, choć też nie wyczerpując tematu,
pisze Kasperek – por. K. Kasperek, op. cit., ss. 120–122.
E. Redliński, Ostatnie słowo [w:] idem, Bumtarara. Szkice z wyprawy antyamerykańskiej, Warszawa
2006, s. 205.
Idem, Przepowiednia [w:] idem, Bumtarara..., s. 203.
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Powinienem wstać z wyra i opowiedzieć jak ten kraj wciąga i miażdży...
Nie, nie wstanę. Nie uprzedzę, nie wytłumaczę, nie przekonam. Nie chcę.
Słucham. Jestem obojętny, jak taśma magnetofonowa. Dość mam kłótni o Amerykę,
przy piwie i bez piwa. Już minęło mi współczucie, minęła już litość. I obrzydzenie
minęło. Nie zawrócę kijem Wisły. Nie cofnę zaklęciami kolejnego samolotu z Okęcia.
Przybywajcie...13

Już oryginalny tytuł powieści, Szczuropolacy, wskazuje jaki obraz rodaków prezentuje w niej Edward Redliński: przedstawia ludzi żyjących w ciężkich warunkach,
dużym zagęszczeniu, zapamiętale pędzących w wyścigu szczurów, chwytających się
jakiejkolwiek pracy, żeby tylko zarobić jak najwięcej. Niezależnie od poglądów czy
wykształcenia – a autor zadbał o pełny wachlarz charakterów – ich losy w kapitalistycznej Ameryce są podobne: pełne trudności, na które reagują różnie. Niektórzy
odnoszą sukces (bardzo różnie przez nich definiowany), inni upadają, załamują się –
jednak nietrudno zauważyć, że ocena poszczególnych postaw przez Redlińskiego nie
jest z tym powiązana. Wszystkie postaci zostają przez autora przedstawione w krzywym zwierciadle.
Najkorzystniej pokazany zostaje Potejto. Jego podejście do Ameryki jest zadaniowe: zarobić, oszczędzić jak najwięcej i wrócić do Polski. Choć, jak zauważa Pasterska, jego oszczędność zakrawa o pazerność14, robi to „dla rodziny […] dla dzieci”15,
z troski o najbliższych, nie porzucając wpojonych mu katolickich wartości (jednak
tylko do momentu próby, kiedy zgadza się pomóc ukryć zabicie Lojera). Pozostali
bohaterowie albo już wcześniej dążą do sukcesu, albo robią to tak zapamiętale, że
rezygnują z zasad moralnych lub je naginają bądź też wpadają w pułapkę, z której
nie potrafią się wydostać – nie umieją przystosować się do realiów amerykańskich,
a równocześnie nie mogą wrócić do Polski.
Najwyrazistszym przykładem pierwszego nastawienia jest Lojer, który namawia
brata do oszukania przemytników narkotyków, ponieważ widzi w tym szansę na wymarzone bogactwo, które ma być ich przepustką do lepszego życia16. Jego koronnym
argumentem jest to, że „na uczciwość mogą sobie pozwolić tylko [...] nędzarze”17,
a
popełniona w młodości kradzież dręczyła Panka nie z powodu wyrzutów sumienia,
lecz niesmaku – odpowiednio duża kradzież bowiem uskrzydla18.
Drugą postawę natomiast prezentują: Profesor, który popadł w alkoholizm po
tym, jak został oszukany i upokorzony, oraz Mruk, także wykorzystany przez nieuczciwego pracodawcę – on z kolei „leży, patrzy w sufit. Jakby go nie było”19.
13
14
15
16
17
18
19

E. Redliński, Szczurojorczycy…, s. 54.
Por. J. Pasterska, Portret polskiego emigranta..., s. 66.
E. Redliński, Szczurojorczycy…, s. 203.
Por. ibidem, s. 109.
Ibidem, s. 101.
Por. ibidem, s. 101.
Ibidem, s. 9.
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Ogólny wizerunek Polaków jest więc jednoznacznie negatywny: zdesperowani,
biedni, mieszkający w imigranckich enklawach, łaknący pieniędzy. Jedni, zakochani
w Stanach, marzą o wielkiej karierze, inni, zrozpaczeni, żyją w poczuciu beznadziei,
niejednokrotnie popadając w alkoholizm i depresję. To, w jakiej Ameryce żyją, jaką
Amerykę reprezentują bohaterowie, pokazują nawet niektóre pseudonimy: Potejto,
Lojer, Teriza – angielskie wyrazy zapisywane zgodnie z polskimi zasadami stają się
karykaturami właściwych słów; teoretycznie są angielskie, ale pozostają silnie naznaczone polskością użytkowników, podobnie jak wszystkie anglojęzyczne zwroty
w powieści, oddane przez autora fonetycznie w celu podkreślenia polskiego akcentu
i błędnej wymowy bohaterów. Polacy w Stanach chcieliby być pełnoprawnymi Amerykanami w każdym aspekcie życia, ale w rzeczywistości wyraźnie różnią się od rodowitych obywateli, a w swoim naśladownictwie stają się niemal karykaturami swoich
idoli, podobnie jak ich język, który groteskowo odkształca amerykański angielski.
Co ciekawe, są na tyle dumni, że nie przyznają się do trudności życia na obczyźnie. Upiększają opowieści o nowym życiu, unikają przykrych szczegółów. Teresa,
rozmawiając przez telefon z narzeczonym w Polsce, wprost kłamie. Nie mówi o tym,
że zanim udało jej się zdobyć stałą pracę, od trzeciej w nocy stała w kolejce do pośredniczki, żeby rano dostać zlecenie na dwie godziny i zarobić osiem dolarów20.
Twierdzi za to, że unika Greenpointu, bo to „Dziadowo”21, obrażając w ten sposób
nie tylko własnych towarzyszy, ale i samą siebie. Opowiada, że w domu, którym się
zajmuje, ma funkcję menadżera oraz służące, którymi zarządza, chwali się jachtem
i luksusowymi samochodami pracodawcy, natomiast kończy rozmowę, twierdząc, że
jedzie z nim na przejażdżkę po Manhattanie, a wieczorem do opery.
„Teraz obdzwoni pół Warszawy...”22 – kwituje tę rozmowę Profesor, co daje doskonały obraz tego, jak rozprzestrzenia się amerykański mit – dumna rodzina rozpowiada wszystkim o amerykańskich sukcesach krewnych, nieraz zapewne także nieco
koloryzując usłyszane relacje. Sam, żeby, jak to określa, nie pomagać bezinteresownie
Ameryce nabierać świata, kontaktuje się tylko z żoną. Ta natomiast nie wierzy jego
relacjom o „szczurowaniu” – porównując historie innych, według Profesora „tych, co
kłamią”23, stwierdza, że to najwyraźniej on jest wyjątkowo nieporadny. To zniechęca
go do prób zmiany świadomości ludzi i demitologizowania USA, ogranicza się on
więc do płomiennych dyskusji w gronie współlokatorów.
Nawet (wtedy jeszcze) nieskazitelna moralność Potejta łamie się, kiedy ten nie
przyznaje się żonie, że został zwolniony i okradziony przez Lojera – to w jego oczach
porażka i powód do wstydu. Twierdzi więc, że sam zrezygnował, a zmianę terminu
powrotu tłumaczy tęsknotą i ciężarem pracy.
To powoduje, że polska wizja Ameryki może być tylko jedna. Wyobrażenie, z którym wszyscy bohaterowie wyruszali w podróż na inny kontynent, to obraz bogatego
20
21
22
23

Ibidem, ss. 49–50.
Ibidem, s. 211.
Ibidem, s. 211.
Ibidem, s. 212.
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kraju, w którym spełniają się marzenia i wszystko jest możliwe. Lojer, Azbest i Teresa, mimo różnych doświadczeń, wciąż trwają w wierze w historię sukcesu dostępnego dla każdego, choć prezentują nieco odmienne podejścia. Azbest i Teresa nie
zaprzeczają, że na wszystko trzeba tam ciężko zapracować, nie umniejsza to jednak
ich zachwytu. Mimo dużego stresu pierwszych tygodni pobytu, Teresa czuje się „[c]
udownie. Jak... żaba w raju”24, z ust Azbesta natomiast padają słowa: „Można potem
[po wycieczce do USA – przyp. I. P.] się położyć i zasnąć – na zawsze. »Widziałem
wszystko«!”25 i wielokrotnie powtarzane „Amerika ys uanderful kantry!”26 Kraj ten
jest więc najlepszym, co może zdarzyć się w życiu, jawi się niczym cud, a jego wady
są bagatelizowane lub zupełnie ignorowane. Jednak to pierwszy z wymienionych –
Lojer – jest największym piewcą Ameryki. To on najbardziej kwieciście wyraża swój
zachwyt podczas dyskusji z Profesorem. Wylicza, że w samym Nowym Jorku „jest
trzydzieści uniwersytetów! Najnowocześniejsze biura, banki, instytuty!”27 Fascynuje
go różnorodność i rozmach Ameryki: „[k]limat zwrotnikowy i polarny, dżungle i pustynie, wielkie jeziora i wielkie góry! Las Vegas, Hollywood, Disneyland – i Berkeley,
i Metropolitan-Opera, i Cape Caneveral”28. To samo zachwyciło Profesora podczas
pierwszej wizyty, która skłoniła go do późniejszej migracji: „Niagara, Grand Kenion,
samoloty, hotele... I te sklepy, sklepy!”29. W tym stwierdzeniu ujawnia się również
uderzający każdego emigranta od samego początku kontrast kapitalistycznego dobrobytu z pustymi półkami sklepów w krajach ustroju komunistycznego.
Choć składowe tej różnorodności są nie tylko pozytywne. Lojera zachwyca także
to, że „[w] Ameryce wszystko jest możliwe. I szczęście, i nieszczęście, i bieda, i bogactwo!”30 Przyznaje, że „Przebić się! Tam! [...] Na najwyższe piętra [wieżowców Manhattanu – przyp. I. P.]! Na penthausy!”31 może każdy, ale mało komu się to udaje.
Jego receptą jest przystosowanie się do nowej rzeczywistości.
Wiecie co to serfing? […] Sztuka jazdy na desce – po grzywach fal! Coś wspaniałego...
Ekwilibrystyka, balansowanie! Nowy Jork to taka kipiel... w której dziesięć milionów
uprawia serfing... jedni na drugich. Kto tego nie lubi, nie może być w tym mieście
szczęśliwy! […] Dziś jestem na dole, jutro będę na górze!32

Jednak jest to wiedza nabyta po wyjeździe, nieco odmienna od złudzeń powszechnych w kraju. Potwierdza to, jednocześnie ukazując siłę zakorzenienia tego stereotypu
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Ibidem, s. 49.
Ibidem, s. 119.
Ibidem, m.in. s. 127.
Ibidem, s. 138.
Ibidem, s. 139.
Ibidem, s. 205.
Ibidem, s. 139.
Ibidem, s. 112.
Ibidem, ss. 229–230.
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w zbiorowej świadomości Polaków, zachowanie współlokatorek Teresy, o których ta
mówi: „baby prawie wariują, jedne piguły biorą na uspokojenie, inne wódę kupują
i chlają”33. Są na tyle zdesperowane, że od drugiej w nocy ustawiają się w kolejce do
pośredniczki, zgadzają się pracować za bardzo niską płacę, czytają ogłoszenia matrymonialne – ale mimo wszystko, z powodu presji społecznej nie mają zamiaru wracać
do ojczyzny bez pieniędzy. Głębokie poczucie porażki i stres wpędziły jedną z nich
w alkoholizm, a mimo to „[w]stydzi się wracać z Ameryki bez dolarów. Że wyśmieją
sąsiadki, które były i zarobiły”34.
Podobnej presji ulega Profesor. Choć Azbest radzi mu powrót do Polski, wróżąc,
że w innym razie niedługo się „rozsypie”35, daje się przekonać argumentom żony:
trudną sytuacją w Polsce (małe płace, rosnące ceny) i potencjalnymi korzyściami
materialnymi (między innymi nowe meble). Dodatkowy nacisk wywiera, sięgając
właśnie po ów stereotyp łatwego dorobku na obczyźnie („[...] bądź mężczyzną, starsi
niż ty przywożą z Ameryki tysiące...”36).
„W Polsce się myślało o tych, co przysyłają z Ameryki dolary, że pracują i żyją w dobrobycie, światowo... Że paniska”37 – mówi Pank, rozpoczynając swoją historię szoku
i rozczarowania, jakiego doznał, weryfikując podczas odwiedzin w Chicago przesadzone opowieści rodaków o życiu w Stanach. Ich praca nie była ani dobrze płatna, ani
prestiżowa ‒ zajmowali się zmywaniem lub sprzątaniem ‒ a co więcej, nawet to zajęcie
niekoniecznie było łatwe do zdobycia. Uderzało zderzenie wyobrażeń luksusowych willi z ciasnymi, ciemnymi, przeludnionymi mieszkaniami, w których zastał kolegów. Nawet Nowy Jork był rozczarowujący, Pank spodziewał się miasta drapaczy chmur, a tymczasem widzi „[o]t, Grajewo, rozległe jak województwo, poprzetykane wieżowcami...”38
Naturalnie najostrzej o tym dysonansie opowiada najbardziej rozczarowany, wręcz
rozgoryczony bohater – Profesor. Mówi on o wielkim oszustwie Ameryki, która prezentuje obraz wyidealizowany, przedstawia się w samych superlatywach i robi to na
tyle skutecznie, że staje się wzorem do naśladowania dla reszty świata. Co więcej,
„Amerykanie oszukują i siebie, i świat”39, sami obywatele zaczynają wierzyć w wykreowany przez siebie wizerunek. Dzieje się to też na poziomie jednostkowym. Gdy
Lojer zwraca uwagę na polskie szczere „gęby”, Profesor ripostuje: „Ot i cała Ameryka!
[…] Niby-szczerość. Niby-uśmiechy. Niby-szczęście”40. To, co Lojer postrzega jako
pozytywne („Uśmiech, nadzieja, optymizm!”41), Profesor uznaje za kolejne oszustwo
– udawanie szczęścia nawet przed samym sobą.
33
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Ibidem, s. 50.
Ibidem, s. 51.
Por. ibidem, s. 89.
Ibidem, s. 90.
Ibidem, s. 80.
Ibidem, s. 81.
Ibidem, s. 130.
Ibidem, s. 228.
Ibidem, s. 229.
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Kolejnym dowodem na siłę i powszechność tego obrazu jest teza Azbesta, który
uważa, że „wcześniej czy później – wszystko będzie Ameryką. Polska. Rosja. Chiny”42.
Nie chodzi mu oczywiście o ekspansję polityczną, a kulturową – globalizację, którą
utożsamia z amerykanizacją: zjawisko pozytywnie oceniane przez entuzjastów Stanów Zjednoczonych (w tym Azbesta), w którym natomiast sceptycy dostrzegają duże
niebezpieczeństwo. Dla Polaków USA stały się niedoścignionym wzorem, a zmiana
ustrojowa umożliwiła gwałtowny rozkwit inicjatyw sprzyjających temu procesowi.
W głowach jedno: Ameryka. A-me-ry-ka! Dorównać Ameryce. Makdonaldy, markety,
seks-szopy! Giełdy, reklamy, bodygardy! W byle Łomży więcej szyldów amerykańskich
niż polskich. Nie spotkałem nikogo, kto by mi Ameryki nie zazdrościł43.

„Amerykańskość” sklepu lub produktu była więc także sposobem promocji, mającym zainteresować potencjalnego klienta towarem, jako swoisty gwarant jakości oraz
ekskluzywności.
Profesor stwierdza wręcz, że amerykański mit zaważył na kształcie systemu po reformie („inaczej by dziś Polska wyglądała, gdyby Solidarność przedtem wiedziała, jaki
on jest, ten kapitalistyczny raj”44). Powołując się na dotychczasowe przewinienia polityczne USA, ostrzega, że Ameryka „cały świat wysysa”45, wyzyskuje, tak jak kiedyś
niewolników, tylko tym razem najpierw omamia nadziejami na lepsze życie: „zamerykanizuje [inne kraje – przyp. I. P.] […]... zaczadzi... […] i wycycka”46. Nikt jednak nie
traktuje jego przesyconych nienawiścią i rozgoryczeniem przestróg poważnie.
Profesor krytykuje rodaków ślepo zapatrzonych w wizję Ameryki doskonałej, nie
mających świadomości jej wyidealizowania, dążących do zorganizowania własnego
państwa w ten sam sposób, bezkrytycznie przyjmujących wszystkie wzorce społeczne
i kulturowe, biorących etykietę „amerykańskości” za gwarant jakości. Takie samo
stanowisko przyjmuje Edward Redliński w swojej twórczości. Choć w pierwszej
chwili naturalnym odruchem jest dostrzeżenie alter ego pisarza w mniej porywczym
i emocjonalnym narratorze – nie bez autorskich sugestii: zarówno autor, jak i opowiadający są dziennikarzami, spędzili w Stanach siedem lat ósmej i dziewiątej dekady
poprzedniego wieku. Przy głębszym zastanowieniu jednak bezwzględnie krytyczna,
fatalistyczna postawa Redlińskiego przebijająca w jego powieści więcej wspólnego
miewa z zachowaniem Profesora, który przez swoją gorliwość w nienawiści traktowany jest czasem jak nieszkodliwy wariat.
Jednostronność przedstawienia problemu w Szczurojorczykach dostrzega również
większość krytyków. Daniel Passent zauważa, że wizja ta jest krzywdząca, ponieważ
opiera się na zuniwersalizowaniu jednostkowego doświadczenia – a negatywność
42
43
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46

Ibidem, s. 124.
Ibidem, s. 124.
Ibidem, s. 205.
Ibidem, s. 131.
Ibidem, s. 131.

140

MASKA 30/2016

doświadczenia Redlińskiego z pobytu w Ameryce związana jest bezpośrednio z jego
nieprzygotowaniem na nie. Wyjeżdżał bowiem na sześć tygodni47, nie na siedem lat.
Passent, podając między innymi własny przykład, przypomina, że emigracja bywa dla
ludzi dobra („Spotkałem nawet szczęśliwych Polaków w USA. Są ich zapewne miliony”48) – przede wszystkim dla tych, którzy jadą tam z kwalifikacjami i mogą pracować w zawodzie49. Sąd pisarza można więc uznać za pochopny. Maciej Krassowski
jednak przypomina, że choć powieść „nie mówi [...] całej prawdy o rzeczywistości
amerykańskiej”50, to pokazuje ważny jej wycinek – udramatyczniony, ale oparty na
prawdzie51. Nie bez znaczenia pozostaje tu także fakt, że Szczuropolacy (pierwsza
wersja powieści) to pierwsza książka Redlińskiego po powrocie z emigracji – autor
musiał swoje trudne przeżycia w pewien sposób przepracować, odreagować, i to właśnie spowodowało, że obraz rysowany przez powieść jest ostry oraz jednostronny.
Całokształt twórczości jest jednak bardziej wyważony.
Nie mogą bowiem umknąć uwadze czytelnika takie stwierdzenia jak „Ameryka
jest krajem straszno-wspaniałym”52, które podkreślają połączenie niechęci z fascynacją. Ponadto sam Redliński twierdzi, że buntuje się przede wszystkim przeciw polskim wyobrażeniom o Stanach Zjednoczonych, nie przeciw Ameryce jako takiej53.
Biorąc to pod uwagę, należałoby stwierdzić, że powieść Szczurojorczycy jest napisana
w konwencji odpowiedzi stereotypem na stereotyp – reakcją na przejaskrawienie jest
tu równie mocny obraz.
W Polsce Redlińskiego powszechne jest skrajnie fałszywe wyobrażenie na temat
Ameryki – kraju mlekiem i miodem płynącego, gdzie wszystko jest możliwe i każdy
jest szczęśliwy. Staje się ona symbolem energii, ekscytacji, ciągłego rozwoju, życia pełnego wrażeń, różnorodności, pozytywnie rozumianej pogoni za sukcesem. Także wizja
imigranta w Nowym Jorku to obraz człowieka, który odniósł sukces (stanowi o tym
niemal sam wyjazd), opływa w luksusy i nie ma najmniejszych zmartwień. Pisarz
obala ten mit, pokazując Stany Zjednoczone dokładnie odwrotnie: jako podzielone
na „prawdziwą Amerykę”54, tę bogatą, o której krążą opowieści i której centrum jest
Manhattan, oraz Amerykę-Greenpoint, Amerykę imigrantów, skrajnej biedy i „szczurowisk”, o której nikt nie mówi, w której każdy marzy, by przedostać się „tam” – „przepłynąć na drugi brzeg”55 rzeki symbolicznie rozdzielającej dwa światy56.
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W wizji Redlińskiego jednak to przekroczenie, wybicie się do lepszego życia jest
niemożliwe – osiągnąć można jedynie poprawienie swojego bytu w ramach środowiska imigrantów. Szczęśliwe zakończenie okazuje się nieprawdopodobne, a amerykański sen zamienia się w amerykański koszmar, zamiast sukcesu imigrantom pozostaje walka o przetrwanie. W powieści powszechne zaślepienie „amerykańskim snem”
zapędza Polaków w Stanach w wyścig szczurów w takim stopniu, że zaczynają oni
stawiać pieniądze ponad prawo, moralność i zdrowie. Świadomość, że to pieniądze
wytyczają granicę między dwiema Amerykami, że to one są kluczem do lepszego
świata i wyznacznikiem statusu społecznego, doprowadziła niektóre postacie do załamania, które czytelnik obserwuje. Ilość fantastycznych – z całą dwuznacznością
tego słowa – historii odbiera rację bytu mniej szczęśliwym kolejom losu i kładzie
podwaliny pod rozczarowanie kolejnych imigrantów, coraz bardziej powiększając
rozziew między krainą marzeń a bezwzględną rzeczywistością. Powieść mimochodem
ujawnia tym samym nieprawdopodobną siłę stereotypów tkwiących w świadomości
zbiorowej. Zestawienie tych wyobrażeń tworzy kompozycję o dużych kontrastach,
bez form pośrednich. Bardziej przypomina to więc budowanie antymitu niż demitologizację (choć pierwsze może drugiemu służyć i prawdopodobnie taki właśnie był
zamysł autorski). W związku z tym czytelnik obserwuje starcie dwóch przerysowanych wizji Ameryki, choć żadnej nie może do końca zawierzać. Prawdę, która leży
gdzieś pośrodku, musi odnaleźć sam – i raczej nie uda mu się to pomiędzy wierszami
Szczurojorczyków.
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Summary
The American Dream or the American Nightmare?
Two visions of the United States of America
in „Szczurojorczycy” by Edward Redliński

Szczurojorczycy is a novel written by Edward Redliński, published in 1994. It shows
the life of Polish immigrants in the United States of America at the turn of the 1980s
and 1990s. The characters live in one, cramped flat and work hard at random illegal jobs. Some of them still dream about great careers and believe in the American
Dream, while others are depressed and want to come back to Poland as soon as they
can. Most of them understand the harsh truth about the reality of the USA, just not
all of them want to take a part in the rat race. The article explores how Redliński
constructed the two Americas: the rich and luxurious one in Manhattan, which the
immigrants dream about and the actual one in Greenpoint: a poor, small and dirty
one, which they live in. The analysis considers the impact these two images have on
the characters and what is the source of such big difference between the American
Dream and the American Nightmare, which, as Redliński shows, is the only American reality for the immigrants.

Aleksandra Łozińska

Od subiektywnej topografii
po mitologię narodową –
miasto oniryczne w „Chochołach”
Wita Szostaka
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Osuwam się w sen. I zaczynam śnić nieistniejące Krakowy, których śnione ulice przemierzam, odkrywając nieznane mi zakamarki i zaułki. Zapuszczam się w nieodwiedzane na jawie dzielnice, zdumiony, że tak wielkie połacie miasta umykały dotychczas mojej uwadze.
Odkrywam widmowe kościoły i labiryntowe, niezwiedzane wcześniej pałace. […] Śnione
Krakowy następują jeden po drugim, gubię się w nich i roztapiam, zanurzam się w wąskich uliczkach i wynurzam na drugim końcu miasta, łapiąc powietrze wielkimi haustami1.

