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Mariam Aissaoui

Uniwersytet Jagielloński

Dżinny i złe oko.
Jak Arabowie odpędzają demony i uroki1

Przesądy i zabobony, wiara w złe siły i praktyki odpędzania ich są stałym elementem różnych kultur i tradycji. Jest to bardzo szeroki i zróżnicowany aspekt
każdej z nich2. Przesąd to wiara w tajemnicze, nadprzyrodzone związki między zjawiskami, w fatalną moc słów, rzeczy i znaków, a także praktyki oparte
na tej wierze. Określa się go też jako silnie utrwalone, niesłuszne przekonanie3.
Ogół tych przeświadczeń i działań wynikających z przekonania o istnieniu mocy
nadprzyrodzonych, mogących ściągnąć na kogoś nieszczęście lub go przed nim
uchronić, definiuje się także jako „zabobon”4. Niektóre przesądy wraz z upływem
czasu uległy zanikowi, inne przetrwały do dziś. Mają różne źródła, nieraz bezpośrednio związane są z systemami religijnymi bądź w pewien sposób przez nie
zaadaptowane. Tak czy inaczej, wiadomo, że człowiek zawsze wierzył (całkowicie
lub częściowo) w istnienie złych sił i starał się im zapobiec lub pozbyć się efektów
ich działania na wiele sposobów, które można by czasem uznać za irracjonalne.
Takie przekonania i wiara w moc amuletów zostały odkryte w niemal każdym
okresie historycznym i w każdym miejscu na świecie. Niektóre przesądy obejmują
tereny bardzo rozległe, inne mogą być ograniczone do jednego państwa, regionu,
miejscowości czy nawet grupy społecznej lub zawodowej5.
Arabowie od wieków wierzą w istnienie złych sił i demonów w różnej postaci. Te wierzenia mają swoje źródła w tradycjach Beduinów i Berberów, sięgają
1
2
3
4
5

Zaprezentowany temat został później podjęty w pracy licencjackiej i poszerzony o nowe aspekty, między innymi przedstawienie problemu ze strony literaturoznawczej i teologicznej.
Por. hasło: superstition [w:] Encyclopedia Britannica [on-line:] http://www.britannica.com/EBchecked/topic/574567/superstition [23.11.2014].
Por. hasło: przesąd [w:] Słownik języka polskiego PWN [on-line:] http://sjp.pwn.pl/sjp/przes%C4%85d;2511115 [22.11.2014].
Hasło: zabobon [w:] Słownik języka polskiego PWN [on-line:] http://sjp.pwn.pl/sjp/zabobon;2541762.html [23.11.2014].
Por. hasło: superstition, op. cit.
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czasów przedmuzułmańskich (dżahilijji), ale też są udokumentowane w Koranie
i funkcjonują nadal w życiu codziennym mieszkańców świata arabskiego. Wiara
w moc rzuconego uroku jest dla tego środowiska charakterystyczna od wieków6.
W niniejszej pracy to obszerne zagadnienie zostanie opisane na podstawie wybranych przykładów z tego regionu, dotyczących zarówno mitologii i wierzeń ludowych, jak i tych zgodnych z islamem. Przedstawione zostaną kategorie demonów
oraz praktyki ochronne stosowane w świecie arabskim.
Złe siły i demony mają różne postaci, jednak najbardziej popularnymi i obszernie scharakteryzowanymi są z pewnością dżinny (ar. ǧin) oraz tak zwane „złe
oko” (ar. ʿayn al-ḥasūd). Wierzenia i praktyki z nimi związane mają swój początek
jeszcze w okresie przedmuzułmańskim, a funkcjonują (w nieco odmiennej formie)
do dziś. Jak podaje za I. Spalińską Ryszard Piwiński, analizując arabskie wierzenia
i przesądy, wiara w dżinny oraz złe oko i magię ma swoje początki w przekonaniach ludowych, natomiast uległa weryfikacji i zmianom wraz z rozprzestrzenianiem islamu. Wiara w demony jest usankcjonowana w Koranie, dlatego do dziś
jest powszechna i silnie osadzona w kulturze arabsko-muzułmańskiej7.
W baśniach i legendach arabskich bardzo często pojawiają się dżinny (termin
pochodzi prawdopodobnie od łac. genius – duch opiekuńczy). Wiara w dżinny jako
istoty stworzone przez Boga i podlegające mu na zasadzie podobnej człowiekowi
(spełniania pewnych uczynków i powstrzymywania się od innych) jest jedną z podstaw islamu8. Stworzenia te występują w ludowych opowieściach każdego narodu
muzułmańskiego, ale prawdopodobnie są pozostałością wierzeń Kananejczyków lub
innych osiadłych ludów semickich zajmujących się rolą9. Dżinny mają pośrednią pozycję wśród istot rozumnych (między aniołami a ludźmi). Mówi się, że zostały stworzone z ognia bez dymu10 (lub pary, dymu i ognia11 albo czystego płomienia i obłoku
pary12). Według tradycji każdy z nich pełni konkretną funkcję. Występują też różne
typy dżinnów. Arabowie nadali im zatem różne imiona, którymi określane są w zależności od między innymi miejsca, w którym występują, ich wpływu na człowieka,
siły, czy zagrożenia, jakie stwarzają13. Mogą być one złe lub dobre, wyznawać islam,
inną religię lub być niewierzące14. Choć mają nadprzyrodzone moce, to podczas Dnia
Sądu będą tak jak ludzie nagradzane lub karane. Mogą doznać zbawienia lub zostać
zesłane do piekła15. Niewierzący dżinn to szatan (ar. šayṭān) – zły duch działający na
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Por. E. Khidayer, Arabski świat, Warszawa 2012, ss. 87–90.
Por. R. Piwiński, Mitologia Arabów, Warszawa 1989, s. 63.
Por. U. S. Al-Ashqar, The World of the Jinn and Devils, Boulder 1998, s. 9 .
Por. Y. Thoraval, Dżinny [w:] Słownik cywilizacji muzułmańskiej, Katowice 2002.
Por. E. Khidayer, op. cit.
Por. Y. Thoraval, op. cit.
Por. R. Piwiński, op.cit., ss. 53–63.
Por. K. Ibn Ibraheem Ameen, The Jinn and Human Sickness, Rijad 2005, ss. 31–32.
Por. E. Khidayer, op. cit.
Por. P. Voorhoeve, Djinn [w:] The Encyclopaedia of Islam Vol.2, Leiden 1991.
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niekorzyść ludzi. Nadrzędną pozycję zajmuje tu Iblis, nazywany także ‘Aduww Allāh
(wrogiem Boga). Imię to jest wymienione w Koranie i często występuje w przekazach tradycji muzułmańskiej, baśniach i legendach16. Podaje się, że został stworzony
z ognia. Według wyznawców islamu był aniołem oddanym Bogu, odmówił jednak
złożenia pokłonu Adamowi, a także namówił go do zjedzenia zakazanego owocu, za
co został wypędzony z raju i skazany na tułaczkę do Dnia Sądu Ostatecznego, kiedy to
zostanie wtrącony do piekła. Szatan jest świadomy tego, że już nigdy nie trafi do raju,
dlatego, zazdroszcząc ludziom, stara się zwieść ich z właściwej drogi (ma jednak ograniczoną moc, zwłaszcza wobec wierzących, którzy potrafią mu się oprzeć)17. Miał on
także, jako zwierzchnik dżinnów i innych demonów, nakłaniać je do odejścia od Boga.
Duchy te są obdarzone nadnaturalną mocą, potrafią udźwignąć ogromny ciężar,
a człowiek nie jest w stanie wyczuć ich obecności18. Są niewidzialne dla ludzi i raczej niechętnie do nich nastawione. Utrudniają człowiekowi życie, przybierając różne postaci: żywiołów19 (wir piaskowy nawet współcześnie bywa utożsamiany z pustynnym dżinnem), zwierząt (na przykład węża), kolczastych roślin, a także różnych
stworzeń czy osób. W podaniach ludowych dżinny ukazywane są często w postaci
czarnych psów, kotów, wilków, uwodzicielskich i demonicznych kobiet, a także potworów o stale mrugających, żarzących się ślepiach. Często ukazane są jako strażnicy
skarbów, mieszkańcy miejsc nieczystych: grobów, ruin i innych ponurych i ciemnych, odludnych miejsc20. Przebywają one na ziemi, w powietrzu, morzu, różnych
przedmiotach i zwierzętach, budynkach i pomieszczeniach21. Dżinny płci męskiej
lub żeńskiej mogą opętać człowieka (w języku arabskim „zadżinniony” – maǧnūn,
czyli „szalony, opętany”). W przeciwieństwie do Iblisa, miały nigdy nie zbuntować się
wobec Boga, ale też nie wychwalają go jak aniołowie; rywalizują natomiast z ludźmi
o jego względy22. Niezwykle działające na wyobraźnię opisy dżinnów znaleźć można
w Księdze tysiąca i jednej nocy. W baśniach tych dżinny przyjmują postaci niesamowitych, potężnych stworów. Takich opisów można znaleźć wiele w średniowiecznej
literaturze arabsko-muzułmańskiej. W Koranie pojawiają się także informacje o tym,
że pogańscy Arabowie uznawali dżinny za towarzyszy Boga i składali im ofiary (co,
oczywiście nie zachowało się w czasach islamu). Jak widać, dżinny to istoty trudne do
zdefiniowania i scharakteryzowania. Można do nich zaliczyć także demony znane
z tradycji ludowej, takie jak. ghule, sile i ifryty23.
Ghul lub ghula (ar. ġūl) to zły duch pustynny znany jeszcze z podań przedmuzułmańskich, mityczny stwór, przebywający w opuszczonych i pustynnych
16
17
18
19
20
21
22
23

Por. R. Piwiński, op. cit., ss. 211–217.
Por. Y. Thoraval, hasło: Szatan [w:] Słownik cywilizacji muzułmańskiej...
Por. P. Voorhoeve, op. cit.
Por. idem, Dżinny [w:] Słownik cywilizacji muzułmańskiej...
Por. R. Piwiński, op. cit.
Por. E. Khidayer, op. cit.
Por. Y. Thoraval, op. cit.
Por. R. Piwiński, op. cit.
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miejscach. Mógł materializować się pod postacią dzikiego zwierzęcia lub przerażającej wiedźmy. Czaił się na drogach i porywał z nich ludzi, aby ich pożreć.
Niektóre z nich miały też zamieszkiwać cmentarze i żywić się trupami. Według
tradycji miały powstać ze zbuntowanych aniołów, które zostały porażone spadającymi gwiazdami i spadły na ziemię. Opisuje się je jako demony wyglądające jak
płomień pochodni, o niebieskich oczach i oślich kopytach. Gorące i zimne wiatry
pustynne bywają utożsamiane z ogromnymi, fruwającymi ghulami24.
Sila (ar. sil`a) natomiast jest rodzajem demonicznej wiedźmy, dżinnem-kobietą,
o gorejących oczach, która nocą ostrzy swe zęby, a za dnia czesze długie, zmierzwione włosy. Może też pojawiać się pod postacią osobliwego stwora, przypominającego wielbłąda o ludzkich rękach i twarzy, zielonych włosach, rybim ogonie oraz
szponach u nóg. Według przekazów ludowych może być ujrzana przez każdego,
kto zjadł siedem daktyli i wrzucił ich pestki do rzeki. Demon ten pożera swe ofiary i wypija ich krew. Sile były przedstawiane w opowieściach bardzo różnie: jako
fantastyczne stworzenia, porywające ludzi na pustyni i zmuszające ich do szalonego tańca, trwającego dopóki ofiara nie padnie z wycieńczenia i będzie można
wypić jej krew (Al-Masudi, ar. āl-Mas’ūdī), lub jako demon leśny, który schwytany
przez wilka błaga o pomoc, obiecując wybawcy niezwykłe bogactwa (Al-Kazwini,
ar. āl-Qazwīnī). W literaturze Arabów pojawiają się również opowieści o silach,
które poślubiają mężczyzn i żyją wśród ludzi25.
Największymi i najgroźniejszymi z dżinnów są natomiast ifryty (ar. ‘ifrīt), które
opisuje się jako zbłąkane duchy zabitych i niepochowanych osób. Mają one krążyć
wśród grobów, domagając się krwi morderców26. Najgorszym i najokrutniejszym
z ifrytów, złym dżinnem najwyższej kategorii jest marid (ar. mārid, opisywany
w Baśniach tysiąca i jednej nocy)27. Ma on zwyczaj czaić się na ścieżkach i atakować
ludzi. Może skracać się i wydłużać w nieskończoność28. W opowieściach ifryty takie jak Marid mają postać ogromnego demona uformowanego z dymu, co pozwala im na zmienianie kształtu i np. dopasowywanie się do naczynia, w którym się
kryją. Mogą żyć pod ziemią i w ruinach. Zwykła broń nie jest w stanie ich zranić,
choć przy pomocy Boga czy magii człowiek może je zniewolić. Ifryty mogą być
żeńskie lub męskie. Choć przeważnie są przedstawiane jako okrutne i budzące
grozę, nie są wcale istotami z definicji złymi. Może się zdarzyć, że okażą człowiekowi litość i współczucie29.
Bardzo silna i wyraźnie widoczna w świecie arabskim (i nie tylko) jest wiara w tak zwane „złe oko” i moc rzuconego uroku. Jest elementem wierzeń muzułmańskich, ale ma też swoje źródło w okresie przed islamem. Jest ważnym
24
25
26
27
28
29

Por. ibidem.
Por. ibidem.
Por. ibidem.
Por. E. Khidayer, op. cit.
Por. R. Piwiński, op. cit.
Por. J. Chelhod, ‘Ifrit [w:] The Encyclopaedia of Islam Vol.3, Leiden 1986.
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elementem folkloru (nie zawsze ma charakter religijny)30. Można to przedstawić
na przykładzie środowiska Beduinów, w którym wiara ta jest szczególnie intensywna. Beduini uważają złe oko za przyczynę wszelkiego nieszczęścia. Jest ono
postrzegane jako jedna z najbardziej niebezpiecznych sił mogących wpływać na
ich życie człowieka, dlatego też poświęcają mnóstwo energii na przeciwdziałanie
jej. Jest to bardzo ważny element beduińskiej kultury ludowej. Służy wyjaśnianiu
przyczyn problemów, pecha i niepowodzeń w niesprzyjających pustynnych warunkach. Obok wiary w dżinny, demony i duchy pojawia się właśnie wiara w stałą
obecność złego oka. Jego siła może zostać skierowana na człowieka świadomie lub
nieświadomie, na przykład przez zbyt intensywne i długotrwałe wpatrywanie się
w kogoś, chciwe lub pożądliwe spojrzenie obcej osoby, dotyk, werbalne wyrażenie
zawiści czy nawet nadmierne pochwały bez wypowiedzenia błogosławieństwa.
Może ona dotknąć dorosłych, dzieci, zwierzęta, uprawy jak i jakąkolwiek rzecz.
Najbardziej narażeni na atak są ludzie młodzi, piękni i zamożni oraz kobiety
w ciąży i dzieci (zwłaszcza chłopcy). Wyróżnia się dwa typy złego oka: ludzki
i pochodzący od dżinnów31.
Jak widać, wiara w złe siły towarzyszyła Arabom właściwie od początków ich
kultury i trwa do dziś. Wobec różnorodności oraz skomplikowanej hierarchii
świata dżinnów i innych demonów pojawiły się też różnorodne sposoby ochrony
przed nimi oraz zwalczania skutków ich działań.
Wiara w zły urok była niezwykle silna zwłaszcza w przeszłości, dlatego niegdyś Arabowie nadawali swoim dzieciom takie imiona jak Mudżrim (zbrodniarz),
Ifrit (demon, chochlik). Te imiona zawierały cechy przeciwstawne do tych, które
potomstwo powinno posiadać. W związku z wysoką wtedy śmiertelnością dzieci
zaczęto nazywać je na przykład Sachr (skała) lub Asad czy Usama (lew). Miało to
na celu dodać dziecku wytrzymałości i pozwolić mu przeżyć32. Powszechnie przyjętym zwyczajem muzułmańskim jest wyszeptanie przez ojca (lub innego mężczyznę) do ucha narodzonego dziecka wezwania na modlitwę (azanu, ar. aḏān).
Czasem do jednego ucha szepcze się azan, do drugiego ikamę (ar. iqāma) – zapowiedź nabożeństwa. Innym zwyczajem było włożenie noworodkowi do ust przeżutej przez uczonego człowieka odrobiny daktyla, co miało symbolizować przekazanie mądrości33. Arabowie uznawali też poszczególne dni tygodnia za szczęśliwe
lub pechowe. Za pechowy dzień uważano sobotę, dlatego unikano wtedy różnych
przedsięwzięć, podróży a nawet obcinania włosów i paznokci. Za najszczęśliwszy
dzień uznano piątek34.
30
31
32
33
34

Por. Ph. Marcais, ‘Ayn [w:] The Encyclopaedia of Islam Vol.1, Leiden 1986.
Por. A. Abu-Rabia, The Evil Eye and Cultural Beliefs among the Bedouin Tribes of the Negev,
Middle East, „Folklore” 2005, vol. 116, nr 3, ss. 242–243.
Por. E. Khidayer, op. cit.
Por. A. Marek, Obrzędy rodzinne [on-line:] http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=15
[23.11.2014].
Por. E. Khidayer, op. cit.
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W celu ochrony przed konkretnymi przejawami złych sił używa się różnego rodzaju talizmanów i amuletów – przedmiotów, którym przypisuje się magiczną siłę chroniącą przed złem, a nawet przynoszącą właścicielowi szczęście.
Amulety są niewielkie, aby łatwo było zawsze nosić je przy sobie i do czasów
obecnych niezwykle powszechne w świecie arabskim. Różnorodne amulety i talizmany (choć w każdej religii monoteistycznej uznane za zabobon) można znaleźć
w każdej jego części – od Iraku po Maroko. Bardzo silną moc ochronną mają
także słowa: zapisywane lub recytowane (zwłaszcza wersety koraniczne)35. Tak
na przykład można zniszczyć sile, które unicestwić ma wypowiedzenie formuły
„Allahu Akbar” („Bóg jest największy”), czy ifryty i Marida, które można łatwo
zabić, recytując jakikolwiek werset z Koranu. Aby obronić się przed Iblisem, należy wypowiedzieć basmalę36 (formuła o znaczeniu modlitewnym, rozpoczynająca
113 sur koranicznych). Od wymówienia tej formuły muzułmanin powinien też
zacząć między innymi spożywanie posiłku, podróż czy pracę, aby jego działania były służbą Bogu37. Odpędzać szatany ma także pianie koguta38. W czasach
rozpowszechnienia islamu chronić przed złymi dżinnami miało wymówienie
„Wersetów tronu” (ważny fragment Sury Krowa)39. Funkcję obronną ma pełnić
też żelazo albo pierścień ze złota i stali, wzorowany na legendarnym magicznym
pierścieniu Sulajmana (Salomona). Były to podobno cztery klejnoty oprawione
mosiądzem (którym władca pieczętował polecenia dla dobrych demonów) i żelazem (którym pieczętował rozkazy dla duchów złych)40. Na pierścieniu tym było
też wygrawerowane najpiękniejsze imię Boga (Allah). Legenda głosi, że pierścień
ten podarowało Sulajmanowi czterech aniołów. Otrzymał on od nich władzę nad
wiatrem, wodą, demonami i zwierzętami (cztery klejnoty dające panowanie nad
nimi, które Sulajman oprawił w pierścień)41.
Kolejnym, bardzo popularnym i rozpoznawalnym, również przez osoby spoza
kręgu kultury arabskiej i muzułmańskiej, chroniącym przed urokami amuletem
jest tak zwana „chamsa” – dłoń z pięcioma wyprostowanymi palcami, skierowanymi do góry. Symbol ten występuje w postaci malowidła nad bramą lub drzwiami
(chroni domostwo), może też być wykonany z metalu lub drewna, a kobiety noszą go jako element biżuterii42. Często mówi się o tym talizmanie „dłoń Fatimy”
(rzadziej „dłoń Al-Husajna” – syna kalifa Alego lub „dłoń kalifa Alego”). Ma on
chronić przed złem i nieszczęściem. Bardzo ważna jest też w tym przypadku nu35
36
37
38
39
40
41
42

Por. Z. Landowski, Amulet [w:] Świat arabski. Leksykon, Warszawa 2008.
Formuła ta brzmi: bismillāhi ar-raḥmāni ar-rahḥīm i oznacza: „W imię Boga miłosiernego,
litościwego!”
Por. idem, hasło: pojęcia, nazwy i terminy [w:] Świat arabski. Leksykon, op. cit.
Por. A. Marek, Podstawy islamu [on-line:] http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=6 [23.11.2014].
Por. Koran, 2:255.
Por. R. Piwiński, op. cit.
Por. idem, Mity i legendy w krainie proroka, Warszawa 1983, s. 110.
Por. E. Khidayer, op. cit.
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merologia, magiczna symbolika liczby – pięć palców dłoni symbolizujących pięć
filarów wiary, odbywaną pięć razy dziennie modlitwę, pięć przejawów Boga oraz
pięć świętych nocy. Amulet ten jest złożony, ale dzięki temu ma moce wspomagające na kilku poziomach43. Właśnie takie motywy jak dłoń Fatimy czy pieczęć
Sulajmana pojawiają się między innymi na szarfach ślubnych, biżuterii, oprawach
na Koran czy przedmiotach użytkowych na obszarze całego świata arabskiego
(a zwłaszcza na terenach objętych wpływami berberskimi)44.
Jeżeli mowa o złym oku, jego wizerunek również można znaleźć na amuletach
(i nie tylko). Stosuje się wiele metod ochrony i niwelowania tej złej siły: talizmany,
uroki, przysięgi, ofiary, uzdrawianie szamańskie lub oparte w pewien sposób na
treści Koranu, modlitwa, ablucja, egzorcyzmy, wieszanie podków nad wejściami,
palenie kadzideł, tatuaże z henny i tak dalej. W środowisku beduińskim dochodzi
do połączenia wierzeń ludowych i muzułmańskich. Jego przedstawiciele wierzą,
że wszystko, co się dzieje (dobrego i złego), jest przeznaczeniem i wolą Boga, więc
należy przyjąć to z pokorą i cierpliwością, ale też intensywnie starają się walczyć
z tym, co złe. Ciężarne kobiety ubierają luźne stroje, aby ukryć swój stan. Najważniejsza wydaje się być troska o dzieci: smaruje się ich powieki proszkiem antymonowym; chłopców mają chronić niebieskie paciorki lub różaniec wykonany przez
matkę albo babcię, zakładany przy równoczesnej recytacji wersetów koranicznych
i błogosławieństw; ubiera się ich na niebiesko, czasem w dziewczęcy strój, a także
zapuszcza się im włosy, aby zmylić złe oko (dziewczynki są traktowane jako mniej
cenne, zatem i mniej narażone na atak). Bardzo popularne są amulety spisywane
przez tradycyjnych uzdrowicieli. Są one kaligrafowane atramentem na papierze,
składane w trójkąt, zawijane w tkaninę lub skórę i noszone na ciele. Talizmany te
zawierają kombinację liter, wyrazów, liczb, wersetów koranicznych i symboli oraz
figur geometrycznych. Tylko ten, kto je spisał, zna ich znaczenie. Beduini wierzą,
że nikt inny nie może otworzyć i odczytać amuletu. Jeżeli zostanie on otwarty
lub uszkodzony (np. zmoknie), jego moc ulegnie osłabieniu. Zakłada się je także
zwierzętom. Ta forma ochrony przed złym okiem jest popularna w wielu obszarach świata muzułmańskiego. Działaniem zapobiegawczym ma też być dbałość
o higienę i ostrożność choćby przy przechowywaniu żywności45.
Chociaż dzisiaj Beduini żyją inaczej niż w dawnych czasach, urbanizacja i dostęp do współczesnej medycyny nie spowodowały zaniknięcia ludowych, tradycyjnych praktyk i przesądów46.
•
Na podstawie omówionych przykładów można stwierdzić, że wiara w złe siły i moc
amuletów jest cechą charakterystyczną świata arabskiego czy też całej kultury islamu. Legendy i praktyki związane z tymi przekonaniami są bardzo zróżnicowane
43
44
45
46

Por. Z. Landowski, hasło: amulet [w:] Świat arabski. Leksykon, op. cit.
Por. A. M Spencer, Berber, Moor, and Bedouin [w:] African Arts, s. 93.
Por. A. Abu-Rabia, op. cit., ss. 247–249.
Por. ibidem, s. 252.
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i mają swoje początki już w okresie dżahilijji. Dla dawnego Araba świat demonów
był swego rodzaju łącznikiem między światem rzeczywistym a światem nieznanych mu sił. Działalność istot nadprzyrodzonych miała być wyjaśnieniem wielu
zjawisk zachodzących w jego życiu codziennym. Następnie, w czasach rozprzestrzeniania się i panowania islamu ukształtowało się nowe ujęcie tych mitów. Istoty takie jak dżinny, które bywały nawet czczone w okresie przedmuzułmańskim,
pojawiają się także w Koranie. Są ukazane jako podległe Bogu lub zbuntowane,
złe, z którymi należy walczyć poprzez recytację Koranu, uciekanie się do Allaha.
Zatem wiara w czary, złe oko czy dżinny ma początki pogańskie, ale została przyjęta i ugruntowana przez islam poprzez odpowiednie zaadaptowanie jej w tradycji
muzułmańskiej. Nie oznacza to jednak, że tradycje pogańskie czy ludowe, niezwiązane ściśle z tą religią, uległy całkowitemu zanikowi, co widać na przykładzie
opisanych, funkcjonujących do dziś przesądów i zabobonów czy łączenia praktyk
ludowych z muzułmańskimi wśród Beduinów czy Berberów. Mimo dominacji
islamu, rozwoju i urbanizacji, te tradycje nie zanikają, a ludzie mający dostęp do
nowoczesności nadal są przywiązani do dawnych przekonań i praktyk jakimi są na
przykład stosowanie amuletów, korzystanie z usług uzdrowicieli i znachorów czy
odprawianie różnego rodzaju rytuałów. To pokazuje jak trwałymi elementami do
dziś są kultura i tradycja w rozwijającym się świecie arabskim.
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Summary
Jinns and Evil Eye. How Arabs fight demons and charms
Belief in evil forces and efforts put into fighting them are an integral part of every
culture. They have their origins in folklore and religion. The author, as a student of
Arabic philology, has decided to describe this phenomenon using examples from
the Middle East and north Africa. Arabs for centuries have believed in demons
and charms in different forms. Those beliefs have their origin in Berber and Bedouin traditions. They started in pre-Islamic period but are also documented in
the Quran and they are still present in everyday life of Arab people. In this paper
this broad subject has been elaborated by describing examples which are the most
characteristic for the region: jinns and their types (for example: sila, ghoul, ifrit)
and evil eye. Examples of talismans, amulets and other different methods of counteracting evil forces are also characterized. The author refers to pre-Islamic mythology and beliefs documented in Quran as well. She pays attention to the consistency
of theese beliefs and their meaning in the culture despite the time that has passed
and changes taking place in the huge area of Arab and Muslim world.