Nieustającą zmienność, niejednoznaczny status ontologiczny, przytłaczające aż do utraty tchu zwielokrotnienie – te wyłaniające się z przytoczonego fragmentu cechy krakowskiej przestrzeni można uznać za dominujące w całości Chochołów Wita Szostaka.
Oniryczna poetyka nie służy jednak w powieści wyłącznie kształtowaniu wizerunku
miejskości. Za jej pośrednictwem autor omawia także kwestie tożsamości jednostkowej
i rodzinnej, ich wzajemnych oddziaływań i związków z przestrzenią; tytuł odsyłający
do motywu chocholego tańca przywołuje natomiast tematykę snu-transu w wymiarze
narodowościowym. W niniejszym artykule chciałabym przeanalizować wymienione tu
wątki (choć niewątpliwie nie wyczerpujące możliwych interpretacji powieści, stanowiące bardzo istotną część jej tematyki) oraz niesione przez nie znaczenia, analizę tę osadzając w kontekście zarówno refleksji literaturoznawczej, jak i rozważań nad miejskością
jako taką (gdyż jednak to ona stanowi główną oś powieści) – jej literacka reprezentacja
nie pozostaje bowiem wszak bez związku z empiryczną rzeczywistością pozatekstową.
Na miasto spogląda się z perspektywy głównego bohatera o nieznanym imieniu
– i to ona właśnie determinuje kształt przybierany przez otaczające go miejsca. Ich
obraz jest ściśle sprzężony z wydarzeniami w życiu mężczyzny i jego bliskich: początkowo przedstawiany realistycznie, Kraków wraz z rozwojem akcji zaczyna przechodzić przemiany, w wyniku których nabiera charakterystycznych cech kolejnych światowych metropolii najlepiej oddających aktualną sytuację w rodzinie Chochołów (aż
do skorelowanego z erozją więzi między nimi zupełnego rozpadu miasta).
1

W. Szostak, Chochoły, Warszawa 2010, s. 23.
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Akcja powieści rozpoczyna się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, do których cała (wielopokoleniowa i mieszkająca w jednej kamienicy o połączonych ze
sobą mieszkaniach – zwanej Domem) rodzina głównego bohatera przygotowuje się
z ogromną dbałością o tradycję. Poznajemy przy tym poszczególnych krewnych mężczyzny: kultywujących narodowe (specyficznie mieszczańskie) obyczaje przedstawicieli inteligencji, dla których rodzina – a właściwie, gdyż to słowo lepiej ilustruje
jej tu rozumienie, ród – ma ogromne znaczenie. Od początku daje się co prawda
zauważyć, iż stosunki pomiędzy Chochołami nie są idealne – lekka sztuczność zachowań, brak głębszej więzi duchowej i niedopowiedzenia schodzą jednak na dalszy
plan wobec wspólnotowości kultywowanych tradycji świątecznych. Ze wszystkim
tym współgra stanowiący tło dla wydarzeń Kraków realistyczny – miasto otoczone
wszak narracją, w której skorelowana z tradycyjną wizją „polskości” obyczajowość
inteligencka i mieszczańska zajmuje szczególną pozycję.
Narracja ta przestaje jednak być wystarczająca wraz z nastaniem karnawału. Aby
dopasować się do nowego czasu, Kraków przechodzi niespodziewaną przemianę: ulice stają się kanałami; pojawiają się opowieści o fantastycznych miejskich zwyczajach,
z których jeden polega na noszeniu masek.
To przemieszanie z Wenecją stanowi szczytowy moment kondycji miasta. Kiedy
po okresie karnawału główny bohater popada w przygnębienie, „nastroje niewyraźne, nieostre, […] niegotowe na konkretyzację”2, Kraków odwzorowuje ten stan
ducha: jest cały „w remoncie”, „czekający na metamorfozę”3. Metamorfoza, choć
nadchodzi, nie oznacza jednak poprawy. Umiera opiekunka rodu, babcia Maria, co
znajduje swoje odbicie w kolejnych zmianach: tym razem Kraków nabiera cech bliskowschodnich, a jego ważnym elementem staje się Miasto Umarłych – położona
pomiędzy Placem Wszystkich Świętych a Wawelem nekropolia. Od tej pory pomiędzy Chochołami narastają też konflikty prowadzące do ponownych podziałów niegdyś połączonych przestrzeni kamienicy. Rodzina rozpada się – i to samo dzieje się
z metropolią. Wśród jej mieszkańców powstają ruchy separatystyczne domagające
się autonomii kolejnych dzielnic, a walki o niezależność ze zwolennikami jedności
Krakowa przybierają formę wojny domowej.
Miejsca, do których nawiązują kolejne wizerunki miasta, nie są przypadkowe
z punktu widzenia biografii mężczyzny: na Bliskim Wschodzie jego ojciec uległ
wypadkowi, w wyniku czego do tej pory pozostaje w śpiączce; Sarajewo (którego
wojenne wcielenie przywołuje Kraków ogarnięty konfliktem) przybliża bohaterowi
kuzynka regularnie wyjeżdżająca na Bałkany, i tak dalej. Wraz z nawiązaniami do
bieżących wydarzeń owe biograficzne tropy składają się więc na nakładanie na terytorium Krakowa prywatnej topografii, stanowiącej soczewkę oglądu miasta i prymarną
zasadę jego organizacji przestrzennej4.
2
3
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Ta konstatacja nie wyczerpuje jednak sposobów odczytywania zmienności przestrzeni w Chochołach. Jej labilność można rozumieć także jako nadanie jej szczególnej funkcji: narzędzia mającego pomóc bohaterowi w wypełnieniu nałożonej na
niego misji. W Chochołach bardzo istotny jest bowiem wątek prowadzonych przez
mężczyznę (na prośbę matki) poszukiwań jego starszego brata, Bartka. Ten ostatni
zaginął już w przedakcji powieści – nie wiadomo, gdzie jest, rodzina nie otrzymuje
od niego żadnych wieści. Fizyczna nieobecność nie stanowi jednak rzeczywistego
początku jego nieosiągalności. Znakomicie porozumiewający się z innymi, dla młodszego brata Bartek zawsze był nieco niedostępny − zrozumienie go utrudniała zaś
przede wszystkim nieciągłość jego tożsamości. Bartek nigdy nie pełnił bowiem przez
dłuższy czas tej samej roli: obierał sobie jakiś styl życia, który prowadził z sukcesami
przez pewien czas, po czym porzucał go na rzecz zupełnie innej aktywności. W ten
sposób zmieniał i kierunki studiów, i pomysły na późniejsze życie: bywał muzykiem,
mnichem, urzędnikiem. Towarzyszącą jego poszukiwaniom zmienność miasta można zatem interpretować również jako próby dopasowania metropolii do człowieka,
który w niej zaginął – w nadziei, że jeden z Krakowów wreszcie stanie się matrycą
umożliwiającą uchwycenie obecnego Bartka.
Być może podobny mechanizm działa w jeszcze jednym przypadku. Jak już wspominałam, ojciec głównego bohatera od lat pozostaje w śpiączce, w którą zapadł w tajemniczych okolicznościach – faktu tego trudno zaś nie wiązać ze znaczną rolą, jaką
sny jako takie odgrywają w całej powieści. Już z otwierającego ją zdania dowiadujemy
się, iż główny bohater „wędruje po snach swoich bliskich”5 – czyli nocami odwiedza
ich pokoje, z fascynacją obserwując ich podczas odpoczynku. Później zaś sen powraca wielokrotnie: od licznych momentów, w których mężczyznę nocami nawiedzają
mnożące się, fantastyczne Krakowy, po końcowe partie narracji wojennej, kiedy to
mieszkańcy oblężonego Starego Miasta zaczynają umierać, ponieważ nie są w stanie
śnić. Pierwszy z wątków – senną produkcję kolejnych miast odpowiadającą tej na
jawie – można by więc po części potraktować jako odpowiednik dziennych poszukiwań brata, tym razem mający jednak na celu znalezienie kontaktu z ojcem. Jednocześnie zaś owe nocne metropolie także odpowiadają nastrojom bohatera, z czasem
stając się coraz groźniejsze, bardziej opresyjne i zniszczone. Początkowe „pełne przepychu wrota”, „monumentalne fasady” i „soczyste kolory polichromii”6 czy „Krakowy mnisze, Krakowy królewskie, Krakowy średniowieczne”7 z czasem zastąpione
zostają przez „Krakowy przemienione, obce mi i szydzące ze mnie, śnione urojenia

5
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7

kształt, w którym będziesz mógł zamieszkać. Ty też. Zdecyduj, kim jesteś, a miasto wokół ciebie
znów przyjmie formę trwałą. Zdecyduj, czym jest ono, a ujawniona zostanie twoja własna tożsamość […]” – J. Raban, Soft City, Londyn 1974, ss. 1-2, cyt. za U. Hannerz, Odkrywanie miasta.
Antropologia obszarów miejskich, tłum. E. Klekot, Kraków 2008, s. 286.
W. Szostak, op. cit., s. 5.
Ibidem, s. 23.
Ibidem, s. 190.
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zmęczonego miasta”8, a wreszcie „spalone Krakowy, Krakowy w ruinach, Krakowy
rozerwane trzęsieniami ziemi, Krakowy popękane, Krakowy w zgliszczach”9.
Ta mnogość Krakowów w sferze snów bohatera jest analogiczna wobec mnogości „rzeczywistej”, wyrażającej się w tworzeniu kolejnych, różniących się od siebie
portretów metropolii; jej końcowym wojennym podziale; i wreszcie samym fakcie
prezentowania w Chochołach miasta prywatnego – jeżeli bowiem oglądane z perspektywy bohatera jest ono tak dalece zsubiektywizowane, podobnym procesom ulegać
musi także w oczach innych użytkowników, z których każdy zamieszkuje w rezultacie
zupełnie inny Kraków10. Miasta jest tu więc bardzo dużo – tak dużo, iż nie daje ono
spokoju nawet we śnie, mnożąc się do niedających się opanować rozmiarów.
Opisywanie go w kategoriach nadmiaru wpisuje się w jeden z najbardziej klasycznych wątków refleksji urbanistycznej. Odkąd na początku XX wieku Georg Simmel
określił „natężenie podniet nerwowych, wynikające z szybkich, nieustannych zmian
zewnętrznych i doznań wewnętrznych”11 jako charakterystyczne dla rzeczywistości
wielkomiejskiej, wątek przemocy sensorycznej w metropoliach stale rozwijano12.
Obszary zurbanizowane dostarczają jednak nie tylko intensywnych bodźców zmysłowych. Ich powiększające się rozmiary i zaludnienie, ciągła zmienność, palimpsestowo
akumulowana historia i wzrastająca dynamika życia sprawiają, że miasta wyjątkowo
dobrze wcielają trzy wyróżnione przez Marca Augégo figury hipernowoczesności:
„nadmiar wydarzeniowy, nadmiar przestrzenny oraz indywidualizację odniesień”13.
Konstruowanie Krakowa subiektywnego współgra zwłaszcza z trzecią spośród nich,
literackie podziały i – implikowane przez nie – zwielokrotnienia tkanki miejskiej
mogą zaś stanowić próbę narracyjnego poradzenia sobie z ową hipertrofią.
Nadmiarowość w powieści dotyczy jednak nie tylko samego Krakowa, ale także
splecionej z nim (jak już częściowo dowodziłam) rodziny głównego bohatera. Pewnej
symetrii Chochołów i zamieszkiwanego przez nich miasta najlepiej dowodzi chyba
zestawienie dwóch fragmentów tekstu. Pierwszy z nich to część snu głównego bohatera, w którego zapisie pojawia się następujący passus:

8
9
10

11
12

13

Ibidem, s. 244.
Ibidem, s. 409.
Analogicznie o doświadczeniu metropolii pisze np. Peter Ackroyd: „Ale czy bogaci i biedni zamieszkują to samo miasto? Być może każdy obywatel stworzył w swojej głowie własny Londyn,
a zatem w danym momencie istnieje 7 milionów różnych miast.” − P. Ackroyd, Londyn. Biografia,
tłum. T. Bieroń, Poznań 2011, s. 766.
G. Simmel, Mentalność mieszkańców wielkich miast [w:] idem, Most i drzwi. Wybór esejów, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2006, s. 115.
Por. B. Singer, „Sensacyjność” a świat wielkomiejskiej nowoczesności, tłum. Ł. Biskupski, W. Marzec, J. Słodkowski, A. Zysiak [w:] Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna,
red. T. Majewski, Warszawa 2008.
M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski,
Warszawa 2010, s. 24.
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Kraków, miasto siedmiu wzgórz;
Kraków, miasto tysiąca kanałów;
Kraków, miasto mostów zwodzonych;
Kraków, miasto cyklopowymi murami opasane;
[…]
Kraków, miasto dla wszystkich i dla nikogo;
Kraków14.

Podobna konstrukcja powtarza się w powieści jeszcze raz:
Ja, który wznosiłem kamienicę przy ulicy S.
Ja, który w swoim umyśle wyrzeźbiłem ideę Domu.
Ja, który drążyłem grobowce dla moich bliskich.
Ja, który na egipskich pustyniach szukałem zaginionych śpiewów.
[…]
Ja, który nigdy nie spotkam siebie.
Ja15.

Tak jak w pierwszym z fragmentów Kraków nabiera cech charakterystycznych
(czy wręcz rozpoznawczych) różnych światowych metropolii16, tak w drugim z nich
bohater, „zagubiony wśród […] Chochołów”17 i niepotrafiący odnaleźć pomiędzy
nimi własnej tożsamości, przejmuje funkcje kolejnych członków swojej rodziny. Poetyka wyliczenia, według której skonstruowano oba cytaty, to nawiązanie do bardzo
konkretnej konwencji języka religii: litanii. Nie jest ona jedynym, co spaja krewnych
głównego bohatera z miastem w kontekście sakralnym: większość z nich nosi imiona
patronów krakowskich, istniejących bądź niegdysiejszych, kościołów. Nie dotyczy to
jedynie Chochołów wykraczających poza „rdzeń” rodziny, czyli odleglejszych powinowatych, oraz wuja Łukasza – czarnej owcy rodu.
Bezimienność głównego bohatera wskazywałaby zatem na jego nieprzystawalność:
do rodziny, a także do Krakowa. Podobną funkcję pełnią również inne elementy (jak
choćby jego częste przebywanie w obecnie opuszczonym mieszkaniu Bartka, znajdującym się w podwórzu Domu, nieco poza zwartą tkanką rodowej siedziby); najważniejszy spośród nich to jednak jego relacja ze snem. Już na początku powieści krążący nocą
po kamienicy mężczyzna jest „swoją bezsennością wyłączony z prawdziwego życia […]
rodziny”18. Gdy w podzielonym Krakowie ludzie umierają z powodu bezsenności, to
on z kolei jest na nią odporny: „Ja nocami przedzierałem się przez raniące majaki,

14
15
16
17
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W. Szostak, op. cit., s. 23.
Ibidem, s. 436.
Co poszerza nadmiarowość wynikająca ze związanych z nim doznań o świadomość jego osadzenia
w sieci podobnych bytów.
W. Szostak, op. cit., s. 436.
Ibidem, s. 6.
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ostre kolce nocnej zmory, […] ale przynajmniej śniłem, nadal śniłem”19; on również
jest jako jeden z niewielu zdolny do dostrzeżenia przyczyn takiej sytuacji:
[mężczyzna do narratora – A. Ł.] − Powiedz mi tylko, dlaczego Kraków? Dlaczego
nasze miasto?
− Dlatego, bo to jest Kraków. Akurat tobie nie muszę tego tłumaczyć20.

Czytelnikowi w odpowiedzi na zadane tu pytanie pomóc może natomiast sięgnięcie do historii polskiej refleksji nad obszarami zurbanizowanymi. W książce Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej
Elżbieta Rybicka dowodzi, iż w polskim piśmiennictwie XVIII i XIX wieku dominującą (choć nie jedyną) narracją organizującą literackie reprezentacje metropolii był
mit antyurbanistyczny, ukształtowany w epokach wcześniejszych, lecz przybierający
na sile w warunkach gwałtownej industrializacji21. Kluczowa dla niego była opozycja miasto – wieś, implikująca „konflikt dwóch biegunowo odmiennych systemów
wartości: cudzoziemszczyzny i swojskości, cywilizacji i natury, modernizacji i tradycji”22, w ramach której polskość lokowano na obszarach wiejskich. Antyurbanizm
osiągnął punkt szczytowy na przełomie XIX i XX wieku, by następnie stopniowo
zacząć spadać, aż w końcu miasto zostało również włączone w granice „polskości”23.
W obrębie tej refleksji Kraków zajmuje miejsce szczególne. Choć w poświęconej
mu literaturze można odnaleźć obrazy nacechowane bardzo różnie (od pozytywnych
po identyfikujące miasto jako siedlisko konserwatyzmu, gnuśności, konformizmu
i kołtuństwa)24, wokół Krakowa wytworzył się bardzo silny mit „miejsca pamięci
zbiorowej”, gwarantującego „poczucie historycznej ciągłości, a za jej sprawą tożsamości narodowej”25.
W kontekście utworu Szostaka na uwagę zasługuje zaś jeszcze jeden wątek historyczny: powieściowe reprezentacje kamienicy. W artykule Kiedy kamienica jest, a kiedy
nie jest domem polskim Ewa Ihnatowicz pisze o istniejącej w Polsce tradycji „przedstawiania kamienicy jako świadka wydarzeń z życia polskiej zbiorowości”26, a także modelu ukazywania przekroju społeczeństwa poprzez zróżnicowane postacie lokatorów.
19
20
21

22
23
24
25
26

Ibidem, s. 409.
Ibidem, s. 407.
E. Rybicka, Problematyka urbanistyczna w literaturze polskiej XVIII i XIX wieku (wybrane zagadnienia) [w:] eadem, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze
polskiej, Kraków 2003.
Ibidem, s. 30.
Ibidem, s. 89.
Por. H. Markiewicz, Krakowskie tematy w powieści i noweli [w:] idem, Zabawy literackie dawne
i nowe, Kraków 2003.
E. Rybicka, Modernizowanie…, s. 71; por. też rozdział Matecznik polski [w:] K. Grodziska, „Gdzie
miasto zaczarowane…”. Księga cytatów o Krakowie, Kraków 2003.
E. Ihnatowicz, Kiedy kamienica jest, a kiedy nie jest domem polskim [w:] Obraz domu w kulturach
słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A. Z. Makowiecki, Warszawa 1997, s. 89.
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W Chochołach fakt, iż siedziba tytułowej rodziny mieści się właśnie w kamienicy,
stanowi pewien literacki anachronizm (przestrzenią dużo częściej wykorzystywaną
we współczesnych narracjach jest wszak blokowisko) – i taka jej natura to jedna ze
wskazówek, że Dom od początku skazany jest na zagładę. Kształt wspólnego domostwa Chochołów nie jest ani bezpośrednią kontynuacją ich przeszłego sposobu
życia, ani tworem powstałym samoczynnie czy spontanicznie – to efekt świadomie,
celowo opracowanej i zrealizowanej idei („idea Domu” to określenie padające w powieści Szostaka bardzo często). Przed zamieszkaniem przy ulicy S. Chochołowie żyli
osobno, w mniejszych grupach rodzinnych – i w blokach. Dopiero po przemianie
ustrojowej w osiemdziesiątym dziewiątym roku postanowili wspólnie osiedlić się
w kamienicy, kupionej jeszcze przed wojną przez legendarnego pradziada Idziego,
przez władze PRL zasiedlonej natomiast lokatorami kwaterunkowymi. Dom stanowi
więc próbę realizacji fantazji o odwróceniu historii: przejściu od rodziny nuklearnej
do wielopokoleniowej, od blokowisk do kamienicy (która dzięki swojemu położeniu
w centrum miasta jest też fizycznie bliżej historycznej tkanki Krakowa). To usiłowanie wspomagane jest przez pamięć o przodkach (znajdującą swój materialny wyraz
w rodowym cmentarzu w piwnicy), kultywowanie tradycji i zbiorowe spędzanie czasu – we wszystkich tych praktykach pobrzmiewa jednak fałsz. Stosunki pomiędzy
bohaterami są zdawkowe i w większej mierze wymuszane przez wspólne mieszkanie
niż wypływające ze szczerej potrzeby, a starannie pielęgnowane tradycje maskują stojącą za nimi pustkę, co widać już podczas wieczerzy wigilijnej:
Nie było w tym prawdziwego życia, był obrzęd udający życie. Kiedyś mit był szkieletem, wewnętrzną strukturą nadającą życiu sens. Teraz obróciliśmy go na nice, zamiast
kręgosłupa stał się zewnętrznym rusztowaniem wspierającym kruchą konstrukcję, którą są nasze rytuały27.

O niemożności zawrócenia czasu przypominają wreszcie zajmujący kilka mieszkań w Domu lokatorzy kwaterunkowi: choć Chochołowie starają się ignorować ich
istnienie, nie są w stanie całkowicie się od nich odizolować; nie mogą też podporządkować swoim potrzebom całej kamienicy. Nawet najbardziej usilne pragnienie
powrotu do przedwojennej sytuacji nie jest więc wystarczające, żeby wymazać kilkadziesiąt lat historii Polski.
Dom (z cmentarzem w podziemiach i konsekrowaną kaplicą na dachu) to także
swego rodzaju świat w miniaturze oraz, zgodnie ze wspomnianą tradycją literacką,
soczewka oglądu społeczeństwa – fałszywość ożywiającej go idei znajduje więc swoje
odbicie na zewnątrz siedziby Chochołów. Najlepiej obrazuje to jedna ze scen rozgrywających się w czasie wojny domowej w mieście. Oto główny bohater, stojąc przed
zagranicznymi dziennikarzami obserwującymi krakowski konflikt, wieszczy:
Opowiadałem, jak ojcowie założyciele wznieśli to miasto na snach i marzeniach, jak utkali je z nadwiślańskich mgieł i polskich mitów, wmurowanych w fundamenty kościołów
27

W. Szostak, op. cit., s. 93.
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i pałaców, by Kraków rósł, by podtrzymywał nasze iluzje i tęsknoty; opowiadałem o przewodnikach miasta, którzy przez wieki, z pokolenia na pokolenie potrafili odczytywać
z wzorów na witrażach przesłanie dla nowych czasów, którzy ożywiali Kraków swym duchem i swymi ideami, opowiadałem, jak kolejne generacje łatały dziurawe mury i zatykały pieśniami wyciekające z budowli mity; […] opowiadałem o długobrodych prorokach,
którzy od lat przepowiadali upadek miasta Kraków, […] ale nikt im nie chciał wierzyć, bo
wszyscy woleli tańczyć nasz chocholi taniec, wsłuchani w odległe granie rogu. […]
Mówiłem, że nadszedł czas, kiedy Kraków obudził się z wiekowego snu, kiedy będzie
musiał strząsnąć z siebie resztki złudzeń i majaków. Przebudzeni ludzie tracili swoje
dawne życie, przebudzone budynki musiały zrzucić zasłonę legend i stanąć w swej nędzy i zwyczajności, obnażone przed światem28.