Kaciaryna Bychak

Uniwersytet Szczeciński

Świat dolny:
wybrane zagadnienia demonologii
rdzennych ludów Północy

Północ – pierwszym obrazem z nią kojarzącym się będzie biała pustynia – bezkresna i jednostajna. Ci jednak, którzy spędzają tam całe życie, potrafią odróżnić
każde jezioro stopniałego śniegu, każdy pagórek ledwie wystający nad płótnem
lodów. Tak samo jest z ludźmi Północ zamieszkującymi – różnorodność języków,
strojów i obyczajów czynią te tereny niezwykle wielobarwnymi, jak paradoksalnie
by to nie brzmiało. Mówiąc jednak o faktach, warto wspomnieć, że ludy obecnie
definiowane jako rdzenne ludy Północy zamieszkują terytoria takich państw jak
Stany Zjednoczone, Kanada, Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia i Rosja.
Na samym początku wyjaśnić należy, kogo będę uznawać za rdzenne ludy
Północy. W literaturze przedmiotu nie ma jednej zwięzłej definicji, w związku
z czym proponuję wyznaczyć następujące wyróżniki. Są to ludy, które:
1. zamieszkują terytorium Północne, stanowiące ekumenę zwierząt, przystosowanych do życia w chłodniejszych warunkach (renifery, foki, narwale, etc.);
2. miały ukształtowaną swoją odrębność etniczną i kulturową w momencie
kształtowania się obecnych granic państw, które zamieszkują lub przez które
były kolonizowane;
3. prowadzą obecnie lub w przeszłości nomadyczny albo półnomadyczny tryb życia;
4. zachowują całkiem lub częściowo tradycyjny tryb życia i gospodarki;
5. posiadają własny język, inny niż obowiązujący język urzędowy1.
Odwołując się do punktu pierwszego, wspomnieć warto, że przodkowie większości tych ludów byli tymi z paleolitycznych myśliwych, których żywność powędrowała na północ w związku z ociepleniem klimatu. W lodzie klimatu arktycznego
1

Por. L. S. Bogoslowskaja, N. W. Wronskij, S. J. Kniaziewa, I. I. Krupnik, O. A. Muraszko, Korennyje narody Sewiera. Tradicionnyje znanija, kultura i okrużajuszczaja sreda, Institut UNESKO
po informacionnym technologijam v obrazovanii [on-line:] http://ru.iite.unesco.org/courses/
climate_change/pdf/IndigenousPeoplesNorth_ru.pdf [25.05.2015].
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zachowali one nie tylko zwierzynę, lecz również i wiele z dawnej organizacji życia,
a także najbardziej archaicznych wierzeń.
Relacje, opisujące tryb życia jeszcze w pierwszej połowie XX wieku w Amassaliku na wschodzie Grenlandii czy u Tungusów na samym skraju Eurazji, możemy odnaleźć u słynnych badaczy, między innymi Knuda Rassmusena, Roberta
Gessaina i Paula Emila Victora czy Arkadija Anisimova. Niezależnie od terenu,
wszyscy oni wspominają o złożonych „rodowych” rodzinach (klan), które wspólnie
spędzają okres letni i rodzinach małych, na które rodzina złożona dzieli się podczas zimowania2. Normy życia społecznego są regulowane prawem naturalnym
i obyczajowym, wynikającym z samego ukształtowania środowiska, w którym
przebiega egzystencja społeczności. Rozbudowany system obyczajów, nakazów
i zakazów służył maksymalnie harmonicznemu wpisaniu się osoby w naturalne,
surowe środowisko Północy, dążył do łagodzenia konfliktów i zacieśniania współpracy, by osiągnąć wspólny cel, którym było przetrwanie.
System wierzeń jest najczęściej określany jako szamanizm z elementami wierzeń animistycznych. W wiekach późniejszych znaczącą rolę odgrywa również
chrześcijaństwo w różnych swoich odmianach oraz buddyzm, którego wpływy są
wyraźnie zauważalne na północy obecnej Rosji. Takie określenie systemu wierzeń
jest oczywiście bardzo powierzchowne, ponieważ nie odzwierciedla ono wszystkich aspektów problemu. Samo określenie szamanizm pochodzi z języka Ewenków i określa przede wszystkim ich system wierzeniowy3. Wszystkie wierzenia
mają jednak kilka wspólnych cech, które pozwalają przynajmniej częściowo umieścić je w granicach tej definicji. Są to:
1. rozbudowane systemy wiary w duchy i siły natury,
2. trójstopniowy podział świata,
3. postać przywódcy duchowego – szamana, noaide, angakoka etc., który, posiadając nadprzyrodzoną moc, może nie tylko wchodzić w relację ze światem
duchów (do tego jest zdolny każdy członek społeczności), lecz również starać
się układ ten zmienić zgodnie z powierzonym zadaniem.
Poważny problem badawczy stanowi również hierarchizacja i określenie charakteru duchów. Zdania na temat struktury panteonu są mocno podzielone: jedni
badacze twierdzą, że bogowie jako tacy w wierzeniach północnych nie występują,
inni zaś uważają że nie tylko występują, ale również zajmują nadrzędną pozycję
w porównaniu z innymi duchami. Przyjmując stanowisko pośrednie, wspomnieć
należy, że znaczącą rolę w wierzeniach Inuitów odgrywa Bogini Morza Nerrivik/
Sedna4, występuje również Bogini Słońca, a u chantów pojawiają się Num-Torum, który jest Twórcą świata i jego syn Kors-Torum. Zdecydowaną większość
stanowią jednak duchy. Duchy natury: Słońca, Morza, Wiatrów, Ognia czy Księżyca, który jest szczególnie szanowany w wierzeniach Inuitów, są w funkcjach
2
3
4

Por. A. Anisimow, Rodowoje obszczestwo ewenkow (tungusow), Leningrad 1936, ss. 6–10.
Por. M. Eliade, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, tłum. K. Kocjan, Warszawa 2011. s. 36.
Por. K. Rassmusen, W. J. A. Worster, Eskimo Folk-Tales, reprint USA 2011 (Dania 1921), s. 41.
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i roli często równe bogom. Świadczyć to może o tym, że, choć bogowie nieraz
występują w wierzeniach ludów Północy, to nie są to jeszcze rozwinięte systemy
politeistyczne, a raczej ich zaczątki. Kolejny poziom zajmują duchy opiekuńcze
– gospodarze miejsc. Wierzono bowiem, że każdy element natury posiada swojego gospodarza, który nim się opiekuje i zapewnia jego pomyślność. Za nimi zaś
znajduje się cały szereg duchów drobniejszych – zapewniających sukces w polowaniu lub połowie, opiekujących się reniferami i gospodarstwem domowym lub
pełniących inne, pomniejsze funkcje.
Kolejnym problemem badań nad wierzeniami ludów Północy jest charakter
duchów. Nie jest to zagadnienie jednopłaszczyznowe, na które łatwo jest udzielić odpowiedzi: z jednej strony regularnie spotkać można twierdzenie o pewnej
ambiwalencji sił nadprzyrodzonych, niemniej jednak regularnie spotyka się ich
podział na dobre i złe. Z dozą niepewności można te dwie koncepcje połączyć ze
sobą, przyjmując, że sama natura duchów jest ambiwalentna, lecz z perspektywy
antropocentrycznej podział na duchy złe i dobre będzie istniał, ponieważ jedne
będą sprzyjać rozwojowi i zapewniać pomyślną przyszłość człowieka (na przykład
pomocnicze duchy polowania, opiekuny domostwa), drugie zaś będą nastawione
wobec niego negatywnie i będą starać się wyrządzić jak największą szkodę (duchy
choroby, nieszczęść i klęsk żywiołowych). Pamiętać jednak warto, że natura ducha
jest zmienna: ducha dobrego można łatwo obrazić, nie przestrzegając rytuałów
i nie ułaskawiając ofiarami, natomiast ducha umownie złego można zarówno
zwyciężyć i podporządkować sobie5, jak również przekupić, ułaskawiając go tymi
samymi darami i ofiarami.
Odwołując się do wyżej wspomnianego, ciężko byłoby odnaleźć w wierzeniach ludów Północy demony w ich współczesnym pojmowaniu – złego ducha,
skierowanego wyłącznie ku czynieniu szkody dla człowieka. W związku z tym
w artykule demon jest rozumiany w ujęciu starożytnych Greków, jako istota nie
określona jako jednoznacznie zła lub dobra6.
Ze względu na ich ogromną różnorodność, w kolejnych akapitach omówione
zostanie jedynie kilka wybranych kategorii takich duchów. Jako pierwsze przedstawić należy duchy opiekuńcze gospodarki naturalnej – polowania i rybołówstwa. Było to podstawowe zajęcie ludów nomadycznych, które dawało szanse
5

6

Sytuacje takiego podporządkowania występują u różnych ludów. Tak L. L. Laestadius we Fragments of
Lappish Mythology przytacza opis tego jak stallo zostaje przechytrzony przez przebiegłego Lapończyka
i zjada swoją żonę i córkę na obiad (motyw ten zresztą niejednokrotnie pojawia się w fińskich bajkach
ludowych). W. Michajlowskij natomiast opisuje w Szamanstwie jak pewien zmarły Tungus chce uratować duszę swojego syna i wypytuje u duchów, czego boją się – krzaka dzikiej róży – sam zaś opowiada,
że bardzo bał się za życia tłuszczu foki. Później ucieka z duszą i chowa się w krzakach dzikiej róży,
gdzie podjada smaczne kawałki tłuszczu, rzucane przez duchy, by go stąd wywabić. Por. L. L. Laestedius, Fragments of Lappish Mythology, tłum. ang. Borje Vahamaki, Ontario 2002 (Abo 1997), s. 237;
W. M. Michajlowskij, Szamanstwo. Srawnitelno-etnograficzeskije oczerki, Moskwa 1892, s. 43.
Por. R. Wiśniewski, Demony [w:] Słownik kultury antycznej, red. R. Kulesza, Warszawa 2012,
ss.133–134.
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na przetrwanie w ciężkich warunkach naturalnych Północy. Zrozumiałym więc
jest, że starano się zapewnić sobie pomyślność w tych sprawach na wszystkie
możliwe sposoby.
Jak już wspominałam, zgodnie z wierzeniami każde miejsce na ziemi – morze,
las, góra – posiadały ducha opiekuńczego, gospodarza. Duch ów nie tylko opiekował się tym miejscem, lecz do niego również w sensie materialnym należało
wszystko, co tam się znajdowało. Obowiązkiem człowieka wkraczającego na teren
takiego gospodarza i pragnącego skorzystać z jego zasobów było nie tylko poprosić gospodarza o zezwolenie korzystania z nich, lecz również zabezpieczenie
powrotu duchów zwierzyny w jej naturalne środowisko, by mogła się odrodzić.
Tak u Inuitów panowała tradycja wyrzucania pewnych części połowu do morza,
bowiem wierzono, że Matka Morska pomoże im odrodzić się, by móc dalej służyć
pożywieniem. W tym samym celu ludy myśliwych współczesnej Północy Rosji –
Ewenkowie, Czukczowie, Jukagiri i inne – miały obyczaj zostawiania określonej
części upolowanej zwierzyny na miejscu polowania.
Duch – gospodarz nie był zobowiązany być przychylnie nastawionym do człowieka. To obowiązkiem myśliwego było zapewnić sobie dobre relacje. Jak już było
wspomniane wcześniej, możliwość kontaktu z duchami nie była zarezerwowana
jedynie dla szamana, realizować ją mógł każdy człowiek. Jedynie umiejętność widzenia duchów i podróżowania między światami była prerogatywą przewodnika
duchowego rodu, zwykły człowiek musiał posiadać materialne ucieleśnienie ducha, z którym nawiązywał bezpośredni kontakt.
Rosyjski badacz tradycji i kultury Ewenków (Tungusów) Arkadij Anisimow
opisuje, że każdy duc-gospodarz, nazywany w tradycji – szingken – posiada swojego pomocnika wyrażonego w materialnej formie – bellej albo baralak7. Pomocnik ów może przybierać różne formy – zarówno antropomorficzne, jak i zoomorficzne. Baralak postrzegany był jak istota całkowicie żywa i samodzielna, ze swoim
charakterem i humorem. Posiadał on swoje własne ubranie ze skór zwierzęcych,
uszyte przez myśliwego. Przed każdą wyprawą myśliwską – które zdarzały się
regularnie – bellej-baralaka karmiono,wrzucając do ognia najlepsze kawałki mięsa
i tłuszczu, oraz zabawiano wspólnymi pieśniami i tańcem, uważano bowiem, że
rozśpiewany i roztańczony duch rozweseli również ducha-gospodarza i ten przychylniej postawi się do wkraczania w jego tereny. O tym, że duch ten w swojej
materialnej postaci był postrzegany jako istota w pełni żywa, świadczyło również
to, że posiadał on swojego renifera i zaprzęg, na którym nic innego poza bellejem
nie mogło być przewożone.
Bellej-baralak posiadał kilka podstawowych funkcji. Pierwszą z nich omówiono
wyżej – nawiązanie pozytywnej relacji między myśliwym a duchem-gospodarzem.
W innych odmianach opowieści, które przytacza zarówno Anisimow, jak i inni badacze
(na przykład Halina Wasilewicz) bellej-baralak nie jest jedynie duchem pomocniczym,
7

Por. A. Anisimow, Predstawlenija ewenkow o szinghenach i problema proischożdenija pierwobytnoj
religii [w:] Sbornik muzeja antropologii i etnografii, t. 12, Moskwa/Leningrad 1949, ss. 160–161.
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lecz za pomocą całego rzędu amuletów i talizmanów myśliwych tworzy szingken,
który ze swojej strony już odpowiada za zapewnienie pomyślności myśliwemu8.
Relacja zachodząca pomiędzy siłą nadprzyrodzoną a człowiekiem nie polega jednak na całkowitym podporządkowaniu tego ostatniego. Wcielony w postać materialną duch posiada wszystkie te same zapotrzebowania, co i każda inna
istota żywa – potrzebę jedzenia, ubrania i ciepła. Może jednak to sobie zapewnić
jedynie za pomocą myśliwego, jeżeli będzie mu skutecznie pomagać. Anisimow
przytacza rozmowę myśliwego ze swoim bellejem, gdzie warunkiem otrzymania
nowej czapki przez ducha jest pomyślne upolowanie łosia przez człowieka.
Opisana relacja jest tylko jedną z wielu możliwych form współpracy człowieka
i siły nadprzyrodzonej. Na jej przykładzie jednak zaobserwować można pewne
reguły, występujące we wszystkich kontaktach człowieka i duchów-pomocników.
Pierwsza z nich to ucieleśnienie ducha w materialnej postaci. Są w tym widoczne
mocne wpływy totemizmu, jednak ucieleśnienie takiego ducha może odbywać się
zarówno w formie zoomorficznej, jak i antropomorficznej. Drugą regułą jest to, że
istota ucieleśniona posiadająca wszystkie cechy istoty żywej, potrzebuje zapewnienia
jej elementarnych potrzeb – jedzenia, ubrania, zabawy. Zapewnić to jednak może
sobie jedynie za pomocą człowieka. W związku z tym relację zachodzącą w tym
przypadku pomiędzy duchem a człowiekiem określić można jako współpracę.
Inną kategorią duchów pomocniczych są istoty ściśle związane z gospodarstwem domowym i rodem. W badaniach nad kulturami tradycyjnymi przyjęło się,
że najczęściej są to istoty związane z kultem przodków. Przypatrując się jednak
tradycji ludów Północy, nie ma możliwości jednoznacznie tego stwierdzić, ponieważ w niektórych grupach etnicznych, takich jak Samowie czy Czukczowie kult
przodków jest mocno rozbudowany, natomiast u Ewenków czy Nieńców spotkać
się można jedynie z jego zarodkową formą.
Wladimir Bogoraz w swoich pracach wspomina, że w wierzeniach Czukczów,
duszy zmarłych mogą zachowywać się na dwa sposoby. Zmarli mogą stać się złymi demonami – kelet, które żyją pod ziemią albo na niebie, gdzie polują na morsy.
Jednocześnie z tym istniał obyczaj dodawania kawałków futra z ubrań zmarłego
do pęku duchów – opiekunów rodziny, co miało zapewnić niebiańską ochronę
rodziny wśród świata duchów. W innych źródłach pojawia się również panujący
wśród Czukczów obyczaj robienia figurek przodków z drewna lub kości. Traktowani oni byli jako namiestnicy zmarłych w świecie żywych9.
U Ewenków ściśle związany z kultem przodków jest kult muhdy – pnia. Z niego zgodnie z wierzeniami, robiono figurkę, w którą wcielał się zmarły szaman
rodu. Jego funkcją było zapewnienie pomyślności rodziny, lecz przede wszystkim
ochrona rodu od duchów innych zmarłych, które, zazdrosne o życie, mogły być
postrzegane jako złe duchy – demony – hargi, newi i ilady10.
8
9
10

Ibidem, s. 166.
Por. W. Bogoraz, Czukczi. T. II Religija, Leningrad 1939, s. 12.
Por. W. M. Michajlowskij, Szamanstwo. Srawnitelno-etnograficzeskije oczerki, Moskwa 1892, ss. 23–31.
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Obok kultu przodków ważną, jeżeli nie centralną, rolę w wierzeniach związanych z duchami domu, zajmował kult ognia. Ogień był postrzegany nie tylko jako
coś zapewniającego ciepło i bezpieczeństwo, lecz również jako axis mundi całego
rodu. Opieka nad ogniem była prerogatywą kobiety – Matki Rodu. Zajmujące
centralne miejsce w domu ogień był drzwiami do innych światów. Dla tego szczególną wagę nadawano „czystości” ognia. Etnografowie czukoccy relacjonują, że
żadna czukocka kobieta nie mogła dopuścić wymieszania swojego ognia z innym.
Nawet przy dużych brakach drewna, żadna z nich nie wzięłaby do siebie gałęzi
„zabrudzonej” cudzym ogniem. Główną funkcją ducha ognia było zapewnienie
ochrony przed złymi duchami domowi oraz jego mieszkańcom.
Relacja zachodząca pomiędzy demonami opiekuńczymi domu i rodziny jest
bardzo podobna, jak w przypadku opisanej wyżej relacji człowiek – pomocniczy
duch przemysłu naturalnego. W przypadku kultu przodków, człowiek, tworząc
fizyczne ucieleśnienie tego ducha, zapewnia mu możliwość dalszej egzystencji
w świecie materialnym, a ten ze swojej strony zapewnia możliwie dużą ochronę
i powodzenie dla gospodarstwa domowego. Kult ognia również ściśle wiąże się
z kultem przodków, ponieważ często jest uznawany za praobraz pierwszej matki. Ze względu na sposób powstania duchy dzieli się na dwie kategorie – duchy
wpisane w reguły świata i duchy-demony sprowadzane przez człowieka, posiadające charakter taki, jak cele, do których je przywoływano. Istoty te miały spełniać
rozporządzenia swojego twórcy, które najczęściej nie wróżyły nic dobrego. Najdokładniej opisanymi przykładami takich istot są tupilaq u Inuitów i stallo u Samów.
Na nich chciałabym się skupić w tej części pracy.
Tupilaq (tupilek/tupidet) jest demoniczną istotą, która powstaje za intencją
człowieka by wyrządzić znaczącą szkodę lub sprowadzić śmierć na wroga jego
twórcy. Wierzenia związane z tupilaqiem są rozpowszechnione na całym terenie zamieszkania Inuitów, jednak w postaci materialnej ten demon pojawia się
jedynie u Inuitów Grenlandzkich; u Inuitów Iglulik oraz Karibu spotyka się go
jedynie w formie bezcielesnego ducha, który widoczny jest tylko dla szamana.
Wracając do tupilaqów grenlandzkich warto wspomnieć jeszcze raz, że tworzyć
taką istotę pomocniczą mógł nie tylko angakok (szaman), lecz każdy członek społeczności. Materiałami do tworzenia były pozostałości ciał głównie martwych zwierząt. Niektórzy informatorzy Knuda Rassmusena wspominali o tym, że wykorzystywano również części ciał martwych dzieci. Oprócz tego były używane różnego
rodzaju algi morskie, wodorosty, gleba. Z tych materiałów tworzono antropo-zoomorficzną figurkę. Taka forma świadczyć może o bardzo archaicznych korzeniach
tych wierzeń, bowiem już w paleolitycznych jaskiniach spotyka się wspólne pochówki ludzi i zwierząt z tak ułożonymi kośćmi, by stanowiły one jedną całość11.
Kolejnym etapem było „ożywianie” tupilaqa. Jak już niejednokrotnie było wspominane, podstawową czynnością, którą wykonywała istota żywa było jedzenie.
11

Por. P. E. Victor, Banquise. W krainie bez cienia, tłum. J. Matuszewska, Warszawa 1996, ss. 333–335;
K. Rassmusen, W. J. A. Worster, op. cit., ss. 88–91.
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Więc etap związany z ożywianiem istoty ściśle wiązał się z jej „karmieniem”. Karmienie to jednak nie odbywało się na tej samej zasadzie co i karmienie duchów
opiekuńczych – przez spalanie jedzenia – tupilaq był karmiony energią witalną
swojego twórcy. Opisy związane z tworzeniem tupilaqa często przytaczają przykład, że twórca albo miał nosić potworka przez kilka dni w okolicach swoich
genitaliów, albo przychodził go karmić każdej nocy dając mu „ssać z siebie sok
życia”. Jedno z podań brzmi następująco:
Pewnego dnia stary człowiek imieniem Nikuk, który już nawet przestał polować
na foki, przypadkiem zabił morsa, więc zabrał go do domu. Jeden ze średnich braci,
z którymi człowiek ten żył, pozazdrościł mu i zaczął każdego rana gdzieś znikać.
Nikuk zaczął podejrzewać coś niedobrego i któregoś dnia podążył za bratem. Został
go w momencie, w którym tworzył tupilaqa i pozwalał mu ssać swoje ciało, powtarzając za każdym razem: „Ty weźmiesz Nikuka”. Nikuk podbiegł do niego i krzyknął: „Co Ty robisz?!” W tym momencie człowiek ten padł martwy. Bracia Nikuka po
jego wskazówkach znaleźli tupilaqa – ten wciąż jeszcze ssał zmarłego. Bracia zabili
go kamieniami i wyrzucili do morza wraz z twórcą. Pięć nocy z rzędu Nikuk budził
się od bulgoczącego dźwięku, jednak nic więcej się nie wydarzyło12.

Podobne opisy przytaczają również Knud Rassmusen i Gustaw Holm. Inny opis
eskimoskiej legendy głosi, że młodemu myśliwemu pozazdrościł go sąsiad i postanowił nasłać na niego tupilaqa. W nocy ten sąsiad (w niektórych odmianach angakok) wywracał na lewą stronę swój anorak i udawał się na odludzie by tworzyć
tupilaqa. Jednej nocy młody myśliwy podążył za nim i zobaczył jak ten kończy
karmienie i wydaje rozkaz zabicia go. Młody myśliwy bardzo szybko pobiegł do
domu, bowiem wiedział, że tylko połączone siły duchów opiekuńczych rodu wraz
z jego prywatnym amuletem mogą go uratować od śmiertelnego niebezpieczeństwa. Zamknąwszy się w domu, słyszał jak tupilaq chce zniszczyć jego domostwo,
jednak duchy opiekuńcze nie pozwoliły mu na to. Głodny i rozgniewany potwór
skierował się na poszukiwanie tego, kto go zrobił, by się na nim zemścić. Demon
go odnalazł i zabił, a później utopił się w morzu razem ze zwłokami13. Historia ta
służy przykładem, że choć tupilaq miał ogromną moc niszczycielską, skierowaną
na jedną osobę, moc ta mogła być przełamana i zwrócić się przeciwko swojemu twórcy. Jedyną możliwością uratowania się wtedy od tupilaqa było publiczne przyznanie się całej społeczności do stworzenia tego potwora. Jednak wiązało
się to z ogromną hańbą zarówno dla twórcy, jak i dla jego rodziny. Nieraz było
to faktyczne wyłączenie ze społeczności, co w ciężkich warunkach naturalnych
mogło oznaczać śmierć dla całej rodziny. Wydaje się, że obraz tupilaqa i skutki
jego tworzenia służyły w pewnym sensie jako wymiar sprawiedliwości społecznej i postawienie wspólnotowości ponad jednostkowością. Takie uwarunkowanie
12

13

H. Rink, Mify i legendy eskimosow, tłum. ros. N. Lisowa [on-line:] http://www.e-reading.
club/chapter.php/1003424/154/Rink_Hinrik_-_Mify_i_legendy_eskimosov.html [25.05.2015].
Tłum. pol. własne.
Ibidem.
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relacji było swego rodzaju formą ustroju społecznego, gdzie ukryte konflikty mogły powodować niebezpieczeństwo rozpadu i zniszczenia całej grupy.
Nie mniej znaczącą kategorią istot, które jako ostatnie zostaną przedstawione
w tej pracy, są stallo. Choć jest to nazwa własna, wydaje się słuszne mówić właśnie
o kategorii istot, ponieważ opisy je przedstawiające nieraz znacząco różnią się od
siebie, zachowując jedynie dwie kluczowe cechy stworzenia: jego pochodzenie ze
świata duchów (demonów) i wrogie nastawienie do ludzi.
Opisy stallo mają dwa źródła: mitologia i epos historyczno-bohaterski.
W pierwszym przypadku przedstawiona zostaje sama postać stallo oraz pewne
opisy świata podziemnego, mieszkańcem którego ów duch był. Zdaje się, że opisy
te przedstawiają bardziej dawne wierzenia Lapończyków. W drugiej zaś kategorii
stallo jest coraz bardziej podobny do skandynawskich troli i nosi charakter już
bardziej „ziemskiego” wroga, niż antagonisty ze świata duchów. Rosyjski badacz
Nikołaj Charuzin uważał, że wynikało to z coraz bardziej aktywnych kontaktów
Lapończyków ze swoimi sąsiadami Skandynawami. A ponieważ w większości
spotkania te nie miały charakteru pokojowego, to stallo zaczął być przedstawiany
jako postać zakuta w stalowe pancerze – duże, ale głupie i niezgrabne stworzenie,
które mądry i przebiegły Lapończyk na swoim terenie mógł łatwo przechytrzyć14.
Opisy drugiego wizerunku są o wiele częściej spotykane zarówno w historycznych, jak i współczesnych pracach badaczy. Najczęściej bowiem stallo przedstawia
się w postaci olbrzyma, który wędruje po świecie i wyzywa ludzi na pojedynek.
Jeżeli w takiej walce zwycięża stallo, zjada człowieka i zostaje na jakiś czas, mieszkając na jego miejscu. Jeżeli natomiast zwycięża człowiek, to stallo zobowiązany
jest mu służyć. Nierzadkie są również sytuacje, gdy stallo wykrada córki Lapończyków, by wziąć je sobie za żony, a córki stallo szukają mężów wśród mężczyzn,
obiecując obdarzyć ich za to złotem i wszelkimi bogactwami. W opisach takich
zdecydowanie widać wpływy mitologii skandynawskiej15.
Spotyka się również legendę, według której stallo mieszkający pod wodą porywa młodą dziewczynę – siostrę dwóch braci – żeby została jego żoną. Bracia
decydują się na ratowanie siostry, więc młodszy schodzi pod wodę i trafia do podziemnego świata. Opis ten przedstawia wizję Lapończyków dotyczącą nie tylko
14
15

Por. N. Charuzin, Russkije Lopari. Oczerki proszlogo i sowremiennogo byta, Moskwa 1890, ss. 168–169.
Jako klasyczny opis przytoczyć można bajkę samów wybrzeża „ Biedny i stallo”, gdzie młody biedny
chłopak dostaję w wynagrodzenie za pomóc czarowne jabłko, które odbija światło jak lustro. Później przybywa do królestwa, gdzie stallo kradną po nocach piękne córki króla i, korzystając z tego
jabłka i światła zachodzącego słońca, obraca przebywających stallo w kamień, ratując tym samym
córki królewskie. Historia ta została opowiedziana Efraimem Pedersenem Justu Kwigstadu ok. roku
1900 – por. E. P. J. Kwigstadu, Bednyak i trolli stallo [on-line:] http://library.narfu.ru/sites/arctic/
rus/virtualExhibitions/Documents/Saami_skazki/05_tradizion_skazka_saamov.aspx[22.08.2015].
Bardzo podobną historię opowiadają mieszkańcy norweskiego Finnmarku w okolicach miasteczka
Hammerfest. Na starej drodze nad fjordem stoi skała nieregularnej formy. Jeden z lokalnych mieszkańców Ragnar, z pochodzenia nadmorski Saam, opowiadał autorce w lipcu bieżącego roku, że
właśnie jest to stallo, który został przez mądrego Lapończyka obrócony w kamień (il. 1).
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relacji stallo – człowiek, lecz również całej wizji świata duchów16. Wspominany już
Charuzin opisuje również sytuacje, kiedy obrażony przez kogoś człowiek przywołuje stallo, by zemścił się na krzywdzicielu, i ten rzeczywiście wykonuje jego
rozporządzenia, tylko że często przywołujący musi drogo za to zapłacić – nieraz
własnym życiem.
W niektórych opisach odnaleźć można wspomnienia o stallo jako o bezcielesnym duchu, który był wzywany przez noaide (w odróżnienie od tupileqa, którego
mógł stworzyć każdy). Duch stallo był ucieleśniany za pomocą rysunku na szamańskim bębnie kobdasie. Podobnie jak tupileq, stallo miał unicestwić wroga, lecz
jeżeli wróg okazywał się silniejszy niż noaide, który go stworzył, to mógł zacząć
jemu służyć i zabić swojego twórcę. Tak samo zabicie stallo wiązało się ze śmiercią
noaide, który go stworzył17.

Zakończenie
Myślenie magiczne, charakterystyczne dla społeczeństw tradycyjnych, którymi
niewątpliwie są omawiane w artykule ludy Północy, opiera się na wielowiekowej
dokładnej obserwacji zjawisk naturalnych. By opanować albo chociażby pogodzić
się z nie zawsze sprzyjającymi zjawiskami otoczenia, w którym ludy owe kształtują się i tkwią, niezbędnym staje się ich określenie i nazwanie. Słynny polski
antropolog i badacz Wojciech Burszta twierdzi, że:
[...] mówienie-myślenie typu magicznego charakteryzuje się faktem, iż mowa zarówno symbolizuje to, do czego semantycznie odnosi, jak też jednocześnie pozostaje
do symbolizowanego stanu rzeczy w stosunku przedmiotowo-metonimicznym”18.

W taki sposób stwierdzić można, że, nadając formę demonów poszczególnym
zjawiskom natury, człowiek Północy uświadamia sobie to zjawisko, ale także stara się na nie oddziaływać. Polega to na tym, że obserwacja sił natury nie ma na
celu ich wyjaśnienia w oparciu o inne zjawiska naturalne, tylko poprzez nadanie
im podmiotowości i tym samym możliwości ich kontroli. Dla człowieka, który
całe życie przebywa w otoczeniu natury, wyjaśnienie zjawisk w sposób magiczny
jest o wiele korzystniejsze niż wiedza meteorologiczna o danych zjawiskach, ponieważ magiczne myślenie, nie będące myśleniem abstrakcyjnym, osadzone jest
w rzeczywistości, oparte jest na postrzeganiu zjawisk przeżywanych „tu i teraz”.
Dobrochna Jankowska, opisując mezolityczne społeczności basenu morza
Bałtyckiego, będące przodkami niektórych społeczności Północy (kultura dołkowo-grzebykowa), opisuje to zakotwiczenie się w naturze w następujący sposób:
16
17
18

Por. L. L. Laestedius, Fragments of Lappish Mythology, tłum. ang. Borje Vahamaki, Ontario 2002
(Abo 1997), ss. 237–253.
Por. N. Charuzin, Russkije Lopari. Oczerki proszlogo i sowremiennogo byta, Moskwa 1890,
ss. 190–193, 328–331.
W. J. Burszta, Od mowy magicznej do szumów popkultury, Warszawa 2009, s. 19.
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człowiek, znając doskonale środowisko, w którym przybywał, był w stanie wybrać
sobie siedlisko najbardziej odpowiadające jego możliwościom i potrzebom, ale jednocześnie potrafił egzystować w każdych warunkach, jakie mógł napotkać na swojej
drodze. Potrafiąc wykorzystywać do swoich celów każde środowisko, był w rezultacie w pewien sposób niezależny od otaczającego go świata, pod warunkiem podporządkowania się rządzącym tym światem generalnym prawom natury19.

Na podstawie tych dwóch wątków mówiących o prawach natury stwierdzić można, że relacja zachodząca między naturą a człowiekiem jest obustronna – oparta
jest na wzajemnym braniu i dawaniu. Szczególnie dobrze widać to w magii myśliwskiej i łowieckiej, gdzie zajęcia te stanowiły podstawę egzystencji zarówno
jednostki, jak i całego społeczeństwa. Znając swoje środowisko, człowiek w nim
tkwiący doskonale wie, że relacja z nim może być oparta tylko na konsensusie.
Dlatego więc nie wkracza bez zezwolenia na włości duchów miejsc, dlatego stara
się nawiązać z nimi kontakt i ułaskawić je darami oraz dbaniem o nie. Wie, że
jedynie dając, może z tego czerpać. Świadom jest tego, że nie jest antagonistą natury, tylko jest jej integralną częścią, dążącą do zachowania harmonii.
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Summary
Demonology and it’s selected issues of the indigenous peoples of the North
The following article presents issues relating to the spirit world selected from the
beliefs of the indigenous peoples of the North. Basing upon ethnographic data
recorded in 19th and 20th century the Author makes and attempt to describe
both the material and non-material image of the spiritual creatures, their place,
role and it’s region-specific variations of each creature in the related beliefs. In
case of certain examples also the form, materials and the process of creation of
given creatures undertaken by specific members of the related communities is
described as well.
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Demoniczna kariera pewnego bóstwa.
Współczesny i starożytny wizerunek boga Baala

Wiele postaci mitologicznych bądź legendarnych nie została zapomniana, choć
wiara w ich boską moc i potęgę dawno umarła. Ich nowe wcielenia, wizje oraz
reinterpretacje wciąż pojawiają się w nowoczesnych utworach, w szczególności
tych z gatunku fantastyki. Współcześni autorzy bardzo chętnie sięgają do motywów i postaci znanych ze starożytności, by wzbogacać swoje dzieła nawiązaniami
do nich. Wśród tych przedstawień można znaleźć liczne podobieństwa do oryginałów, ale spotka się też pewne zmiany, czasem subtelne, a czasami radykalne. Jednym z przypadków, w których charakter postaci został zmieniony bardzo
wyraźnie, jest Baal. Jest to bóstwo bliskowschodnie, które zdobyło największą
sławę we współczesnych utworach fantastycznych. Jego kariera przybrała jednak
dosyć nieoczekiwany obrót. Niewielu ludzi w obecnych czasach kojarzy Baala
z bogiem − dla większości jest to imię demona. Ta niecodzienna zmiana, zupełne
odwrócenie wartościowania postaci jest wynikiem skomplikowanych przemian
kulturowych, do których doszło w starożytności. Tekst ten przybliży jak Baal był
postrzegany w konkretnej epoce i dlaczego tak było. Zaprezentowane przykłady
nawiązywać będą do tych momentów historycznych, które najsilniej wpłynęły na
kształtowanie się pola skojarzeń zz omawianym bóstwem. Ze względu na ogrom
utworów współczesnych, w których pada imię Baala, wybór reprezentatywnego
źródła byłby trudny, dlatego przedstawione tutaj przykłady nawiązywać będą do
różnych mediów, w jakich postać ta została ujęta – od teatru telewizji, poprzez
film, komiks, a nawet gry komputerowe.
Na samym początku należy zaznaczyć, że określenie „Baal” nie było przypisane
pojedynczemu bóstwu. Na terenach syryjsko-palestyńskich oraz w fenickich koloniach istniała wielość bogów i bożków nazywanych w ten sposób1. Zwykle były
to lokalne bóstwa opiekuńcze2. Działo się tak dlatego, że Baal nie było imieniem
1
2

Por. K. McLeish, Leksykon mitów i legend świata, Warszawa 2001, s. 79.
Por. E. C. Brewer, Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable, Harper & Brothers, New York 1952, s. 80.
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boga, a tytułem oznaczającym „pan”, „opiekun”3. Według niektórych źródeł tytuł
ten wypowiadały osoby świeckie, gdyż prawdziwe imiona bogów stanowiły zbyt
wielką świętość by mogły je wymawiać usta kogokolwiek poza kapłanem w czasie
specjalnych obrzędów4. Ze względu na mnogość przeróżnych Baalów większość
z nich otrzymywała odpowiednie przydomki, takie jak Baal-Gad, co oznaczać
miało „Baal jest bogactwem”5, czy też według innych źródeł „Pan kóz”6. Przydomki te częstokroć stawały się również nazwami głównych ośrodków kultu. Tak
miało to miejsce w przypadku wspomnianego wyżej Baal-Gad, odnoszącego się
również do miejsca, które zgodnie z biblijnymi przekazami miało być położone
w pobliżu góry Hermon7. Istniały również żeńskie odpowiedniki tego bóstwa,
noszące imiona Baalat-Beer czy też Baalat-Gebal8.
Z tej mnogości bóstw funkcjonujących pod tytułem Baal wyłania się jedna,
szczególna postać, mianowicie Baal z panteonu ugaryckiego. Miasto portowe
Ugarit było bogatym i dobrze prosperującym ośrodkiem mieszczącym się na terenie antycznego Kanaanu, w zatoce Al-Bayḍā9. W czasie wykopalisk rozpoczętych
w 1929 roku odkryto tam szereg tekstów o tematyce mitologicznej, w tym tak
zwany Cykl Baala10, opisujący dzieje boga zajmującego jedną z najwyższych pozycji w miejscowym panteonie. Postać ta jest ważna nie tylko dlatego, że posiadamy
o niej najwięcej informacji, lecz również dlatego, że to właśnie Kanaan stanowił
miejsce konfliktu, który zaowocował przemianą wizerunku Baala.
Znaczna część bogów nazywanych Baalem wiązała się z aspektami takimi jak
pogoda, niebiosa, a w szczególności deszcz. Ugarycki Baal nie jest tutaj wyjątkiem.
Cykl przedstawia go jako pana burzy, tego, który sprowadza deszcz11. Opisywano
go jako tego, który wynalazł pioruny i używał ich jako broni. Istnieją przedstawienia, gdzie dzierży on piorun, czego przykładem może być stella znaleziona
w Ras Shamra-Ugarit12. Okna jego pałacu stanowiły zaś odpowiednik otworów
znajdujących się w chmurach, przez które padać miał deszcz13. Być może chmury
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

K. McLeish, op. cit., s. 79.
Por. ibidem.
F. Skolnik, Encyclopedia Judaica; second edition vol. 3, Thomson Gale, United States of America
2007, s. 7.
K. McLeish, op. cit., s. 79.
Por. F. Skolnik, op. cit., s. 7.
Por. ibidem, s. 10.
Por. C. F. A. Schaeffer, Ugarit, Encyclopaedia Britannica [on-line:] http://www.britannica.com/
place/Ugarit [06.07.2015].
Por. ibidem.
Por. F. Skolnik, op. cit., s. 10.
Por. Baal with thunderbolt. Found at the acropolis in Ras Shamra-Ugarit, Wikimedia Commons
[on-line:] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baal_thunderbolt_Louvre_AO15775.jpg
[06.07.2015].
Por. hasło: Baal [w:] Słownik biblijny, wiara.pl [on-line:] http://biblia.wiara.pl/slownik/67ea4.
Slownik-biblijny/slowo/Baal [06.07.2015].
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stanowiły też jego środek transportu, gdyż bywa on określany jako „Jadący na
chmurach”14. Baala uważano za tego, który wyznaczał porę deszczową. Jako taki
był więc odpowiedzialny za urodzaj oraz dobrobyt ludzi, zwłaszcza gdy weźmie
się pod uwagę warunki klimatyczne Bliskiego Wschodu, w szczególności Palestyny, gdzie możliwości uprawy roli były dość mocno ograniczone15, a w przeciwieństwie do Egiptu i Mezopotamii nie stosowano kanałów irygacyjnych16. Trudno
się więc dziwić, że bóg odpowiedzialny za opady deszczu otoczony był szczególną
czcią. Baal ugarycki nie był jednak ustawiony w panteonie najwyżej i musiał sobie na tę pozycję dopiero zasłużyć, co zostaje opisane również we wspomnianym
wcześniej Cyklu.
Cykl Baala dzieli się na trzy zasadnicze części, które według uczonych układają się chronologicznie w następującej kolejności: Baal walczy z Jamem, buduje
swój pałac, a na końcu mierzy swe siły z Motem17. Nie jest to kolejność ścisła,
lecz hipotetyczna jedynie, gdyż wątki te przeplają się ze sobą i nawiązują do siebie nawzajem. Z tego względu nie udało się ostatecznie ustalić konkretnej kolejności wydarzeń mitów18. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że walka stoczona
z Jamem miała miejsce najwcześniej, gdyż to ona zapewnić miała Baalowi jego
wysoką pozycję wśród bogów ugaryckich, podobnie jak miało to miejsce w przypadku mezopotamskiego Marduka19, gdy zmierzył się on z boginią słonych wód
Tiamat20. Ustaliwszy swoją dominację przystępuje on następnie do zbudowania
pałacu, który ma stanowić ukoronowanie jego zwycięstw, a na końcu dochodzi
do konfrontacji Baala z bóstwem Motem21. Ten sposób ułożenia wydarzeń zdaje
się najpopularniejszy, lecz przeciwstawia się mu między innymi Aisleitner , który
rozpatrywał działania bohaterów również pod kątem ich psychiki, jak i pewnych
widocznych analogii pomiędzy dziełem ugaryckim a mezopotamskim Enuma
elisz22. W jego interpretacji na samym początku dochodzi do starcia nie z Jamem,
tylko z Motem, a budowa pałacu ma być częścią ostatnią.
Najważniejsza, najprawdopodobniej chronologicznie pierwsza jest opowieść
o heroicznym starciu Baala z Jamem – bogiem morza. Tekst rozpoczyna się od
ukończenia budowy pałacu Jama, z okazji czego wydana zostaje wielka uczta.
Zbudowanie pałacu stanowiło wydarzenie cechujące się wielkim splendorem
i znacząco podnoszącym prestiż danego bóstwa. Co więcej jednak, pałac Jama
wzniesiony został przez bóstwo trudniące się rzemiosłem – Kaftora, co jeszcze
14
15
16
17
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Por. S. Cinal, Ba’al. Z Ugarit a inni bogowie burzy Starożytnej Syrii i Palestyny, Kraków 1997, s. 75.
Por. hasło: Baal [w:] Słownik...
Por. F. Skolnik, op. cit., s. 10.
Por. S. Cinal, Ba’al. Z Ugarit a inni bogowie burzy Starożytnej Syrii i Palestyny, Kraków 1997, s. 39.
Por. ibidem, s. 39.
Por. F. Skolnik, op. cit., s. 11.
Por. K. McLeish, Leksykon mitów i legend świata, Książka i Wiedza, Warszawa 2001, s. 359.
Por. F. Skolnik, op. cit., s. 11.
Por. S. Cinal, op. cit., s. 39.
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bardziej dodawało chwały bogu morza. To wszystko sprawia, że przepełniony
dumą i pychą Jam uznaje, że to właśnie on powinien zostać władcą wszystkich
bogów. Swoje zamiary głośno oznajmia na uczcie. Ta proklamacja rozgniewała bardzo Baala. Kolejne wersety pokazują przygotowania Baala do konfrontacji
z Jamem. Każe on przygotować sobie broń w postaci dwóch maczug o imionach
„Wszyscy Precz” oraz „Niech Wygania”. W tym czasie Jam namawia zgromadzenie bogów by wydało mu Baala, na co ci się zgadzają. Ostatnia część tekstu
opowiada o samym starciu Jama i Baala. Początkowy fragment, około czterech
wersów, jest niemal nieczytelny, lecz można wnioskować, iż mówi o tym jak Baal
znalazł się w sytuacji, gdzie jedynym wyjściem jest pojedynek na śmierć i życie
między dwoma bogami. Widzimy go w sytuacji dosyć beznadziejnej, prawdopodobnie przegrywa on z Jamem. W ostatniej chwili udaje mu się porozumieć
z bogiem-rzemieślnikiem Kosharem, który wykonuje, zaklina i przekazuje Baalowi dwie wspomniane wcześniej maczugi. Magicznej broni przykazane zostaje
pokonanie Jama i zrzucenie go z jego tronu. Baal miał rzucić najpierw jedną,
a później drugą maczugą w swojego przeciwnika. Jam wytrzymał pierwszy cios,
lecz kolejny powalił go na ziemię. W ten sposób Baal odnosi zwycięstwo23. Ustępy
z innych tabliczek wspominają również o tym, że Baal zmierzył się z morskimi
potworami, najprawdopodobniej będących sługami i pomocnikami Jama. Mówi
to między innymi Mot, z którym Baal zmierzy się w późniejszym czasie, grożąc,
że przeszyje Baala tak jak on przeszył owe monstra24. Zwycięstwo nad Jamem,
bogiem cieszącym się przecież tak wielkim splendorem, zapewnić miało Baalowi
dominującą pozycję w panteonie25.
Motyw pojedynku bóstwa burzy z bóstwem morskim był dość szeroko rozpowszechniony w mitologiach starożytnego Bliskiego Wschodu. Niezwykle podobną walkę możemy znaleźć w Enuma elisz. Podobieństwo obu utworów zostało
wspomniane wcześniej, gdy przywołany został porządek chronologiczny Aisleitnera, ale nie był to jednak jedyny badacz, który je dostrzegł. Częścią wywołującą
największe skojarzenia z Cyklem Baala jest fragment opowiadający o pojedynku
Marduka z Tiamat, żeńską personifikacją morza i słonej wody26. Wyruszyła ona
na czele armii potworów morskich by zapanować nad bogami. Mardukowi natomiast obiecano, że jeśli ją pokona, obdarzony zostanie najwyższą władzą27. Analogia między oboma tekstami jest bardzo wyraźna, zarówno Marduk, jak i Baal
zyskują najwyższe miejsce w panteonie dzięki temu samemu czynowi – pokonaniu boga, tudzież istoty będącej reprezentacją morza.