Przywołany wprost motyw chocholego tańca (co nie bez znaczenia, pochodzący
wszak ze sztuki właśnie krakowskiej) czyni z Krakowa metonimię Polski – widać tu
więc wyraźnie echo myślenia o mieście jako o skarbnicy historii i wartości narodowych. Cała ta zbudowana wokół niego mitologia okazuje się jednak z gruntu fałszywa. Nie tylko nie opisuje rzeczywistości, ale wręcz opis ten uniemożliwia: rzeczywiste problemy przykrywa wspomnieniami dawnej świetności; „królami-duchami”29
zastępuje teraźniejszość, generując kolejne nieprzystające do niej legendy; pławi się
w sztucznie podtrzymywanej wizji miasta (państwa) – niezmiennej i tym samym
umożliwiającej jej uczestnikom trwanie we wciąż takiej samej stagnacji.
Powracający w powieści wątek snu znajduje tu swój punkt kulminacyjny. Sen
rozumiany jako stan fizjologiczny jest destrukcyjnym marazmem i życiem ułudą
wielkości, którą trzeba odrzucić, żeby móc zmierzyć się z bolesną rzeczywistością –
aby uzdrowić tę ostatnią, trzeba bowiem najpierw zdać sobie sprawę z jej stanu. To
dlatego krakowianie, którzy „chcą się tylko wyspać”30, a więc poddać się letargowi,
umierają. Tym, co ratuje głównego bohatera, jest natomiast jego (wspomniana już)
zachowana zdolność do śnienia w znaczeniu produkcji marzeń sennych: jego wizje
Krakowa to koszmary, wciąż będące jednak przynajmniej alternatywami dla stanu
obecnego – i to dzięki nim mężczyzna widzi ścieżkę uzdrowienia. Z (zawodowego)
przewodnika po mieście staje się on przewodnikiem miasta31, „zbiornika gospodarczej energii narodowej”32, mogącym poprowadzić je ku odnowieniu – dokonujący się (właśnie za sprawą mężczyzny kreującego obraz Krakowa) rozpad metropolii
jest zaś pierwszym krokiem w tę stronę. Podobnie bolesna, acz konieczna jest także
destrukcja więzi między Chochołami33, sztucznej i podtrzymywanej głównie przez
najstarsze pokolenie, lecz bez niego niemającej racji bytu (stąd konflikt rozpoczyna się po śmierci babci Marii). Ich efektem jest zupełna entropia: miasto najpierw
28
29
30
31
32
33

Ibidem, ss. 423−424.
Ibidem, s. 424.
Ibidem, s. 407.
„[…] byłem przewodnikiem tego miasta, to ja pisałem jego historię, to miasto należało do mnie” –
ibidem, s. 424.
Cyt. za: E. Rybicka, Modernizowanie…, s. 89.
Których nazwisko pozwala identyfikować jako uosobienie szkodliwego letargu.
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rozsypuje się w warstwie materialnej (walą się budynki) oraz symbolicznej (niszczeją
charakterystyczne zabytki i pomniki, nie ma hejnału), a potem zredukowane zostaje
do Rynku Głównego i otaczających go kamienic, w której to scenerii główny bohater
zostaje sam, zawieszony w bezczasie i otoczony przedmiotami z Domu.
Dopiero wtedy, po zupełnym rozbiciu wszystkiego, z czym do tej pory się zmagał,
dotychczas bierny bądź działający nieskutecznie mężczyzna jest w stanie podjąć akt
kreacyjny: z należących do bliskich rzeczy układa na rynku nową mapę kamienicy.
W tym prowizorycznym Domu próbuje zaś następnie wchodzić w role wszystkich
pozostałych Chochołów – aż w końcu dostrzega, że nie potrafi wydzielić spośród
nich własnej tożsamości („Ja, który nigdy nie spotkam siebie”34). Po tej konstatacji
następuje ostateczna przemiana Krakowa. Tym razem przypomina on miasto śródziemnomorskie, w którym bohater i Zosia, jego partnerka, prowadzą idylliczną egzystencję. Pojawiają się tam również członkowie rodziny mężczyzny, pozostają jednak
przez niego nierozpoznani – występują jedynie w rolach mijanych na ulicach mieszkańców tego miejsca. Sam bohater nie jest natomiast z nim związany: on i Zosia są
zaledwie „przechodniami”35, już myślącymi o wyruszeniu w dalszą drogę. Jej kierunek wyznacza pobliskie morze: ostatnie zdanie powieści to wypowiedziane przez
mężczyznę „Będziemy żyli na wyspach”36.
Finalny rozdział powieści przynosi zatem rozwiązanie dwóch kwestii przewijających się przez całe Chochoły. Pierwszą z nich jest zagadnienie polskiej mitologii wcielonej w Krakowie, drugą zaś opisywana przeze mnie wcześniej nadmiarowość miasta.
Ta ostatnia, tak jak związana z nią sytuacja rodzinna głównego bohatera, generuje
problemy dające się opisać w kategoriach zjawisk wiązanych z metropoliami jeszcze przez Simmela: potrzeby wyodrębnienia własnej, jednostkowej tożsamości spod
nadmiernie licznych zewnętrznych wpływów oraz wywikłania się ze zbyt wielu silnie
nacechowanych emocjonalnie relacji międzyludzkich37. Dopiero moment, w którym w wyniku całkowitego rozpadu więzi między Chochołami bohaterowi udaje się
spełnić owe dążenia, przynosi mężczyźnie spokój ducha. Szczęśliwy jest jednak nie
tylko on: także jego nierozpoznana rodzina wydaje się wolna od wszelkich dotychczasowych trosk. To zniesienie tradycyjnego, obecnie anachronicznego modelu relacji
międzyludzkich nie jest zatem wartościowane negatywnie, lecz wyzwalające – podobnie jak związana z nim atomizacja miasta. Jednostkowa, subiektywna perspektywa,
z jakiej w powieści Szostaka oglądamy Kraków, nie musi bowiem podlegać krytyce.
Choć w wytwarzanych przez nią obrazach rezonują konflikty, przyczyną tych ostatnich są niezdające egzaminu wielkie narracje. Sama fantazmatyczna subiektywizacja
pozwala natomiast na przedstawienie bohatera, który nie jest bezradny wobec miasta
ani przytłoczony jego nadmiarowością. Wręcz przeciwnie: wykreowanie własnego
34
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W. Szostak, op. cit., s. 436.
Ibidem, s. 438.
Ibidem, s. 440.
Por. G. Simmel, op. cit.
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Krakowa, w którym cała przestrzeń podporządkowana jest korzystającemu z niej
podmiotowi, stanowi skrajną formę oswojenia metropolii.
Także wyrażony na końcu zamiar „życia na wyspach” łączy się z przeformułowaniem stosunków z przestrzenią, przywodzi bowiem na myśl metaforę opisującą
model miasta zatomizowanego:
współcześni teoretycy […] spoglądają w stronę archipelagu w poszukiwaniu języka,
który pozwoliłby im opisać miasto w rozpadzie. Jak archipelag istnieje w nieprzerwanej rywalizacji morza i lądu, tak miasto kształtowane jest przez wielość różnorodnych
dyskursów, dzięki którym powiększa swój obszar, ale w każdej chwili narażone jest na
ryzyko rozpadu pod ich naporem38.

W Chochołach rozpad ten ostatecznie następuje – to dzięki niemu możliwe jest
jednak zbudowanie nowego, dającego szczęście miasta. Nie bez znaczenia jest fakt, że
finalne, przyjazne wcielenie Krakowa nosi cechy śródziemnomorskie. To kolejna z prób
łączenia go ze światowymi metropoliami, a więc porzucenia jednoznacznego, skoncentrowanego wokół historycznych wyrazów „polskości”, muzealnego wizerunku i wpisania go w zamian w globalną sieć współczesnych miast (bynajmniej nieoznaczającą jednak homogenizacji: każde kolejne oblicze Krakowa nosi zarazem jego własne, wyraźne
cechy). Za negatywną diagnozą związaną z rolą krakowskiej/polskiej mitologii podąża
więc propozycja sposobu wyzwolenia się ze szkodliwych aspektów jej oddziaływania.
Oniryczna konstrukcja świata przedstawionego stanowi zatem w Chochołach wehikuł wieloaspektowych rozważań nad miejskością. Obszary zurbanizowane niejako
z natury predestynowane są do wywoływania wrażenia nierealności – miasto to miejsce,
w którym „nic nie jest raz na zawsze skończone ani pełne, możliwości wykorzystania
przestrzeni nigdzie nie są całkowicie wyczerpane”39, a rzeczy pozornie stałe, jak położone przy ulicy sklepy, firmy i kluby, pozostają „w każdej chwili gotowe do wymarszu”40 –
i być może tu leży przyczyna trafności opisywania właśnie poprzez nierealność uniwersalnych zjawisk z nimi związanych. Codzienne doświadczenie życia w metropolii, jej
subiektywne postrzeganie i wplatanie w nią własnej biografii współistnieje zaś w powieści z tematyką specyficznie polską, a zwłaszcza – krakowską, poszerzając problematykę
miejskiego snu o kolejne poziomy. Ich wielość najdobitniej chyba pokazuje, iż oniryzm
nie jest w Chochołach wyłącznie zabiegiem formalnym. Komplikacje poetyki niosą tu
ze sobą konkretne znaczenia. Nierealność, umożliwiane przez nią udosławnianie pewnych konceptów w obrębie świata przedstawionego, a także operowanie w jej ramach
kategoriami takimi jak sen, letarg, marzenie czy trans pozwalają – dzięki semantycznej
bliskości, lecz nie identyczności tych ostatnich – na wielowarstwowe kodowanie, nie
tylko uruchamiające wiele wątków jednocześnie, ale też eksponujące splot skomplikowanych, nieusuwalnych zależności pomiędzy omawianymi zjawiskami.
38
39
40

Słownik [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010, s. 660.
A. Winkler, Jednostka atmosfery [w:] Miasto na żądanie, red. Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stańczyk, Warszawa 2014, s. 210.
S. Kracauer, Ulice, tłum. K. Wierzbicka, „Literatura na Świecie” 2001, nr 8−9, s. 298.
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Summary
From a subjective topography to the national mythology –
an oneiric city in Wit Szostak’s Chochoły

The article analyses the role of fantasy and the dream in Wit Szostak’s Chochoły.
These motifs recur in the novel on the plot level and as the elements of the world’s
construction. Seen from the main characters perspective, Kraków undergoes a fantastical metamorphosis related to the events in the man’s life – the city’s image is
therefore an example of the literary representation of a private urban topography.
The primacy of the latter leads to the creation (both in character’s reality as well as
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in his dreams) of many different Krakóws, multitude of which can be interpreted as
a tool for solving biographical problems and as a metaphorical expression of coping
with one’s experience of living in a metropolis which overwhelms one with its multifaceted redundancy. Furthermore, in the novel Kraków functions as a metonymy of
Poland, thus it becomes a lead to actuating another way to understanding of dreams/
lethargy: the mulch dance, setting the city in the sphere of national mythology.

Barbara Englender

Podwójne oblicza snu.
Oniryczna tematyka w poezji
Agnieszki Wolny-Hamkało
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oniryczność to najczęściej chyba przywoływana przez krytykę cecha poezji Agnieszki Wolny-Hamkało. Uprzywilejowana pozycja snu znajduje swoje odzwierciedlenie
w tytułach zarówno tomików, jak i wierszy: Ani mi się śni, sen, sen w mieście, sen
w styczniu czy od miękkich ubrań chce Ci się spać. Pojęcie to staje się jednym z motywów przewodnich twórczości, o daleko idącym przełożeniu na poetykę utworów.
Teksty Agnieszki Wolny-Hamkało pozwalają wydobyć dwoistą naturę snu, która
nie zamyka się w prostym dualizmie opartym na dwuznaczności semantycznej tego
terminu (balansującego między rozumieniem snu jako marzenia sennego a snem
pojmowanym jako czynność, pozwalająca na oderwanie od życia i regenerację organizmu). Podwójna natura snu to w tej twórczości nieustanne balansowanie między
ruchem i stagnacją, życiem i śmiercią, dziecięcą kołyską i trumną. Przeciwieństwa
te, immanentnie tkwiące w pojęciu snu, w „sennych” tekstach Agnieszki Wolny-Hamkało przeplatają się i przenikają. Stanowią one raz to stematyzowany, wprost
ewokowany problem, raz to znowu jedynie migotliwy, niejasny kontekst, przeczucie.
Podróż do krainy bezruchu
Ewa Świąc, recenzując Spamy miłosne, dokonuje następującego rozpoznania:
Sen w poezji Agnieszki Wolny-Hamkało jest sposobem na szukanie nowych światów,
ich penetrację. Aczkolwiek nie po to, by uciec, być gdzie indziej, czy nie być, a po to
by być jeszcze więcej, mocniej, by ogarnąć wszystko, doświadczyć w pełni. W świecie
„spamów” sen się zakopuje (by zakorzenił się i wyrósł), nosi w sobie, jak płód w łożysku. Początkowo przychodzi on niespodziewanie, niewywołany (jak spam), potem
staje się niezbędny, wciąga, gdy dni stają się przerywnikami snu. Najpiękniejsze wiersze
w zbiorze przenika aura oniryczności, a ich zdarzenia posiadają niejasny status, dzieją
się na pograniczu snu i jawy, bądź mają charakter marginalny1.

1

E. Świąc, Spamy, wybudzenia, Śląska Strefa Gender [on-line:] http://www.gender.pl/readarticle.
php?article_id=121 [28.12.2015].
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Wejście w przestrzeń snu kojarzone bywa z łagodnym zanurzaniem się w odmienne stany świadomości. Agnieszka Wolny-Hamkało często wpisuje jednak śnienie
w schemat awanturniczej (niemal pirackiej) przygody. Taka realizacja onirycznego
tematu przesuwa akcent z rozumienia snu jako podświadomego marzenia w kierunku pojmowania go jako czynności otwierającej śniącego na inne rzeczywistości.
Aldona Kopkiewicz w szkicu dotyczącym twórczości tej poetki zauważa:
Jeśli romantycy sięgali „twardego dna snu”, Wolny-Hamkało wybiera miękkie dna
i senne ruchy poetyckiego języka. W wierszu Meldunek (z Ani mi się śni) pojawia się
znacząca metafora: „Sen instant kołysze się na czubku języka./ Ekspedycja zanurzona
w aksamity szyb”. Ekspedycja wyruszyła chyba na poszukiwanie czegoś rzeczywistego,
ale dostała tylko papierowy statek i mapę do snów. Zanurza się wprawdzie, lecz nawet
kopalniany szyb okazuje się aksamitny, miękki i miły w dotyku2.

Interpretacja Kopkiewicz wyraźnie pokazuje rozdźwięk między pewną melancholijną niedookreślonością snu (jego „miękkim dnem”) a gwałtownością i nieprzewidywalnością zawartą w samym pojęciu przygody.
Do podróżniczych metafor Agnieszka Wolny-Hamkało sięga między innymi
w tekście mów mi z tomiku Gospel oraz hoppe ze Spamów miłosnych:
A jednak poszłam z nimi
lekka podróż niepewnym żywiołem
pod banderą snu, z banderolą księżyca3.

Sposób eksplorowania przez Agnieszkę Wolny-Hamkało labilnej przestrzeni snu
ma w sobie coś ze wspominanej przez Aldonę Kopkiewicz ekspedycji poszukiwawczej, rodem z książek przygodowych. Wyprawa „w sen” wiązałaby się w tym kontekście z poszukiwaniem sensów, których, z samej zasady, nie sposób odnaleźć.
Niejako na drugim biegunie sytuowałaby się przeciwna wobec opisywanego tu
dynamizmu cecha snu – znieruchomienie ciała, przeniesienie śniącego w przestrzeń
całkowitej stagnacji. Ślad takiego rozumienia snu, jako swoistej „czynności bez-czynności”, odnaleźć można w jednym z najczęściej przytaczanych w tym kontekście
utworów poetki, zatytułowanym Piosenka:
Zapomniała przez sen
Zapomniała o wszystkim
i przytuliła się.
Zapomniała, że się rozwodzą.
To przez sen. Zapomniała
i przytuliła się4.
2
3
4

A. Kopkiewicz, Miękkie dno snu, Dolnośląskość.pl [on-line:] http://dolnoslaskosc.pl/index.php?iddoc=141&omowienia=1 [28.12.2015]. W rzeczywistości wiersz Meldunek pochodzi z tomiku Gospel.
A. Wolny-Hamkało, hoppe [w:] eadem, Spamy miłosne, Kraków 2007, s. 55.
Eadem, Piosenka [w:] eadem, Ani mi się śni, Wrocław 2005, s. 12.
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Tekst ten sytuuje się w opisywanej przez Aldonę Kopkiewicz przestrzeni „miękkiego dna snu”5. To sen bezpieczny, sen niewinnego dziecka, ufnej kochanki, stanowiący spokojną przystań, miejsce zapomnienia („przez sen, przez chwilę, trzymasz
mnie za rękę”6 – czytamy w wierszu password ze Spamów miłosnych).W Piosence zaśnięcie umożliwia pojednanie – Wolny-Hamkało wyraźnie gra tutaj dwuznacznością
sformułowania „przez sen”. Oniryczna przestrzeń umożliwia cofnięcie czasu, powrót
do utraconego raju7. Oczywiście, dokonuje się ono z pełną świadomością, że następuje tylko na ów krótki moment „zapomnienia się”, współgrający z pewnego rodzaju
„pozaczasowością” immanentnie wpisaną w pojęcie snu8. Owo „zatrzymanie” przez
Martynę Markowską porównywane jest wręcz do fotografii9, której statyczność prowadzi do powstania innego, odosobnionego świata.
Podobne spojrzenie można odnaleźć w tekście poetki, zatytułowanym fleszmob:
Zaśpijmy dzisiaj – będzie fajnie.
Zaśpijmy specjalnie. Udajmy
gorączkę, udajmy malarię.
[…] grajmy zaginionych
tyko troszkę martwych.
Zaśpijmy zupełnie
dzień dniem bez nas zróbmy.
Bez nas się obejdą
te ważne spotkania, te straszne wypadki.
Zaśpijmy dzisiaj, nie mówmy już nic10.

Zaspanie – dziecinna wymówka, wpadka, utrudniająca wykonywanie codziennych obowiązków i determinująca nadzwyczajny pośpiech – jest tu działaniem
celowym. Eskapizm, jaki proponuje Agnieszka Wolny-Hamkało, staje się wyrazem niezgody wobec współczesnego społeczeństwa, w którym trzeba uczestniczyć
5
6
7

8
9

10

Sformułowanie to najprawdopodobniej inspirowane jest wierszem cudzoziemcy, zamieszczonym
w tomiku Gospel – zob. Eadem, cudzoziemcy [w:] eadem, Gospel, Wrocław 2004, s. 33.
Eadem, password [w:] eadem, Spamy..., s. 18.
Bardzo podobny świat wykreowany zostaje w wierszu w kawiarni „Śmierć na drodze” darmowe gratisy (A. Wolny-Hamkało, w kawiarni „Śmierć na drodze” darmowe gratisy [w:] eadem, Lonty, Wrocław
2001, s. 16), a także w utworze storyboard, w którym konstatacja, że znajdujemy się w przestrzeni
snu, przecina (i zarazem zamyka) popkulturowo-miłosną narrację. Jak czytamy w ostatnim z wymienionych tekstów: „I jest jak w komiksie: wtem,a potem ona znika, a on próbuje nabrać powietrza.[…] Z tym że jej tu od dawna nie ma, / a jemu się śni” (eadem, storyboard [w:] eadem, Występy
gościnne, Wrocław 2014, s. 20).
Por. A. Sobolewska, Jak jest sen zrobiony? Poetycka materia snu [w:] Oniryczne tematy i konwencje
w literaturze polskiej XX wieku, red. A Sobolewska, Toruń 1999, s. 10.
Rozpoznanie to pochodzi z recenzji najbardziej „fotograficznego” tomiku autorki, zatytułowanego
Nikon i Leica, i do tej książki poetyckiej prymarnie się odnosi – zob. M. Markowska, LANDSZAFTY, „Artpapier”, 2011, nr 169 [on-line:] http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=121&artykul=2723&kat=17 [10.01.2016]
A. Wolny-Hamkało, fleszmob [w:] eadem, Nikon i Leica, Poznań 2010, s. 17.
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w „ważnych wydarzeniach”, obserwować „straszne wypadki”. Sen to wyłączenie się ze
sfery słowa, przejście w przestrzeń podlegającą jedynie intuicyjnemu doświadczeniu,
wymykającemu się kategoriom językowym. Zaspanie staje się więc gestem anarchistycznym, wręcz obrazoburczym, podszytym jednocześnie nutą dziecinnego buntu.
Co niezmiernie istotne, poetka w ironiczny sposób wprzęga to doświadczenie
w przestrzeń działań społecznych. Magdalena Szpunar w następujący sposób rekonstruuje definicję flash mobu, które to pojęcie poprzez tytuł utworu wydaje się patronować „zaspaniu”:
Paul McFedries flash mob definiuje jako dużą grupę ludzi, którzy zbierają się w umówionej wcześniej lokalizacji wykonują pewne działania w krótkim czasie i szybko
rozchodzą się. […] Jednakże ów błyskawiczny tłum, nie posiada jakichkolwiek cech
charakterystycznych dla społeczności – uczestników nie łączą żadne więzy, a jeśli już takowe się pojawiają to są bardzo efemeryczne, nie łączą ich także wyznawane wartości11.

Tytułowy fleszmob, ironicznie spolszczony w tytule tekstu Wolny-Hamkało,
analizować można na dwa sposoby. Zaspanie może być właśnie ucieczką przed tym
pojęciem – rozumianym jako uosobienie doraźnej wspólnotowości, przypadkowego
tłumu, kłębiącego się na ulicach. Z drugiej strony jednak, opisywane przez autorkę
zaspanie może odczytywać jako „projekt społeczny”, propozycję kierowaną do czytelników. Propozycję całkowicie odwracającą pojęcie flash mobu, bo przenoszącą je
z przestrzeni miasta w sferę intymistyki, zachęcającą nie tyle do działania, ile bezczynności. Tak przenicowane pojęcie aktywizmu staje się realizacją współczesnej tęsknoty
za utraconym rajem wolnego czasu12. Sen dawałby możliwość takiego odpoczynku,
stając się przystankiem we wszechobecnej gonitwie.
Między życiem a śmiercią
Analizując cytowany wyżej fleszmob, nie sposób nie zwrócić uwagi na to, w jaki sposób Agnieszka Wolny-Hamkało opisuje czynność śnienia. Sen porównywany jest
do zaginięcia, wyłączenia się z codziennego życia również na najprostszej, fizycznej
płaszczyźnie. Zaspanie staje się analogiczne do udawania „troszkę martwych”13. Sen
w tej interpretacji okazuje się w pewien sposób „przedmurzem” śmierci, stanem zbliżonym do umierania.
11
12

13

M. Szpunar, Flash mob – rewitalizacja psychologii tłumów [w:] Idee i myśliciele. Medialne i społeczne
aspekty filozofii, red. I. S. Fiut, Kraków 2009, s. 55.
Warto przy tym zwrócić uwagę na fotograficzne konotacje pojęcia flash mob, sugerujące jego migawkowość, jednorazowość, którą można porównać do nagłego błysku światła, wywołanego przez
lampę błyskową.
Co w kontekście eskapistycznej wymowy cytowanego wiersza nasuwa skojarzenia ze strategiami
stosowanymi przez niewielkie organizmy, udającymi martwe, by uniknąć śmierci zadanej przez
drapieżnika. Sen miałby stanowić analogiczny rodzaj ucieczki przed śmiercionośnym pędem współczesnej, zdominowanej przez tłum cywilizacji.
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Podobieństwo śmierci i snu to jedna z najsilniej zakorzenionych w naszej kulturze
relacji. Ma swoje proweniencje zarówno w filozofii starożytnej, jak i tradycji judeochrześcijańskiej (by wspomnieć choćby biblijne pojęcie „snu wiecznego”)14. Takie skojarzenia
można znaleźć również w – tak konstytutywnych dla naszej tożsamości – bajkach15. Silny
związek między śmiercią a snem w poezji Agnieszki Wolny-Hamkało najbardziej chyba
dobitnie ukazany zostaje w wierszu recenzja wewnętrzna z tomiku Nikon i Leica. Pojawia
się w nim wyznanie „MY / uśpiliśmy sukę”16. Gra słów, tocząca się między pojęciem
„zwykłego” snu a ukazaną za pomocą eufemizmów eutanazją, pokazuje, jak cienka nić
rozgranicza sen od śmierci, którą można w tej interpretacji uznać nie tyle za odrębne
zjawisko, ile raczej za „stan wyższy snu”. Tak odczytywany sen staje się tu zatem wyraźną
grą, balansującą na granicy śmierci i ocalenia oraz, jak każda gra, niosącą ze sobą ryzyko17.
W twórczości Agnieszki Wolny-Hamkało sen często okazuje się czymś, co przychodzi z obcej przestrzeni. W tomiku Występy gościnne dwukrotnie powraca fraza sugerująca dwuznaczną genezę snu: związaną z pociągającą egzotycznością, ale zarazem
i obcością, którą przypisać można oniryzmowi. Tak jest w wierszu o wymownym tytule mandala („Sny są jednak zrobione / z jakiejś Indonezji, tak myślę”18) oraz w tekście zatytułowanym zasada Macha, rozszerzającym przytoczoną w mandali frazę:
– Sny są jednak zrobione z jakiejś Indonezji,
powtarzam. Ten jest zrobiony z mojego bólu
kręgosłupa i z moich papierosów wypalonych
oraz z mojego nigdy już do śmierci niezrobionego
prawa jazdy, tak myślę. Snami rządzi zasada Macha:
dziecko wirujące na karuzeli
jest przyciągane przez gwiazdy nie stąd19.