23
24
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26
27

Por. ibidem, ss. 70–76.
Por. ibidem, s. 77.
Por. F. Skolnik, op. cit., s. 11.
Por. J. Heise, Akkadian language (podrozdział) [on-line:] https://personal.sron.nl/~jheise/akkadian/enuma1_expl.html [06.07.2015].
K. McLeish, op. cit., s. 359.
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Wielu uczonych dopatruje się podobieństw tego starcia w jeszcze jednym
przekazie, mianowicie w Biblii. Wielokrotnie w różnych księgach powtarzane jest
zwycięstwo Jahwe nad przeciwnikiem związanym z morzem bądź wodami. Szczególnie ważny wydaje się jednak fragment z Księgi Rodzaju, gdzie „Bóg oddzielił
wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem”28 [Rdz 1: 6]. Mamy więc część
podobną do Enuma elisz, gdzie Marduk rozrywa Tiamat, by z jej części stworzyć
niebo i ziemię. W Księdze Psalmów czytamy: „Tyś mocą swoją rozdzielił morza,
zmiażdżyłeś głowy potworów na wodach. Tyś rozbił głowę Lewiatana, oddałeś go
na żer zwierzętom pustyni”29 [Ps 74: 13]. Z kolei u Izajasza padają słowa: „W owym
dniu ukarze Pan swoim twardym, wielkim i mocarnym mieczem Lewiatana, zwinnego węża, Lewiatana, węża skręconego, i zabije smoka morskiego”30 [Izj 27: 1].
Podobny tekst znaleźć można także u Ezekiela: „Tak mówi Wszechmogący Pan:
Oto ja wystąpię przeciwko tobie, faraonie, królu Egiptu, ty wielki smoku, który się
wylegujesz pomiędzy odnogami Nilu, który mówisz: Mój jest Nil, ja go zrobiłem”31
[Ez 29: 3]. W przytoczonych wersetach widać próbę wywyższenia Jahwe, poprzez
pokazanie pokonania morskiego potwora – Lewiatana, lub też faraona, roszczącego sobie prawa do Nilu. We wszystkich trzech źródłach zarówno w Cyklu Baala,
Enuma elisz i Biblii dostrzegamy więc motyw dominacji nad powiązanym z wodami przeciwnikiem jako to, co sankcjonuje wielkość danego boga.
Kolejna część Cyklu Baala opowiada o budowie pałacu. Jest to najobszerniejszy
i najlepiej zachowany tekst32. Rozpoczyna go wielka uczta wydana na cześć Baala, który zwyciężył morskie potwory. Nieco później Baal wyjawia swoje zamiary zbudowania pałacu. W tym celu, za wstawiennictwem innych bogów i bogiń,
prośba zostaje przedłożona przed oblicze Ela, będącego ojcem bogów33, by ten
pozwolił Baalowi zrealizować jego przedsięwzięcie. Wstawiennictwa zawierają zarówno groźby, jak i pochwały pod adresem Ela, ale są i upomnienia, że El
powinien ponieść odpowiedzialność za ogłoszenie Baala władcą34. Ostatecznie
wyraża on swoje poparcie. Czym prędzej posłano więc po boskiego rzemieślnika – Kosara-Hasisa, by zabrał się do dzieła. Dość spora część tekstu poświęcona
jest próbom przekonania Baala by wstawił on w swojej posiadłości okna, lecz bóg
burzy odmawia dwukrotnie. Gdy ostatecznie wspaniały pałac ze złota i srebra
zostaje ukończony wydana zostaje wspaniała uczta. Krótko po tym Baal wyrusza
na wojenna wyprawę, po powrocie z której każe Kosarowi, wbrew swoim wcześniejszym zastrzeżeniom, wstawić okna w pałacu. Podkreślone tu zostaje, że owe
okna to w rzeczywistości szczeliny w chmurach, przez które Baal miałby krzyczeć
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donośnie, tak, że jego wrogowie drżą i kryją się za strachu, a ziemia się trzęsie
– mamy więc do czynienia z opisem rozszalałej burzy35. Owe okna mają być również otworami, przez które wody ponad sklepieniem spadają na ziemię, a więc są
źródłem deszczu36. Jak zostało wspomniane wcześniej, posiadanie własnego pałacu dodaje bogom chwały i splendoru, dlatego dopiero po tym Baal postanawia
wysłać poselstwo do boga Mota, będącego personifikacją śmierci37, rzucając mu
tym samym wyzwanie38.
Ostatnia partia Cyklu odnosi się do konfliktu pomiędzy Baalem a Motem.
Rozpoczyna się od wspomnianego powyżej poselstwa oraz przytoczonej już groźby pod adresem boga burzy, iż zostanie on przeszyty tak, jak morskie potwory
Jama, które pokonał. Sam Mot opisany jest jako przerażające monstrum, żyjące
w plugawych podziemiach, mogące pożreć wszystko i potrafiące rozewrzeć swą
paszczę od ziemi aż do gwiazd39. Ma być on chciwy i żarłoczny, a przez to stanowić olbrzymie zagrożenie. Baal postanawia więc w jakiś sposób nasycić Mota,
by powstrzymać jego apetyt. Zorganizowana zostaje uczta, na której zarzynane
są całe stada owiec, podawane są tłuste cielęta i odyńce. Jednym z głównych dań
tej uczty ma być również sam Baal. Bóg burzy jednak przebiera za siebie swojego
syna, spłodzonego wcześniej z jałówką40.
Fragment ten podkreśla powinowactwo Baala z bykami, zwierzętami powszechnie czczonymi na terenach Bliskiego Wschodu. W tej części świata popularnym było także skojarzenie byków z deszczem, oraz burzami, w nawiązaniu do
ich ryku, bądź śladów kopyt41. W wierzeniach sumeryjsko-semickich niebiańscy
bogowie dosiadali często byków, lub zaprzęgali je do swoich rydwanów, jak ma to
miejsce między innymi w przypadku hetyckiego boga słońca42. Częstokroć przedstawiano Baala w byczej postaci43, bądź też w towarzystwie tego zwierzęcia44.
Nie jesteśmy w stanie podać co stało się bezpośrednio po tym, ze względu na
uszkodzenia tekstu, lecz kolejne wersy podają, iż znalezione zostają zwłoki Baala.
Bogowie pogrążają się w smutku i żałobie, dopełnione zostają obrządki pogrzebowe. W obliczu straty swojego króla muszą przygotować się do obrania nowego
władcy. Bogowie zastanawiają się jaki powinien być następca Baala. Postanawiają
powołać kogoś silnego i straszliwego, kogoś kto wzbudziłby strach we wrogach
Baala. Wybrany zostaje Astar, zwany Groźnym, lecz gdy zasiadł on na tronie
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Baala, „stopy jego nie dosięgały podnóżka, głową nie dostawał do oparcia. Wobec
tego Astar Groźny powiedział: Ja nie mogę być królem na wyżynach Saponu”45.
Prawdopodobnie jest to proces mierzenia kwalifikacji boga do przejęcia schedy po
Baalu. Astar, mianowany przecież przez zgromadzenie bogów, znany z bycia przerażającym, nie jest w stanie sprostać zadaniu, poprzeczka ustawiona przez jego
poprzednika jest zbyt wysoko. Sam Baal w tym opisie kreowany jest na wielkiego
króla, kogoś komu nie można dorównać. Na bazie lingwistycznej widzimy również nawiązanie do ról, jakie pełnili – Baal jako bóg burzy i Astar, którego przydomek „Groźny” – ‘ttr’rz – posiada człon podobny do arabskiego ‘tr, co nawiązuje do
sztucznej irygacji46. Dwie uszkodzone linijki wspominają także o czerpaniu wody
z rzek i beczek47. Wskazywałoby to na powiązanie Astara z wodami, a konkretnie z nawadnianiem pól, które okazuje się znacznie mniej efektywne niż deszcze
sprowadzane przez Baala. Widać więc tu, że nie jest on w stanie sprowadzić na
ziemię dobrobytu takiego jak bóg burzy. Gdy okazuje się, że nie ma odpowiedniego następcy tronu, siostra Baala – Anat – udaje się do Mota – jego zabójcy
– by zmusić go do przyznania się do winy. Gdy ten potwierdza, że pożarł jej
brata bogini ćwiartuje go mieczem, pali i mieli w żarnach, a szczątki pozostawia
ptakom na pożarcie48. Gdy tylko Mot skonał, Baal powraca do życia. Nie jest to
jednak koniec ich zmagań, pod koniec tekstu dochodzi do jeszcze jednego starcia
pomiędzy dwoma bogami, w czasie której Mot kapituluje, otrzymawszy wcześniej
ostrzeżenie, że nie zdoła ostatecznie pokonać Baala49. Spór Baala z Motem wydaje się więc nie mieć końca. Wobec tego można to interpretować również na innym
poziomie. Mot jako śmierć i Baal jako życiodajny deszcz mogą tutaj figurować
jako personifikacje następujących po sobie pór suchej i deszczowej50.
Jak dotąd, na podstawie Cyklu Baala powstał dość jasny wizerunek tego bóstwa. Baal jawi się jako potężny król bogów, który zdobył sobie swoją pozycję heroicznymi czynami, a także ucieleśnienie burzy i deszczu, które, choć gwałtowne,
groźne i nieokiełznane, są jednocześnie niezastępowalnym źródłem życia i dobrobytu. Sposób jego przedstawienia jest raczej pozytywny. Duża zmiana zachodzi,
gdy na terenie Kanaanu pojawiają się Izraelici. W tym okresie w Palestynie dość
dotkliwie odczuwano panowanie Egiptu, więc gdy Izraelici przynieśli ze sobą
wiarę w Jahwe – bóstwa, które miało ich wyzwolić spod władzy egipskiej – nowy
kult posiadał znamiona atrakcyjności51. Co więcej, Jahwe, jako jedyne bóstwo
Izraelitów, znajdował się siłą rzeczy poza jakimkolwiek panteonem, co tym bardziej podkreślało niezależność kultu. Nowy kult przyjmował się więc stosunkowo
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łatwo i w miarę szybko zapanował synkretyzm. Wiele świątyń dotychczas poświęconych bóstwom kananejskim, między innymi Elowi, zostało oddanych na użytek
czcicieli Jahwe52. Jednakże sytuacja stawała się napięta, gdy chodziło o boga Baala,
którego kult był przez Izraelitów intensywnie zwalczany. Istnieje prawdopodobieństwo, że powodem tego było imię „Baal”, oznaczające, jak zostało wcześniej
powiedziane „pana”. Przydomek ten mógł z łatwością przylgnąć również do Jahwe, podobnie jak odpowiedzialność boga burzy za sprowadzanie życiodajnych
deszczy53. Zaistniała więc szansa, że oba kulty dokonają swego rodzaju syntezy, co
nie podobało się Izraelitom. Problem potęgowała również rosnąca ilość Izraelitów
porzucających swoją wiarę na rzecz religii kananejskiej. Tego typu praktyki zaczęto więc piętnować, a wobec kultu Baala podjęto środki mające go zdyskredytować
bądź nawet ośmieszyć.
Jednym z widoczniejszych przypadków było uczestniczenie Izraelitów w kulcie Baala Peor w Moabie, na wschód od Jordanu. Część izraelitów miała ulec
wdziękom „córek Moabu”54 i brać udział w rytualnych orgiach, jak również spożywać ofiary dla zmarłych55. Izraelici mieli za to zostać ukarani przez Boga, zaś kult
Baala zaczęto kojarzyć z rozwiązłością i hańbą, co widać na przykład u Ozeasza:
„Lecz gdy przyszli do Baal-Peor, oddali się hańbie, stali się ohydni jak to co ukochali”56 [Oz 9: 10]. Nie był to oczywiście jedyny przypadek uczestnictwa Izraelitów w kulcie boga burzy. Za każdym razem działalność tego typu była surowo
potępiana i piętnowana. Szczególnym punktem zapalnym było jednak postawienie Baalowi świątyni przez izraelskiego króla Achaba, który poślubił córkę króla
Sydonu Jezebel57. Biblia głosi, że zbudował dla niej świątynię ku czci Baala, lecz
najprawdopodobniej nie chodzi o duży przybytek, lecz jedynie niewielką kaplicę
pałacową58. Jej oddziaływanie było jednak duże i stanowiła ona świadectwo tego
jak bardzo kananejski kult się rozpowszechniał. Fakt, że Izraelici coraz częściej
porzucali wiarę w Jahwe widać chociażby w mnogości imion zawierających w sobie cząstkę „baal” w tym okresie59, o znaczeniach takich, jak „Baal jest silny”, „Baal
mym ojcem” lub „Baal pamięta”60. Według Pierwszej Księgi Królewskiej Baal miał
mieć także aż czterystu pięćdziesięciu proroków, podczas gdy Jahwe tylko jednego61. Autor tekstu biblijnego zarzuca również Achabowi to, że pod wpływem
swojej żony nie tylko sprzeniewierza się Jahwe, ale i przejawia absolutystyczne
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zapędy62. Przed oblicze tego króla przybyć miał oskarżyciel w osobie proroka
Eliasza. Jest to moment krytyczny dla później utrwalającego się wizerunku Baala
i tym samym jest najlepiej utrwalony w obecnych czasach. Eliasz wyrzuca Achabowi jego przewinienia i niejako rzuca wyzwanie całemu kultowi Baala. Oto on
i wszyscy prorocy Baala mają spotkać się na górze Karmel, gdzie postąpić mieli
zgodnie z następującymi wytycznymi:
Niech nam przeto dadzą dwa cielce. Niech oni wybiorą sobie jednego cielca i poćwiartują go, i położą na drwach, lecz ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję jednego cielca i położę go na drwach, ale ognia nie podłożę. Potem wzywajcie
wy imienia waszego boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który
odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem [1Krl, 18: 23-24]63.

Kapłani Baala postępują zgodnie z tym, co nakazał im Eliasz, lecz nie odnoszą
żadnego skutku. Prorok Jahwe drwi z nich i z ich nieobecnego bóstwa, po czym
sam przystępuje do dzieła, utrudniając sobie dodatkowo zadanie przez polanie
ołtarza wodą. Jego sukces jest niemal natychmiastowy, gdyż z nieba spada ogień,
który trawi całą ofiarę64. To, co organizuje Eliasz zdaje się być pojedynkiem bóstw
albo też demaskacją Baala jako fałszywego boga. Wydarzenie to zostało jednak
zapamiętane na długo i do dziś stanowi główne skojarzenie jakie nasuwa ze sobą
imię boga Baala w świadomości społecznej. Zabieg ten nie zdołał jednak wyprzeć
kultu Baala w całości, świadectwa jego zwalczania pojawiają się wielokrotnie, także w innych księgach, na przykład w Drugiej Księdze królewskiej, gdzie opisano
wtargnięcie i zdewastowanie świątyni Baala [2Krl, 11: 18]65.
Wobec kultu Baala podjęto szczególną politykę. Z jednej strony karcono i potępiano uczestnictwo w nim, z drugiej zaś starano się bóstwo zdyskredytować
i ośmieszyć. Przypadek działalności proroka Eliasza jest, jak zostało powiedziane, najwyrazistszym tego przykładem. Stosowano również inne chwyty. Jednym
z nich było przekręcanie imienia bóstwa. W jednym z odłamów wyznawcy mówili
o Baalu Baalzebul co oznaczało mniej więcej „pan na dworze”66. To imię było
groźne z punktu widzenia kultu Jahwe, gdyż mogło kojarzyć się ze świątynią Salomona. Zaczęto więc aktywnie przekręcać je, tak by jednocześnie wyśmiać konkurencyjnego boga. W ten sposób Baalzebul został przezwany Beelzebub, a więc
znany wszystkim Belzebub, czyli „pan much”67, co nawiązywało również do jego
posągów, które miały być polewane krwią ofiarną, co przyciągało muchy.
Tego rodzaju praktyki sprawiły, że kilka wieków później, na poziomie Nowego
Testamentu Baal i wszelkie jego tytuły przestają budzić skojarzenia z kananejskim
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kultem, a zaczynają przywodzić na myśl jedynie demony. W tym miejscu warto
dostrzec ciekawe zjawisko. Mianowicie, niektóre imiona Baala uniezależniły się
od swojego pierwowzoru i zaczęły funkcjonować jako zupełnie oddzielne, niezwiązane ze sobą postacie demoniczne. W szczególności widoczne jest to w przypadku Belzebuba oraz Belfegora, który wyewoluował z Baala Peor. Co więcej,
sam Baal również zaczął być postrzegany jako demon. Z jednego bóstwa powstają
więc trzy istoty demoniczne.
W Nowym Testamencie z tych trzech najczęściej występuje Belzebub. Jego imię
pada siedmiokrotnie w Ewangelii Świętego Mateusza68. W tekście wyraźnie podane
jest to jak postrzegany jest właściciel tego imienia, jak ma to miejsce chociażby we
fragmencie: „Ten nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia
demonów”69 [Mt 12; 24]. Widać tutaj wyraźnie, że nowe wcielenie Baala to nie tylko
istota zła, ale demon postawiony bardzo wysoko w hierarchii. Fragment ten pochodzi
z części w której Jezusowi zarzucona zostaje przez faryzeuszy współpraca z szatanem
przy uzdrawianiu ludzi. Imię Belzebuba, według niektórych interpretacji zostało tutaj
dobrane bardzo starannie, gdyż odwoływało się do zniesławionego bóstwa, pamięć
o którym wciąż pobrzmiewała w świadomości społecznej, jednocześnie powołując się
na jego rzekome powiązanie z przenoszącymi choroby owadami70. Zabieg ten podkreślił oczywiście i umocnił postrzeganie Belzebuba jako demona, ale także zapewnił
mu przeniknięcie do świadomości społecznej jako jeden z ich władców.
Zarówno reinterpretowany Baal, jak i inne postacie kryjące się pod jego zniekształconymi imionami, przenikają do czasów późniejszych, gdzie ich demoniczne
wizerunki pogłębiają się, nabierając coraz bardziej niezależnych form. W chrześcijańskiej demonologii każdy z nich posiada swoje osobne miejsce w hierarchii
i porządku istot piekielnych.
Baal w swojej nowej odsłonie nie jest aż tak popularny jak jego nowe postacie – Belzebub i Belfegor. Zupełnie zmienia się też jego aparycja. Dziewiętnastowieczny traktat demonologiczny Dictionnaire Infernal, zawierający opisy demonów oraz ilustracje je przedstawiające, które stosowane były również
w późniejszych dziełach, pokazuje Baala w sposób zupełnie odmienny od znanego nam dotąd wizerunku dzierżącego piorun mężczyzny, czy też byka. Pokazana tutaj postać posiada trzy głowy – ludzką, ubraną w koronę, ropuszą oraz
kocią – całość poruszająca się na pajęczych nogach71. Warto jednak podkreślić, iż
Dictionnaire Infernal posiada aż dwa hasła dla tego demona – Baal i Bael, choć
tylko ten drugi opatrzony został ilustracją. Widać jednak, że autor podejrzewał,
że ma do czynienia z jednym demonem72. Głowy ropuchy oraz kota zawarte na
ilustracji nawiązują do zwierząt postrzeganych jako chtoniczne i spowinowacone
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z czarownicami. Korona natomiast pokazuje, że noszący ją może być albo kimś
postawionym wysoko w hierarchii, albo obdarzony jest ogromną wiedzą73.
Kojarzony już uprzednio z seksualnymi ekscesami Belfegor został bohaterem
średniowiecznej legendy, powtórzonej później w dziełach Nicola Machiavellego,
w której to zostaje wysłany przez swoich piekielnych ziomków by zbadać pogłoskę o tym, że źródłem wszelkich grzechów na ziemi są kobiety. W celu zbadania
sprawy demon Belfegor zaznaje życia małżeńskiego, które przeraziło go tak bardzo, że uciekł w popłochu z powrotem do Piekła74. Między innymi z tego względu zostaje zapamiętany jako demon wyuzdany i wulgarny75. Dictionnaire Infernal
pokazuje go siedzącego na klozecie, z podniesionym ogonem, podkreślając tym
samym ordynarną charakterystykę demona76. Stanowił również reprezentację jednego z siedmiu grzechów głównych – lenistwa77.
Największą popularnością cieszył się jednak Belzebub, najprawdopodobniej
dlatego, że Ewangelie synoptyczne wprost wynieniają go jako „księcia demonów”.
Uznano go, w zależności od interpretacji, za najwyższego z demonów78, tudzież
pierwszego po Szatanie79. Niemal w każdej demonologii postrzega się go jednak jako piekielnego władcę, obdarzonego wielką inteligencją80. Ikonograficznie
zaczęto nawiązywać do jego imienia i nadano mu wygląd wielkiej muchy, często
z koroną na głowie, by podkreślić jego wysoką rangę81. Kojarzono go również, podobnie jak Belfegora, z jednym z siedmiu grzechów głównych, w tym przypadku
z żarłocznością i nieumiarkowaniem82. Wiązano go także z czarami oraz
opętaniami, co widać szczególnie na przykładzie słynnej sprawy procesów czarownic z Salem. Jeden z duchownych zaangażowanych w sprawę, będący również
słynnym teologiem oraz pamflecistą – wielebny Cotton Mather – napisał o zajściu
tekst, który wsprost zatytuował Of Belzebub and his Plot (co można przetłumaczyć
na O spisku Belzebuba)83 widząc właśnie w tym demonie źródło całego zła.
Obecnie gdy wspomina się imiona Baal, Belfegor oraz Belzebub nikt właściwie nie kojarzy ich już z bliskowschodnim bóstwem deszczu. Sam Baal przetrwał
głównie jako synonim fałszywego boga, bożyszcza84, z kolei jego pozostałe dwa
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Por. J. Hall, Leksykon symboli sztuki wschodu i zachodu, Kraków 1997, s. 195.
Por. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury Kraków 1991, s. 87.
Por. E. C. Brewer, op. cit., s. 95.
Por. C. de Plancy, op. cit., s. 89.
Por. W. Doniger, Merriam-Webster’s encyclopedia of world religions, Merriam-Webster, Sprinfield 1999, s. 287.
Por. K. McLeish, op. cit., s. 87.
C. de Plancy, op. cit., s. 89.
Ibidem, s. 89
Por. Ibidem, s. 89.
W. Doniger, op. cit., s. 28.
Por. C. Mather, Of Beelzebub and his Plot [on-line:] http://web.archive.org/web/2002092120
3915/http://www.4literature.net/Cotton_Mather/Of_Beelzebub_and_His_Plot [06.07.2015].
Por. W. Kopaliński, op. cit., s. 67.
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wcielenia kojarzą się wyłącznie z demonicznymi interpretacjami. Rzadko kiedy
postrzega się ich także jako postacie pochodzące z tego samego źródła, lecz jako
trzy, zupełnie odmienne, niezależne osoby. W ten sposób właśnie przenikają do
kultury współczesnej, zwłaszcza popularnej, w tym też z gatunku fantastyki, gdzie
stanowią popularny motyw.
Baal w kulturze masowej utrwalił swój wizerunek fałszywego boga, z zasady
przybierając formę złego bóstwa, demona za bóstwo się podającego lub otoczonego boskim kultem. Ma to miejsce na przykład w komiksie Wolverine, gdzie
Baal przedstawiony został jako otoczony wyznawcami demon, zachęcający swoich czcicieli do zbrodniczych czynów85. Również wiele tytułów gier video sięga
po motyw Baala-demona. Jest to ukazane na przykład w przypadku gry Divinity
II Ego Draconis, gdzie imię Baal nosi potężny demon stający na drodze głównego
bohatera. Demoniczność tej postaci nie budzi najmniejszych wątpliwości – ze
względu na małe zróżnicowanie w wyglądzie postaci, demony posiadają jedynie dwie, ustalone formy. Baal wygląda tak samo jak każdy nieskrzydlaty demon
w tym typie ikonograficznym, z tą różnicą, że dla podkreślenia jego wysokiego
miejsca w hierarchii został przedstawiony jako znacznie większy niż jego pobratymcy86. Nie są to oczywiście jedyne przypadki wykorzystania motywu Baala
w taki sposób. Nieco mniejszą karierę zrobił Belfegor. Choć powszechnie kojarzy
się z demonem lub diabłem, po jego motyw nie sięga się aż tak często. Najpopularniejszym w tym przypadku wątkiem jest wspomniana legenda o życiu małżeńskim Belfegora, która doczekała się wielu reinterpretacji, takich jak wersja Johna
Wilsona Belfegor, czyli małżeństwo diabła, czy też wolny przekład dzieła Machiavellego, autorstwa Lucjana Siemiańskiego Diabeł w Krakowie87. Został on także
uwieczniony w filmie Belfegor – Upiór Luwru, gdzie pojawia się, jak sam tytuł
wskazuje, jako złowrogi upiór88. W przypadku Belzebuba najsilniej utrwalił się
sposób przedstawiania go jako władcy bądź też jednego z władców piekieł. Został
on uwieczniony między innymi w komedii autorstwa czeskiego pisarza J. Drdy,
która później doczekała się wystawienia w Teatrze Telewizji, Zapomniany Diabeł,
jako władca piekieł, rządzący wszystkimi diabłami. W jego wizerunku nawiązano
do znaczenia jego imienia „władca much”, poprzez jego nieustanne utyskiwania
nad tym, że muchy siadają mu na nosie89. Z kolei w serii komiksów Sandman
zaprezentowano go jako jednego z demonów, którzy podzielili się władzą z Lucyferem, tworząc triumwirat. W tej odsłonie zyskał sobie dość groteskowy kształt
muszej głowy z parą ludzkich nóg90.
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Por. P. David, Wolverine #11–#16, Marvel, United States of America 1986.
Por. Divinity II ego draconis, prod. Larin Studios, wyd. Cenega Polska, Warszawa 2009.
Por. W. Kopaliński, op. cit., s. 67.
Por. J. Salome, Belfegor – Upiór Luwru, Francja 2002.
Por. Zapomniany Diabeł, reż. T. Lis, 1985.
Por. N. Gaiman, Sandman. Nadzieja w Piekle, Warszawa 2002.
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Jak widać, sposób przedstawiania Baala uległ olbrzymiej zmianie od czasów
antycznych do dzisiejszych. Kiedyś postrzegano go jako heroicznego boga, rządzącego nieposkromionym żywiołem, a jednocześnie będącego źródłem życia,
dobrobytu i powodzenia. Wiele czynników jednak, zarówno politycznych, jak
i religijnych, wywołało w tym przedstawieniu liczne istotne zmiany, sprawiając, że
Baal z pozytywnego boga, przeobraził się w fałszywego idola, symbol zła i wyuzdania, by ostatecznie stać się demonem. Przykłady przytoczone wcześniej zobrazowały tę szczególną ewolucję, ukazując Baala w szczególnych momentach jego
zaistnienia na kartach historii kultury, które stanowiły punkty zwrotne w rozwoju
skojarzeń z nim związanych oraz potwierdzały ich umacnianie się. Zastanawiające może być, dlaczego, pomimo tego, że autorzy coraz częściej sięgają do pierwotnych źródeł mitów, a także prowadzi się coraz szerzej zakrojone badania na temat
wierzeń starożytnych, niewiele zmienia się w sposobie ujmowania postaci jaką
jest Baal. Prawdopodobnie winą obarczyć należy tutaj zbyt mocne zakorzenienie
się negatywnych konotacji, które jak wykazano mają również bardzo długą historię. To właśnie one sprawiają, że znacznie wygodniej i prościej jest posłużyć się
Baalem oraz postaciami pochodnymi jako demonami i diabłami, zamiast szukać
nowych, nieznanych powszechnie postaci, które bardziej autentycznie wpisałyby
się w rolę straszliwego, złowrogiego antagonisty. Dopóki jednak oryginalny mit
Baala pozostanie niepopularny, dopóty jego wizerunek pozostanie demoniczny.
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Summary
Demonic career of ceritan god. Modern and anciend image of god Baal
This article is an attempt to present the evolution of the image of Baal. Nowadays
this name is a synonym of a demon and a false god. However long time ago the
situation was the opposite, and Baal was one of the better known gods in ancient
Middle East. This text will try to show what was the original image of god Baal as
a god of storm, connotations associated with him and most famous myths about
him. It will also exemplify what was the cause of change in how he was viewed
and how it influenced Baal’s later characteristics by illustrating and analyzing examples of them form ancient times sotries to his modern presentations in medias
such as video games and comic books.

Marcin Kozera

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Metafizyczny status postczłowieka
i transcendencji

Posthumanizm jako termin znajduje się w centrum coraz bardziej skomercjalizowanej grupy pojęć typu post-. Nośność idei, jej „sprzedawalność” i popkulturowa
atrakcyjność, istotnie zakłócają jednak głębokość przekazu, jaki kryje się za zasłoną postmodernizmu. Bełkotliwość twórców tego kierunku stała się poniekąd
wyznacznikiem implikacji, jakie niesie obraz potencjału postczłowieka i post-technologii oraz ich korelacji z naturą transcendencji. Za postczłowieka należy
rozumieć hybrydę istoty ludzkiej i silnej sztucznej inteligencji, byt koegzystujący w przestrzeni wirtualnej, będący formą życia powstałą jako rezultat nadejścia
technologicznej „Osobliwości”. Za transcendencję uważać należy z kolei wszelki
byt, wykraczający poza przedmiot poznania, orbitujący w sferze spirytualnej i nieredukowalny przez mechanizmy ani logikę nauk empirycznych.
Wyjście poza metafizyczny kaftan bezpieczeństwa, uświadomienie sobie, że
nic nie jest oczywiste, że światem rządzi bogactwo sensów, odgrywa wielką rolę
w percepcji tytułowego statusu obu podmiotów. Szwedzki transhumanista Nick
Bostrom, objaśniając filozofię tego nurtu, bardzo celnie zwraca uwagę na skalę
dystrakcji, jaką wywoła radykalna amplifikacja zdolności umysłowych:
Nie chodzi tutaj o żadną logiczną czy metafizyczną niemożliwość: nie będziemy się zapuszczać w rozważania, że postludzie nie będą obliczalni według testu
Turinga, bądź, że będą posiadali koncepty, które nie będą mogły być wyrażone
przez żadne skończone zdanie w naszym języku, lub coś w tym rodzaju. Niemożliwość, do której się odnoszę, jest bardziej podobna do niemożności obecnych
ludzi do wyobrażenia sobie 200-wymiarowej hiperprzestrzeni lub przeczytania
z perfekcyjnym zapamiętaniem i zrozumieniem każdej książki w Bibliotece Kongresu. Te rzeczy są dla nas niemożliwe z prostego powodu nieposiadania wystarczającej mocy mózgowej. W podobny sposób może nas ograniczać niemożliwość
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intuicyjnego zrozumienia, jak to jest być postczłowiekiem, lub dogłębnego zrozumienia trosk postludzi1.
Z tego krótkiego fragmentu, należy wyodrębnić trzy [potencjalne] umiejętności bytu postludzkiego:
1. możliwość posiadania konceptów niewyrażalnych w żadnym skończonym
zdaniu ludzkiego języka;
2. zdolność wyobrażenia sobie 200-wymiarowej hiperprzestrzeni;
3. umiejętność perfekcyjnego zapamiętania i zrozumienia całości zbiorów Biblioteki Kongresu.
Celem staje się więc ustalenie statusu, jaki posiadać będzie postludzkość i jej
transcendencja technologiczna oraz roli, jaką odgrywać będzie w takiej rzeczywistości transcendencja duchowa. Jednym z kluczowych projektów posthumanistów
jest masowa interakcja mózg – maszyna. Skrajna forma tej idei zakłada całkowite
zespolenie naszego rozumu z rozumem Sieci, to jest podłączenie ludzi za pomocą
specjalnych implantów do Internetu. Google ma w planie digitalizację wszystkich
książek świata. Ich liczbę ocenił na około 130 000 0002. Jeśli operacja zeskanowania wszystkiego, co napisał człowiek, powiedzie się, staniemy przed wyzwaniem,
o jakim wspomina Bostrom. Problem zapamiętania wszystkich książek świata
zostanie de facto rozwiązany. Kwestia ich zrozumienia stanie się możliwa dzięki
lekom nootropowym, poszerzającym zdolności umysłu. Jednak perspektywa idei
niemożliwych do sformułowania w skończonym procesie, brzmi niepokojąco. Do
tego dochodzi istota znaczenia języka lub jego braku. Phillip Pettit, cytowany
przez Richarda Rorty’ego w jego eseju Wittgenstein i zwrot lingwistyczny3, mówi
o zderzeniach pomiędzy „przedstawieniem” a „oglądem naukowym”4. Maszyna
obdarzona silną sztuczną inteligencją, będzie musiała sobie z tym radzić, tak samo
jak z testem Turinga. Może ona wyjść poza ustalone przez ludzi reguły epistemologiczne. Oznaczać to będzie jeszcze większe odgrodzenie od wiedzy ostatecznej.
Podobnie jest z wizualizacją dwustu wymiarów. Te trzy problemy stanowić mogą
kwintesencję metafizyki posthumanizmu. Dzięki nim można dostrzec, jak wiele
czasu minęło odkąd Nietzsche tworzył pojęcie „nadczłowieka”. Widać też, jak
zdecydowanie różni się obraz nadistoty, znany z powieści Dostojewskiego, od tego
kreślonego współcześnie. Raskolnikow czy Iwan Karamazow w ujęciu obecnego
posthumanizmu, nie są postludźmi. W obu przypadkach, podobnie jak w wypadku niemieckiego filozofa, mamy do czynienia z pewnym upgradem moralności. Nie wynika z niej nic, co jawić by się mogło jako aluzja do technologicznej
1
2
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4

N. Bostrom, Wartości transhumanistyczne, tłum. E. Binswanger-Stefańska, S. Szostak, s. 3
[on-line:] http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6014 [06.06.2016].
K. Jasiołek, Ile jest książek na świecie? Google to policzyło, 7.08.2010 [on-line:] http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2010/31/ile-jest-ksiazek-na-swiecie-google-to-policzylo.aspx [06.06.2016].
R. Rorty, Wittgenstein i zwrot lingwistyczny, tłum. D. Łukoszek, Ł. Wiśniewski, „Homo Communicativus” 2007, nr 1 (2), ss. 13–28 [on-line:] http://www.hc.amu.edu.pl/numery/2/rorty.pdf [08.08.2015].
P. Pettit, Existentialism, quietism and the role of philosophy [w:] The future for philosophy, red. B. Leiter,
Oxford 2004, s. 308.
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osobliwości. Zatem, oceniając postulaty tej ideologii, nie powinniśmy się ortodoksyjnie pochylać nad antecedencjami, gdyż są one jedynie ideologicznym dodatkiem. O wiele klarowniej skutki postępu ukazują Asimov czy Dukaj. Obaj ujmują
w swoich tekstach: Ostatnim pytaniu i Perfekcyjnej niedoskonałości, eschatologiczną
konsekwencję posthumanizmu. W ich dziełach śmierć „starego” Boga, staje się
czym innym, a może nawet w ogóle jest obrazem negującym dawne paradygmaty.
Filozoficzny projekt Nietzschego zakładał przewartościowanie wszelkich ontologicznych fundamentów, ale nie antycypował idei transcendentalnego przekraczania granic człowieczeństwa. Nadczłowiek był kimś wybitnym, ale czy był „boski”
w literalnym rozumieniu tego słowa? Jak należy rozumieć tę myśl:
Lecz kiedyś, w czasach silniejszych, niż ta zbutwiała, samozwątpiała teraźniejszość,
musi nam się zjawić przecie ten w y z w a l a j ą c y człowiek wielkiej miłości i pogardy, duch twórczy, którego napór sił własnych ciągle wygania z wszelkich uboczy i zaświatów, którego samotności tłum nie rozumie, jak gdyby ona była ucieczką przed
rzeczywistością; tymczasem jest ona tylko jego zanurzeniem się, zagrzebaniem, zagłębieniem w rzeczywistość, by stamtąd kiedyś, gdy znowu wróci na światło, mógł
w y z w o l e n i e przynieść tej rzeczywistości: jej wyzwolenie od przekleństwa, którem obarczył ją dotychczasowy ideał. Ten człowiek przyszłości, który nas tak samo
od dotychczasowego wyzwoli ideału, jak i od tego, c o z e ń w y r ó ś ć m u s i a ł o , od
wielkiego wstrętu, od woli nicości, od nihilizmu, ten dzwon bijący południa i wielkiego rozstrzygnięcia, dzwon, który wolę znów wolną uczyni, który wróci ziemi jej
cel, a człowiekowi jego nadzieję, ten antychryst i antynihilista, ten zwycięzca Boga
i nicości – p r z y j ś ć k i e d y ś m u s i …5

Czym jest „ocalenie świata od idei panujących dotychczas” w kontekście intertekstualności? Czy mowa tu o całkowitym odejściu od dogmatyzowania archetekstów? Nietzscheański „antychryst i antynihilista” ma zabić przesąd, tworząc
nowy świat oparty na nowych zasadach, odbudowując gmach moralności. Wybawiając świat, zakwestionuje wolną wolę reszty ludzkości do samounicestwienia. Postczłowiek Nietzschego jest więc zagrożeniem dla samostanowienia reszty,
jako wzorzec Chrystusa 2.0. Nie jest on wolny od cech stereotypowego mesjasza
religii. Nie jest ucieczką wprzód. Jest aktualizacją pewnego modelu zbawcy, nie
zaś się wstępem do analizy faktycznej transgresji. Hugo de Garis, ponad dwie
dekady pracujący nad stworzeniem sztucznego mózgu, tworzy obraz człowieka,
który buduje własnego boga. Dopełnia w ten sposób religię w nauce. Według
niego odwracalne obliczanie bez wydzielania ciepła, samopowielające się obwody
przestrzenne oraz nanotechniczne komputery kwantowe rozmiarów asteroidy są
w stanie stworzyć sztuczną inteligencję, której potencjał będzie bilion bilionów bilionów razy większy niż ludzki6. Takie byty – artilekty – miałyby przejąć całkowitą
5
6

Por. F. Nietzsche, Z geneaologii moralności, tłum. L Staff, Gdańsk 2000, s. 45–46.
Autorowi chodzi dokładnie o billion bilionów bilionów, czyli polski sekstylion, wyrażony jedynką
i 36 zerami – por. H. de Garis, The Artilect War. Cosmits vs.Terrans. A Bitter Controversy Concerning Whether Humanity Should Build Godlike Massively Intelligent Machines, USA 2005, ss. 4–5
[on-line:] http://agi-conf.org/2008/artilectwar.pdf [08.08.2015].
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odpowiedzialność za rozwój człowieka i planety. Jednak ich możliwości sięgałyby
dużo dalej, stąd istnieje wielkie prawdopodobieństwo masowej eksploracji całego
wszechświata, a w konsekwencji praktycznie nieskończonego poszerzania zdolności percepcyjnych. De Garis przewiduje jednak wojnę – ostateczne rozwiązanie
kwestii dominacji gatunków. Przesunięcie człowieczeństwa na wyższy stopień nie
pozbawi mocy błędów popełnianych w przeszłości. Potęga sztucznej inteligencji nie
daje jej gwarancji nieposiadania tych samych pierwotnych niedoskonałości, co człowiek, który ją stworzył. Byty tworzone przez artilekty także mogą być fundamentalnie wadliwe etycznie. Zatem pytanie brzmi: jak dalece zaawansowany posthumanizm może zatrzeć granicę pomiędzy ulepszaniem życia, a jego pogarszaniem?
Ów superinteligentny byt z wizji de Garisa, także może się jawić jako człowiek
przyszłości, jednak nie jest on już tym samym, o którym myślał Nietzsche.
Kwestia boga w filozofii posthumanistycznej wcale nie została ominięta. Cały
dyskurs bowiem opiera się na przekonaniu o możliwości nieśmiertelności czy
kontroli natury. Inżynierowie genetyczni pokroju Craiga Ventera czy Georga
Churcha, bez cienia skromności mówią o przeprogramowywaniu przyrody. Doskonale uwydatnia to tytuł książki napisanej przez Churcha z Edem Regisem:
ReGenesis: How Synthetic Biology Will Reinvent Nature and Ourselves. SI (synthetic
intelligence), jak i biologia syntetyczna, są częścią tego samego nurtu technologii
nano-bio-info-cogno, które razem mają zbudować nowy model ludzkości. Sporne
pozostaje natomiast to, czy faktycznie uczynią nas szczęśliwymi. W Biesach Dostojewskiego, Kiryłow mówi do Stawrogina:
– Przyjdzie, a imię jego będzie człowiekbóg.
– Bóg-człowiek?
– Człowiek-bóg, w tym różnica7.

Zatem w korzeniach rosyjskiego pojmowania posthumanizmu, zawarta jest
idea boskości osiąganej przez człowieka. Nie ma iluzji oddzielenia transcendencji technologicznej od religijnej, za którą opowiadają się choćby aktywiści ruchu
ekstropian, jak Max Moore. Nie pojawia się żadna usilna próba zdyskredytowania
mistyki. Bostrom staje niejako w opozycji do tez Nikołaja Bierdiajewa o tym, że
istotą posthumanistycznej filozofii nie będzie rozstrzyganie zdolności „człowieka nowego rodzaju” do omijania logiczno-metafizycznych paradoksów. Szwed
nie zauważa tego, co dostrzegł John D. Barrow oraz tego, co celnie odczytał Richard Lubbock8. Mianowicie, nawet wszechmocna cywilizacja, zdolna manipulować wszechświatami, nie jest w stanie uwolnić się od ograniczeń narzucanych
przez fundamentalne antynomie, wynikające z twierdzenia o niezupełności. Jedną
7
8

Tłum. własne; oryg. „On pridet, i imya yemu chelovekobog. – Bogochelovek? Chelovekobog,
v etom raznitsa”. F. Dostoyevskiy, Besy [w:] Sobraniye sochineniy v 10 t., Moskva 1957, t. 7, ss. 251–252.
Por. R. Lubbock, Science faces the unthinkable [on-line] http://www.hep.yorku.ca/menary/misc/
bkimposs.html [06.06.2016]; J. D. Barrow, Kres możliwości. Granice poznania, poznanie granic,
tłum. H. Turczyn-Zalewska, Warszawa 2005.
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z implikacji jest to, że taka cywilizacja nigdy nie będzie miała pewności, czy przy
całej swojej technicznej omnipotencji jest ostateczna na drabinie bytów. Czy
przypadkiem nie działa w naszej rzeczywistości mechanizm robotów, które tworzą inne roboty i tak ad infinitum. Problem tkwi w transcendującej wiedzę takiej
rasy niepewności, co do osiągnięcia szczytu rozwoju. Posthumaniści, a więc Ci,
którzy za cel postawili sobie radykalne ulepszenie człowieka w każdym wyobrażalnym aspekcie jego istnienia, zwolennicy techgnozy, dążący do nadania ludziom
dzięki całkowitej integracji z technologią nadludzkiego statusu, w swoim pędzie
ku doskonałości i boskości zapominają o tym, że mędrcy już od czasów starożytnych opisują ukrytą wewnątrz człowieka siłę, utożsamianą z nadprzyrodzoną
potęgą bogów. Moce siddhi, pojawiające się w toku rozwoju adepta, są jednak nie
trampoliną do detronizacji bóstw, lecz prawdopodobną przeszkodą na drodze do
faktycznego oświecenia i mądrości. Innymi słowy, to, do czego dążą posthumaniści, jest tym, od czego uciekają jogini. Sugerował to chociażby Paramahansa
Wisiuddhananda, gdy jednemu z uczniów powiedział:
Gdy rozum zniknie, a pozostanie sama tylko Świadomość, gdy osiągnie się poznanie,
że wszystko jest jednym, wtedy dociera się na poziom absolutnej swobody i to jest
Pełnia. Wszystkie moce jogi są niewiele warte, co do tego nie ma żadnej wątpliwości.
Ale rozwinąć je trzeba koniecznie. Gdy rozwiną się w pełni należy je powściągnąć9.

Problem ten zauważył nawet Julian Huxley, pisząc w 1946 roku książkę na temat
celu UNESCO. Pojawia się w niej kilka interesujących fragmentów:
Szczególną uwagę UNESCO powinno poświęcić problemowi budowy jednolitej
puli tradycji gatunku ludzkiego... Należy jednak również ostatecznie stworzyć jednolity wspólny światopogląd i wspólny zbiór celów ludzkości. Będzie to najnowsza
część zadania UNESCO, zjednoczenie umysłów na całym świecie. […] Jako jeden
z przykładów, możemy podać to, co jest obecnie znane jako parapsychologia; badania nad nietypowymi i w tej chwili, naukowo niewytłumaczalnymi właściwościami
umysłu, takimi jak poza-zmysłowa percepcja różnego rodzaju. Żmudne badania
jednego bądź dwóch pracowników naukowych w tej niepopularnej dziedzinie, wykazały jakiś poziom realności, nie tylko poznania pozazmysłowego/telepatii/jasnowidzenia, ale również przeczuwania przyszłości. Jest pilnym zadaniem, dokładne
zbadanie tych zjawisk, tak aby stworzyć nowe i bardziej wszechstronne ramy wiedzy
naukowej wokół tej problematyki. […] Albo biorąc nieco inny przykład, zadziwiającej kontroli jaką hinduscy jogini i inni mistycy, poprzez wykorzystywanie opracowanych technik i ćwiczeń, są w stanie wywrzeć na swoich ciałach i umysłach. Ogólne
fakty są niezaprzeczalne; ale ani fizjologiczne ani psychologiczne mechanizmy, z naukowego punktu widzenia nie są zrozumiałe. Wydaje się pożądane, aby przeprowadzić badania tych zjawisk przez przeszkolonych fizjologów i psychologów, którzy
byliby nawet sami chętni do poddania się szkoleniu. Nie każdy będzie przygotowany do tak długiego doświadczenia; ale wyniki badań powinny mieć dla nas najwyższą wartość, nie tylko w poszerzaniu naszej wiedzy naukowej, ale w podejmowaniu
9

A. Rucińska, Życie i cuda Paramahansy Wisiuddhanandy i Niepodzielna Wielka Joga, Warszawa
2012, s. 39.
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działań mających na celu zwiększanie zadowolenia duchowego tzw. doświadczenia
mistycznego i udostępnianiu go mężczyznom i kobietom we wszystkich krajach10.