Utwór ten w genezę snów włącza również przeżycia natury osobistej, związane
z bólem, doświadczeniem braku, niespełnienia, wypalenia (nawet jeśli temu ostatniemu ulegają nie emocje, a jedynie papierosy). Sen byłby zatem przestrzenią balansującą między odległym światem i rzeczywistością intymną. Ten mikrokosmos, wypełniony rekwizytami codzienności, wpisany zostaje w większy, kosmiczny porządek,
rządzony prawami fizyki. Warto przy tym zaznaczyć, że już przez romantyków sen
uznawany był za rodzaj aktywności, która „odsłania z jednej strony niedostępne na
innych drogach poznania wnętrze istoty ludzkiej, z drugiej – niepoznawalne inaczej
wnętrze wszechświata”20. Ten dualizm poznawczy związany z przestrzenią oniryczną
byłby zatem osadzony w samej istocie snu.
14
15
16
17
18
19
20

Por. A. Pokropek, Sen-brat śmierci, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1993, nr 3/4, passim.
Por. V. Wróblewska, Sen w baśni literackiej [w:] Oniryczne…, s. 190.
A. Wolny-Hamkało, recenzja wewnętrzna [w:] eadem, Nikon..., s. 48.
To ryzyko wpisane zostaje zresztą już w samo pojęcie przygody, omawianej w poprzednim podrozdziale.
Eadem, mandala [w:] eadem, Występy..., s. 14.
Eadem, zasada Macha [w:] eadem, Występy..., s. 37.
D. Danek, Sen (marzenie senne) w literaturze polskiej XIX w., „Ruch Literacki” 1986, nr 3, s. 186.
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Przywołanie zasady Macha kazałoby interpretować sen jako rodzaj bezwładności,
wynikający z relacji między materią a wszechświatem. „Sen / jest pełen spadania” –
czytamy w wierszu obrączka z wcześniejszego tomiku21. Relacja, w jaką wciąga nas
sen, okazuje się podszyta niebezpieczeństwem (w dużej mierze baśniowym, pochodzącym ze świata wyobraźni), zobrazowanym w zasadzie Macha za pomocą dziecka
przyciąganego poprzez „gwiazdy nie stąd”. Niewinność snu jest wyraźnie podatna na
oddziaływanie kosmicznych przestrzeni, na oderwanie od rzeczywistości, od Ziemi,
na którą prawdopodobnie nie byłoby już powrotu.
W jeszcze wyraźniejszy sposób poetka sięga do motywu dzieciństwa w wierszu
zatytułowanym zaś:
[...] we włosach
zapach przedszkolnej stołówki i
kompot dwa procent, po którym
wszyscy zapadali w sen22

Sen wpleciony zostaje tu w dwie równorzędne przestrzenie – pierwszą z nich jest
rytm przedszkolnego życia, w racjonalny sposób tłumaczący równoczesne zaśnięcie wszystkich opisywanych dzieci23. Na drugiej płaszczyźnie sen – niczym w bajce
o Śpiącej Królewnie – byłby wynikiem działania trucizny, magicznego kompotu24.
Violetta Wróblewska w następujący sposób podsumowuje rolę, jaką w baśniach
pełnić może sen:
staje się narzędziem antagonisty wykorzystywanym przez niego w walce z człowiekiem.
Najczęściej okrutna wróżka lub zła królowa, mszcząc się [...] wprowadza postać, a niekiedy całe ich grono (np. dwór królewski z bajki o Śpiącej królewnie […]) w stan uśpienia. Uśpienie to poprzedzane jest zawsze złamaniem jakiegoś zakazu przez bohaterkę
oraz kontaktem z magicznym „usypiającym” przedmiotem25.

Podobny schemat zdaje się dostrzegać w przedszkolnych rytuałach Agnieszka Wolny-Hamkało.
Atmosfera oniryczności w tekstach tej autorki wydaje się w dużej mierze podszyta
świadomością niebezpieczeństwa, za jakie można by uznać zatracenie we śnie. Pewnego rodzaju ambiwalencja zawarta jest wszakże już w tytule jednego z najbardziej
„sennych” tomików poetki Ani mi się śni, wprowadzającym w przestrzeń oniryczności
21
22
23
24

25

A. Wolny-Hamkało, obrączka [w:] eadem, Gospel..., s. 24.
Eadem, zaś [w:] eadem, Gospel..., s. 25.
W który wpisuje się również częste w PRL-u podawanie dzieciom środków nasennych w porze
leżakowania.
Podobny motyw, łączący jednak sen ze śmiercią, można odnaleźć w wierszu trio: „Ona, wydanie
drugie postrzelone, / zasypia w kuchni, paląc cały tlen” (A. Wolny-Hamkało, trio [w:] eadem, Spamy..., s. 23).
V. Wróblewska, op. cit., s. 188–189.
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również nutę buntu, sprzeciwu wobec tego, co śnić by się mogło (i czego śnienie
mogło być w jakiś sposób narzucone z zewnątrz).
Granice snu
Już tradycja psychoanalityczna pokazuje, że doświadczenie snu jest w dużym stopniu doświadczeniem transgresyjnym, pozwalającym na zmierzenie się z traumami
z przeszłości, odsłaniającym podświadomość. Owa transgresja zawiera się również
w pewnym sensie w pojęciu przebudzenia.
Przejście ze snu do jawy może być subtelne, „miękkie”, posługując się retoryką
Aldony Kopkiewicz. Przykładem takiego przebudzenia jest przywoływany przez Ewę
Świąc tekst zatytułowany ramówka26:
[...] Zbudziła w innym ciele,
błądziła po mieście, szukała miejsca,
by zakopać sen (nie powtarzaj się)27.

Sen zazębia się tu ze światem realnym do tego stopnia, że trudno te płaszczyzny
oddzielić. Wpisany jest w przestrzeń miasta, związaną obsesyjnym „poszukiwaniem
miejsca”, pozornym, bezcelowym ruchem. Przebudzenie nie powoduje zniknięcia
aury oniryczności, a fakt, że dokonuje się ono „w innym ciele” każe postawić pytanie, czy nie jest to jedynie przebudzenie pozorne, tożsame z zapadnięciem w kolejny
rodzaj snu.
Również w wierszu zapisek sen nie rozwiewa się bezpowrotnie: „Potem było mi
gorąco w tym zagłębieniu, jakby mi ktoś / tam położył / ciepły kamień”28. Choć
opisywane tutaj uczucie ciepła może przynależeć jeszcze do sfery snu (tak jak i opisywane w dalszej części wiersza zgubienie butów „z różowej porcelany” i zaczepianie
obcych ludzi z prośbą o noszenie na barana), to jednak doświadczenie to sugeruje
możliwość przekroczenia snu i wprowadzenie śladu rzeczywistości onirycznej w świat
realny. Podobnie jest w przypadku przytaczanego już utworu obrączka z tomiku
Gospel: „Obudziłam się przerażona, jakby / ze świata ubyło ciepła”29. Tutaj jednak
przejście ze świata snu w przestrzeń realności wiąże się z utratą ciepła, powstaniem
poczucia zagrożenia.
Przebudzenie staje się momentem, w którym można uświadomić sobie dokonaną
w czasie snu utratę. „Kiedy sen przestał być krystaliczny / miał wrażenie nieprzystawalności kolorów” – czytamy w wierszu Bio z Ani mi się śni30. Doświadczeniem
26
27
28
29
30

Dyskutować można jednak z przeprowadzoną przez Świąc interpretacją wskazującą, że gest „zakopania” snu jest gestem jego ochrony. Por. E. Świąc, op. cit.
A. Wolny-Hamkało, ramówka [w:] eadem, Spamy...., s. 36
Eadem, zapisek...
Eadem, obrączka...
Eadem, Bio [w:] eadem, Ani..., s. 31.
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charakterystycznym dla granicy snu i jawy okazuje się swoista bezużyteczność, niespójność pojęć, którymi się człowiek posługuje31.
W najbardziej wyraźny sposób taka transgresja zawarta została w zakończeniu tekstu
notes pochodzącego ze Spamów miłosnych: „Kilka dosłownych śladów: bilety, widziadła.
/ Komuś ze snu wypadł włos”32. Ta gra słów prowadzona z powiedzeniem „włos z głowy nie spadnie” stanowi kolejny sygnał, że sen może być przestrzenią niebezpieczną.
Fragment ten przywołuje po raz kolejny problematykę „realności” snu. Włos bowiem
– choć cienki i wątły – jest bez wątpienia namacalny. Pozwala sądzić, że sen nie jest
tylko przywidzeniem, projekcją zmęczonego umysłu, ale czymś więcej – pełnoprawną
przestrzenią, rządzącą się tylko nieco odmiennymi prawami od jawy. Włos stanowi
rodzaj „dowodu na istnienie” – zarówno snu, jak i śniącej osoby – w który wpisany
jest walor dziecinnego marzenia, niemożliwego do spełnienia poza przestrzenią baśni.
Literackość snu
W wierszu Program negatywny moment przebudzenia33 jest momentem przełomowym, drastycznym, doświadczeniem otarcia się o śmierć:
Ten wiersz
to natręctwo, aparat represji.
Dzień, w którym się zbudziła
i stwierdziła, że nie żyje
w Paryżu: zebrała wiersze,
które miały mniej szczęścia
i zrobiła sztuczny tłum
dla pozostałych34.

Przebudzenie pociąga za sobą bolesne zderzenie z rzeczywistością. Podkreślone zostaje ono przerzutnią, która po raz kolejny kieruje uwagę czytelnika na związki pomiędzy
snem a śmiercią. Tym razem jednak diada ta rozszerzona zostaje o trzeci element: literaturę. Staje się ona wrogą przestrzenią, tak jak wiersz, odczuwany jako „aparat represji”.
Pojęcie snu w twórczości Agnieszki Wolny-Hamkało często jest związane z aktem
pisania35. Sen, stanowiący podobnie jak literatura rodzaj narracji fabularnej, „oferuje”
31

32
33
34
35

Pewnego rodzaju „niespójność” znaczeń, sensów i emocji jest również immanentną cechą snu.
Zwracały na to uwagę m.in. Julia Kristeva w swoich wykładach, a także przytaczająca ich treść Anna
Sobolewska w tekście Jak jest sen zrobiony (J. Kristeva, cykl wykładów wygłoszony w École des hautes études en sciences sociales w Paryżu, wiosną 1981; por. A. Sobolewska, op. cit., s. 18).
Eadem, notes [w:] eadem, Spamy... , s. 10.
Rozciągnięty nota bene na cały dzień, sugerując tym samym, że nie o „zwykłym” śnie tu mowa, ale
raczej o onirycznym sposobie percypowania rzeczywistości.
A. Wolny-Hamkało, Program negatywny [w:] eadem, Ani..., s. 16.
Choć bywają to możliwości wykluczające się, o czym świadczyć może wyznanie „zasnęłam i nie
napisałam już tego wiersza” z tomiku Lonty (A. Wolny-Hamkało, [Zrobiło się całkiem cicho, zasnęłam...] [w:] eadem, Lonty, s. 10).
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możliwość przeniesienia się do alternatywnej rzeczywistości36, operuje również podobnym językiem i poetyką37. Na korelację między snem a twórczością poetycką
natrafić można na przykład w cytowanym już zapisku:
Wczoraj myłam włosy i byłam do góry nogami przez jakiś czas.
To dlatego śniło mi się potem (wczoraj, dzisiaj)
że książka powstaje w zagłębieniu ręki, po drugiej stronie łokcia
[...]38.

Zarówno akt tworzenia (czy może raczej w tym wypadku: samorzutnego powstawania wiersza), jak i śnienie wpisane zostają w sferę stricte somatyczną. Genezy snu
należałoby szukać w odwróceniu kierunków (przebywaniu do góry nogami). Zamiana pojęć, odwrócenie porządków stają się przyczynkiem do powstania przestrzeni
onirycznej – rządzącej się własnymi prawami; będącej swego rodzaju światem „po
drugiej stronie lustra”, „na opak”, czerpiącym z reguł rzeczywistości, ale równocześnie je przenicowującym39.
Tego rodzaju odwrócenie wydaje się cechą wpisaną w samą istotę snu. Do podobnych wniosków dochodzi Olga Tokarczuk, w przytaczanym przez Annę Sobolewską
tekście analizującym sennik Artemidora z Daldis:
Ludzkie sny – to alternatywna historia cywilizacji i człowieka, lewa strona historii składająca się z uporządkowanych w czasie i przestrzeni faktów (głównie wojen), aczasowa,
pozaprzestrzenna.[...] Może płynąca pod spodem rzeka marzeń sennych dookreśla to
wszystko, czego nie możemy zrozumieć40.

Agnieszkę Wolny-Hamkało – jak w przypadku tekstów Piosenka czy storyboard
– o wiele bardziej niż „alternatywna historia wojen” interesowałaby „alternatywna
historia emocji”, uwypuklająca swego rodzaju drugie „ja” podmiotu lirycznego, dochodzące do głosu w procesie śnienia. „Dzisiejsza rzeczywistość jest następstwem
wcześniejszych rzeczywistości. […] Wystarczy z łańcucha wyrwać jedno ogniwo, by
całość się rozpadła”41 – pisał w Historii niebyłej Alexander Demandt. Poetka w swoich
tekstach również zmienia tylko „pojedyncze ogniwa” zastanej rzeczywistości, tworząc
tym samym alternatywne światy.
36

37
38
39

40
41

Korzeni takiego widzenia można poszukiwać w onirycznej twórczości romantyków. Jak pisze Danuta
Danek, „w tej dwojakiej perspektywie antropologicznej i kosmicznej sen wiązany jest też bezpośrednio
[…] z pytaniem o istotę twórczości poetyckiej (i szerzej – artystycznej)” – D. Danek, op. cit., s. 186.
Por. A. Sobolewska, op. cit., s. 10.
A. Wolny-Hamkało, zapisek [w:] eadem, Występy..., s. 26.
Warto tu zauważyć, że Indonezja, którą Agnieszka Wolny-Hamkało podaje jako „miejsce pochodzenia” snu ma również pewnego rodzaju walor „świata odwróconego” – nie tylko poprzez położenie
geograficzne, ale również dzięki fladze o odwrotnych barwach względem polskiej.
Cyt. za: A. Sobolewska, op. cit., s. 10.
A. Demandt, Historia niebyła, tłum. M. Skalska, Warszawa 1999, s. 14.
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Sen i literatura mają u Agnieszki Wolny-Hamkało często to samo źródło, lokujące
się, w myśl tez psychoanalityków, w doświadczeniach wczesnego dzieciństwa:
[...] Kiedy byłam mała
tata nie chciał mnie zaprzepaścić
tresował. Wiele z tego nie strawione
krąży po ciele. Może z tej przyczyny
znajduję się w piątek nago w miejscu
publicznym (we śnie), uwalniam się.
Śpię i dysponuję zdrową głową
a także niezgorszym piórem, które
potrafi zamykać, potrafi otwierać42.

Zarówno sen, jak i literatura mają moc oczyszczającą, a także – jak pisze poetka
– pozwalają na „otwieranie” i „zamykanie” wspomnień, wejście w przestrzeń traumy
(nagości) i wyzwolenie z niej. Sen u Agnieszki Wolny-Hamkało jest nie tyle inspiracją, ile wręcz rodzajem zmysłu43, czy – jak chciał między innymi Józef Rurawski
– rodzajem „postawy wobec świata”44.
Być może to właśnie bliskość snu i doświadczenia związanego z kreacją literacką
decyduje, że w tej poezji często pojawia się pragnienie przejęcia władzy nad procesem
śnienia. Poetka wyraża je wprost w tekście sen w styczniu:
[...] Chciała zostać
reżyserem snów. Wyobraziła sobie taki sen
i zaraz zrobiło jej się wstyd45.

Aldona Kopkiewicz w następujący sposób podsumowuje przytoczony fragment wiersza:
[...] pisanie we śnie polega nie tyle na eksploracji niepokojących hieroglifów, odsyłających nas do miejsc zakazanych czy traumatycznych, ale stanowi przestrzeń twórczego
działania wyobraźni, w którym ingerencję „ja” można niemalże wyłączyć. Sny przychodzą same, a pragnienie reżyserowania snów zostaje czym prędzej stłumione i ukarane
poczuciem wstydu46.

Owo pragnienie – nawet jeśli na płaszczyźnie tekstu wygłuszane – staje się ważnym determinantem twórczości Agnieszki Wolny-Hamkało. Warto zwrócić uwagę,
że pragnienie kreacji również jest tu ściśle związane z pewnego rodzaju baśniowością:

42
43
44
45
46

A. Wolny-Hamkało, no i (nie zaczyna się) [w:] eadem, Gospel..., s. 5.
„Trzecie ucho rośnie mu przez sen” – czytamy w wierszu przesilenie z tomiku Gospel (eadem, przesilenie [w:] eadem, Gospel, s. 32).
J. Rurawski, Motyw snu w literaturze, „Wiedza i Życie” 1986, nr 5, s. 58.
A. Wolny-Hamkało, sen w styczniu [w:] eadem, Spamy..., s. 27
A. Kopkiewicz, op. cit.
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Wpisana w baśnie literackie koncepcja „snu ujarzmionego”, dającego się w znacznym
zakresie kontrolować, modyfikować […] wydaje się punktem dojścia w bajkowych
możliwościach panowania nad snem, wkraczającym – jak się wydaje – w sferę groteski,
doskonale się mieści w poetyce baśni47.

Dwubiegunowość snu byłaby zatem ściśle wpisana właśnie w następujący rozdźwięk: z jednej strony jest on doświadczany jako przestrzeń od nas niezależna, którą
możemy tylko eksplorować, z drugiej natomiast literatura odsłania głęboko zakodowane pragnienie jego „reżyserii”48.
Podsumowanie
Podobieństwo między snem a literaturą pozwala Agnieszce Wolny-Hamkało uczynić
oniryczność specyficznym, wykorzystywanym w twórczości, językiem. Powinowactwo łączące pojęcie snu i poetykę jej utworów sięga samego ontologicznego sedna poezji, jak również mechanizmów i chwytów stylistycznych, wykorzystywanych przez
tę autorkę. Jak pisze Anna Sobolewska, „marzenie senne nie operuje [...] surrealistycznym szokiem, ale stwarza poczucie oczywistości tego, co absurdalne”49. Agnieszka Wolny-Hamkało w podobny sposób eksploruje surrealistyczne przestrzenie, czerpiąc z poetyki codzienności50, żonglując pojęciami z różnych porządków51. Być może
właśnie ta tendencja do zestawiania przeciwstawnych dyskursów decyduje o tym, jak
bardzo wyraźny okazuje się w tej twórczości dualizm materii sennej.
Agnieszka Wolny-Hamkało w swych wierszach odważnie zanurza się w równoległe przestrzenie, do których prowadzi pojęcie oniryczności. Sen okazuje się tu – podobnie jak twórczość literacka – zawieszony pomiędzy pojęciami dzieciństwa (rozumianego jako świat rządzący się zupełnie innymi, baśniowymi, zasadami) i ludzkiej
śmiertelności, spokoju i zagrożenia, pomiędzy fikcją a „realnym” doświadczeniem.
Możliwość śnienia i interpretowania snów staje się natomiast jednym z podstawowych wyznaczników człowieczeństwa. „Biorąc pod uwagę stężenie kreatur / i tak
poszło świetnie: jesteśmy pijani, / żywi i coś nam się śni” – czytamy w wierszu Orbit
z tomiku Ani mi się śni52.

47
48

49
50
51
52

V. Wróblewska, op. cit., s. 196.
Co można odczytywać również Freudowsko, zwłaszcza w kontekście wiersza baobab, bezpośrednio
sąsiadującego z nim w tomiku Spamy miłosne: „Moja głowa spoczywa na brzuchuautora snu, który
ma gościnne ustai czysty staranny język” (A. Wolny-Hamkało, baobab [w:] eadem, Spamy..., s. 26).
Por. eadem, po [w:] eadem, Lonty..., s. 47.
A. Sobolewska, op. cit., s. 21.
Co charakterystyczne jest również dla baśni, gdzie „marzenie […] nie odrywa od spraw codziennych”. (V. Wróblewska, op. cit., s. 197).
Por. uwagi na temat sposobu funkcjonowania codzienności, a także „rekwizytów ze śmietnika świadomości” w marzeniach sennych w tekście Anny Sobolewskiej – A. Sobolewska, op. cit., s. 11.
A. Wolny-Hamkało, Orbit [w:] Ani..., s. 19.
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Summary
„Double faces” of the dream. Oneiric themes
in Agnieszka Wolny-Hamkało’s poetry

The article aims to show the „double faces” of dreams. The text concentrates not only
on the difference between the words „dream” and „sleep”, but also on some kind of
dualism, hidden inherently in the word „dream”. This duality is connected with balancing between life and death, a move and a stagnation, a child cradle and a coffin.
The presentation of this relationship consists of the analysis and interpretation of
poetry written by a young Polish writer Agnieszka Wolny-Hamkało. These poems
which are deeply embedded in the space of dreams, allow to think about oneiric themes not only as a topic of poetry but also as a kind of language and thinking about
the reality.

Agnieszka Kiejziewicz

Interchangeable dimensions
of the Megalopolis.
The world of dreams in Kazuhiro
Goshima’s film „Different cities”
Institute of Audiovisual Arts, Jagiellonian University

Once upon a time, I Chuang Chou, dreamt I was a butterfly, fluttering hither and
thither, a veritable butterfly, enjoying itself to the full of its bent, and not knowing
it was Chuang Chou. Suddenly I awoke, and came to myself, the veritable Chuang
Chou. Now I do not know whether it was then I dreamt I was a butterfly, or whether
I am now a butterfly dreaming I am a man. Between me and the butterfly there must
be a difference. This is an instance of transformation1.
Chuang Chou (c. 330 B.C.)

Introduction: dreams in japanese culture
The descriptions of dream experiences have a very special place among other Asian
philosophical writings. The presented quotation of a Chinese philosopher Chuang
Chou (c. 369 B.C. – c. 286 B.C.) raises the question that also appears in Japanese
cultural texts: is it possible that one’s life is someone else’s dream?2 Under the influence of the Chinese doctrine, this idea also became the core of Japanese religious and
philosophical thinking about the role of dreams. The first Japanese descriptions and
interpretations of the nighttime visions can be found in the medieval stories transmitted orally during the Kamakura (1185–1333) and Muromachi (1336–1573) periods. Later the narratives were organized into collections3 and gained popularity
among all Japanese social classes. The dreams depicted in these stories were intangibly connected with religious experiences of Buddhism believers. The world of night
fantasies was, according to the testimonies of the medieval dreamers, the place where
1
2
3

W. E. Soothill, The Three Religions of China: Lectures Delivered at Oxford, London 1913, p. 75.
Quotation translated by J. Leege.
H. Kawai, Dreams, Myths and Fairy Tales in Japan, Einsiedeln 1995, p. 15.
Ibidem, pp. 17‒18. Among many examples Uji Shui Monogatari and Myōe Shonin Yume are worth
mentioning.
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they often met sacred men (bodhisattva) disguised as animals or members of the society. Moreover, the main, continually repeated motif described by the narrators was
the journey to the land of death4 and its implications. The symbolic visitation of hell
had a didactic meaning, as the most important among its effects was the change in
the dreamer’s perception. Traveling deep into the world of dreams was supposed to
help the visitor to change (or understand) his life. Those who experienced multiple
realities in their dreams were able to solve the problems they encountered in everyday
situations, as the dreams allowed to observe their deeds from different angles. The
Buddhist way of perceiving dreams as a key to uncover the mystery of existence in
the “real world” through analyzing actions taken by the dreamer in the visions stimulated the metacognitive abilities of the believers and strengthened their faith5. The
most vibrant and awaited dream experience was to approach the Buddha himself,
because it gave the feeling of the presence of sacred power in one’s life6. Obviously,
not all dreams had a religious meaning but, as Kelly Bulkeley observes in her book,
also the act of interpretation alone was worth performing, as searching for the spiritual meaning of the vision developed the knowledge of Buddhist iconography and
possible ways of reading the dreams in the future7.
In case of this research Japanese language terminology connected with dreams and
dreaming is also worth mentioning. The closest Japanese equivalent of an English word
“dream” is yume (夢)8, though it also means “vision” and “illusion”. It can be observed
that in Japanese language all three states of mystical experience are covered by one
term, while English definitions clearly differentiate the meaning of these words9. The
verb “to dream” is recognized in Japanese as yumemiru (夢見る), while the ending
~miru (見る)10 appears also as an independent verb which means “to see” or “to observe”. The fact that in Japanese language dreams “are observed” helps to understand
the aforementioned didactic meaning of dreams. From the perspective of language the
dreamer is only an observer of his dream, thus cannot actively change the course of
events and, as the dream is a vision, it is created by an unknown power. The only thing
the observer can do is to participate and try to understand what is unveiled to him.
Kazuhiro Goshima – a visual creator and his concepts
In the XX century the discourse about the role of dreams and dreaming in Japanese
culture appeared in the cinema, creating completely new opportunities for presenting traditional and philosophical beliefs. The examples of the nighttime visions, as
4
5
6
7
8
9
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Ibidem, p. 19.
K. Bulkeley, Dreaming in the World’s Religions: A Comparative History, London, New York 2008, p. 95.
Ibidem, p. 96.
Ibidem, p. 97.
B. Nowak, Słownik znaków japońskich, Warszawa 1995, p. 245.
According to Cambridge Dictionary [on-line:] http://dictionary.cambridge.org/ [29.02.2016].
B. Nowak, op. cit., p. 73.
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well as plots concerning travel to the world of dreams, can be found in almost every
movie genre in the history of Japanese cinematography. However, creating dreamlike surroundings and situations became the most popular strategy used by Japanese
avant-garde and experimental cinema filmmakers.
Kazuhiro Goshima, the author of Different Cities11, can be introduced as one
of the experimental cinema directors pursuing the new methods of presenting the
surreal cities and their inhabitants. Before the Japanese artist created his longest film
(59 minutes), he produced shorter videos and media content. He started his visual experiments in 1996, recording the first video of the series entitled FADE into
WHITE12. After the four years break from artistic work, between 2000 and 2003,
Goshima finished his first series of experimental 3DCG’s works. FADE into WHITE
#213 received the grand prize at the Image Forum Festival in 2001, while FADE into
WHITE #314 won an award at the Annecy International Animation Festival15. His
first black and white videos were maintained in dream poetics, presenting everyday
tools from different angles, encouraging the viewer to contemplate the pictures again
and again. The sharp contrast between the presented objects and their surroundings
causes in a feeling of transfiguration, while the common objects turn into abstraction16. Moreover, focusing on one particular thing resembles the dream vision in
which the participant is unable to drag himself away from the contemplated object.
After the success of his animated movies Goshima turned into the experimental
presentations of urban environment and its interchangeable dimensions. In 2004 the
artist recorded his first video in color. Z reactor17 presents the images of hidden parts
of Tokyo (backyards, narrow streets, staircases) mixed with the hustle and bustle of
noisy crossroads and modern buildings. As the author states on his website, his main
aim was to convey the sense of movement and three-dimensionality. In his project
overlapping still-frame images recreate the feeling of walking through the unreal city
of dreams18 where time and space are disfigured by the unknown power. The second
movie of the series, Desktop reactor19, is a compilation of ideas used by the author in
FADE into White and Z reactor movies. In this film the repeated camera movement
focuses on the objects stored on the author’s desk.
11
12
13
14
15
16
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19

K. Goshima, Different Cities, color, 59 min., Tokyo 2006.
Idem, FADE into WHITE #1, B&W, 5 min., 1996.
Idem, FADE into WHITE #2, B&W, 11 min., 2000.
Idem, FADE into WHITE#3, B&W, 20 min., 2003.
All the information is available on Kazuhiro Goshima’s website [on-line:] http://www.goshiman.
com/hp/04profile_e.html [20.02.2016].
J. Vacheron, Kazuhiro Goshima: After the Metabolic Cities [in:] 12th Biennial of Moving Images in
Geneva, Genève 2012, pp. 42‒43.
K. Goshima, Z reactor, color, 11 min., 2004.
Kazuhiro Goshima’s website [on line:] http://www.goshiman.com/hp/04profile_e.html [20.02.2016].
K. Goshima, Desktop reactor, flash animation, color, 5 min., 2006.
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In 2006 Goshima decided to step up and created Different Cities in which he
presented the megalopolis frozen at a precise moment, leaving the people there completely overwhelmed and lost in an urban environment similar to the world of uncanny dreams. Surprisingly, after the premiere the artist came back to working on
short projects and visual installations. He continually develops his directing skills
and remains interested in the experimental presentations of the city along with its
inhabitants. Recently20 Kazuhiro Goshima has visited Chile, Austria and Indonesia
where he promoted his newest visual installation This May Not Be A Movie21.
Dreams of repetition
Before the analysis of Different Cities will be presented, it is worth placing Goshima’s
vision in the wider context of anthropological research on dreams and dreaming in
Japan. In 1958 an American anthropologist Richard M. Griffith published the results of research conducted together with Miyagi Otoya and Akira Tago from Tokyo
Institute of Technology concerning the universality of typical dreams in Japanese
and American societies22. Griffith stated that there exist repeated themes of dreams
shared by many people, but the frequency of the certain dreams depends on the
culture that the dreamers represent23. The results (presented in the table in the order
of overall percentage response) showed a striking fact that the most popular dream
named by Japanese male respondents24 was the one classified as “trying again and
again to do something”25. In his research Griffith does not present a complex analysis
of the gathered data, assuming that his point of view could inflict the results. As the
researcher stated in his final thoughts, the dream questionnaire was only an anthropological instrument designed to understand the relationships between the culture
and the universality of dreams26.
However, in context of Kazuhiro Goshima’s Different Cities, the presented research data gain additional meaning. The main point depicted by the Japanese director
is the vision of people caught in the dream metropolis where they are unable to break
their routine activities27. In this case, comparing the theme of Goshima’s work to
Griffith’s inquiry, it is visible that the Japanese artist showed people imprisoned in
the worst dream that, according to the survey, reoccurs in Japanese culture.
20
21
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27

Goshima visited mentioned countries in 2015.
K. Goshima, This May Not Be A Movie, installation art, 2014.
R. M. Griffith, The Universality of Typical Dreams: Japanese vs. Americans, “American Anthropologist” 1958, Vol. 60, Issue 6, pp. 1173‒1179.
Ibidem, p. 1173.
In Griffith’s research female respondents indicated that, on the first place, they dreamt about “teachers and school” (96.7%) and “being attacked and pursued” (92.2%). A dream of “trying again
and again to do something” was on the third place with 82.5% of answers.
Ibidem, p. 1177.
Ibidem, pp. 1178‒1179.
J. Vacheron, op. cit., pp. 42-43.
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The film starts with a sequence of a man designing the architectural elements of
the city landscape. His project, which at the beginning is in the draft phase, is being
developed constantly during the film action. As it is shown later, the designer is not
a part of the nightmare – his role is to create it. The man’s demiurgic powers integrate
the megalopolis and it is him who decides about the shape of the urban environment.
Here Goshima clearly presents the answer to the question brought in the quotation
introduced at the top of this paper. The Japanese director contemplates the situation
in which all the living people are imprisoned in someone else’s (and yet more powerful) dream. It is worth indicating that the creator in Goshima’s film does not express
any attitude towards his “prisoners”. The only emotional expression that can be seen is
connected with the difficulties of his project. He seems to be a hard-working person,
fully devoted to his vision, who spends all day locked in an ascetic workroom.
Futuristic metropolis created by the working man for the first glance seems to
be completely normal. However, in the closer look it can be observed that the road
signs, lights and subway maps are blurred into strange configurations28. Also, parts
of the city look unfinished – covered with mist or too geometric to be real. These are
the spots that the demiurge is going to finish during the next stages of his project.
At the beginning of his film Goshima introduces the characters who are not able
to realize that they have been imprisoned in the dream of repetition. The protagonists have no distinctive features – they could be called the “Everyman” types. Also,
their habitual actions could be classified as “daily routines”. Firstly, the audience
gets acquainted with a man who is looking for his way among the buildings. His
body suddenly appears on the screen, while his surroundings are still gaining shape.
The movement visible in this scene resembles the teleportation into virtual reality
sequences, characteristic for cyberpunk cinema29. When the wandering man starts
his stroll, he passes other pedestrians on the streets where all facilities work perfectly
well. But the character seems to be confused and keeps asking himself “Where was
I? What is this place?”. He tries to understand his situation, but when he approaches the woman passing by, he is unable to articulate any question. The man also
experiences time suspension, as he cannot suit himself to the city’s pace. The viewer
notices that everybody moves too fast or too slow, leaving the wandering man unable
to communicate with others. It is also impossible for the protagonist to choose the
direction, because when he decides to do so, he suddenly moves backwards. He keeps
wandering through the busy streets, underground car parks and narrow staircases in
his never ending search for the meaning of the world around. His repetition nightmare is associated with the alienation he suffers from.
During his stroll the protagonist meets another lost person – a woman looking
for her cat. He is observing her efforts to trace white cat’s paw prints left on the pavements and walls. As the viewer can assume, the woman is in a better situation than
28
29

Ibidem.
Similar technical solutions can be found in Wachowski sisters’ The Matrix (1999) or The Lawnmower Man (1992) by Brett Leonard.
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the first character – she is able to recognize the aim of her actions in the metropolis.
She also possesses a “reminder” of her pet – a little neck bell attached to her purse.
All along the search the woman seems extremely calm and reserved, as she could not
be able to believe in a successful outcome of her pursuit. She also does not articulate
anything, so it can be assumed that she has forgotten the name of the animal. The seeker is observed by other people, but she does not pay attention to them, focused on
the prints. Her repetition nightmare manifests itself in the way that she often ends
up in front of the high walls or other places impossible to reach. When the prints
appear on the walls of the buildings, the woman is forced to find another way or trace
what means that she has to come back to the beginning point (by moving backwards)
and try another route. The final point of her nightmarish situation comes when she
finds the trace leading to a small cat’s grave marked by a simple white cross. However,
instead of stopping there, she chooses other trace, what starts the observation process
displaying different possibilities of a sudden death of her pet. It can be noticed that the
animal died because of the incomplete city’s architecture. For example, in one possible
reality he drowned after jumping into the river. But the woman looking for a conceptual beacon is unable to leave the dream. She is determined to solve the mystery of the
reality, but she is not in the possession of knowledge and tools to do so.
The next character introduced to the viewer is a geometer. Among all presented
people, he is the one capable of understanding the laws of the repetition dream. His
curious nature encourages him to spend his days on measuring the angles of the buildings. The geometer also observes nature and listens to the sounds transmitted by the
city facilities. As the viewer realizes later, the man recognizes the music that the other
characters listen to in their car. The music in Goshima’s film takes the role of a medium connecting people lost in their dreams. Even though they do not know each
other, the repeated melody creates the connection between the protagonists’ stories
and the dimensions of the dream reality. Finally, following the sound and conducting
the research, the geometer comes out with his own philosophical hypotheses. He
establishes his theory by comparing the results of arithmetic30 with the photographs
he took. The surroundings visible on the pictures differs from what is perceived in
“reality”. The geometer understands that the relations between the buildings and
the geographical criteria have evaporated. As a result of the investigation, the man is
conscious of being captured in a dream but it does not make him powerful enough
to leave the world of repetition. The nightmare is gone, though the man is still imprisoned, as he has not discovered the way out yet. Having no more ideas of what he
should do next, the geometer chooses to sit on the bench and contemplate.
The next scene depicts the travelling couple striving to find their way through
tangled motorways. At the beginning they seem to enjoy the trip – they are admiring
high buildings and urban architectural sprawl. They listen to a calm (but continually repeated) song – the one that was transmitted to the geometer. The couple loses
their nerves when they try to use the map to find the best road to turn to. Suddenly
30

Ibidem.
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the camera depicts the man wandering through the city as he visits the bookstore.
He reaches for the car atlas and shows that on the map the motorway abruptly ends.
There is nothing beyond the boundary of the city, as the whole project has not been
finished yet. The viewer can assume that the couple, despite their efforts, will not be
able to find a proper way. They are caught in the repetition nightmare well known
from the popular culture31 but refreshed and presented in an experimental way.
The last characters imprisoned in the world of dreams are the graphic designers.
They decide to have a break from their work and they plan to leave their office to get
some refreshments. They have no sense of the passing of time as their movements are
presented in different tempos (normal, too slow or accelerated). What is more, one
of the men admits not to be able to tell the time, even though he works on a computer, so he should have access to such information. What is important, contrary
to other characters, the workers do not look for the answers and completely accept
their fate. When they decide to leave the office, they finally get lost among the staircases and even meet the wandering man. His sudden appearance distracts them, but
even then they are not capable of taking any action. Their lack of reflection on the
abnormal situation can be read as an analogy to the lives of Japanese office workers.
The author shows that many people participating in their daily routines are unable
to change their miserable conditions – as in the world of dreams.
The turning point for all characters imprisoned in dream of repetitions comes
when they, for the first time, notice the blue sky. The glimpse on the endless firmament brings back their memories and helps them understand the bizarre environment they were placed in. It is worth mentioning that in Japanese Buddhism the sky
(sora, 空), translated also into English as “void”, is connected to all things beyond
imagination and experience32. In this case the sky, perceived as a symbol, constitutes
the final proof for the lost characters, showing that they experience dream reality.
The woman searching for cat sees the sky reflected in her pocket mirror. The travelling couple finally reaches the end of the road where there is nothing but the endless,
blue space. The moment of understanding comes also to the wandering man when
his stroll up the winding staircase surprisingly ends up at the ground level, on the
playground. Here he encounters the geometer who presents his discovery of the time
and space suspension. The view of the sky appears in the playground scene symbolically – it is painted on the wall of the closest building.
All presented dreams of repetition lead to the place that is separated from the rest
of the city – the workroom where the creator accomplishes his project. During work
he listens to the same song that people heard vibrating in the city. It can be assumed
that this melody, treated by the dreamers as a mystery, is not unusual for the architect. Therefore more striking for the viewer can be the fact that people seen in the city
are represented by the paper-mâché figurines being in the possession of the creator.
31
32

The examples of the couple (or a protagonist) lost on the motorway can be found in John Carpenter’s movies or Stephen King’s horror novels.
C. Eliot Charles, Japanese Buddhism, London, New York 2005.
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The human-form models are stored in the box, resembling leaden soldiers in a child’s
room. It is also clear that the characters gathered in the strange city have no free will.
At the end of the conversation between the geometer and the wanderer, the first man
suddenly notices the train passing by, what makes him jump up and run towards the
machine to check where it is going. The next scene shows the architect of the city putting the figurine of the geometer away from the wanderer. The creator’s act, analyzed in
the context of “a dream of the other person”, can be understood as a preventive action.
The demiurge does not allow his prisoners to release themselves from his bonds.
What is more, the actions of the architect are unpredictable. In the final stage
of his project, when the maquette of the city is ready, he starts playing with the
figurines. The man forces his creations to face the fact that they are imprisoned in
a wicked dream. At the same time, though, he also tries to minimize their suffering
from the repetition. The demiurge decides to paint black the figurine of a cat and
place it in the city, giving hope back to the searching woman.
In the mentioned scene Goshima creates a very clear reference to the thought of
Chuag Chou, presented at the beginning of this paper. As Joel Vacheron indicates
in his article, the art of Kazuhiro Goshima contains a lot of influences of Zen philosophy, among which the most important part is connected with searching for the
immanent power that governs people’s existence33. The concept of Different Cities,
a place where the people dream their worst dreams of repetition, shows the artist’s
effort to present the answer on the screen.
Dream representation strategies
Questioning the procedures of recognition the dream from reality by human perception, Goshima presents his own choice of strategies introducing the world of abstraction
and irrational. As for Japanese author’s film the most important suspension is connected
with time, he uses acceleration and deceleration of the camera movement. He also underlines the fact that in Different Cities geographical criteria and the definition of urban
environment are no longer useful, as everything can change under the touch of the
creator. The characters are often filmed from the ground perspective what brings the uncanny atmosphere and the feeling of imprisonment among enormously high buildings.
Another important strategy used by Goshima is connected with the role of light
and shadow. The unreal atmosphere of the city occupied by dreamers is built by the
artificial radiance of the street lamps and indoor ceiling lighting. Sterile, clean walls
and pavements make the architecture look futuristic and inhospitable. By contrast,
the creator’s work room is bathed in a warm sunlight.
Finally, it is worth to mention the melody of the city. At the beginning of the film
the only sound accompanying the characters is a synthetic beeping tune that resembles the phone ring. Later on, when the geometer discovers the music on the playground, the repeated song comes back and appears in the car of the travelling couple
33

J. Vacheron, op. cit., p. 43.
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and at the creator’s workshop. It can be observed that when the geometer discovered
the melody, another truth about the dream world was unveiled to the characters.
This act can be perceived as a transmission of knowledge, which is beneficial to society, even though its members do not know each other. When it comes to the role
of sound, dialogues and monologues also play an important role in Goshima’s movie.
Every character expresses his disorientation in a different way. The author introduces
rather talkative characters (the geometer and the woman in the car), as well as the
ones who do not feel the need to produce words (the woman searching for the cat).
The ability to express the feelings through speech can be connected with the author’s
observation of the people’s reaction to the information overload. The wandering man
is only able to repeat simple questions, while the cat’s owner is overwhelmed by her
loss and unable to produce a sound.
Conclusion
As Joel Vacheron comments in his article, Kazuhiro Goshima questions the procedures stabilizing humans’ perceptions of urban reality. He also invites the viewer
to reconsider forms that govern our existence, among which the dreams play an
important part34. The director’s conception of the dream world, where people are
imprisoned in their repetition nightmares, also establishes an answer to a philosophical and religious question concerning the truth of reality. In his disturbing vision
the participants of the dream cannot understand the reality because they do not
know all procedures introduced by the creator. Their lack of understanding prevents
them from obtaining the “enlightenment”, so that they are bound to stay in the city.
Goshima created an unusual experimental film in which the complicated symbolic
meaning serves as a pretext to contemplate what is beyond the edge of the visible.
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Summary
Interchangeable dimensions of the Megalopolis.
The world of dreams in Kazuhiro Goshima’s film „Different cities”

The purpose of this article is to analyze Kazuhiro Goshima’s experimental film Different Cities in the context of the role of dreams in Japanese culture. Starting with the
presentation of the anthropological research concerning the most often repeated dreams in Japanese culture, the author describes the behavioral patterns of the characters and places them in the broader philosophical and religious context. The dream
world created by the director is presented in terms of the experiences of the people
imprisoned in the megalopolis where all relational and geographical criteria depend
on the imagination of the mysterious creator. The paper focuses on Goshima’s way
of presenting the dreams and the dreamers’ perceptions of the urban environment.

Katarzyna Kleczkowska

Szamański trans czy realna
podróż? Gryfy i Arimaspowie w wizji
Aristeasza z Prokonnezu
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Gdyby spytać przypadkowego przechodnia, jakie fantastyczne zwierzęta potrafiłby wymienić, bez wątpienia jednym z pierwszych okazałaby się postać gryfa. Owa
hybryda, znana współcześnie jako pół orzeł, pół lew, jest bohaterem niezliczonych
powieści młodzieżowych i fantastycznych, filmów animowanych i gier komputerowych, a przez setki lat pojawiała się również w malarstwie i rzeźbie. W naszym kraju
znana jest w szczególności na Pomorzu, gdzie od średniowiecza jest znaczącym symbolem w sfragistyce, numizmatyce i ‒ zwłaszcza ‒ heraldyce1.
Gdyby próbować dociec genezy tej postaci, poszukiwania należałoby rozpocząć
od świata greckiego, gdzie nazwa gryf (gr. γρύψ, gryps) pojawia się po raz pierwszy. Autorem, który według Greków wprowadził tę postać do tradycji literackiej
Zachodu, był niejaki Aristeasz z Prokonnezu2. Księga Suda (bizantyjski leksykon
z X w. n.e.) podaje, że był on autorem poematu Arimaspea w trzech księgach oraz
prozaicznej Teogonii3. Do naszych czasów zachowało się jedynie dwanaście wersów
pierwszego z tych dzieł – sześć w Chiliadach bizantyjskiego historyka Jana Tzetzesa
(XII w n.e.) oraz sześć w dziele O wzniosłości Pseudo-Longinusa (ok. I w. n.e.)4. To
1
2

3
4

Por. H. L. Kryśkiewicz, Recepcja symbolu gryfa na Pomorzu Zachodnim, „Przegląd Zachodniopomorski”
2014, nr 4.
O życiu Aristeasza wiemy niewiele. Księga Suda podaje, że żył on w czasach Krezusa i Cyrusa, czyli
w VI w. p.n.e. Herodot przesuwa jego życiorys znacznie dalej w przeszłość, na co najmniej dwa i pół
wieku przed powstaniem Dziejów, co oznaczałoby przełom VIII i VII wieku p.n.e. Wreszcie Strabon
twierdzi, że według niektórych Aristeasz miał być mistrzem Homera, a zatem żyć jeszcze w VIII w. p.n.e.
Współcześni badacze najczęściej zgadzają się z Księgą Suda, sytuując żywot Aristeasza w VI w. p.n.e.
lub nieco wcześniej, w VII w. p.n.e. Pewne jest jedynie to, że Prokonnezyjczyk żył (lub przynajmniej
istniał jako postać legendarna) przed czasami Herodota, od niego bowiem pochodzi najstarsza
wzmianka o tym poecie (por. Ἀριστέας [w:] Suda On Line: Byzantine Lexicography [on-line:] http://
www.stoa.org/sol-bin/search.pl?login=guest&enlogin=guest&db=REAL&field=adlerhw_gr&
searchstr=alpha,3900 [01.04.2015]; Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer, Warszawa 2005, 4.15;
Strabo, The Geography, trans. H. L. Jones, Cambridge, MA, 1917, 14.1.18).
Por. Ἀριστέας [w:] Suda On Line..., op. cit.
Por. J. D. P. Bolton, Aristeas of Prokonnesus, Oxford 1962, ss. 8 i n.
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właśnie w Arimaspei Prokonnezyjczyk miał opisać gryfy oraz sąsiadujący z nimi lud
jednookich Arimaspów, od którego pochodzi tytuł utworu. Inspiracją do jego napisania, jak podaje Herodot, miała być podróż na daleką północ, którą odbył poeta
pod natchnieniem Apollona5.
Aristeasz jest jednak znany nie tylko jako poeta, ale również jako „czarownik”
(γόης)6. W takich właśnie czarownikach Walter Burket dostrzega prototyp „greckiego
szamana”7, postaci zdefiniowanej przez Karla Meuliego w jego sławnym artykule Scythica. Meuli wysunął hipotezę, według której pod wpływem kontaktów ze Scytami
w tradycji greckiej pojawiło się kilka postaci czarowników i cudotwórców, którzy wykazywali szereg umiejętności zbliżonych do szamańskich8. Jednym z nich był Aristeasz, którego dusza ‒ jak podaje Księga Suda ‒ mogła w dowolnym momencie opuścić
ciało i do niego powrócić9, podobnie jak dusze szamanów. Na podstawie tej legendy
już w II w. n.e. platoński pisarz Maksymos z Tyru zasugerował, że podróż Aristeasza
na północ mogła mieć w rzeczywistości charakter duchowy10. Do podobnego wniosku doszła również część badaczy – przede wszystkim wspomniani już Meuli oraz
Eric Dodds ‒ według których postaci i wydarzenia opisywane w Arimaspei ujrzał
Aristeasz podczas szamańskiego transu11. Z tezą tą nie zgadza się James D. P. Bolton,
który w swojej obszernej monografii na temat postaci Aristeasza stara się dowieść, że
był on rzeczywistym podróżnikiem, a opisywani przez niego Issedowie i Arimaspowie mają swoje prototypy w autentycznych plemionach Syberii12.
Trudno dzisiaj jednoznacznie stwierdzić, czy Aristeasz w ogóle istniał i czy to właśnie on ‒ jak chcą starożytni pisarze ‒ był autorem Arimaspei. Tym trudniej wskazać,
czy odbył on rzeczywistą podróż na północ, czy też był szamanem, który postaci Arimaspów i gryfów ujrzał podczas transu. Warto jednak raz jeszcze przyjrzeć się postaci
Aristeasza oraz jego dziełu w takiej formie, w jakiej funkcjonowały one w tradycji greckiej ‒ analiza ta może bowiem przynieść ciekawe spostrzeżenia na temat kontaktów
starożytnych Hellenów z innymi kulturami i genezy wielu wyobrażeń, które znamy ze
świata greckiego. Dlatego celem niniejszego artykułu jest analiza starożytnego motywu wyprawy Aristeasza na północ, z naciskiem na te wątki, które świadczyłyby o szamańskim charakterze jego podróży. Szczególna uwaga zostanie również poświęcona
5
6
7
8
9
10

11
12

Por. Herodot, op. cit., 4.13–15.
Strabo, op. cit., 13.1.
W. Burkert, Γόης. Zum griechischen “Schamanismus”, “Rheinisches Museum für Philologie” 1962,
vol. 105.
Por. K. Meuli, Scythica, „Hermes” 1935, vol. 70, no. 2.
Por. Ἀριστέας [w:] Suda On Line..., op. cit.
Por. Maximus Tyrius, The Dissertations, t. 2, trans. T. Taylor, London 1804, s. 15; por. też: E. D. Philips,
The Legend of Aristeas: Fact and Fancy in Early Greek Notions of East Russia, Siberia, and Inner Asia,
„Artibus Asiae” 1955, no. 2, s. 162.
Por. K. Meuli, op. cit., ss. 153 i n; E. Dodds, Grecy i irracjonalność, tłum. J. Partyka, Bydgoszcz
2002, ss. 119 i n.
Por. J. D. P. Bolton, op. cit., s. 84.
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postaciom Arimaspów oraz gryfów jako głównym bohaterom Arimaspei. To właśnie
te postaci, znane z folkloru innych kultur na długo przed Prokonnezyjczykiem, mogą
pomóc w odpowiedzi na pytania od lat stawiane przez badaczy Aristeasza.
Analizę warto rozpocząć od najstarszego i najobszerniejszego źródła dotyczącego
Aristeasza ‒ fragmentu Dziejów Herodota:
Aristeas, syn Kaystrobiosa z Prokonnezu, poeta epiczny, opowiada, że natchniony przez
Apollona przybył do Issedonów i że za Issedonami mieszkali Arimaspowie, mężowie
o jednym oku; za tymi pilnujące złota gryfy, za tymi Hiperborejczycy, którzy sięgają aż
do morza [Oceanu Północnego – przyp. K. K.] [...]. Skąd pochodził Aristeas, który to
w wierszach opisał, już powiedziałem. Teraz wspomnę, co o nim słyszałem z opowiadania na Prokonnezie i w Kyzikos. Oto Aristeas, jak mówią, który żadnemu ze swoich
współziomków nie ustępował w zacności rodu, wszedł raz na Prokonnezie do wałkowni
i tam umarł; folusznik warsztat swój zamknął i wyszedł, aby o tym donieść krewnym
zmarłego. Kiedy wiadomość o śmierci Aristeasa rozeszła się już po mieście, zaprzeczył
jej pewien obywatel kyzikeński, który przybył z miasta Artaki i twierdził, że spotkał się
z nim na drodze do Kyzikos i rozmawiał. Ten więc uparcie trwał w swoim sprzeciwie,
a tymczasem krewni zmarłego zjawili się w wałkowni, zaopatrzeni w potrzebne rzeczy,
aby go pochować. Gdy jednak otwarto warsztat, nie było widać ani zmarłego, ani żywego
Aristeasa. Dopiero w siedem lat później zjawił się on na Prokonnezie i ułożył ów poemat,
który Hellenowie dziś nazywają arimaspejskim; a skoro go ułożył, zniknął po raz drugi.
Tak więc opowiada się w owych miastach. Następująca zaś rzecz, jak wiem, zdarzyła
się Metapontynom w Italii w dwieście czterdzieści lat po drugim zniknięciu Aristeasa,
o czym przekonałem się, zestawiając z sobą opowieści Prokonnezu i Metapontu. Metapontyni twierdzą, że sam Aristeas zjawił się w ich kraju i rozkazał im wznieść ołtarz dla
Apollona, a obok niego ustawić posąg, noszący nazwę Aristeasa z Prokonnezu; powiedział
bowiem, że Apollo przybył do ich kraju jako jedynych spośród Italiotów [Hellenów z Italii ‒ przyp. K. K.], a on, który teraz jest Aristeasem, towarzyszył mu; wówczas jednak, gdy
towarzyszył bogu, był krukiem. A skoro to powiedział – zniknął. Oni sami, mówią Metapontyni, posłali do Delf i zapytali boga, co oznacza ta zjawa. Pitia zaś kazała im słuchać
zjawy, bo lepiej na tym wyjdą. Oni więc przyjęli tę odpowiedź i spełnili polecenie. I jeszcze dziś stoi posąg, noszący imię Aristeasa, obok samego ołtarza Apollona, a dokoła niego
znajdują się drzewa wawrzynowe; ołtarz zaś wzniesiony jest na rynku. Tyle o Aristeasie13.