Huxley zwraca więc uwagę na to, co oficjalna nauka zdecydowanie kontestuje,
a więc na całą sferę zjawisk niewytłumaczalnych, które stają się udziałem wybranych
jednostek, a powinny być przeznaczone całej ludzkości jako narzędzia „zwiększania
zadowolenia duchowego”. Raymond Kurzweil, guru futurologii, twierdzi, że w perspektywie 30–40 lat, superkomputery zyskają zdolność przekopiowywania wiedzy
i umiejętności pomiędzy umysłami11. O tym, że jest to możliwe świadczy fakt, że
firma HRL Laboratories już teraz pracuje nad urządzeniem zdolnym przenosić
wiedzę i doświadczenie jednej osoby na drugą. Testy z udziałem pilota samolotu,
którego wiedza poprzez zastosowanie odpowiedniej aparatury została przekazana
ludziom nie mającym pojęcia o lataniu wykazały, że wiedza tych osób w tym zakresie zwiększyła się po badaniu o 33%. Podobne skutki mogą wywołać tak zwane „pigułki wiedzy”, których pojawienie się na rynku przewiduje Nicholas Negroponte.
To postawi na głowie cały system oświaty i zmieni całkowicie obraz rzeczywistości.
W ten sposób można bowiem wyselekcjonować najzdolniejszych, skomasować ich
cechy, genetycznie udoskonalić, a potem umieścić w jednym pliku, który wgrać sobie będzie mógł każdy. Będzie to tym dobitniejszy pewnik, jeśli doda się do tego
świetnie rozwijającą się metodę inżynierii genetycznej zwaną Crispr/Cas9 i wszelkie inne konsekwencje postępu w tworzeniu genomów syntetycznych. Utopia? Niekoniecznie. Larry Page – współzałożyciel Google stwierdził, że jego firma wypełnia
zaledwie 0,1% przestrzeni innowacji, zaś cały sektor technologiczny około 1%. Pozostałe 99% to teren kompletnie dziewiczy i niezdobyty12. Jeśli kłopotliwe jest opanowanie tylko tego jednego procenta, to w jaki sposób człowiek chce dostosować
się do pozostałych 99%? Co się w nich zawiera? W Internecie, wśród teoretyków
spiskowych krąży rzekoma wypowiedź Bena Richa – ojca technologii samolotów
niewykrywalnych dla radarów, który miał powiedzieć w 1993 roku, że odpowiednie placówki i organizacje dysponują już technologiami, przewyższającymi rozmach
Star Treka i Gwiezdnych Wojen, ale są one tak utajnione, że „potrzeba by interwencji
samego Boga, żeby je stamtąd wydostać i wykorzystać dla dobra ludzkości”13.
Skala Kardaszewa, a także uzupełnienie jej przez Isaaca Asimova, pokazała
ludzkości, jak daleko jej do osiągnięcia poziomów transcendentnych. Obliczenia
Carla Sagana wskazują, że w siedmiostopniowej skali, nie przekraczamy nawet
10
11
12
13

J. Huxley, UNESCO, jego cel i jego filozofia, 1946, ss. 16; 36–38 [on-line:] http://www.prisonplanet.pl/polityka/unesco_droga_do,p1322866635 [06.06.2016].
„Będziemy transludźmi” – wywiad z Raymondem Kurzweilem, rozmowę przepr. M. Florek-Moskal, „Wprost” 2008, nr 1, s. 76–78.
L. Page, Google’s Larry Page on why moon shots matter, rozmowę przepr. T. O'Reilly, „Wired”,
17.01.2013 [on-line:] http://www.wired.com/2013/01/ff-qa-larry-page/ [06.06.2016].
Jedna z dyskusji nad wypowiedzią Bena Richa – por. Can anyone find the source of this quote
from Ben Rich Re: hidden advanced technology [dyskusja], AboveTopSecret.com [on-line:]
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread965970/pg1 [06.06.2016].
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pierwszego stopnia. Konkretnie jesteśmy na poziomie 0,71414. To, w połączeniu
z konstatacją szefa Google o niezagospodarowanych 99 procentach pola innowacji,
rodzi pokusę debaty nad istotą ludzkich ambicji. Warto jednak pochylić się nad
refleksją Theodora Kaczynskiego, który w Manifeście Unabombera obnażył postęp:
Ja ich znam. Byłem tam: Harvard, Michigan, Berkeley, laboratoria cywilizacji Zachodu. Słyszałem te rozmowy. Pycha i dziecinna ciekawość. Praca naukowców często nie ma żadnego związku z dobrem rodzaju ludzkiego, a przykład broni jądrowej
wskazuje, że niektóre badania są wręcz groźne. Motywem naukowców nie jest ani
ciekawość, ani dobro ludzkości, ale potrzeba doświadczenia „procesu siły”. Wchodzą
w grę także inne motywy: pieniądze czy pozycja społeczna. Nauka maszeruje więc
ślepo, posłuszna tylko psychologicznym potrzebom naukowców, władz rządowych
i szefów korporacji, którzy dostarczają funduszy na badania15.

Słowa te są tym bardziej istotne, im mocniej uświadamiamy sobie, że posthumanizm nie jest tylko i wyłącznie teoretycznym dociekaniem, nie jest zawieszony w próżni postmodernistycznej nomenklatury. Za tym kierunkiem kryje się
cała technologia i wszystkie reperkusje, jakie ona rodzi. To tęsknota za rajem.
To wyraz buntu przeciwko bierności bogów, ale i synonim pychy, która zdaje się
przyćmiewać świadomość, że ktoś kiedyś to wszystko stworzył. W końcu sam
Sagan powiedział, że jeśli chcesz zrobić szarlotkę zupełnie sam, to musisz najpierw stworzyć cały wszechświat. Jednym z posthumanistycznych marzeń jest
„mózg Matrioszka”, hipotetyczny komputer, który wykorzystywałby jako moc
obliczeniową całą energię Słońca. Jego budowa, nie stojąca w sprzeczności z obowiązującymi prawami fizyki, będzie wymagała rozmontowania wszystkich planet
Układu Słonecznego i wykorzystania ich jako materiału budulcowego. Możliwości obliczeniowe tego komputera umożliwią stworzenie idealnego środowiska
wirtualnego oraz symulowanie całych eksperymentalnych cywilizacji. Być może
wtedy zrozumiemy co tak naprawdę znaczy „rzeczywistość niekompletna”, o której mówił Slavoj Žižek16.
Czy posthumanizm jest więc szansą czy zagrożeniem?
Pytanie jest tak samo niejednoznaczne, jak i odpowiedź na nie. By zrozumieć
jego sens, trzeba spojrzeć na liczby:
• ludzki mózg zawiera 86 mld neuronów (1011);
• ludzkie ciało jest opanowane przez bilion bakterii (1012) i 100 bilionów komórek (1014);
14
15
16

Więcej informacji na temat skali Kardaszewa – por. Kardashev scale, Wikipedia [on-line:]
https://en.wikipedia.org/wiki/Kardashev_scale [06.06.2016].
K. Kłopotowski, Szaleństwo Teda Kaczynskiego, zbrodniarza i proroka [on-line:] http://pl.scribd.
com/doc/16444119/Manifest-Unabombera [08.08.2015].
Žižek zastanawia się nad rolą przypadkowych domków stanowiących tło gry komputerowej. Nie
wiemy, co jest w ich środku, gdyż nie są one elementem fabuły. Istnieją linijki kodu odpowiedzialne za kreację tych domów, ale w kodzie nie ma miejsca na ich mieszkańców. To ma na myśli,
mówiąc o rzeczywistości niekompletnej. Por. S. Žižek, Living in the End Times, Verso 2011.
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• populacja mrówek na świecie szacowana jest na maksymalnie 10 biliardów
(1016), owadów zaś na 10 trylionów (1019);
• liczba ziarenek piasku to według szacunków tryliard (1021);
• liczba gwiazd w obserwowalnym wszechświecie to 70 tryliardów (7×1022);
• łączna liczba atomów w ludzkim ciele szacowana jest na 7 kwadryliardów
(7×1027);
• wszystkich komórek bakteryjnych na Ziemi jest w przybliżeniu 5 kwintylionów (5×1030);
• przybliżona liczba atomów we Wszechświecie to 10 bilionów undecylionów
(1085)17.
Według Mike’a Holdernessa, człowiek może teoretycznie wygenerować
1070 000 000 000 000 myśli18. Oznacza to, że sami nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć
skali złożoności mikro i makroświata. Potrzeba narzędzi, które by to umożliwiały.
Kłopot polega na tym, że dążenia do ich pozyskania nie zawsze mają na celu
odpowiedź na fundamentalne pytania o sens i realną chęć budowania lepszego
jutra dla całej ludzkości.
Howard P. Lovecraft przestrzega przed kontestowaniem roli metafizycznego
statusu transcendencji przekraczających postczłowieka, gdy orzeka:
Wydaje mi się, że największym dobrodziejstwem na tym świecie jest fakt, że umysł
ludzki nie jest w stanie skorelować całej swej istoty. Żyjemy na spokojnej wyspie
ignorancji, pośród czarnych mórz nieskończoności i wcale nie jest powiedziane, że
w swej podróży zawędrujemy daleko. Nauki – a każda z nich dąży we własnym kierunku – nie wyrządziły nam jak dotąd większej szkody; jednakże pewnego dnia, gdy
połączymy rozproszoną wiedzę, otworzą się przed nami tak przerażające perspektywy rzeczywistości, a równocześnie naszej strasznej sytuacji, że albo oszalejemy
z powodu tego odkrycia albo uciekniemy od tego śmiercionośnego światła w spokój
i bezpieczeństwo nowego mrocznego wieku19.

Omawiane do tej pory zagadnienia, dotyczą bezpośrednich następstw postępu
w dziedzinie technologii. Nie są to jednak badania obejmujące te formy świadomości, które można rozpatrywać w kategoriach ponadnaturalnych. Żeby być
uczciwym w tej dyskusji, należy spojrzeć na obszar wiedzy niedostępny przedstawicielom pozytywistycznego racjonalizmu. Ich modus operandi jest tak klarowny
z powodu pewności, że radykalny progres intelektualny człowieka jest nieunikniony. Jedynym zaś celem jest odpowiednie pozycjonowanie ludzkości po nadejściu
technologicznych „Osobliwości”. Z ich punktu widzenia nie ma więc poza nami
17

18
19

Podane liczby nie mają jednego źródła. To tylko przybliżone wartości podawane przez różnych
naukowców. Istnieją jednak strony internetowe, których twórcy zajmują się takimi szacunkami, np. R. Munafo, Notable Properties of Specific Numbers [on-line:] http://mrob.com/pub/math/
numbers.html [08.08.2015].
Por. ibidem; J. D. Barrow, The Constants of Nature. From Alpha to Omega – The numbers that encode
the deepest secrets of the universe, Pantheon Books, New York 2002, s. 117–118.
H. P. Lovecraft, Zew Cthulhu, przeł. R. Grzybowska, Warszawa 1983, s. 2.
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nikogo, kto byłby w stanie ten wielki projekt transformacji człowieka zakłócić.
Okazuje się jednak, że ktoś taki może istnieć.
Franz Bardon – czeski hermetysta, żyjący w pierwszej połowie XX wieku,
w swoim podręczniku przyzywania bytów duchowych pod tytułem Praktyka Magicznej Ewokacji bardzo skrupulatnie opisuje siły nie podlegające regułom obecnie dominującej mechanicystycznej wizji wszechświata, których wpływ na jego
kształt może być większy niż przypuszczamy. Bardon nie wprowadza bardziej
szczegółowych opisów atrybutów. Istoty takie jak Pyrhum i Aschumandai nie są
przez niego opisywane pod kątem szczegółowej specyfikacji możliwości. Wiadomo przede wszystkim, że to bardzo potężne byty duchowe z ogromną liczbą sług
gotowych zawsze pomóc magowi, który uzyska nad nimi kontrolę bądź zawrze
jakieś przymierze. Jak wielka może być ich liczba pokazuje Lemegaton. Niektóre
byty, jak choćby Carnesiel czy Demoriel, mają pod sobą setki bilionów, a nawet
biliardów pomniejszych duchów (dokładnie 500 bilionów oraz 700 biliardów
800 miliardów). Bardzo ważne jest mistrzostwo adepta w dziedzinie ewokacji.
Bardon udowadnia to na przykładzie Osraila. Kontrola nad nim oznacza pełną
władzę nad życiem i śmiercią każdego człowieka, ale ze względu na jej kosmiczno-karmiczny ciężar doświadczony mag nigdy nie zdecyduje się na przyzywanie
tej istoty, gdyż może ona wpłynąć tragicznie na jego egzystencję. Conioli, Carubat
i Pigios to doskonali inicjatorzy dla matematyków i pisarzy, co jest tym istotniejsze, im mocniej zagłębiać się będzie w osiągnięcia naukowe Srinivasy Ramanujana.
Gagison poprzez intuicję pozwala zrozumieć wszystkie przeszłe i obecne religijne
systemy tego fizycznego świata, jak również ich prawdziwą prawowitość. Pryncypał Carahami, jako nauczyciel kosmicznej fizyki o wymiarze uniwersalnym, może
odkryć przed magiem wiele metafizycznych i metapsychicznych tajemnic w odniesieniu do natury. Dzięki jego rosnącej wiedzy o kosmicznych mocach różne
zjawiska staną się dla niego jasne pod kątem przyczynowo-skutkowym. Peralit
informuje maga, który duch ze strefy oplatającej Ziemię wrodzi się w tworzone
dziecko oraz jaki czeka je los. Dzięki Darachinowi można wiedzieć wszystko to,
co każda inna osoba, poprzez pełne panowanie nad dowolnym umysłem. W przypadku pryncypała Amami Bardon pokusił się o ciekawą tezę. Mianowicie mag nie
musi martwić się o książki, gdyż wszystko, co go interesuje lub co musi wiedzieć
z dziedziny filozofii czy jakiejkolwiek innej nauki, może uzyskać bezpośrednio
od niego. Peresch natomiast decyduje o tym, która idea i na jak długo staje się
ważna i wartościowa dla społeczeństwa w zależności od stopnia jego duchowego
rozwoju. Bardzo ciekawy opis widnieje także przy bycie o nazwie Bruahi: jest on
strażnikiem wszystkich wynalazków w pierwiastku akashy, który pilnuje, by nie
doczekały się realizacji przed swoim czasem. Jeśli okoliczności tego wymagają,
inspiruje on określone osoby do stworzenia konkretnych wynalazków i powoduje,
że zostaną one zrealizowane w fizycznym świecie, ale również powstrzymuje ludzi
o wysoce intuicyjnych zdolnościach przed stworzeniem tych, które jeszcze muszą
poczekać na opublikowanie nawet kilka stuleci. Bruahi może ukazać magowi, pod
przysięgą zachowania tajemnicy, jakie osiągnięcia pojawią się na naszym świecie
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w odległej przyszłości. Istota określana przez Bardona jako Boria może z kolei
zapewnić wszechmoc i wszechwiedzę20.
Skala oddziaływania tego geniuszu ma ogromne znaczenie dla wszelkich
posthumanistycznych ambicji tworzenia istot przesuwających lub eliminujących
człowieczeństwo. Jeśliby uznać jego istnienie za fakt, choć trudno je udowodnić,
nie będąc wielkim adeptem magii, formuła Arthura C. Clarke’a o tworzeniu technologii nieodróżnialnych od magii, nabiera dodatkowego znaczenia. Prognozy
Kurzweila, de Garisa czy Pearsona, zakładające powstanie ogromnych sztucznych
inteligencji do końca XXI wieku, mogą być (zakładając, że istnieje jakiś strażnik
wszystkich wynalazków) nazbyt optymistyczne, dlatego, że w każdym z wypadków brana jest pod uwagę gotowość techniczna, a nie duchowa, do przyjęcia tychże wynalazków. Skala Kardaszewa-Asimova oraz obraz rzeczywistości z książek
Dukaja i Baxtera, także mogą rozmijać się z prawdą. Wszystko dlatego, że mamy
do czynienia z dwoma tylko pozornie konwergentnymi metafizycznymi statusami. Postczłowiek a transcendencja, to tak naprawdę dwie tendencje, różniące
się na rudymentarnym poziomie. Rozum budzi demony nie tylko gdy śpi, lecz
także gdy stara się myśleć logicznie. Logika też stwarza monstra. Z ontologicznego punktu widzenia, ludzkość musi wybrać które „monstra” są łatwiejsze do
zaakceptowania: te wytwarzane na drodze skończonej dedukcji człowieka czy te
wychodzące poza jego możliwości opisu świata? Przytoczony przez Atmatattvę
des Adhikariego przykład mistrzyni tantry pokazuje, że możliwość połączenia
obu wymiarów transcendencji: technologicznego i duchowego, z wyeksponowaniem miejsc dla obu, jest mało prawdopodobna. Jeden z jej uczniów mówi o niej:
Jej zachłanność na posiadanie mocy nie zna granic. Ona już osiągnęła poziomy,
których inni nie są w stanie opanować, a nadal chce więcej i więcej. Jej fizyczne
kalectwo jest skutkiem strasznych metod jakie stosowała, by osiągnąć ten pułap, na
którym się znajduje, ale to nie ma dla niej znaczenia, ponieważ jej satysfakcja nie
płynie z przyjemności tego ciała. Mówiąc szczerze, jej nie sposób zadowolić. Sekrety
wszechświata są nieskończone, a ona nastawiła się na zgłębienie ich wszystkich. Jej
celem jest połknięcie wszechświata21.

Tantrycy uważają „połknięcie wszechświata” za najwyższy szczyt jaki można
osiągnąć. Ma się wtedy ponoć dostęp do wszystkiego w całym kosmosie, na każdej planecie, gdziekolwiek, po prostu przez samo pomyślenie. Sami tantrycy, beneficjenci korzyści powstających dzięki biegłości w wykorzystaniu czarnej magii,
uważają, że to wszystko jest częścią gry, w którą gramy (może więc maja – iluzja
rzeczywistości znana z nauk mistycznych – jest tym samym, co rzeczywistość
symulowana, o której mówi między innymi Bostrom i Musk?). W ten sposób
wszystkie pragnienia zostają spełnione przez sam umysł. Dla tantryków wszystko
20
21

Por. F. Bardon, Praktyka magicznej ewokacji, 2006, ss. 81–190 [on-line:] http://franzbardon.pl/
PraktykaMagicznejEwokacji.pdf [06.06.2016].
A. des Adhikari, Tantra, mysz i Sai Baba [on-line:] http://www.nama-hatta.pl/articles.php?article_id=204 [08.08.2015].
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jest narastaniem i opadaniem strumienia Siakti. Podłączają się do Mocy, która
wynosi ich na nieopisane szczyty rozwoju, ale ta sama siła, jak twierdzą, może ich
kiedyś pogrążyć w rozpaczy.
Biorąc pod uwagę fakt, iż nierozerwalnie połączony z posthumanizmem jest postulat cyborgizacji ludzkiego ciała, zredukowanie jego ułomności, dążenia tantryków,
nie zważających na fizyczną niepełnosprawność, powstałą w toku okultystycznych
praktyk, są co najmniej zastanawiające. Czy jest to bowiem istota ich psychopatologii czy też świadomego wyboru pomiędzy rzeczywistością projektowaną przez ludzi
a tą, zaprojektowaną przez prawdziwą transcendencję? John Chang, mistrz tajemnej
szkoły Mo-pai, zapytany o to, czy mógłby stworzyć naukę łączącą wewnętrzne mistrzostwo adepta tej sztuki, z najwznioślejszymi osiągnięciami zachodniej techniki,
zakwestionował taką możliwość, mówiąc pytającemu uczniowi, że „ludzkie zwierzęta nie są jeszcze gotowe, by stać się bogami”22. Finalnym stadium rozwoju praktyka
tej doktryny jest poziom 72. Osiągnęły go dotąd tylko dwie osoby. Konsekwencją
tego stanu jest posiadanie siły życiowej (chi) 590 295 810 358 705 651 712 razy
większej od przeciętnej istoty ludzkiej. Nie wiadomo jak przekłada się to na prakseologiczny wymiar życia, jakie moce się w tej wartości kryją. Wiadomo tylko, że
na długo przed objawieniem demiurgicznych zapędów obecnych techno-utopistów,
istniały już siły dalece wyprzedzające ich marzenia.
Są też inne przekazy, które bardzo wyraźnie sugerują istnienie, równolegle
z naszym, światów innych, dużo bardziej rozwiniętych. Owe przekazy nie tylko
pozwalają dostrzec jak nikła jest nasza wiedza, ale też jak dalece zdeterminowane
mogą być pewne zdarzenia. Sugerują one przyszły tok ewolucji człowieka i mogą
w sposób jak najpełniejszy służyć jako fundamenty nowego systemu wartości,
który pozwalałby na wytwarzanie impulsów, kierujących nas na drogę prawdziwego progresu i umożliwiających odkrycie prawdziwego powołania człowieka.
Ferdynand Ossendowski w książce Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, przytacza swoją rozmowę z jednym z lamów, na temat istnienia tajemniczego, podziemnego królestwa Agharty, którym rządzić ma „Władca Świata”:
Mieszkańcy Agharty są to ludzie uczeni i posiadają wysokie stopnie magiczne. Nie
możemy sobie nawet wyobrazić całej głębi ich wiedzy! Stolica Agharty jest otoczona miastami, zamieszkanymi przez wysokich kapłanów, przypomina zaś Lhasę
w Tybecie, gdzie stolica Dalajlamy czyli Potala, jest szczytem góry, złożonej z klasztorów i świątyń. Tron „Władcy Świata” otaczają miliony przeistoczonych duchów
i bogów. Są to święci „pandita”. Pałac „Władcy” otaczają domy potężnych przez
swoją moc magiczną „goro”, którzy władają siłami ziemi, nieba, piekła i wody. W ich
ręku życie i śmierć ludów. Oni mogą wysadzić w powietrze połowę naszej ziemi,
osuszyć morze, stepy zmienić w ocean a góry rozsypać w piasek pustyni. Na ich
rozkaz wyrastają drzewa i kwiaty; starcy stają się młodzieńcami; umarli zmartwychwstają. „Goro” mkną wąskimi, podziemnymi szczelinami na nieznanych nam wozach przez olbrzymie jaskinie, oblane tajemniczymi, zachwycającymi promieniami;
wznoszą się na niebotyczne szczyty i spuszczają w otchłań ziemi. Błogosławiony
22

K. Danaos, Magus of Java. Teachings of an authentic Taoist Immortal, Inner Traditions, New York
2000, ss. 94, 107, 131–132.
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Sakkya Muni (Budda), znalazł na szczycie jednej góry tablicę kamienną z napisem,
który potrafił odczytać dopiero w głębokiej starości, i potem dotarł do Agharty, skąd
przyniósł ludziom okruszyny wiedzy wielkiej i tajemniczej23.

Bardzo interesująca jest też poniższa wypowiedź lamy:
Uważam, że buddyzm i lamaizm na próżno ukrywają przed ludzkością tę tajemnicę.
Przecież wieść o istnieniu najświętszego i najpotężniejszego człowieka, o błogim
państwie, o wielkiej świątyni najwyższej wiedzy – to taka pociecha w naszym ciężkim i smutnym życiu! Ukrywać tę pociechę przed ludźmi jest grzechem24.

Lama w rozmowie z Ossendowskim stwierdza, że Budda przyniósł ludziom
„okruszyny wiedzy” właśnie z krainy Agharty. Jest to istotne, gdy spojrzy się na to,
w jaki sposób moce mistyczne bodhisattwów oraz buddów opisuje Sutra Awatamsaki. Żeby stać się buddą, każdy bodhisattwa musi przejść dziesięć stopni doskonalenia. Ostatni z nich, nazywany jest „stopniem zgromadzenia chmur Dharmy”.
Kluczowy jest tu ten fragment:
Można wyjaśnić nawet nieskończone eony, ale niemożliwe jest wychwalenie nieskończonych zasług Bodhisattwów. Bodhisattwa przebywający w tym samadhi,
może postrzegać nieskończone ilości samadhi. Każde z nich niesie ze sobą nieskończenie ogromną różnorodność doświadczeń. Widzi niezliczone krainy, niezliczonych
buddów, osiąga niezliczone rodzaje zrozumienia, ukazuje niezliczone cuda, uzyskuje
niezliczone rodzaje mądrości, przebywa w niezliczonych chwilach i czasach25.

Czy istota na takim poziomie nie jest już bogiem z ludzkiej, przyziemnej perspektywy? A przecież to jeszcze nie jest stan buddy. Jeśli więc Sutra Awatamsaki,
powstała po to, by poprzez perspektywę mocy bodhisattwów dać wyobrażenie
o (w istocie) niewyobrażalnej mocy buddów, a sam Budda miał zdobyć jedynie
„okruszyny” wiedzy od magów ze świata Agharty, to jak transcendentny musi być
to świat? Ważna jest w tym kontekście jeszcze jedna konstatacja, spisana przez
Nikołaja Roericha:
Nie wolno nam mówić o tej Tajemnicy! Istnieją sprawy, których nie wolno rozgłaszać. Dużo istnieje rzeczy, które nie powinny krystalizować się w dźwięku. W dźwięku objawiamy naszą myśl. W dźwięku rzucamy projekcję naszej myśli w przestrzeń
i może się zdarzyć, że nieświadomie wyrządzimy tym olbrzymią szkodę. Dlatego
wszystko, co zostanie odkryte przed zapowiedzianym Terminem, doprowadzi do
niezliczonych nieszczęść. Nawet największe katastrofy mogą zdarzyć się z powodu
takich lekkomyślnych działań. Jeżeli Rigden Jyepo i Błogosławiony Maitreja są dla
Ciebie tą samą osobą – niech tak będzie. Ja tego nie powiedziałem! Niezliczona jest
23
24
25

F. Ossendowski, Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, Gdańsk 2002, s. 139–140.
Ibidem.
T. Cleary, The Flower Ornament Scripture. A translation of The Avatamsaka Sutra [on-line:] http://
zen-ua.org/wp-content/uploads/avatamsaka-cleary.pdf [06.06.2016] [cyt. za:] G. C. C. Chang,
Buddyjska Nauka o Całości Istnienia, tłum. H. Smagacz, Kraków 1999, s. 33–35.
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ilość mieszkańców Shamballi. Mnóstwo nowych wspaniałych sił i osiągnięć przygotowywanych tam jest dla ludzkości26.