Centralnym punktem przytaczanej opowieści jest moment, w którym Aristeasz
umiera w warsztacie folusznika, a jego ciało znika. We fragmencie tym można odnaleźć dwa elementy, które świadczą o szamańskich umiejętnościach Aristeasza. Pierwszą z nich jest „zmartwychwstanie” poety lub też jego pozorna śmierć. Stanowi ona
charakterystyczny element szamańskiej inicjacji, kiedy to adept jest bliski śmierci
lub wygląda na martwego w wyniku choroby szamańskiej14. Co ciekawe, liczba lat,
na którą Aristeasz zniknął z Prokonnezu ‒ siedem ‒ również odgrywa znaczną rolę
w wielu społecznościach szamańskich. Tyle dni na przykład trwa inicjacja u Samojedów15. Jak jednak zauważa George Huxley, nie tylko szamani posiadają umiejętność
13
14
15

Herodot, op. cit., 4.13–15.
Por. M. Eliade, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, tłum. K. Kocjan, Warszawa 2011, s. 229.
Por. ibidem, s. 220.
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powstania z pozornej śmierci16. Może ona być wytłumaczona chociażby trudną do
zdiagnozowania chorobą Aristeasza, dającą poczucie śmiertelnego zdrętwienia.
Druga niezwykła umiejętność Aristeasza miałaby polegać na pokonaniu ogromnej odległości w niezwykle krótkim czasie, co jest właściwe dla szamanów ‒ w transie bowiem zarówno czas, jak i przestrzeń może zostać rozciągnięta bądź zawężona17. Zdaniem Huxleya cecha ta została jednak Aristeaszowi przypisana błędnie, na
podstawie mylnej interpretacji fragmentu o spotkaniu z mieszkańcem Kyzikos. Jak
stwierdził Karl Meuli, Aristeasz dotarł na wyspę Kyzikos z „cudowną prędkością”
(wunderbare Schnelligkeit), co miałoby być dowodem jego szamańskich umiejętności18. Tymczasem spotkanie Aristeasza z Kyzikeńczykiem nie musiało mieć miejsca na
drodze pomiędzy Artaką a Kyzikos (czyli około 30 kilometrów od Prokonnezu), ale
w samym Prokonnezie, w przystani lub w mieście, gdy Aristeasz dopiero co opuścił
warsztat, a Kyzikeńczyk właśnie w te okolice zmierzał19. Ponadto Huxley podkreśla,
że należy rozgraniczyć okres przed wyprawą poety na Północ od okresu, który nastąpił po niej. Sugeruje bowiem, że Prokonnezyjczyk nabył szamańsko-czarodziejskich
umiejętności dopiero po podróży do kraju Issedonów, gdzie szamanizm prawdopodobnie był praktykowany20. Oznaczałoby to, że poeta Aristeasz należał do „greckich
szamanów”, ale sama jego podróż nie miała charakteru duchowego, ponieważ przed
odbyciem wyprawy nie posiadał jeszcze żadnych nadnaturalnych umiejętności.
Tezie tej zdaje się przeczyć kolejne ważne źródło. Jak podaje Maksymos z Tyru,
sam Aristeasz utrzymywał, że jego podróż miała charakter duchowy:
Żył również w Prokonnezie filozof imieniem Aristeasz, w którego mądrość wszyscy
z początku wątpili, ponieważ nie miał on nikogo, kogo mógłby wskazać jako swego
nauczyciela. Na ów brak wiary znalazł on następujący sposób: powiedział, że kiedy jego
dusza opuściła ciało, natychmiast poszybowała w eter i okrążyła ziemie Greków i barbarzyńców, każdą wyspę, rzekę i górę, a kraina Hiperborejczyków stała się krańcem jego
podróży. Dodał, że podczas swojego lotu przyjrzał się wszystkim instytucjom prawnym, zwyczajom politycznym, charakterowi różnych regionów, zmianom powietrza,
przypływom i odpływom morza oraz źródłom rzek, a jego wgląd w rzeczy niebiańskie
był znacznie jaśniejszy niż w rzeczywistość poniżej. Aristeasz, dowodząc tego, znacznie
łatwiej zdobył uznanie niż Anaksagoras i Ksenofanes, czy ktokolwiek inny, kto pokazał,
w jaki sposób rzeczy istnieją. Ludzie nie w pełni zrozumieli, na czym polegał lot jego
duszy ani jakimi oczami wszystko to zobaczył, ale uznali, że dusza musi odbyć rzeczywistą podróż, aby dać prawdziwe świadectwo o każdej rzeczy21.
16
17
18
19

20
21

Por. ibidem, s. 152.
Por. A. Szyjewski, Szamanizm, Kraków 2005, s. 130.
Por. K. Meuli, op. cit., s. 157.
Por. G. Huxley, Aristeas and the Cyzicene, „Greek, Roman and Byzantine Studies” 1986, vol. 27, no. 2,
s. 152; por. K. Mikoś, Wiarygodność najstarszych przekazów greckich o Arimaspach i „ich” gryfach.
Aristeasz, Herodot i kwestia starego Prokonnezu [w:] Istoty hybrydalne i zmieniające postać w kulturach
europejskich i azjatyckich, red. K. Mikoś, K. Kleczkowska, Kraków 2015, s. 51.
Por. G. Huxley, op. cit., ss. 152 n.
Maximus Tyrius, op. cit., s. 15, tłum. własne ‒ K. K.
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Warto jednak zauważyć, że sam Maksymos nie utrzymuje, by dusza Aristeasza
rzeczywiście odbyła niebiańską podróż. Jako platonik wpisuje ten motyw w znany
sobie nurt obrazowania, sięgający czasów ucznia Sokratesa. Podkreśla wręcz, że „rzeczywisty” charakter podróży był dla Aristeasza jedynie argumentem, który miał mu
przynieść wiarygodność ze względu na początkowe odrzucenie jego filozofii. Świadectwo Maksymosa jest jednak niezwykle istotne z dwóch powodów: po pierwsze
Aristeasz okazuje się w nim nie tylko poetą i czarownikiem, ale również filozofem;
po drugie stanowi ono dowód na to, że w tradycji greckiej Prokonnezyjczyk uchodził
za czarownika jeszcze na długo przed odbyciem wyprawy, która zresztą miała być
najlepszym dowodem jego nadnaturalnych umiejętności.
Jak twierdzi Herodot, Aristeasz wyruszył w podróż z natchnienia Apollona, ów
bóg miał mu także zlecić pojawienie się w Italii dwieście czterdzieści lat po ostatnim
zniknięciu poety. Aristeasz miał już wcześniej towarzyszyć bogu, ale w postaci kruka,
zwierzęcia silnie kojarzonego zarówno z Apollonem, jak i szamanizmem. Również
Pliniusz Starszy pisał, że gdy dusza Aristeasza opuszczała ciało, przybierała formę kruka22. Apollo idealnie wpisuje się w legendę o Aristeaszu, jest bowiem postacią silnie
związaną z północą, a według niektórych źródeł jego rydwan miały ciągnąć właśnie
gryfy23. “Natchnienie przez Apollona” można jednak rozumieć także jako wejście
w trans – stan, który w archaicznej Grecji był kojarzony przede wszystkim z kapłanką
tego boga, Pytią. Możliwe zatem, że postać Apollona przypisano do Aristeasza później, tłumacząc w ten sposób jego nadnaturalne umiejętności.
Aby zrozumieć charakter podróży Aristeasza, należy także przyjrzeć się dziełu, które
miał spisać wkrótce po powrocie. Fragment zachowany u Pseudo-Longinusa nie zawsze
uważany jest za autentyczny24, zatem jedyny niebudzący większych wątpliwości cytat
z Arimaspei to ten, który możemy odnaleźć u Jana Tzetzesa. Brzmi on następująco:
Issedonowie chełpią się swoimi długimi włosami i powiadają, że od północy sąsiaduje
z nimi inny lud, licznych i znakomitych wojowników, bogatych w konie, owce i bydło.
Każdy z nich posiada tylko jedno oko na swoim urodziwym czole. Są oni gęsto owłosieni i najsilniejsi spośród mężów25.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Herodota Aristeasz dotarł do krainy
Issedonów, którzy sąsiadowali z Arimaspami, ci natomiast z gryfami; na samym krańcu ziemi mieszkali Hiperborejczycy. Maksymos podaje wprawdzie, że poeta w swej
duchowej podróży dotarł aż do Hiperborejczyków, wydaje się jednak, iż tym samym
chciał jedynie zaznaczyć, że Aristeasz dotarł aż na północ. Jak wynika z tych informacji i cytatu zachowanego u Tzetzesa, poeta nie widział Arimaspów, słyszał o nich
jedynie z opowieści przekazanych mu przez Issedonów. Wprawdzie w cytacie brak
22
23
24
25

Por. Pliny the Elder, The Natural History, trans. J. Bostock et al., London 1855, 7.73.
Por. Claudian, Panegyric on the Sixth Consulship of the Emperor Honorius, trans. M. Platnauer,
Cambridge, MA, 1922, 28.28–37.
Por. J. D. P. Bolton, Aristeas of Prokonnesus, Oxford 1962, ss. 8 i n.
Jan Tzetzes, Chiliades, cyt. za: J. Bolton, op. cit., s. 8 (tłum. własne).
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wzmianki o orlo-lwich hybrydach; na podstawie fragmentów zawartych u późniejszych autorów można wnioskować, że jednym z głównych tematów Arimaspei były
wyprawy tytułowego ludu do bogatej w złoto krainy gryfów. Wyprawy te kończyły
się zwykle walką z mitycznymi zwierzętami, określaną mianem grypomachii26.
W innym fragmencie Dziejów, Herodot zaznacza jednak, że opowieści o jednookich Arimaspach zostały przekazane Grekom przez Scytów, a nie przez Aristeasza:
Poza nimi [...] w górę, jak mówią Issedonowie, siedzą jednoocy ludzie i strzegące złota gryfy; od Issedonów przejęli to podanie Scytowie, a od Scytów my znów je wzięliśmy i nazywamy jednookich po scytyjsku Arimaspami, bo arima zwą Scytowie jedynkę, a spu oko27.

Berthold Laufer zauważył podobieństwo nazwy „Arimaspowie” do mongolskiego
äräm däk, oznaczającego „jednooki” – i na tej podstawie stwierdził, że Arimaspowie
byli w rzeczywistości jednym z mongolskich plemion28. Inną interpretację proponuje Michael Heaney. Sugeruje on, że Arimaspowie byli fantastycznym plemieniem,
znanym z mongolsko-syberyjskiego folkloru: ich nazwa miałaby pochodzić od wyrazu „ałmas”, który oznacza dzikiego i owłosionego człowieka, podobnego do yeti29.
Istotnie, gęste owłosienie jest – według fragmentu cytowanego przez Tzetzesa – jedną
z głównych cech Arimaspów. Motyw walki gryfów z owłosionymi ludźmi pojawia się
zresztą także na słynnym zwierciadle z Kelermes z VII w. p.n.e.
O Arimaspach wspomina również Aulus Gellius w Nocach Attyckich, opisując ich
jako lud zamieszkujący – wraz z kanibalami – najbardziej oddalone na północ części terytorium Scytów: „Ten sam obszar zamieszkują ludzie, którzy posiadają jedno
oko na środku czoła i zwani są Arimaspami, a wygląd ich jest taki, jaki poeci nadają
Cyklopom”30. Dla Strabona owo podobieństwo Arimaspów do cyklopów było nawet
dowodem na to, że Aristeasz żył przed Homerem i to własnie od Prokonnezyjczyka
aoida miał zaczerpnąć idę jednookiego ludu31. Należy jednak zaznaczyć, że Arimaspowie nie zawsze byli przedstawiani jako plemię okradające gryfy ‒ Lukan opisuje ich jako
lud, który pozyskuje kruszec bezpośrednio ze złotonośnych piasków32. Możliwe jednak,
że jest to wyłącznie próba racjonalizacji opowieści o gryfach przez samego Lukana.
Aby zrozumieć rolę, jaką w Arimaspei mogły odgrywać gryfy, należy wpierw przyjrzeć się genezie tej postaci w kulturze greckiej. Według Hugona Prinza motyw gryfa
o głowie ptaka miał się narodzić w Egipcie, skąd pomiędzy 2000 a 1500 rokiem p.n.e.
26
27
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Na temat rozwoju motywu grypomachii w literaturze i sztuce zob. K. Kleczkowska, Grypomachia –
walka gryfów z Arimaspami w źródłach starożytnych [w:] Istoty hybrydalne..., op. cit., ss. 19 nn.
Herodot, op. cit., 4.25–27.
Por. B. Laufer, Die Sage von den Goldgrabenden Ameisen, „T’oung Pao” 1908, no. 9, cyt. za:
E. D. Philips, op. cit., s. 173.
Por. A. Mayor, M. Heaney, Griffins and Arimaspeans, „Folklore” 1993, vol. 130, no. 1–2, ss. 53 nn.
Gellius, Noctes Atticae, trans. J. C. Rolfe, 1927 [on-line:] http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/
Roman/Texts/Gellius/home.html [01.05.2014], 9.4.6, tłum. własne ‒ K. K.
Por. Strabo, op. cit., 1.2.10.
Por. Lucanus, Pharsalia, trans. E. Ridley, London 1905, 7.756.
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został przejęty przez Hetytów oraz inne kultury starożytnego Bliskiego Wschodu.
Gryf typu hetyckiego miał następnie wtórnie wpłynąć na ewolucję wyobrażeń tej
hybrydy w Egipcie (w okresie Nowego Państwa), Asyrii, Fenicji oraz – najprawdopodobniej – kulturze minojskiej i mykeńskiej. Na terenie Mezopotamii powstały
z kolei dwie podobne do gryfa hybrydy, znane w literaturze pod nazwą lwa-gryfa oraz
węża-gryfa. Pierwszą z tych postaci charakteryzował tułów, głowa i przednie nogi lwa
oraz tylne nogi i ogon ‒ ptaka, natomiast drugą ‒ korpus i przednie łapy lwa, tylne
ptaka oraz głowa węża. Wizerunki tych dwóch hybryd wpłynęły na sztukę Hetytów,
Asyryjczyków oraz Persów. Wreszcie za pośrednictwem Iranu miały dotrzeć do Scytów i na tereny Syberii33.
W kulturze minojskiej i mykeńskiej znany był jedynie gryf o głowie orła, przedstawiany najczęściej z grzebieniem i poskręcanymi włosami, zapożyczony najprawdopodobniej od Hetytów. Szczególnie ciekawym znaleziskiem z późnej kultury mykeńskiej jest lusterko z około XII w. p.n.e., prawdopodobnie pochodzenia fenickiego,
znalezione w Enkomi na Cyprze. Stanowi ono pierwszy przykład motywu grypomachii w sztuce, chociaż przedstawiona na nim postać wojownika walczącego z gryfem
nie przypomina Arimaspa, ale przedstawiciela Szardów, należących do tak zwanych
Ludów Morza. Scena prawdopodobnie była wzorowana na wcześniejszych, babilońskich przedstawieniach pojedynku wojownika z lwem-gryfem. W archaicznej sztuce greckiej, podobnie jak minojskiej i mykeńskiej, znany jest wyłącznie gryf o głowie orła, z zakrzywionym (i z reguły szeroko otwartym) dziobem, długimi uszami,
pionowym guzem ponad oczami, puklami kręconych włosów oraz zakrzywionymi
skrzydłami. W sztuce Grecji klasycznej większość z tych elementów znika, pozostają
jedynie charakterystycznie wydłużone uszy, przejęte najprawdopodobniej z mezopotamskich przedstawień demonów34. W tym okresie szczególnie chętnie ukazywane są
na wazach sceny grypomachii. Co zaskakujące, w tych przedstawieniach Arimaspowie
nigdy nie są ukazywani jako jednoocy, ale jako zwykli mężczyźni, odziani w orientalne, bogato zdobione stroje, sugerujące ich odmienność od świata Greków35.
Zarówno wizerunek gryfa, jak i motyw jego walki z człowiekiem, był zatem znany
w świecie greckim na długo przed Aristeaszem – ani nie został wykreowany przez
samego poetę, ani też nie trafił do świata greckiego za pośrednictwem Scytów, ponieważ znacznie wcześniejsze są wpływy bliskowschodnie. Semickiego pochodzenia jest
także najprawdopodobniej sam termin „gryf ”, którego rdzeń grp- zapewne pochodzi od rdzenia krb wyrazu „cherub”36. Bolton zasugerował wprawdzie, że to właśnie
33
34
35
36

Por. H. Prinz, K. Ziegler, Gryps [w:] Paulys Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft,
tom 7, Stuttgart 1912, ss. 1902 i nn.; J. D. P. Bolton, op. cit., s. 86; E. D. Philips, op. cit., s. 172.
Por. J. D. P. Bolton, op. cit., s. 87 i nn.
Por. K. McDonald, The grypomachy in fourth-century Attic vase-painting, McMaster University, 1987
[praca magisterska].
Według innej teorii, wyraz γρύψ należałoby wywieść od przymiotnika γρυπός („zakrzywiony”,
„o haczykowatym nosie”) pochodzenia indoeuropejskiego – por. staro-górno-niemiecki wyraz
krump (J. P. Brown, Israel and Hellas, Berlin-Nowy Jork 1995, s. 85).
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Aristeasz wprowadził do greki termin gryps, zaczerpnięty z języka Issedonów, wydaje
się to jednak mało prawdopodobne. Zdaniem Boltona poeta mógł połączyć imię
stwora z azjatyckich legend z wyglądem istot już sobie znanych, czego dowodem
jest to, że w greckich tekstach często opisywany jest ze szczegółami wygląd gryfa,
co świadczyłoby o nieznajomości tej hybrydy przez przeciętnego greckiego czytelnika37. Nie dysponujemy jednak żadnymi dowodami na to, by w języku ludów protosarmackich istniało słowo zbliżone dźwiękiem do gryps, które oznaczałoby pewien
rodzaj zwierzęcia lub monstrum. Po drugie, wątpliwe jest, aby Grecy znali motyw
orło-lwa, a nie posiadali żadnego osobnego wyrazu na jego określenie.
Nie mamy zresztą pewności, czy Aristeasz był pierwszym, który opisał gryfa w literaturze – bardziej prawdopodobne wydaje się to, że tę postać spopularyzował38.
Pierwszym zachowanym dziełem, w którym pojawiają się gryfy, jest tragedia Prometeusz skowany Ajschylosa, w którym tytułowy bohater ostrzega Io przed zbliżaniem
się do “ostrodziobych niemych psów Zeusa, gryfów” oraz “armii jednookich jeźdźców Arimaspów, którzy mieszkają w pobliżu płynącej złotem rzeki Plutona”39. Opis
istoty podobnej do gryfa pojawia się także we wcześniejszym fragmencie Prometeusza
skowanego40. W rozmowie z Prometeuszem Okeanos opisuje swojego wierzchowca,
którym jest „czworonożny drapieżny ptak” (τετρασκελὴς οἰωνός), który z łatwością
przemierza przestworza dzięki swoim skrzydłom i który z radością powróci do domu,
by uklęknąć i odpocząć41. Istota ta pojawia się już wcześniej, podczas wprowadzenia
postaci Okeanosa, ale jest opisana jedynie jako drapieżny ptak, na którego skrzydłach
podróżuje ów bóg, nie używając wędzidła42. Zastanawiające jest, że w tym fragmencie
nie pojawia się termin „gryf ”. Być może w czasach Ajschylosa rozróżniano jeszcze
gryfa jako postać strażnika z dalekiej północy, walczącego z Arimaspami, od gryfa
wierzchowca bogów (lub ciągnącego ich rydwan). U późniejszych autorów obie te
postaci konsekwentnie określane są jako gryfy. Wyraźnie widać natomiast podział
źródeł na te, które opisują owe hybrydy jako zamieszkujące północ oraz te, które
uznają indyjski rodowód gryfów. O pierwszych, a więc wzorowanych na Arimaspei,
piszą oprócz Herodota między innymi Pliniusz Starszy43, Gajusz Juliusz Solinus44
37
38

39
40

41
42
43
44

J. D. P. Bolton, op. cit., s. 85.
Tradycyjnie przyjmuje się, iż pierwszeństwo należy do Hezjoda, ze względu na komentarz medycejskiego
scholiasty do fragmentu Prometeusza skowanego (830): „Hezjod był pierwszym, który opisał gryfy”. Nie
dysponujemy jednak żadnym starożytnym potwierdzeniem tego przypuszczenia (por. ibidem, s. 73).
Aeschylus, Prometheus Bound, trans. H. W. Smyth, Cambridge, MA, 1926, 803‒806.
Por. D. Miszczyński, Jednorożce, mantykory i gryfy w źródłach greckich i rzymskich [w:] Przerażające
czy osobliwe? Hybrydy, chimery i monstra w kulturach świata, red. M. Błaszkowska et al., Kraków
2013, ss. 12 i nn.
Por. Aeschylus, op. cit., 396–398.
Por. Aeschylus, op. cit., 288–289.
Por. Pliny the Elder, op. cit., 7.2; 10.70.
Por. Gaius Iulius Solinus, De mirabilibus mundi, 1895 [on-line:] http://www.thelatinlibrary.com/
solinus.html [15.04.2014], 15.22.
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oraz Pauzaniasz45. Gryfy indyjskie opisywali natomiast przede wszystkim Ktezjasz
z Knidos46 oraz Megastenes47.
Co ciekawe, opisując motyw grypomachii, Pliniusz zaznacza: „Pisało o tym wielu
autorów, wśród których najbarwniej Herodot oraz Aristeasz z Prokonnezu”48. Traktuje
on zatem Herodota i Aristeasza jako niemal równorzędne źródła opowieści o walce
Arimaspów z gryfami. Wydaje się to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że opis u Herodota jest szczątkowy, natomiast Arimaspea, skoro składała się z trzech ksiąg, musiała
tych informacji zawierać bez porównania więcej. Jako że inne źródła tekstowe na temat grypomachii są równie ubogie w szczegóły i schematyczne, Bolton wysunął wniosek, że Arimaspea nie znajdowała się już w katalogu Biblioteki Aleksandryjskiej i najprawdopodobniej zaginęła jeszcze w starożytności (fragment z Tzetzesa byłby zatem
jedynie pośrednim cytatem)49. Być może stanowi to wyjaśnienie zagadki związanej
z podziałem starożytnych autorów na tych, którzy postrzegają gryfy jako istoty związane z północą oraz tych, którzy za ich rodzimą krainę uważają Indie. Autorzy preferujący indyjskie pochodzenie gryfa prawdopodobnie nigdy nie zetknęli się z Arimaspeą.
Konkludując tę krótką charakterystykę Arimaspów i gryfów w kulturze greckiej, można stwierdzić, że istnieją solidne podstawy, by uznać tych pierwszych za
lud wzorowany bądź na rzeczywistym plemieniu (chociaż opisywanym w zupełnie
fantastyczny sposób przez sąsiadów) bądź na wierzeniach jednej z azjatyckich kultur.
Zgodnie z tą teorią, Aristeasz mógł odbyć rzeczywistą podróż na północ i zebrać
tamtejsze legendy, podobnie jak po nim Herodot. Równie prawdopodobna jest jednak teoria Herodota, wedle której opowieści o Arimaspach stopniowo przenikały na
grunt grecki pod wpływem kontaktów ze Scytami. W podobny sposób mogły do
Hellady trafić opowieści o gryfach, które były wprawdzie znane w Grecji na długo
wcześniej w postaci wizerunków, ale pod wpływem kontaktów ze Scytami nabrały
kształtu realnie istniejących zwierząt, zamieszkujących niezbadane tereny Północy.
Z drugiej strony postaci jednookich Arimaspów i potwornych strażników – gryfów – przywodzą na myśl także wizje szamanów, którzy w transie niejednokrotnie
udają się do krain leżących na krańcach świata lub znajdujących się pomiędzy światem żywych i umarłych. Opisywana przez Ajschylosa rzeka Plutona, obfitująca w złoto, może być zatem traktowana jako granica takiej mitycznej krainy. Wówczas gryfy
byłyby nie tyle strażnikami samego złota, co raczej owej ziemi.
Jak zatem należałoby zinterpretować życiorys Aristeasza? Sama postać wyraźnie
przejawia szamański charakter i należy do tej samej kategorii, co inni greccy czarownicy i cudotwórcy w rodzaju Abarisa czy Epimenidesa z Knossos. Mimo iż Herodot
45
46
47
48
49

Por. Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 1973, 1.24.6, 8.2.7.
Cytowany u Focjusza (Biblioteka, tłum. O. Jurewicz, Wrocław 2006, 72.46b) oraz Klaudiusza
Eliana (O właściwościach zwierząt, tłum. A. M. Komornicka, Warszawa 2005, 4.27).
Cytowany Flawiusza Arriana (Indica, trans. E. Iliff Robson, 1933 [on-line:] http://www.fordham.
edu/halsall/ancient/arrian-bookVIII-India.asp [01.05.2014], 15.1).
Pliny the Elder, op. cit., 7.2, tłum. własne ‒ K. K.
Por. J. D. P. Bolton, op. cit., ss. 25 i nn.