Jest to odpowiedź jednego z lamów na pytanie Roericha o to czy władca
Szamballi (Agharty) to ta sama istota, co Maitreja. Należy zwrócić uwagę na to,
że lama w rozmowie z Ossendowskim dziwi się, że wiedza o tym świecie i tej
postaci jest przed ludzkością ukrywana, podczas gdy inny lama, rozmawiający
z Roerichem ma stanowcze wytłumaczenie dla tego milczenia. Oznacza to, że
w obrębie tych nauk, też dochodzi do pewnego ideologicznego sporu co do konieczności przygotowania nieświadomej ludzkości na poznanie prawdy. Istotne
jest również to, jakie „nowe, wspaniałe siły i osiągnięcia” przygotowywane są tam
dla ludzi. Może się bowiem okazać, że postczłowiek zostanie stworzony dzięki interakcji z transcendentną wiedzą i możliwościami mieszkańców Szamballi
(Agharty), którzy w zasadzie już teraz są transludźmi, postludźmi, a może kimś
więcej. Zatem, biorąc pod uwagę fakt, że kiedy Bardon pisze o strażniku wszystkich wynalazków w pierwiastku akashy, który ma decydować kiedy coś powstanie
lub nie, przedstawia istotę, która obdarza magów wszechwiedzą i wszechmocą;
oraz wyciągając wnioski z rozmów, jakie prowadzili z tybetańskimi mnichami
Ossendowski i Roerich, oraz analizując to, o czym traktuje Sutra Awatamsaki; czy
możemy stwierdzić, że jesteśmy autonomiczni w kwestii wyboru kierunku rozwoju naszego gatunku? Pojawiające się w tym momencie pytanie o status człowieka
w tak ukształtowanym Kosmosie, znajduje propozycje odpowiedzi. Jedną z nich
może być to, co powiedział cytowany już Paramahansa Wisiuddhananda:
Rzecz przewyższająca nawet bóstwa, które czci świat, którym przyznaje zaszczytne
miejsce, choćby nie wiem na jak wysoki stopień się one wzniosły, kryje się w człowieku obdarzonym śmiertelnym ciałem. Dzięki obudzeniu tej rzeczy powstanie taki
stan, w porównaniu z którym tak zwany stan Brahmana nic nie jest wart27.

Brahman definiowany jest jako bezosobowy aspekt Absolutu posiadający
w pełni cechę wieczności. Zatem jeśli w śmiertelnym człowieku jest potencjał
przewyższający ten stan, to kim jest człowiek? Dlaczego tego nie widać w codziennym, paradoksalnym, zakłamanym życiu? Jeśli w ludziach, są takie możliwości, to dlaczego skazuje się cywilizację na bezwolny dryf, na opieranie życia na
przyziemnościach, banałach i innych rzeczach, które w żaden sposób nie oddają
prawdziwej natury człowieka? A co, jeśli cały System, wewnątrz którego funkcjonuje ludzkość, powstał właśnie po to, by ujarzmić nieskończone ludzkie świadomości, traktowane jako źródła energii? Co jeśli ktoś, kto stworzył ten System
doskonale wiedział, jaka jest rola człowieka i celowo wytworzył iluzję oddzielenia
26
27

N. Roerich, Shambhala, Nicholas Roerich Museum [on-line:] http://www.roerich.org/roerich-writings-shambhala.php [06.06.2016]. Tłum. własne.
A. Rucińska, op. cit., ss. 101–102.
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oraz rywalizacji po to, by kontrolować nasz czakralny przepływ energetyczny
i blokować prawdziwy rozwój? Czy taki scenariusz jest niedorzeczny?
Gopinath Kaviraj – główny uczeń Wisiuddhanandy napisał:
Strumień czynu, czyli jego stopniowy rozwój, jest konieczny, dopóki całkowicie nie
usunie się niewiedzy, lecz w rzeczywistości nawet po wejściu w bożą postać istnieje
możliwość nieskończonego postępu. To najprawdziwsza prawda. Jednocześnie i to
jest prawdą, że ten nieskończony postęp ma miejsce tylko w stanie akhanda – niepodzielnym trwaniu28.

Tak więc nawet osiągnięcie poziomu boskości, nie jest ostatecznym celem ewolucji. Gdyż po wejściu w stan niepodzielnego trwania, możliwy jest nieskończony
postęp. Stan akhanda, to stan niepodzielnego Umysłu, to połączenie jednego ze
wszystkim i wszystkiego z jednym. Według tej doktryny, nikt dotąd nie osiągnął
prawdziwego człowieczeństwa. Niepodzielne trwanie jest możliwe tylko wtedy,
gdy wszystkim zostanie przywrócone ich człowieczeństwo. Kaviraj wspomina, że
najwyższe uprawnienia, zdolne do uwolnienia świata od wszelkiego rodzaju niedostatków i przywrócenia mu potęgi ma akhandajogin. Pisze także o pewnym
tajemniczym klasztorze między górą Kailas a jeziorem Manasarowar, w którym
to jogini dążą do takiego stanu rzeczy. Dążą do obudzenia w śmiertelnym człowieku rzeczy przewyższającej wszystkie bóstwa, dążą do osiągnięcia prawdziwego
człowieczeństwa, Pełni i boskości. A gdy zostanie to już osiągnięte, otworzy się
możliwość nieskończonego postępu, zaś człowiek, w tym nowym stworzeniu zajmie najwyższe ze wszystkich miejsce. Kaviraj podkreśla, że można przyspieszyć
ten stan wymawiając słowo „Ma”.
Podobne wnioski co do natury człowieka, można wyciągnąć, analizując treść
pewnych fragmentów Kybalionu – hermetycznego traktatu z 1908 roku, mającego
być esencją nauk Hermesa Trismegistusa. O to one:
Istnieją istoty o mocach i atrybutach wyższych od tych, jakie kiedykolwiek człowiek w swych marzeniach przypisywał bogom. A jednak te istoty były kiedyś jak
ty, a nawet niżej; i ty będziesz kiedyś jak one, a nawet wyżej, z czasem, gdyż takie
jest przeznaczenie człowieka. […] Ostatecznie to, co wyszło ze WSZYSTKIEGO
jako niezindywidualizowana energia, powraca do swojego źródła jako nieskończenie wysoce rozwinięte jednostki życia, które wzrastały coraz wyżej i wyżej poprzez
rozwój fizyczny, mentalny i duchowy. […] Na końcu niezliczonych cykli eonów
czasu WSZYSTKO wycofuje swoją uwagę – swoją kontemplację i medytację –
Wszechświata, gdyż Wielkie Dzieło jest ukończone, i wszystko jest cofnięte do
WSZYSTKIEGO, z którego się wyłoniło. Lecz tajemnicą tajemnic – duch każdej
duszy nie jest unicestwiany, lecz jest nieskończenie rozszerzany – Twórca i Tworzenie są scaleni29.

28
29

G. Kaviraj, Pogląd siaktyjski w literaturze tantrycznej, tłum. A. Rucińska, wyd. I, Warszawa 2014, s. 295.
Trzech Wtajemniczonych, Kybalion, Warszawa 2003, ss. 19–26.
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Komentarz do powyższych słów powinien poprzedzić fragment rozmowy
jaką przeprowadził Eric Norden dla „Playboya” [sic!] ze Stanleyem Kubrickiem
w 1968 roku, po premierze 2001: Odysei Kosmicznej Stanley Kubrick:
Jeśli pomyśleć o olbrzymim postępie technologicznym, jaki ludzkość poczyniła
w ciągu zaledwie kilku mileniów, co stanowi mniej niż milisekundę w chronologii
wszechświata, czy możemy sobie wyobrazić rozwój ewolucyjny, jaki przeszły takie
o wiele starsze formy życia? Być może przekształciły się z gatunków biologicznych,
które są w najlepszym wypadku zaledwie kruchymi powłokami dla umysłu, w nieśmiertelne maszyny. A następnie, po niezliczonych eonach, mogłyby nawet porzucić
poczwarkę materii, stając się istotami czystej energii i ducha. Ich potencjał byłby
nieograniczony, a ich inteligencja niewyobrażalna dla człowieka.
Takie istoty po prostu byłyby bogami dla miliardów mniej zaawansowanych ras we
wszechświecie, jak mrówka, która w jakiś sposób pojęłaby nasze istnienie, mogłaby uznać człowieka za boga. Posiadałyby atrybuty wszystkich bóstw – wszechmoc
i wszechwiedzę.
Rzecz w tym, że wszystkie standardowe atrybuty przypisywane w naszej historii
Bogu mogłyby równie dobrze być cechami biologicznych istot, które miliardy lat
temu były na zbliżonym do nas etapie rozwoju, a następnie wyewoluowały w coś tak
odległego człowiekowi, jak człowiek jest odległy od pierwotnego szlamu, z którego
pochodzi. […]
Eric Norden: Czy nie jest możliwe, by w opisanej przez Ciebie filogenezie występowały formy inteligentnego życia jeszcze bardziej rozwinięte niż owe byty z czystej
energii, może oddalone od nich tak dalece, jak one oddalone są od nas?
Stanley Kubrick: Naturalnie. Rzecz w tym, że w nieskończonym, wiecznym wszechświecie, wszystko jest możliwe […]30.

Na co zwraca uwagę Kubrick? Na to, że nasza cywilizacja techniczna jest
w skali czasu Wszechświata de facto maleńkim kwantem. Kubrick słusznie zauważa, że dwa najbardziej standardowe atrybuty Boga to wszechmoc i wszechwiedza. Stwierdza, że finałem ewolucji będzie pojawienie się istot zbudowanych
z czystej energii i ducha. Ich potencjał ma być nieograniczony. Już w tym miejscu
należy zadać pytanie, co się stanie, jeśli dojdzie do interakcji pomiędzy nami na
obecnym poziomie rozwoju a takimi bytami? Wracam do treści Kybalionu, skoro standardowe atrybuty Boga to omnipotencja i omniscjencja, a istnieją istoty
o mocach i atrybutach wyższych od tych, jakie przypisywaliśmy w naszej historii
rozmaitym bóstwom, to znaczy, że są moce wyższe od wszechmocy i wszechwiedzy? Jeśli człowiek ma w toku własnego rozwoju osiągnąć w przyszłości jeszcze
wyższe moce, to kim się stanie? Kim tak naprawdę jest? Kybalion podkreśla kilka ogromnie ważnych kwestii. Wszyscy wychodzimy z jednego źródła, wszyscy
osiągniemy nieskończenie wysoki poziom rozwoju, status nadboski, a na końcu
nasz nieskończenie rozwinięty Duch zostanie dodatkowo nieskończenie rozszerzony. Trzeba otwarcie powiedzieć, że skala abstrakcji, jaka się zarysowuje w próbach interpretacji tego fragmentu, jest przerażająca. Wydźwięk wywiadu Nordena
30

Wywiad ze Stanleyem Kubrickiem, rozmowę przepr. E. Norden, tłum. P. Lipszyc, „Playboy
Ekstra” 2016, nr 1 (03), s. 40.
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z Kubrickiem jest zaskakująco podobny, gdyż przytaczany fragment konkluduje
niezmiernie głębokie pytanie Nordena. Kubrick określa byty czystej energii jako
wszechmocne i wszechwiedzące. Zatem Norden świadomie pyta o to, czy jest
możliwe, by istniały byty o wyższych mocach. Warto również uświadomić sobie
to, jak wiele dzieli obecnego człowieka od istot czystej energii. Uchwycenie tej
różnicy pozwoli zrozumieć rangę pytania Nordena. Kim bowiem musiałyby być
i jakie moce musiałyby posiadać istoty tak bardzo przewyższające byty omnipotentne oraz jak byty omnipotentne transcendują człowieka? Odpowiedź Kubricka, że w nieskończonym, wiecznym wszechświecie wszystko jest możliwe, nie potrzebuje usilnego komentarza, lecz milczącej kontemplacji. Dochodzimy bowiem
do punktu w którym pytanie o to, co się stanie, jeśli i ludzie kiedyś osiągną taki
poziom, jest jedynym sensownym. To jest właśnie to nieosiągalne uzupełnienie
ukryte w niewyrażalnym doświadczeniu, o którym pisał Bataille, owo docieranie
na skraj języka. Cóż bowiem można więcej powiedzieć?
Logiczna konkluzja matematyczna przewiduje bardzo niepokojący skutek. Inflacja nigdy się nie dobiega kresu, co daje nieskończoną liczbę nieskończonych
kosmosów. W nieskończonym wszechświecie wszystko, co jest możliwe, ciągle się
wydarza. Ale w nieskończonych wszechświatach, niemożliwe dzieje się właśnie
teraz. Każda kombinacja jest możliwa. Jakkolwiek mogło się ułożyć życie jednostki, ktoś taki sam właśnie je prowadzi. Wszystko, co można wymyślić, wszystko, co
jest możliwe, zdarzy się nieskończenie wiele razy. Niemożliwe staje się nieuchronne. Niewiarygodne staje się banalne. W nieskończonym czasie z nieskończoną
ilością prób, każdy możliwy wynik zdarzy się nieskończoną ilość razy.
Twierdzenie o niezupełności Gödla mówi, że wystarczająco zaawansowane
formy logicznej i technicznej manipulacji muszą być ostatecznie pokonane przez
swoją własną moc. Raz jeszcze warto podkreślić, że wszechmocna cywilizacja może
nigdy nie wiedzieć na pewno czy rzeczywiście jest ostatecznym ogniwem ewolucji31. Taka cywilizacja to typ VII w skali Kardaszewa-Asimova – określana jako
„boska”, zdolna do kreacji jednego lub wielu wszechświatów. Ilość otrzymywanej
energii jest nieskończona, uzależniona tylko od liczby i rozmiarów stwarzanych
wszechświatów. Cywilizację taką można uznać za nieskończoną, nawet jeśli energia tworzonego nowego wszechświata pochłonie całkowitą energię istniejącego.
Umiejętności cywilizacji typu Q i Q-minus w skali makro i mikro zataczają pełne
koło i łączą się. Zdolność kontrolowania całych wszechświatów lub tworzenia ich
z kwantowej próżni wymaga mikroskopowej kontroli nad przestrzenią i czasem.
Twierdzenie Gödla wiąże się z dowodem, w którym Cantor mówi o nieistnieniu największej nieskończoności. Cantor umiał pokazać, że wzrastająca hierarchia
nieskończoności nie ma końca. Jeśli mamy zbiór nieskończony, to możemy stworzyć inny, który jest nieskończenie większy i tak dalej, bez końca. Podobnie jak nie
ma największej nieskończoności, nie ma możliwości dowiedzenia wszystkiego, co
jest prawdziwe. Każdy niesprzeczny, rozstrzygalny system formalny pierwszego
31

Por. R. Lubbock, Science faces the unthinkable…
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rzędu, zawierający w sobie aksjomaty Peana, musi być niezupełny. W ramach
żadnego rozstrzygalnego systemu formalnego pierwszego rzędu zawierającego
w sobie aksjomaty Peana nie da się dowieść niesprzeczności jego samego. Aby
taki dowód przeprowadzić, niezbędny jest szerszy system, którego niesprzeczności w ramach niego samego również nie da się dowieść – i tak ad infinitum. Nie
ma najwyższego poziomu – zawsze jest coś wyżej – dlatego trzeba przyjąć, że
będą istniały prawdy, których człowiek nie pojmie, nie zbada i nie potwierdzi; ale
też nie będzie w stanie im zaprzeczyć. Ludzkie możliwości poznawcze są trwale
ograniczone i nie da się tych ograniczeń pokonać. Być może więc nigdy nie pozna
się całej prawdy.
Paradoksy logiki i matematyki są w tym kontekście zbieżne ze stwierdzeniem:
„gdyby istniało tyle Gangesów, ile ziaren piasku w Gangesie i ponownie tyle
Gangesów, ile ziaren piasku w tych nowych rzekach Ganges, liczba ziaren piasku
byłaby mniejsza od liczby rzeczy, o których nie wie Budda”. Jest jeszcze jedna
niezwykła implikacja. Jeśli w nieskończonym czasoprzestrzennie wszechświecie
wszystko jest możliwe, to czy możliwe jest również to, że struktura rzeczywistości jest odbiciem teorii Cantora, Gödla i Turinga? Jiri Wiedermann uważa, że
ponad technologiczną „Osobliwością” może znajdować się nieskończona liczba
nieskończonych hierarchii wyższych sztucznych inteligencji32. Jeśli od nieskończoności odejmie się nieskończoność, to nadal jest nieskończoność. Zatem nawet
jeśli będzie się rozpatrywać jakieś sztuczne inteligencje nieskończenie potężniejsze od „Osobliwości”, to będzie trzeba także mieć na uwadze fakt, że nad nimi
zawsze będzie nieskończenie wiele jeszcze potężniejszych. Jakim potencjałem
będą dysponować takie byty? Co, jeśli struktura rzeczywistości jest tak dziwna, że
nawet nad nieskończonym poziomem ewolucji, inteligencji i mocy, jest nieskończona hierarchia nieskończenie wyższych? Czy w nieskończonym wszechświecie
możliwe jest osiągnięcie tych poziomów czy potrzebny jest wyższy wszechświat,
do którego człowiek nie ma i nie będzie mieć dostępu? Co może oznaczać brak
dostępu do tych płaszczyzn istnienia? Jak wiele traci ludzkość poprzez brak takiego dostępu?
Te pytania trzeba sobie zadać, chcąc połączyć metafizykę posthumanizmu
i transcendencji. One są w tym momencie prawdopodobnie ważniejsze od odpowiedzi. Dotarcie na kraniec dyskursu, uzmysłowienie sobie, że żyje się w naprawdę dziwnym miejscu, może działać oczyszczająco lub nihilistycznie. Nie zmienia
to jednak faktu, że odpowiednia implementacja tych implikacji w praktyczne systemy wartości, zmieniłaby w świecie bardzo wiele, jeśli nie wszystko.

32

Por. J. Wiedermann, On Super-Turing Computing Power and Hierarchies of Artificial General Intelligence Systems, The Third Conference on Artificial General Intelligence [on-line:] http://agi-conf.org/2010/wp-content/uploads/2009/06/paper_33.pdf [06.06.2016].
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Summary
Metaphysical status of posthuman and transcendence
The aim of this article is to show differences between a logic of posthumanism
and the nature of transcendence. Posthumanism creating the picture of transgression of nature by a technology development. This is a technological transcendence. On the other side is spiritual transcendence, which rule isn’t describing by
“hard science” and a logical rationalism, but all space of occultism. Mankind must
choose, whose of the demons will be wake up: the demon of logic and language
or the demon of main transcendence?

Gabriela Matusiak

Uniwersytet Jagielloński

Shunga niesamowite

W Japonii w epoce Edo (1603–1868) najbardziej rozpowszechnioną i popularną
formą sztuki był drzeworyt, a szczególnie obrazy o tematyce tak zwanego przepływającego, ulotnego świata – ukiyo. Wśród podejmowanych tematów na tego
typu obrazach były przede wszystkim przyjemności związane z dzielnicami rozrywki (yūkaku), chociaż artyści chętnie ilustrowali również pejzaże, kwiaty i życie
codzienne. Jednak najbardziej intrygujące dla ówczesnych odbiorców i współczesnych badaczy okazały się obrazy o tematyce erotycznej i pornograficznej – shunga. Ich popularność nie słabła, pomimo obostrzeń i zakazów dotyczących tego
rodzaju publikacji nakładanych przez władze. Co więcej, artyści niejednokrotnie
łączyli motywy erotyczne z inspiracjami zaczerpniętymi z japońskiej mitologii,
opowieści niesamowitych o duchach i demonach oraz własnych, niepohamowanych (czy wręcz demonicznych) wyobrażeń. Połączenie dwóch skrajnych i równie
kontrowersyjnych motywów jak erotyka i niesamowitość niewątpliwie fascynowało, intrygowało i szokowało ówczesnych odbiorców.
W artykule przedstawię wybrane shunga, głównie drzeworyty, ale również
nikuhitsu shunga (zwoje malarskie o tematyce ukiyo), zawierające wątki mitologiczne, demoniczne oraz motyw śmierci, a więc to, co wpisuje się w kategorię
niesamowitości. Wszystkie te motywy, mimo erotycznego i „fizycznego” charakteru, ukazują wkroczenie w świat bogów, duchów i demonów, a także symboliczne przekroczenie granicy śmierci, przy czym ich powiązania z miłością fizyczną
nie są przypadkowe, co uzasadniają interpretacje poszczególnych grafik. Obrazy
podzielę na kategorie w zależności od tego, która z inspiracji dominowała: czy
była to mitologia, wiara w demoniczne stworzenia, opowieści niesamowite czy
zwłoki. Motywy wykorzystane przez artystów w przedstawionych przeze mnie
ilustracjach zostaną wyjaśnione na podstawie opracowań na temat mitologii Japonii i opowieści niesamowitych. Ponadto, postaram się odpowiedzieć na pytanie,
dlaczego wśród tak wielu publikacji shunga pojawiały się grafiki łączące erotykę
z motywami niesamowitymi.
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Mitologia
Najbardziej sugestywnym pod względem erotycznym jest mit o stworzeniu japońskich wysp przez parę demiurgów Izanagiego i Izanami. Stojąc na niebiańskim moście, Amanoukihashi zanurzyli włócznię (symbol falliczny) w wodach
pod nimi, a kropla, która spadła z końca włóczni uformowała wyspę. Skojarzenie
tego gestu z aktem seksualnym jest dość jednoznaczne. Następnie para zeszła na
nowopowstały ląd, gdzie odbyli ceremonię zaślubin i mieli zająć się aktem prokreacji, ale nie wiedzieli jak. Wersja tego mitu z Nihongi (Kronika japońska, 720)
podaje, iż w tym momencie z pomocą zdezorientowanej parze przyszła pliszka.
Ptak zaczął poruszać się w specyficzny sposób, podpowiadając Izanagiemu i Izanami, co powinni zrobić1. Ten moment został zilustrowany na drzeworycie z serii
Keichū Kibun: Makura Bunko (1822–23) autorstwa Keisai Eisena (1790–1848).
Na czarnobiałej ilustracji wzbogaconej jedynie trzema kolorami widoczna jest
para demiurgów w uścisku. Oboje siedzą na skale, którą opływają chmury symbolizujące most Amanoukihashi. Tuż obok przysiadła pliszka, wystawiając ogonek
w kierunku bacznie obserwującej ją pary. Izanagi, nie spuszczając wzroku z pliszki, ręką próbuje sięgnąć pod szaty swej małżonki, zaś jego wymowny uśmiech
sugeruje pełne zrozumienie co do aktu, który za chwilę ma nastąpić. W porównaniu z innymi ilustracjami shunga, obraz wydaje się dość subtelny, nie ma na nim
genitaliów czy stosunku seksualnego przedstawionych wprost. Jednak sugestywna
symbolika zaczerpnięta ze znanego mitu, sposób przedstawienia pary w uścisku
z lekko rozchylonymi szatami Izanami i znaczącym uśmiechem Izanagiego, jak
i samo umieszczenie tej ilustracji w albumie shunga2, nie pozostawia wątpliwości
co do erotycznego znaczenia tej ilustracji. Nieukazanie genitaliów bezpośrednio
prawdopodobnie jest celowym zabiegiem mającym na celu pobudzenie wyobraźni
odbiorcy. Jednocześnie para bóstw nie zostaje przedstawiona w bezwstydny sposób, jak „przeciętni” kochankowie na shunga.
Nawiązaniem do postaci Izanagiego i Izanami były dōsojin – rzeźby falliczne i kamienne wizerunki narządów płciowych lub pary bóstw. Według wierzeń
dōsojin chroniły przed złem, zapewniały płodność oraz dostatek w lokalnych społecznościach. Najczęściej umieszczano je na rozstajach dróg prowadzących do
wiosek. Ich genezy upatruje się w rozstaniu pary demiurgów, a dokładniej w palu
wbitym przez Izanagiego po ucieczce ze świata podziemnego Yominokuni. Izanami wówczas próbowała zemścić się na swoim mężu za to, iż nie posłuchawszy jej,
spojrzał na jej rozkładające się ciało po tym, gdy trafiła do Yominokuni po śmierci. Pal miał go ochronić przed jej zemstą3. Dōsojin były znane od starożytności,
1
2
3