187

Katarzyna Kleczkowska

w swoim opisie zdarzeń, które nastąpiły wkrótce po „śmierci” Aristeasza w warsztacie
folusznika, nie wspomina o transie, informacje zawarte u Maksymosa z Tyru czy
w Księdze Suda wydają się jasno dowodzić, że według tradycji greckiej podróż poety
miała szamański charakter. Warto zauważyć, że Herodot w swoich Dziejach rzadko odnosi się do greckiej koncepcji duszy, metempsychozy czy transu – z opowieści
o poecie mógł zatem wybrać te wątki, które wydały mu się szczególnie ciekawe, ale
bez zgłębiania się w filozofię Aristeasza, którego to błędu nie powtórzył Maksymos.
Na postawie Maksymosa można by wnioskować, że Aristeasz był filozofem, który
już za życia zadbał o swoją legendę. Bardzo możliwe jednak, że na życiorys poety
z Prokonnezu znacznie później nałożyła się ‒ pochodząca spoza Grecji ‒ legenda
o sławnym szamanie i jego transowej wyprawie. Niezachowanie się Arimaspei utrudnia śledzenie poszczególnych wątków związanych z tą postacią. Mimo argumentów
Boltona historia o Greku, który odbył rzeczywistą podróż na Północ wydaje się najmniej prawdopodobna. Jego poemat znacznie łatwiej mógł powstać na podstawie
legend przenikających do świata greckiego za pośrednictwem innych kultur, przede
wszystkim Scytów. Gdyby Aristeasz był podróżnikiem, zapewne zawarłby w swoim
dziele informacje cenne dla późniejszych autorów ‒ nie wykluczając samego Herodota, który chętnie by się do nich odniósł.
Transowy charakter podróży samego Aristeasza nie wyjaśnia jednak wszystkich
wątpliwości związanych z gryfami i Arimaspami. Istoty te przypominają postaci spotykane przez szamanów w ich wizjach i być może był to główny powód skojarzenia
Arimaspei i jej autora z legendarną postacią szamana, co umożliwiło połączenie obu
życiorysów. Z drugiej jednak strony wątek grypomachii oraz same postaci Arimaspów wykazują spore podobieństwo do istot spotykanych w folklorze różnych kultur
pozagreckich i wraz z gryfami sięgają znacznie dalej w przeszłość niż życiorys Aristeasza czy pierwsze kontakty Greków ze Scytami. Geneza postaci gryfów i Arimaspów
wciąż pozostaje zatem zagadką, podobnie jak enigmatyczny był i jest życiorys jednej
z najciekawszych postaci w tradycji greckiej – Aristeasza z Prokonnezu.
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Summary
Shaman trance or real journey?
Griffins and Arimaspeans in the vision of Aristeas of Prokonnesus

The topic of this article is the life and work of Aristeas of Prokonnesus, an enigmatic
figure from the archaic Greek tradition. The text focuses on the discussion about
shamanistic abilities of Aristeas, especially the question if he went on his journey to
the North while being in a trance. The author also analyzes the figures of griffins and
Arimaspeans as the main characters of a poem called Arimaspea, that was believed to
have been written by Aristeas after his mysterious journey.

Andrzej Malik

Obrazy odurzenia – O micie
doświadczenia psychodelicznego
w kulturze wizualnej
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Poruszając się w świecie kultury wizualnej, łatwo natknąć się na obrazy, które z miejsca uznajemy za psychodeliczne. Jeśli coś posiada krzykliwe, neonowe kolory, zawiera
dużo szczegółów, a do tego gdzieś na obrazie znajduje się na przykład grzyb, to nie
silimy się na znalezienie innego przymiotnika. Ta etykieta jest tyleż łatwa do przylepienia, co zamykająca na dalszą interpretację. Warto jednak nie zatrzymywać się na
pierwszym wrażeniu. Ta charakterystyczna estetyka kryje w sobie bogactwo domagających się interpretacji symboli i nawiązań. Punktem wyjścia dla niej jest doświadczenie psychodeliczne, będące przedmiotem interesujących mnie obrazów. Nie ma
jednej definicji tego typu przeżyć, jednak najogólniej można przedstawić je jako „doznania psychosomatyczne polegające na wzmożonej wrażliwości sensorycznej oraz
znacznym pobudzeniu wyobraźni twórczej, fantazji”1. W kontekście interesującej
mnie estetyki chodzi niemal wyłącznie o stan po zażyciu narkotyków, nazywanych
inaczej psychodelikami lub enteogenami2. Na pozór doświadczenie psychodeliczne
jawi się jako coś chaotycznego i zabarwionego raczej negatywnie. Podobnie rozumiana jest przez Marię Gołaszewską szeroko pojęta sztuka psychodeliczna – to roboczy
termin, którym można określić na przykład malarstwo Alfreda Kubina czy Odilona
Redona. Jednak wśród ludzi nazywających siebie „psychonautami”3 postrzega się je
1
2

3

M. Gołaszewska, Estetyka pięciu zmysłów, Warszawa–Kraków 1997, s. 193.
Określenie to można wyprowadzić z greckich entheos ‘bóg w środku’ i gen ‘stawać się’. Łączący te dwa wyrażenia zwrot został powołany do życia przez grupę etnobotaników i mitoznawców (Carl A. P. Ruck, Jeremy
Bigwood, Danny Staples, Richar w Evans Schultes, Jonathan Ott i Robert Gordon Wasson) w tekście
Journal of Psychedelic Drugs z 1979 roku. W kontekście związku chemicznego nazwa ta oznacza substancję
generującą w człowieku boga ‒ por. P. Stafford, Psychedelic Encyclopedia, wyd. 3, Berkeley 1992, s. 8.
Termin powstały z połączenia greckich słów psychē‘ umysł, duch, dusza’ oraz naútēs ‘żeglarz, nawigator’, podobnie jak inne powstałe w podobny sposób wyrazy („kosmonauta”, „aeronauta” czy „argonauta”) wskazuje na przemierzanie jakiejś przestrzeni –w tym przypadku jest to przestrzeń umysłu,
możliwa do eksploracji niczym przestrzeń fizyczną. Po raz pierwszy określenia „psychonauta” użył
Ernst Jünger opisując Arthura Hefftera – żyjącego na przełomie XIX i XX wieku eksperymentatora z meskaliną, który również po raz pierwszy zidentyfikował i wyizolował tę substancję. Termin
ten bardzo szybko się spopularyzował i jest współcześnie używany przez entuzjastów doświadczeń
psychodelicznych. Używają go np. w tytułach zrzeszającego ich forum (psychonaut.com) czy
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zupełnie inaczej niż w głównym nurcie kultury – budowany jest obraz doświadczenia psychodelicznego, idący na przekór wiedzy potocznej. Jego podstawą są przede
wszystkim literackie narracje, jak Drzwi percepcji Aldousa Huxleya czy dwa eseje
– Narkotyki oraz Niemyte dusze Witkacego, oraz amatorskie raporty w formie internetowych dzienników4. Oprócz tego istnieje szeroki nurt muzyki psychodelicznej
(w nim mieszczą się między innymi odłamy, których celem jest odtworzenie odmiennych stanów świadomości), a także wizualność, która w tym eseju interesuje mnie
najbardziej. Wytworzyła ona kod wyróżniający się unikalnymi cechami formalnymi
i treściowymi. Obrazy, o których mowa, nie są wyłącznie wytworami profesjonalnych artystów; tworzą i rozprzestrzeniają je w internecie głównie amatorzy. Powstają
różnego rodzaju memy5 oraz obrazy zamieszczane na portalach dla artystów-amatorów. Rodzą się one w sieci, żyjąc dzięki udostępnianiu ich przez coraz to nowych
użytkowników. Na potrzeby eseju przyjrzę się memom z kilku popularnych blogów
oraz jednemu obrazowi zamieszczonemu na stronie internetowej artysty.
Kluczem do interpretacji będzie dla mnie pojęcie mitu. Jego związki z doświadczeniem psychodelicznym można postrzegać dwojako. Z jednej strony polegają one
na oprawianiu tego przeżycia w pewne ramy, a więc o jego mityzacji. Wizualność psychodeliczna, budując mit, posługuje się konkretnymi formułami, których odkodowaniem zajmę się w pierwszej części tekstu, szukając ich w warstwie formalnej obrazów.
Z drugiej zaś strony znajduje się interpretacja interesującej mnie treści w kontekście
znaczenia mitu dla tworzącej go społeczności. W dalszej części szkicu skupię się więc
na obrazie świata w psychodelicznym micie i jego wpływie na osoby, które nim żyją.
Psychodeliczne formuły
Istnieją pewne znaki, które bezpośrednio odwołują się do odmiennych stanów świadomości. Użycie ich w odpowiedniej kombinacji pozwala określić znak wizualny jako psychodeliczny na podstawie samych tylko kwestii formalnych. Znaki te można w uproszczeniu przedstawić jako związane z kolorystyką, ilością szczegółów i kompozycją obrazu.
Powstaje nowa jakość, która opiera się na prostszych elementach znaczących6. Istnienie
tych charakterystycznych znaków ujawnia również typową dla mitów formuliczność7:

4
5

6

7

amatorskiego filmu dokumentalnego Psychonauci (www.youtube.com/watch?v=R8tFyGxJMzc),
który opowiada o ich praktykach i światopoglądzie.
W Polsce istnieje specjalna witryna Neurogroove.info, na której użytkownicy mogą podzielić się
swoimi doświadczeniami.
Termin ten odnosi się do dowolnej porcji informacji (frazes, koncepcja, grafika czy film), rozprzestrzeniającej się pomiędzy powielającymi ją osobami za pośrednictwem sieci społecznościowych, komunikatorów czy forów internetowych. W niniejszej pracy skupiam się tylko na memach graficznych.
Taki metajęzyk nazywany jest wprost przez Rolanda Barthes’a mitem: „[…] mit to system szczególny,
ponieważ tworzy się wychodząc od łańcucha semiologicznego, który istniał przed nim: jest to wtórny
system semiologiczny” (R. Barthes, Mit i znak. Eseje, tłum. J. Błoński, Warszawa 1970, s. 31).
Pojęcie to będę rozumiał za Piotrem Kowalskim, odsuwając je od znaczenia językoznawczego ku definicji z folklorystyki, w której formuliczność oznacza powtarzalność pewnych tematów, motywów
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Il. 1 i 2. Autorzy nieznani, źródło: https://www.facebook.com/psychedelicspirituality?fref=ts [19.02.2016].
Ustawiczna powtarzalność realizacji podstawowych schematów czy formuł fabularnych
prowadzi do uogólnienia sensu, jaki przypisuje się tym schematom. Konstytuują one
wizję świata ujmowaną przez uniwersalną opozycję dobra i zła [...]. Formuły odsyłają
więc do mitów, realizujących „wyobrażenia kulturowe i wzorce archetypowe”8.

Pierwszą a zarazem najbardziej charakterystyczną formułą (znakiem) są ostre,
kontrastujące ze sobą kolory.
Ilustracje 1 i 2 nie przedstawiają zwykłych kotów, obrazy zostały bowiem przepuszczone przez estetyczny filtr. Pierwszy z nich zachowuje charakter klasycznego
memu internetowego, którego kot jest stałym elementem. Nieodłączny dla tego typu
wypowiedzi biały napis głosi (w wolnym tłumaczeniu): „DMT ?9 – tak! To zmieniło
moje życie”. Właściwie kolory są tu tym, co decyduje o psychodeliczności, łączą obraz z tekstem. Koty o zabarwionej tęczowo sierści odnoszą się do charakterystycznego
dla skutków niektórych enteogenów intensywnego postrzegania kolorów:
Podobnie jak kwiaty, [książki] przy każdym moim spojrzeniu rozbłyskiwały żywszymi barwami, głębszym sensem. Książki czerwone niczym rubiny; książki z agatu,

8
9

czy struktur kompozycyjnych w treści folkloru – por. P. Kowalski, (Nie)Bezpieczne światy masowej
wyobraźni. Studia o literaturze i kulturze popularnej, Opole 1994.
Ibidem, s. 40.
DMT (dwumetylotryptamina) – obecnie najsilniejsza substancja psychoaktywna znana człowiekowi,
występuje naturalnie w wielu roślinach, szczególnie Ameryki Południowej, gdzie jest wykorzystywana do obrzędów religijnych. Z punktu widzenia chemii jest to dwumetylowa pochodna tryptaminy
(dwumetylotryptamina) ‒ organiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym C12H16N2.
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akwamarynu, żółtego topazu; książki z lapis lazuli o tak intensywnym, nasyconym
wewnętrznym sensem kolorze, że zdawało się, iż za chwilę ulecą z półek, by bardziej
natarczywie narzucić się mojej uwadze10.

Jednak przy automatycznym odczytywaniu znaczenia nikt nie odwołuje się do
tekstów ani czyichś wspomnień. Skojarzenie następuje automatycznie: jaskrawe
kolory łączą się z psychodelicznością. Obydwa koty są jednak dalej tymi samymi
zwierzętami, co szczególnie pokazuje pierwszy obrazek ‒zwierzę ma na nim typowy dla ukazywanych w internecie kotów obojętny wyraz pyska, jednak nienaturalne
umaszczenie sierści sugeruje, że odkąd spróbowało DMT, nic już nie jest takie samo.
Drugiego obrazka nie da się interpretować w tak konkretny sposób. Jest to raczej
spontaniczna wariacja plastyczna używająca wielu psychodelicznych kodów.
Kolejny charakterystyczny znak wiąże się z ilością szczegółów na obrazie. Tłem
obrazka z drugim kotem jest wzór składający się z zagęszczonych kolorowych elementów. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku memu nr 3.
Wielobarwny wzór jest właściwie tematem tej ilustracji. Nie jest istotne, jak wygląda i co się na niego składa, ważne wydaje się samo horror vacui, które rządzi obrazem.

Il. 3. Autor nieznany, źródło: https://www.facebook.com/psychedelicspirituality?fref=ts [19.02.2016].
10

A. Huxley, Drzwi percepcji. Niebo i piekło, tłum. P. Kołyszko, Warszawa 1991, s. 13.
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Upodobanie do skomplikowanych struktur ma, podobnie jak kolorystyka, źródło
w zmianach percepcyjnych składających się na doświadczenia psychodeliczne. Jest
ono również wyrazem specyficznego dla kultury psychodelicznej stosunku do materii. Zmiany percepcyjne wywołane zażyciem substancji psychoaktywnych często
opisywane są jako nakładanie się skomplikowanych struktur na oglądane płaszczyzny. Walter Benjamin tak opisuje owe wzory w sprawozdaniu z eksperymentu z meskaliną: „Ornamenty delikatne niczym włos: także te wzory pochodzą ze świata tkanin”11. Przyglądając się temu aspektowi psychodelicznego kodu wizualnego, można
odnieść wrażenie, że istotne jest tutaj ciągłe powtarzanie się elementów oraz ich przekształcenia(jak na przykład odbicie lustrzane). Nabierają one wtedy zupełnie nowego
znaczenia, będąc odbierane nie tylko jako suma elementów, ale także jako zupełnie
nowa jakość: „Jednostkowe oznacza przede wszystkim niepodzielne, ale powtarzalność sprawia, że zaczynamy właśnie tę cechę lekceważyć […]. Rząd powtórzonych
oczu to już nie to samo, co oczy konkretnej osoby”12.
Mnogość elementów może przybrać formę fraktali. Przykładowo użycie ich na
ilustracji 3 nie nawiązuje bezpośrednio do odurzenia. Umieszczenie w obrazie tych
samopowtarzalnych form, wydaje się pewną drogą na skróty w przedstawieniu doświadczenia psychodelicznego. Wizje z fraktalem w roli głównej są częstym tematem raportów z narkotycznych podróży. Odniesienie do nich wydaje się szczególnie
wygodne z perspektywy opisu. Fraktale można zobaczyć bez odurzania się, co daje
pewien wgląd w naturę doświadczenia psychodelicznego. Teoria fraktali, brył geometrycznych powstałych z konkretnego matematycznego równania, pozwala nie tylko
odwzorować wizje, ale i zrozumieć ich naturę.
Bywa, że zagęszczenie elementów przybiera formę multiplikacji pewnych obiektów. Mogą to być oczy, grzyby, kartoniki z LSD czy tabletki ecstasy. Nieraz w jednym
przedstawieniu graficznym użytych jest jednocześnie wiele przedmiotów o specjalnym znaczeniu, w dodatku multiplikowanych. Obowiązuje tutaj ta sama zasada
maksymalnej redundancji, co przy komponowaniu tła, złożonego z fraktalnych ornamentów. Dobrym przykładem jest ilustracja 4 (wykonana zresztą pod pseudonimem
„Liquid Mushroom”),usiana oczami, grzybami, tabletkami i pigułkami w różnych
konfiguracjach. Tłem dla wszystkiego jest rozgwieżdżony kosmos.
Trzecią grupą formuł jest kompozycja symetryczna względem pionowej osi lub
wokół jednego punktu. W pierwszym przypadku oś symetrii obrazka jest wertykalna
i znajduje się na środku. Widać to na ilustracjach 3 i 4. Układ kompozycyjny sugeruje przekaz o specjalnym znaczeniu. Teoria projektowania architektonicznego wyróżnia ‒ mówiąc za Juliuszem Żuławskim ‒ formy odznaczające się symetrią jako formy spoiste, które już od czasów antycznych były traktowane jako doskonalsze: „[...]
11
12

W. Benjamin, O haszyszu. Teksty literackie, zapiski, materiały, tłum. E. Drzazgowska, Warszawa
2010, s. 213.
E. H. Gombrich, Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej, tłum. D. Folga-Januszewska,
Kraków 2009, s. 151.
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jakkolwiek nie da się zaprzeczyć istnienia w człowieku tendencji do form
spoistych”13. W architekturze układ
symetryczny, przynajmniej do XX wieku, zarezerwowany był dla budynków
sakralnych lub reprezentujących władzę świecką. Również stosowana przez
Ernsta H. Gombricha psychologia percepcji14 przyznaje, że symetria osiowa
jest przez człowieka uprzywilejowana
podczas procesu postrzegania:
W symetrii obustronnej oś
centralna stanowi „magnes dla
oczu”, ponieważ jest to jedyny
obszar, który z definicji nie jest
w układzie powtórzony. Zamiast
się miotać w obie strony, nasze
fantastyczne urządzenie pozostaje zawieszone między dwoma
równymi sobie obszarami zainteresowania i lokuje się w punkcie,
gdzie ma najwięcej danych15.

Il. 4. Jaspar Richard, Innerspace, źródło:
http://liquid-mushroom.deviantart.com/
art/Innerspace-420495315[19.02.2016].

W sztukach plastycznych osiowość odnosi się wprost do sacrum, tak jak w przypadku
malarstwa religijnego, w tym prawosławnych ikon. O ile porównywanie internetowych memów do ikon wydaje się niestosowne, to już malarstwo Alexa Greya posiada
pewne ich cechy. Użycie układu symetrycznego jest zabiegiem mającym na celu sakralizację doświadczenia psychodelicznego w oczach odbiorcy.
Kompozycja punktowa pojawia się w nawiązaniach do podróży (ilustracja 5)
i służy wtedy przedstawieniu tunelu.
Symetria względem punktu ma znacznie szerszy zakres znaczeniowy. Ponieważ
kultura Azji Wschodniej stanowi stały repertuar wizualności psychodelicznej, swoje
miejsce w niej zajmuje również mandala16. Jej podstawową cechą formalną jest symetria
13
14
15
16

J. Żuławski, O budowie formy architektonicznej, Warszawa 1962, s. 21.
W cytowanej książce Gombrich bada wpływ mechanizmów postrzegania na tworzenie i odbiór
sztuki dekoracyjnej.
E. H. Gombrich, op. cit.s. 126.
W sanskrycie słowo mandala oznacza koło. W psychologii i w praktyce religijnej określa ono obrazy w kształcie koła, które mogą być narysowane, namalowane, wyrzeźbione lub tańczone. Tego
rodzaju struktury można znaleźć na przykład w buddyzmie tybetańskim, a owe okrągłe wzory
w figurach tanecznych występują w klasztorach Derwiszy. Jako zjawisko psychiczne pojawiają się
spontanicznie w snach, towarzyszą niektórym konfliktom i przypadkom schizofrenii. Bardzo często
zawierają czwórkę albo wielokrotność czwórki w postaci krzyża, gwiazdy, ośmiokąta, kwadratu itd.
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względem środka. W psychologii Carla Gustava Junga mandale są narzędziami poznania nieświadomych warstw psychiki:
Mandale są jak gdyby samoszkicami niejasno wyczuwalnych zmian, zachodzących
w tle, które dostrzega wyłącznie „odwrócone oko”, a uwidocznione zostają za pomocą
ołówka i pędzla takimi, jakimi są, niezrozumiałymi i nieznanymi. Obraz przedstawia
określony ideogram treści nieświadomych17.

Obcowanie z nimi to podróż w głąb siebie (dosłownie, bo były przez Junga wykorzystywane jako pomoce terapeutyczne18), czyli są tym, czym jest podróż psychodeliczna
według jej entuzjastów. Wiele obrazów przypomina mandale utworzone z wyodrębnionych wcześniej przeze mnie obiektów znaczących.
Ujmując rzecz ogólniej, można uznać powyższe elementy formuliczne za znaki,
które składają się na narrację w obrazach. Szczególnie widać to w ilustracji 4, gdzie
mamy do czynienia z niemal wszystkimi powyższymi elementami. Znaczenie powstaje poprzez wzięcie w całość poszczególnych znaków i utworzenie metajęzyka. Innerspace mieni się wszystkimi kolorami tęczy – dzięki multiplikacji elementów obraz
przypomina jeden wielki ornament, kompozycja jest symetryczna z dwiema osiami
symetrii, a całość zbudowana została z przedmiotów znaczących (grzyby, oczy itd.). Mit posługuje się
tymi wszystkimi elementami, budując z dostępnych znaków metajęzyk,
którego tematem jest doświadczenie
psychodeliczne.
Przy okazji analizy formalnej
psychodelicznej wizualności nie
sposób nie wspomnieć o otaczającej ją aurze kiczu. Objawia się on
szczególnie w braku umiaru podczas
stosowania składowych znaków, Ten
typ obrazowania zdaje się jednak celowo nie przejmować ani decorum,
ani dobrym smakiem. Jako fenomen
Il. 5. Autor nieznany, źródło: https://www.facebook.
wyrastający z kontrkultury traktucom/psychedelicspirituality?fref=ts [19.02.2016].
je niestosowanie się do kanonów

17
18

W alchemii spotykamy ten motyw w formie quadratura circuli. Por. C. G. Jung, Mandala. Symbolika człowieka doskonałego,tłum. M. Starski, Poznań 1993, s. 1.
Ibidem, s. 56.
Doświadczenia dowiodły już i zrozumiałe jest to, że obrazy tego rodzaju w pewnych okolicznościach wywierają ogromny terapeutyczny wpływ na swoich autorów, gdyż często przedstawiają efekty bardzo śmiałych prób zobaczenia i połączenia niedających się pogodzić sprzeczności oraz scalenia
tragicznych rozszczepień (por. ibidem, s. 4).
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estetycznych jako formę własnego języka, będącego sprzeciwem wobec istniejącego
porządku również na poziomie estetyki.
Zanurzenie w mit
W pierwszej części tego eseju mit był dla mnie pojęciem z zakresu semiotyki, Barthes’owskim metajęzykiem. Ma on jednak również inny wymiar niż tylko struktura
znaczenia. W swoim archaicznym sensie mit jest szczególnego rodzaju opowieścią.
Mówiąc o początkach świata, panteonie istot nadprzyrodzonych czy podróży bohatera
kulturowego, dotyka najważniejszych pytań, jakie ludzka umysłowość potrafi sformułować. Jednak mit nie jest jedynie opowieścią, która dezaktualizuje się na rzecz wiedzy
naukowej. Znane ze starożytności klasyczne mity mogą przybierać nowe formy i istnieć
we współczesnym świecie. Na tej zasadzie Joseph Campbell dostrzega wariacje mitów
podróży inicjacyjnej w Gwiezdnych Wojnach, a Mircea Eliade znajduje mity w ideologiach politycznych19. Mity, jako zjawisko powszechne dla każdej kultury, odpowiadają
na fundamentalne pytania dotyczące natury wszechrzeczy, które od zawsze nurtowały
człowieka. Cel ten przyświeca również nauce, jednak zadaje ona pytania w sposób,
który spycha mit w sferę myślenia irracjonalnego. Mit posługuje się językiem niedyskursywnym, nie respektuje ciągów przyczynowo-skutkowych. Jednak na swój sposób wyjaśnia on świat na poziomie, którego naukowe rozumowanie nie jest w stanie
uchwycić.W ten sposób Paul Ricœur interpretuje mity dotyczące zła jako wyjaśnienia
przejścia między pierwotną niewinnością człowieka a współczesnym mu, wszechobecnym złem20. W tym sensie mity pełnią w życiu człowieka wyjątkową rolę: „Nie są one
zatem już dłużej fałszem, iluzją czy też ucieczką od rzeczywistości (choć nimi również
bywają). Ale sposobem, w jaki człowiek doświadcza relacji z rzeczywistością”21.
Szczególnym typem mitu jest inicjacyjna podróż bohatera, której rdzeniem jest
w tradycyjnych kulturach obrzęd przejścia:
„Obrzędy przejścia” z reguły zakładają symboliczne wyłączenie jednostki ze struktury
społecznej na pewien czas, poddanie jej pewnym próbom, kontakt z demonicznymi
siłami poza społecznością, rytualne oczyszczenie i powrót do „społeczności”, tyle że do
innej „części”, z innym statusem itp.22

Podróż jest stałym elementem niemal każdej narracji o doświadczeniu psychodelicznym. Po pierwsze samo przeżycie jest nazywane potocznie podróżą (ang. tripping).
19
20

21
22

Chodzi o marksizm, ideologię komunistyczną i narodowy socjalizm –por. M. Eliade, Mity współczesnego świata,tłum. J. Kocjan, „Znak” 1988, nr 9, ss. 42‒54.
„Czymś jeszcze bardziej fundamentalnym dla mitu jest, że chce dotknąć zagadki człowieka mianowicie rozdźwięku występującego pomiędzy podstawową dla człowieka rzeczywistością – stanem niewinności, statutem stworzenia, istotnością – a jej aktualną odmianą gdzie jest on zbrukany grzeszny,
winny” (P. Ricœur, Symbolika zła,tłum. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa 1986, s. 155).
I. Błocian, Psychoanalityczne wykładnie mitu,Warszawa 2010, s. 485.
E. Mieletiński, Poetyka mitu, tłum. J. Dancygier,Warszawa 1981,s. 281.
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Po drugie podpisy, chociażby
pod ilustracją 5, sugerują udanie
się w inne miejsce. Napis głosi
w wolnym tłumaczeniu: „zachowaj spokój i wejdź w pustkę”; jest
to jeden z wariantów popularnego
memu zawierającego tę samą sentencję. Według teoretyków zażywanie psychoaktywnych substancji było nie tylko metaforycznie
rozumianą wędrówką duchową. Il. 6. Autor nieznany, źródło: https://www.facebook.com/
W skrajnych wersjach, jak cho- psychedelicspirituality?fref=ts [19.02.2016].
ciażby w teorii Terence’a McKenny’ego, była to podróż w sensie dosłownym23. Dobrze obrazuje to dość popularny
obrazek (ilustracja 6) będący parodią atlasu grzybów.
Pod rysunkiem jednego z gatunków widnieje symbol samolotu. Przekaz jest bardzo prosty. Awiacja po zażyciu grzyba z rodzaju Psilocybe jest czymś tak oczywistym
jak otrucie się muchomorem czy jadalność pieczarki. Współczesna podróż psychodeliczna jest interpretowana w ciągłości z doświadczeniem szamana w kulturach pierwotnych, które wiązało się z lotem lub zstąpieniem do świata podziemnego24.
Samo jednak nawiązanie do podróży nie wystarcza, aby uznać te doświadczenia
za motyw mityczny. Warto przyjrzeć się temu, jaki cel miałaby mieć podróż w rozumieniu mitu według Josepha Campbella:
Jest pewien typ mitu, który można by nazwać pogonią za wizją, poszukiwaniem najwyższego dobra, jakieś wizji, przybierającej taką samą formę w każdej mitologii.[...]
Opuszczasz świat, w który żyjesz, i odchodzisz – zagłębiasz się w jakąś otchłań albo
wędrujesz gdzieś daleko, albo wspinasz się gdzieś wysoko25.

Podróż bohatera, która jego zdaniem jest rdzeniem mitów w ogóle, posiada szczególny sens. Nie jest nim wyłącznie dotarcie do celu, jakim byłoby złote runo czy święty
Graal ‒ skutkiem podróży jest powrót do świata z trofeum. Może nim być skarb materialny, przemiana wewnętrzna albo wiedza: „[...] wędrówka bohatera [...] przebiega
zawsze według schematu zawartego w opisanym wyżej jądrze mitu, obejmując trzy
etapy: odsunięcia się od świata, dotarcia do źródła mocy i krzepiącego życie powrotu”26. W podróży bohatera chodzi o opuszczenie terenu znanego, udanie się w obszar
nieznany i szczęśliwy powrót ze zdobyczą. W tym sensie podpis pod obrazkiem z ko23

24
25
26

Terence Kemp McKenna – etnobotanik, filozof, pisarz i popularyzator używania psychoaktywnych
roślin. Według niego doświadczenie psychodeliczne to dosłowne przeniesienie się świadomości
w inny wymiar.
Por. J. S. Wasilewski,Podróże do Piekieł,Warszawa 1985.
J. Campbell, Potęga mitu,tłum. I. Kania, Kraków 2013, s. 148.
Idem, Bohater o tysiącu twarzy, tłum. A. Jankowski,Poznań 1997, s. 37.
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tem (ilustracja 1) nabiera nowego znaczenia. Chodzi o doświadczenie, które zmieniło życie, albo, jak w przypadku ilustracji
3, pokazało odpowiedzi na nurtujące ludzkość pytania. Podpis pod obrazkiem głosi: „Pokazuje ci odpowiedź na wszystko,
a potem nie pozwala ci zapamiętać niczego, żebyś mógł o tym spójnie opowiadać”.
Schemat memu jest bardzo klasyczny.
Pierwszy człon informuje, natomiast ten
znajdujący się niżej odkrywa sprzeczność,
hipokryzję, paradoks. Obrazek bardzo
dobrze współgra z podpisem, bo zawarte
w nim wzory są abstrakcyjne i nie przekazują żadnej konkretnej treści. Jak wykazałem wyżej, ważny wydaje się być sam fakt
użycia skomplikowanego ornamentu oraz
nadająca sakralnego wydźwięku kompozycja symetryczna. W podobnej stylistyce Il. 7. Autor nieznany, źródło: https://www.facebook.
utrzymany jest kolejny obrazek (ilustracja com/psychedelicspirituality?fref=ts [19.02.2016].
7), który nakazuje „skonsultować się z szyszynką”.
Według funkcjonującej wśród psychonautów legendy to właśnie w szyszynce jest wytwarzana halucynogenna substancja DMT. W przedstawionym na ilustracji 7 obrazku
ten ludzki gruczoł występuje jako coś, z czym należy się konsultować, czyli do czego należy udać się, aby uzyskać jakąś wiedzę. Doświadczenie psychodeliczne ma więc wszelkie
funkcje i następstwa podróży bohatera. Sama działalność Terence’a McKenny’ego może
być wpisana w ten schemat. Cykliczne zażywanie przez niego psychoaktywnych grzybów i roślin poskutkowało niezliczonymi sympozjami, wykładami i książkami, w których opowiadał o swoich doświadczeniach i o tym, co jego zdaniem mogą one wnieść do
ludzkiego życia. Podróż psychodeliczna to dla niego coś w rodzaju polowania:
Moje własne podejście do psychodelików, zanim zdałem sobie sprawę że możesz nimi
uratować świat, kiedy po prostu myślałem że to jest po prostu… coś jak odkrywanie
samego siebie. To było dla mnie coś dobrego do generowania pomysłów. Tak naprawdę
nie lubię słowa „generować”, ponieważ nie generujesz ich. Polujesz na nie. Wsiadasz
do swojej łódeczki, wiosłujesz w ciemną wodę, czekasz. Zarzucasz sieci i czekasz. […]
Ale czasami, i to jest warte łowienia całe życie, czasami wpadnie w sieć coś, co jest nie
tak małe, że aż trywialne ani nie tak duże, aby było niezrozumiałe. Ta idea może być
w końcu z trudem wyłowiona i przywieziona do domu. […] Wszystkie wielkie pomysły wzięły się z interakcji z tymi roślinami27.
27

Źródło w języku angielskim, tłum. własne. A Psychedelic Point of View ~ Terence McKenna [on-line:]
https://www.youtube.com/watch?v=_NclGeWlkrY [19.02.2016], cytowany fragment od 1:43.
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Co znamienne, autor Bohatera o tysiącu twarzy sam stwierdził, że zarówno doświadczenie przy użyciu narkotyków, jak i doświadczenie mistyczne polegają na zanurzeniu
się: „narkoman topi się w wodzie w której mistyk pływa swobodnie”28. Woda symbolizuje nieświadomość, siedlisko archetypów, które są dla niego, idąc za Jungiem, „wspólnym dla mitów zasobem idei”29. Podążając tym tropem oraz za wskazaniami przekazów
wizualnych doświadczenie psychodeliczne jest niejako zanurzeniem w mityczną materię. Podróż po trofeum wpisuje się w to, co Ricœur nazywa „dramatycznym paradygmatem mitu”, oznaczającym przywołanie utraconego przez człowieka stanu pierwotnej
szczęśliwości – dla psychonautów jest to stan śmierci ego i poczucia jedności ze światem.
Powrót do tego uczucia jest możliwy jedynie w toku zmagań herosa, o których traktuje
mityczna opowieść: „Mit jedynie intencjonalnie przywraca całkowitość; człowiek właśnie dlatego, że tę całkowitość utracił, powtarza ją i naśladuje poprzez mit i rytuał”30.
Analiza przebiegu odmiennych stanów świadomości nie ujawnia jedynie schematu mitycznego w strukturze narracji. Pokazuje ona również, że funkcje, jakie pewna grupa ludzi mu przypisuje, można dosłownie odnieść do funkcji, jakie według
Campbella pełnią mity. Amerykański mitoznawca wyodrębnił cztery główne funkcje
mitu, które można sprowadzić do: mistycznej, kosmologicznej, socjologicznej i pedagogicznej. Ślady każdej z nich można znaleźć, analizując psychodeliczne przekazy
wizualne: „Pierwsza jest mistyczna: gdy uświadomisz sobie, jakim cudem jest wszechświat i ty sam, i gdy odczuwasz lęk wobec tej tajemnicy”31. Chodzi tutaj o doświadczenie, które fenomenologia religii rozpoznaje jako mysterium tremendum – tajemnica pełna grozy. Łatwo można odnaleźć wiele obrazków pokazujących taki właśnie
wymiar psychodelicznej podróży. Najbardziej przemawiający do wyobraźni jest mem
z sową (ilustracja 8), która, z rozchylonymi do granic możliwości źrenicami, czeka na
odkrycie tajemnicy, mówiąc:
„myślę, że zaczyna wchodzić”. Znaczy to, że zaczynają
się pierwsze objawy zażycia
substancji.
Psychodeliczne doświadczenie jest czymś, o czym
później trudno składnie
mówić (ilustracja 3). Komunikaty wizualne odnoszą się
też do skrywającego tajemnicę świata realnego– środki
Il. 8. Autor nieznany, źródło: https://www.facebook.com/psypsychoaktywne umożliwiają
chedelicspirituality?fref=ts [19.02.2016].
odkrycie jego zupełnie innej
28
29
30
31

J. Campbell, Potęgamitu…, s. 33.
Ibidem, s. 68.
P. Ricœur, op. cit. s. 159.
J. Campbell, Potęgamitu…, s. 50.
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natury. Rysunek porównujący kroplę wody z kroplą kwasu (ilustracja 9)
jest nie tylko egzemplifikacją niezwykłości środka
chemicznego ‒ wskazuje
również na nieznany świat
kryjący się w zwykłej kropli płynu.
Liczne obrazy odwołujące się do kosmosu sugerują tajemnicę. Podróż
psychodeliczna ma być eksploracją przestrzeni umysłu, która jest w tej narracji
Il. 9. Autor nieznany, źródło: https://www.facebook.com/
tożsama z wszechświatem,
psychedelicspirituality?fref=ts [19.02.2016]
a więc nieskończona i pełna
nieodgadnionych tajemnic, miejsc i istot. Nieprzypadkowo uczestnicy tych podróży nazywają siebie psychonautami.
„Druga funkcja jest wymiarem kosmologicznym, tym, z którym ma do czynienia
nauka; ukazuje ci kształt wszechświata, ale w taki sposób, że znów dostrzegasz w nim
tajemnicę”32. Dostęp do ostatecznego sensu wszechświata ma być uzyskany za pomocą
środków psychoaktywnych (ilustracja 3). Oczywiście wiedza ta nie jest później możliwa do wyartykułowania. Chodzi bardziej o doświadczenie uczucia, że ostateczny sens
istnieje w tej jednej chwili, kiedy wszystko wydaje się być na swoim miejscu. Jednak
w przypadku kultury psychodelicznej wiedza o naturze wszechświata wydaje się mniej
istotna niż samo przeżywanie go, czego znakomitym przykładem jest mem z małpką
(ilustracja 10). Kieruje on cały potencjał odmiennych stanów świadomości na obserwację i doświadczenie. Jest to obrazek, który łączy dwie poprzednie funkcje mitu
u Campbella (mistyczną i kosmologiczną) z pozostałymi, zorientowanymi społecznie.
„Trzecia funkcja jest socjologiczna, polega na podtrzymaniu i uzasadnianiu pewnego porządku społecznego”33. W przypadku mitu doświadczenia psychodelicznego
ta funkcja ma charakter negatywny. Polega na kontestowaniu istniejącego porządku
i proponowaniu zupełnie innego. Powodem jest brak akceptacji ze strony społeczeństwa i systemu prawnego większości krajów świata dla zmieniających świadomość
środków chemicznych. Wspominany mem z małpką (ilustracja 10) jest niejako manifestem, który ma na celu odwrócenie postrzegania substancji psychodelicznych wśród
głównego nurtu kultury. By uchwycić pewne uproszczone postrzeganie przez społeczeństwo substancji psychoaktywnych, warto przyjrzeć się obrazom przedstawiającym
je w negatywny sposób, stanowiących następnie punkt wyjścia dla narracji pozytywnej.
32
33

J. Campbell, Potęgamitu…, s. 50.
Ibidem, s. 50.
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Ilustracja 11 przedstawia ręcznie wykonane pudełko na papierosy nawiązujące
do grafik z czasów wojny z narkotykami
w USA w latach 70. XX wieku.
Przedstawia kobietę i mężczyznę siedzących przy stole;mężczyzna wstrzykuje coś kobiecie. Tło obrazka jest ciemne
i pesymistyczne, a rozmieszczone na całej powierzchni rysunku słowa sugerują
zgubne skutki zażywania marihuany. Jeśli by szybko przejść wzrokiem z ilustracji 11 do małpki z ilustracji 10, można
odczuć prawdziwe zdezorientowanie.
„Chcę tylko się odurzyć [w oryginale
get high nie ma pejoratywnej konotacji],
patrzeć w gwiazdy, rozmawiać o wszechświecie i takich tam”, mówi maleńki hu- Il. 10. Autor nieznany, źródło: https://www.facebook.
com/Retardedspacemonkey/?fref=ts [19.02.2016].
manoid spoglądający w górę z ufnością
i szczyptą lęku. Istotą tego memu jest
wywołanie specyficznych emocji, które
mają uwiarygodnić pozytywną narrację
na temat odurzenia narkotycznego. Budowany jest w ten sposób mit, który co
prawda nie ustanawia nowego porządku
społecznego, ale sprzeciwia się istniejącemu i zarysowuje alternatywę. Chodzi
o patrzenie i rozmawianie o kosmosie.
Nowy porządek ma być czysty, wolny od
ocen moralnych, pierwotny jak małpka, ale tak jak ona bezbronny i będący
w stanie ciągłego zagrożenia. Ten szczególny mem odnosi się również do czwartej funkcji mitu.
„Funkcja pedagogiczna: w jaki sposób żyć po ludzku w każdych okolicznościach”34. Mit związany z doświadczeniem psychodelicznym oferuje pewną Il. 11. Autor ilustracji nieznany, autor przedmiotu:
che655, Vintage Marijuana Marihuana Poster
bardzo konkretną zdobycz z odbytej poCigarette Case Wallet Business Card Holder pulp
dróży – specyficzne nastawienie do świaweird anti drug [on-line:] https://www.etsy.com/
ta. Jest to odwrócenie się od tego, co
listing/102974464/vintage-marijuana-marihuanawyuczone przez proces socjalizacji. Na
-poster?ref=market [19.02.2016].
34

J. Campbell, Potęgamitu…, s. 51.
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ilustracji 12 opakowanie z LSD stylizowane jest na
paczkę papierosów.
Duży, smutny napis który informuje zwykle
o skutkach palenia tytoniu, tym razem ostrzega: „podróżowanie otwiera twój umysł na myśl, że wszystko,
co wiesz jest nieprawdziwe”. Płynące z tego przykazanie każe odrzucić wszystko, czego jednostka się nauczyła. W zamian proponuje ustami małpki postawę
afirmacji i zaciekawienia światem. Mit psychodeliczny gloryfikuje również miłość, co jest ciągłością
w stosunku do ideałów kultury hippie. Wypełniona
tęczą ampułka (ilustracja 13) zawiera, jeśli wierzyć
napisowi, „stuprocentową czystą miłość”.
Nie ma tutaj bezpośrednich związków z psychodelikami, ale obrazek ten znajduje się na tym
Il. 12. Autor nieznany, źródło: https:// samym blogu tematycznym co większość poprzedwww.facebook.com/psychedelicspiri- nich. Miłość jest tym, czym jest odurzenie i w kontuality?fref=ts [19.02.2016].
sekwencji istotą tego, czego ono uczy.
Zakończenie
Celem niniejszego wywodu było odkodowanie języka psychodelicznej wizualności i odkrycia jego przekazu. Od strony
formalnej okazało się, że interpretowane
przeze mnie obrazy posługują się pewnymi stałymi formułami. Można je umieścić
w trzech zbiorach, które wyróżnia jaskrawa kolorystyka, gęstość nagromadzenia
elementów i symetryczna kompozycja.
Wszystkie z nich składają się na próbę
opisania doświadczenia psychodelicznego.
Z jednej strony są jego syntezą, z drugiej
– odsyłają do niemożliwości jego przekazania. Mogą być porozumiewawczym szyfrem między wtajemniczonymi lub próbą
dotarcia do tych, którzy nigdy nie byli
w tym stanie. Pod tym względem wizualność psychodeliczna używa mitu w sensie semiotycznym i folklorystycznym. Na
istniejących już elementach znaczących
tworzony jest metaporządek, będący nową
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jakością, który jest powielany i transponowany podobnie jak treść folkloru. Dalej
wykazałem, że interesujące mnie zagadnienie zanurzone jest w mit w znaczeniu religioznawczym oraz odsyłającym do psychologii głębi. Objawia się to od strony treściowej, gdzie podstawową metaforą doświadczenia psychodelicznego jest podróż, która
podobnie jak w Campbellowskim monomicie kończy się zdobyciem trofeum. Podróż
ta pełni również funkcje mitów (mistyczną, kosmologiczną, socjologiczną i pedagogiczną). Jak starałem się wykazać,przekazy wizualne biorą udział w budowaniu nowego mitu poprzez zarówno swoją formę (formuliczność, metajęzyk semiotyczny), jak
i treść (motywy mityczne, funkcje mitu). W procesie tworzenia i utrzymywania mitu
uczestniczą również narracje literackie, muzyka i wydarzenia skupiające społeczność.
Dalsze badania mogłyby poddać interpretacji również te fenomeny, z których każdy
próbuje we właściwy dla siebie sposób ująć to nieopisywalne doświadczenie. Mit
jest oczywiście tylko jedną z dróg interpretacji doświadczeń psychodelicznych i ich
wizualnych manifestacji. Wybrałem ją jednak, ponieważ obejmuje bardzo dużą część
interesującego mnie zjawiska, co jest kluczowym wyznacznikiem dobrej interpretacji.
Integruje on strukturę formalną obrazów z ich treścią i pełnioną funkcją.
Mit, który wyłania się z powyższych rozważań, wydaje się spajać niekoniecznie
przystające elementy w jedną całość. W jego obrębie krzykliwa kanonada kolorów
współistnieje z czarną pustką kosmosu, internetowe koty z tybetańskimi mandalami. Z zewnątrz ma on natomiast dwie twarze. Jedna jest zwrócona w kierunku
mainstreamu ‒to demon narkomanii pożerający zabłąkaną młodzież. Druga to naiwne i zarazem ufne zwierzątko, które chce tylko spoglądać w gwiazdy i rozmawiać
o wszechświecie.
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Summary
Images of intoxication – the myth of psychedelic experience
in visual culture

The article focuses on visual expressions of psychedelic experience. It studies pictures
and memes existing on the internet to find hidden rules that organise them. Following visual codes are interpreted as those which create a myth - second-order semiotic system. The further part analyzes the content of said images in search of mythical
themes (especially journey motif ) and the function of psychedelic myth in the lives
of those who follow it. In this paper visuality is the key to understanding a particular
social group, which uses the visual image to communicate about an experience that
is beyond human understanding.
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