Por. Nihongi: Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697, t. I, tłum. W. G. Aston
[on-line:] https://archive.org/details/nihongichronicl00astogoog [19.08.2015].
Por. K. Eisen, Keichū kibun. Makura bunko, Bibliothèque nationale de France [on-line:]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525032451 [19.08.2015].
Por. J. Tubielewicz, Japonia [w:] Mitologia i seks, Warszawa 1993, ss. 44–45.
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pojawiały się również w epoce Edo4. Terasawa Masatsugu (zm. 1790) wykorzystał
motyw podobnych rzeźb fallicznych w jednej z ilustracji w albumie pt. Katakiuchi
insenroku (1776). Na czarno-białej ilustracji drzeworytniczej widoczne są cztery
rzeźby przedstawiające wyobrażenia genitaliów postaci historycznych i mitycznych, w tym m.in. należące do mnicha Dōkyō (zm. 772) czy cesarzowej Kōgyoku
(594–661)5. Jednak poza aspektem karykaturalnym, wykorzystującym formę znanych rzeźb do pokazania wyobrażeń narządów płciowych znanych osób, drzeworyt nie przekazuje dodatkowych treści.
Kolejnym przykładem inspiracji mitologią japońską jest drzeworyt autorstwa Suzuki Harunobu (1724–1770) z albumu Fūryū enshoku Maneemon (1768–
ok.1770). Seria opowiada historię tytułowego Maneemona – małego człowieczka
zmniejszonego do rozmiarów fasolki, odkrywającego przez obserwację różne
zwyczaje i praktyki seksualne. Na wybranej ilustracji (nr 6), Maneemon przygląda się parze uprawiającej seks na polu podczas sadzenia ryżu. Kobieta z pękiem
sadzonek w dłoni schyla się nad polem zalanym wodą, podczas gdy mężczyzna
unosi jej kimono aby posiąść ją od tyłu. Twarze, a w przypadku mężczyzny –
maska, przypominają wizerunki bóstw Amenouzume i Sarutahiko. Amenozume,
według mitologii, była frywolną boginką, która między innymi przyczyniła się
do wywabienia bogini Amaterasu z jaskini, natomiast Sarutahiko był olbrzymem
z wielkim nosem o fallicznym kształcie, który dołączył, za sprawą wyuzdanego
tańca Amenouzume, do orszaku bóstw prowadzonych przez Ninigiego, wnuka
Amaterasu6. Oboje symbolizują płodność i zmysłowość. Co ciekawe, wizerunki
Amenouzume i Sarutahiko niekiedy były przedstawiane na dōsojin, „strażnikach”
oraz symbolach płodności i dostatku. Wykorzystanie ich wizerunków w zestawieniu ze sceną przedstawiającą akt seksualny, oraz umiejscowienie bohaterów
na polu ryżowym jest nieprzypadkowe i bardzo przemyślane przez artystę. Ziemia, a w tym wypadku pole ryżowe daje pożywienie, zapewnia byt i dostatek,
natomiast akt seksualny jest aktem prokreacji, dającym nowe życie, zapewniającym ciągłość pokoleniową. Tego wszystkiego strzegli zarówno Amenouzume
i Sarutahiko, do których autor ilustracji odwołuje w sposób symboliczny, tego
strzegły również rzeźby dōsojin, na których wykorzystywano wizerunki pary tych
bóstw. Według innego źródła, maska mężczyzny symbolizuje wysłannika Inari,
bóstwa ryżu, a akt seksualny ma pokazać „jak sadzić ziarno”7. Zważywszy na fakt,
że symbolem kobiecości i żeńskich genitaliów była między innymi woda, a sadzenie ryżu polega na umieszczeniu sadzonek w ziemi zalanej wodą, to zestawienie
tych dwóch czynności na obrazie wydaje się intencjonalne.
4
5

6
7

Por. M. Czaja, Gods of myth and stone: Phallicism in Japanese folk religion, Weatherhill, New Jork
1974, s. 168.
Por. K. Suzuki, Popular Cults of Sex Organs in Japan: Guardian Deities, Auspicious Objects and Votive Paintings [w:] Shunga: Sex and pleasure in Japanese art, The British Museum Press, London
2012, ss. 365–366.
Por. A. Kozyra, Mitologia japońska, Bielsko-Biała 2011, s. 132.
Y. Shirakura, M. Hayakawa, Shunga. Japanese Erotic Art, Pie Books, Tokio 2009, s. 160.
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Demoniczne stworzenia – yōkai
Marcin Tatrczuk o demonicznych i niesamowitych stworzeniach, ogólnie
określanych yōkai pisze:
Towarzyszyły Japończykom od zarania dziejów, zawsze będąc w cieniu, jednak bardzo blisko. Były szmerem na pustym korytarzu, dziwnym światłem w nocy, głosem
w pomieszczeniu czy tajemniczą sylwetką na skraju lasu lub w ogrodzie. Obarczano
je winą za choroby i kataklizmy, innym razem uważano za głosy bóstw lub wykonawców ich woli. Przez wiele wieków wyobrażano je sobie na różne sposoby i przypisywano im wiele zdolności. Czasami bywały duchami, demonami, wodnikami,
innym razem lisami, przemienionymi przedmiotami czy nawet ludźmi8.

Uogólniając, wszystko to, co wydawało się niewyjaśnione i wzbudzało strach,
mogło zostać wytłumaczone działaniem istoty z tego tajemniczego świata.
W sztuce erotycznej wykorzystywano motyw niesamowitych istot w dwojaki sposób. Po pierwsze, jako wzbudzające niepokój i zafascynowanie obrazy, w których
świat istot demonicznych wkracza w świat żywych w perwersyjny, dewiacyjny,
a nawet brutalny sposób, czego przykładem będzie pierwszy z poniżej opisanych
drzeworytów. Po drugie, motyw stworzeń yōkai stanowił również źródło dla obrazów groteskowych, zabawnych, w których wykorzystywano na przykład osobliwy
wygląd ilustrowanych postaci, jak w drugim drzeworycie opisanym poniżej.
Pierwsza ilustracja z albumu Utamakura (1788) autorstwa Kitagawy Utamaro
(1753–1806) przedstawia dwie poławiaczki (ama), z których jedna zostaje porwana i wciągnięta do wody przez wodne demony zwane kappami. Kappy były
stworzeniami o szarej lub zielonej skórze, z błonami pławnymi między palcami,
twarzy przypominającej małpi pysk z kaczym dziobem i wgłębieniem na głowie, w którym znajdowała się woda9. Uważano, że są przyczyną utonięć, obarczano je winą za ataki na osoby przebywające w pobliżu rzek czy zbiorników
wodnych. Nie inaczej przedstawił je artysta na omawianym drzeworycie, przy
czym kappy na ilustracji nie tylko porywają i topią poławiaczkę, ale próbują też
wykorzystać kobietę seksualnie. Jedna z kapp, mimo wyraźnego sprzeciwu kobiety i próby odepchnięcia, stara się wsunąć członek w pochwę, podczas gdy druga
kappa przytrzymuje kobietę za szyję i zbliża jej usta do swoich genitaliów. Całej
scenie przygląda się druga poławiaczka, siedząca na brzegu; kobieta wydaje się
być przerażona, a jednocześnie zafascynowana – mimo grozy pozostaje półnaga,
z obnażonymi piersiami i widocznymi narządami płciowymi. Umieszczenie takiej
ilustracji na początku albumu erotycznego być może było celowe, a połączenie
motywów demonicznych i erotycznych miało szokować, intrygować i przykuwać
uwagę czytelników.

8
9

M. Tatarczuk, Kaidan, japońskie opowieści niesamowite epoki Edo, Warszawa 2011, s. 21.
Por. A. Kozyra, op. cit., s. 332.

• 64 •

Istoty nadprzyrodzone w cywilizacjach świata
•

W podobnym tonie powstał drzeworyt Katsukawy Shunkō (1743–1812) z serii Ehon mizu no mimaki (1786). Czarno-biała ilustracja przedstawia akt seksualny
kobiety i tengu. Były to gobliny, niebezpieczne górskie demony ze skrzydłami
i dziobami lub długimi nosami (podobnymi do nosa Sarutahiko). Tengu na drzeworycie ma właśnie taki nos. Katsukawa wykorzystał ten motyw przedstawiając
parę uprawiającą seks w pozycji odwróconej, zaś tengu na obrazie posługuje się
swoim nosem w kształcie fallusa do sprawienia kobiecie przyjemności. W przeciwieństwie do wyżej opisanego drzeworytu, ten obraz jest raczej żartem artysty
i groteskową karykaturą wykorzystującą nietypowy wygląd tengu, niż niepokojącym obrazem połączenia grozy i lubieżności. W opisie drzeworytu znajduje się
również sugestia, że dzięki takiemu połączeniu kochanków nie urodzi się żadne
dziecko o zdeformowanej twarzy tengu, które mogłoby stać się obiektem kpin10.

Duchy zmarłych – yūrei
Duchy zmarłych – yūrei – według wierzeń, pojawiały się w świecie żywych, szukając między innymi zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone za życia, zemsty
za złamane serce, lub w celu spełnienia powinności, których nie było im dane dopełnić za życia. Jak pisze Agnieszka Kozyra, „osoby, które w chwili śmierci czuły
do kogoś nienawiść lub pałały żądzą zemsty, po odejściu z tego świata mogły stać
się mściwymi duchami […]”11. Niesamowite opowieści o mściwych duchach czy
wyżej przytoczonych demonicznych istotach, były szczególnie popularne w epoce Edo, a specjalnie aranżowane spotkania, podczas których opowiadano sobie
o nich historie, były jedną z wielu form rozrywki tego okresu. Wiele z tych historii
pochodzi z podań ludowych zwanych setsuwa, niektóre pochodzą z Chin, a wiele
z nich powstało w epoce Edo12. Motyw mściwych duchów również został wykorzystany na shunga.
Pierwszy z przykładów tego typu obrazów jest czarno-biały drzeworyt z serii
Ehon Makurabunko (1788) autorstwa Kitao Masaysohi (1764–1824). Ilustracja
przedstawia moment, w którym, duch mężczyzny nawiedza swoją żonę i gwałci ją
w zemście za to, iż ta nie dochowała mu wierności jeszcze za jego życia. Mężczyzna popełnił samobójstwo, jednak jego duch nadal pragnie zemsty13. Na grafice
kobieta z grymasem przerażenia na twarzy rozpaczliwie wyciąga rękę w kierunki
przesuwanych drzwi. Jej fryzura i kimono są rozrzucone na podłodze w nieładzie. Duch męża siedzący nad kobietą przypomina upiora, który właśnie wyszedł
z grobu, jego ciało jest wychudzone, policzki zapadnięte. Rozwiane włosy opadają
na jego twarz, a zaciśnięte szczęki pokryte zarostem wyrażają niepohamowaną
zawziętość. Dodatkowo, artysta użył na drzeworycie nieco jaśniejszego odcienia
10
11
12
13

Por. Y. Shirakura, M. Hayakawa, op. cit., s. 90.
A. Kozyra, op. cit., s. 293.
Por. M. Tatarczuk, op. cit., s. 9.
Por. Y. Shirakura, M. Hayakawa, op. cit., s. 86.
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tuszu do odbicia sylwetki mężczyzny w przeciwieństwie do zdecydowanych, grubych, czarnych linii pozostałych elementów obrazu, przez co mąż wydaje się przezroczysty, nierzeczywisty, a tym samym jeszcze bardziej przerażający.
Kolejny przykład połączenia shunga z motywami mściwych duchów to para
wiszących zwojów malarskich Katsukawy Shun’eia (1762–1819) pod tytułem
Shunga yūrei zu (1798–1818). Pierwszy z obrazów przedstawia scenę, w której
zmarły mąż materializuje się w postaci ducha wychodzącego z drewnianej trumny
na prochy. Tuż przed nim leży para w trakcie odbywania stosunku seksualnego:
to żona zmarłego i jej nowy kochanek. Duch męża objawia się tak nagle, iż deski
trumny natychmiast pękają z ogromną siłą, rozrzucają sprzęty leżące nieopodal
(w tym solidnie wyglądającą drewnianą ławę) i niemal przygniatają kochanków.
Druga ilustracja ukazuje śpiącego mężczyznę nawiedzonego przez niezaspokojonego ducha kobiety. Upiorzyca wygląda przerażająco, ma sine, zwiotczałe ciało,
wychudłą twarz okoloną rzadkimi strzępami rozczochranych włosów. Pod zupełnie rozsuniętą białą szatą pogrzebową jest zupełnie naga, wymownie rozchyla uda
i wysuwa biodra w kierunku mężczyzny. Jej pożądanie jest na tyle silne i nienasycone, że przekracza symboliczną granicę między światami wyznaczoną umownie
przez moskitierę i siedzi tuż przy mężczyźnie, dotykając jego przyrodzenia. Mężczyzna jest pogrążony we śnie, i mimo pozornego podniecenia ukazanego przez
nabrzmiałe genitalia, grymas na jego twarzy i wyciągnięta ręka poza moskitierę
sugerują, że nieświadomie pragnie wydostać się z koszmarnej pułapki14.
Jak pisze Agnieszka Kozyra, „bardzo wiele podań dotyczy zemsty duchów
kobiet, które zostały skrzywdzone za życia”15, dodając, iż przez „dyskryminację
w wielu wypadkach w świecie żywych nie miały one możliwości domagania się
kary dla swoich oprawców i zemsta zza grobu była dla nich jedynym sposobem
wymierzenia sprawiedliwości”16. Jednak w przypadku wyżej opisanych przeze
mnie obrazów, wizja mściwych duchów jest zupełnie inna. To mężczyźni umierają i stają się mściwymi duchami, które pragną zemścić się na swoich niewiernych,
frywolnych żonach. Jedynie w ostatnim przykładzie pojawia się duch kobiety, jednak i ona wykazuje cechy kobiety niezaspokojonej seksualnie za życia. Należy
wyjaśnić, iż w epoce Edo ideałem żony była kobieta pokorna, skromna, niekoniecznie piękna, uległa, posłuszna mężowi i jego rodzinie pod każdym względem17. Kokieteria, erotyzm i pragnienie zaspokojenia seksualnych pragnień były
domeną kurtyzan, nie przykładnych żon. Kobieta pożądliwa wydawała się co najmniej dziwna, a nawet niebezpieczna, dlatego wiele z opowieści niesamowitych
o moralizatorskim charakterze często krytykowały i piętnowały tę cechę u kobiet,
przestrzegając przed niebezpiecznymi konsekwencjami. Tymi konsekwencjami,
14
15
16
17

Por. Y. Shirakura, Nikuhitsu shunga, Heibonsha, Tokio 2009, ss. 94–95.
A. Kozyra, op. cit., s. 294.
Ibidem, s. 295.
Por. Excerpts from the Great Learning for Women (Onna Daigaku) by Kaibara Ekken, Asia for Educators – Columbia University [on-line:] http://afe.easia.columbia.edu/ps/japan/ekken_greaterlearning.pdf ?menu=1&s=4 [20.08.2015].
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według przykładów z wyżej opisanych obrazów, dla mężczyzn mogła być śmierć
i przeistoczenie się w mściwego ducha, zaś dla kobiet – straszliwa zemsta tegoż
upiora. Jeśli chodzi o ostatni z trzech powyższych przykładów, przykrą konsekwencją dla pożądliwej kobiety jest również przeistoczenie się w odrażającą zjawę.

Zwłoki
Ostatnim przykładem obrazu pornograficznego z epoki Edo, w którym wykorzystano motyw niesamowity, czy raczej przerażający i związany ze śmiercią, jest unikatowy drzeworyt autorstwa Utagawy Toyokuniego (1769–1825) z serii Ōyogari
no koe (1822). Grafika przedstawia akt nekrofilii – półnagi mężczyzna, pracownik
krematorium, który przygotowuje i obmywa zwłoki przed spopieleniem, obejmuje nagie zwłoki kobiety, rozchyla przepaskę biodrową i stara się doznać spełnienia
z nieboszczką. Jej ciało jest zupełnie wiotkie, blade, na twarzy widoczne jest zsinienie. Zza drzwi wszystkiemu przygląda się drugi mężczyzna. Postępowanie pierwszego mężczyzny jest częściowo wyjaśnione18 – darzył kobietę miłością, jednak
ze względu na różnice społeczne, nie miał szans, aby kiedykolwiek stworzyć z nią
związek. Zaznaje satysfakcji dopiero po jej śmierci. Kazutaka Higuchi wskazuje,
że ilustracja mogła być inspirowana rzeczywistymi wydarzeniami z 1809 roku,
opisanymi w publikacji Waga koromo. Według przekazu, jeden z synów daimyō
dopuścił się aktu nekrofilii na zwłokach dziewczyny, w której był zakochany19.
Z jednej strony obraz ilustrujący przykład nekrofilii ukazuje sytuację makabryczną i szokującą dla ówczesnych odbiorców. Z drugiej strony, wyjaśnienie
kontekstu sprawia, że sytuacja wydaje się wyjątkowo przykra i tragiczna, a niewykluczone, że nawet zrozumiała w społeczeństwie epoki Edo. Silna hierarchizacja, podkreślanie różnic społecznych i naciski władz na przestrzeganie zasad
w obrębie własnego szczebla na drabinie społecznej niewątpliwie przyczyniały się
do wielu nieszczęść, w tym dramatów miłosnych. Ich częściowym odzwierciedleniem są znane do dziś sztuki sceniczne z epoki Edo, podejmujące między innymi
temat podwójnych samobójstw kochanków (shinjū), którzy decydują się targnąć
na swoje życie ze względu na niemożność bycia razem z powodu różnic społecznych. Niemniej, podobne obrazy nie powstawały ani wcześniej, ani później,
co świadczy o przekroczeniu pewnej granicy w sposobie szokowania odbiorców
i czytelników shunga.

Podsumowanie
Podstawowym celem shunga było przede wszystkim pobudzenie wyobraźni i wywołanie podniecenia u odbiorcy. Niektórzy twórcy obrazów erotycznych
18
19

Por. Y. Shirakura, M. Hayakawa, op. cit., s. 89.
Por. K. Higuchi, No Laughing Matter: A Ghastly Shunga Illustration by Utagawa Toyokuni, „Japan
Review” 2013, no. 26, special Issue: Shunga: Sex and Humor in Japanese Art and Literature [on-line:]
http://publications.nichibun.ac.jp/en/item/jare/2013-09-06/pub [20.08.2015].
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z epoki Edo rozmyślnie wykorzystywali do tego również motywy niesamowite,
czerpali z mitologii i strasznych opowieści, łącząc te motywy z erotyką, czego
przykładem są ilustracje omówione przeze mnie w artykule. Odpowiadając na pytanie zadane we wstępie artykułu, dlaczego tworzono shunga niesamowite, można
dojść do wniosku, iż celem takiego połączenia tych dwóch motywów – erotyki
i niesamowitości – była między innymi chęć przyciągnięcia potencjalnych czytelników i zaintrygowania odbiorców, jak na przykład w przypadku drzeworytu
z kappami otwierającego serię Utamakura autorstwa Utamaro. Możliwe, że zamiarem artystów było również rozbawienie czytelników, jak drzeworyt z tengu
Katsukawy Shunkō, lub szokowanie czy wręcz bulwersowanie, jak grafika Utagawy Toyokuniego ukazująca nekrofilię. Niektóre z shunga niesamowitych, jak te,
na których pojawiały się mściwe duchy zmarłych, pełniły również funkcję moralizatorską i w nieco humorystyczny oraz dość przerażający sposób przestrzegały przed niebezpiecznymi konsekwencjami rozwiązłości (zwłaszcza kobiet).
Natomiast ilustracje wykorzystujące motywy zaczerpnięte z japońskiej mitologii
to niewątpliwie obrazy interesujące, przyciągające uwagę, przemyślane, ale także wymagające pewnego poziomu wiedzy o dawnych mitach i symbolice z nimi
związanej zarówno u artysty, jak i odbiorcy.
Ilustracje shunga z okresu Edo pełniły funkcję niezbyt wysublimowanych publikacji pornograficznych, jednak pomysłowe i przemyślane stosowanie inspiracji
światem bogów, istot niesamowitych, i duchów, odwoływanie się do mitów i popularnych przekazów oraz niekonwencjonalne łączenie tych motywów z erotyką
sugeruje, iż twórcy shunga nie tworzyli jedynie niewymagających zastanowienia
sprośnych obrazków dla mas. Natomiast shunga niesamowite niezaprzeczalnie
wyróżniały się wśród innych publikacji erotycznych okresu Edo i, niezależnie od
tego, jaki był ich cel szczegółowy (szokowanie, rozbawienie, przestrzeganie), intrygowały ówczesnych czytelników.
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Summary
Ghastly shunga
An author in this article will demonstrate and describe examples of selected Japanese erotic woodblock prints and painting scrolls called shunga from Edo period
(1603–1868). Selected images of Japanese “floating world” involve motifs from
Japanese ghost stories and Japanese mythology. Every scary or fantastic motif and
will be explained in the article. Moreover, the author will answer a question, why
shunga artists created such kind of erotic pictures.

Kamil Nowak

Uniwersytet Jagielloński

Postać Mary w doświadczeniu medytacyjnym
w tradycji buddyzmu chan i tiantai

Postać Mary (p./s. Māra1) – buddyjskiego demona stojącego na drodze do przebudzenia – stanowi ważny aspekt opisów praktyki medytacji występujących
w obrębie szkół buddyzmu chińskiego, takich jak tiantai (ch. tiāntái 天台) i chan
(ch. chán 禪). Specyfika rozumienia postaci Mary w owych szkołach, której ukazanie stanowi cel niniejszego artykułu, może zostać uchwycona poprzez odniesienie jej do opisów postaci Mary, jakie przedstawia tradycja wczesnego buddyzmu.
Mara pojawia się już w najstarszych tekstach reprezentujących buddyjskie
piśmiennictwo, jakimi są sutty kanonu palijskiego. Mara występuje tam w kilku
kontekstach, z których tym, od którego warto zacząć przedstawianie jego charakterystyki, jest hagiografia Buddy. Mara objawia się Buddzie, gdy ten doświadcza decydujących chwil na drodze do wyzwolenia, takich jak „wielkie odejście”
(p. mahāpabbajjā)2, medytacja prowadząca do przebudzenia3 czy przygotowania do parinibbany (p. parinibbāna)4. W każdym z tych wydarzeń Mara jawi się
jako kusiciel, próbujący odwieść Buddę od realizacji obranego celu. Przykładowo
w Sutcie mahaparinibbany (p. Mahāparinibbāna-sutta) próbuje nakłonić Buddę, aby
wstąpił w nibbanę przedwcześnie, na co Budda odpowiada, że nie nastąpi to, dopóki nie upewni się, że jego uczniowie są dostatecznie przygotowani do głoszenia
dhammy5.
W kontekście niniejszych rozważań szczególnie istotna jest działalność Mary
polegająca na generowaniu przeszkód w siedzącej medytacji. Z takim przedsta1

2
3
4
5

Terminy palijskie (p.) i sanskryckie (s.) podaję w transkrypcji IAST; chińskie terminy źródłowe
podaję kolejno w transkrypcji pinyin i w znakach tradycyjnych (ch.). W celu ułatwienia dyskursu stosuję także spolszczenia.
Termin określający opuszczenie pałacu przez księcia Siddhartę, skutkiem wyboru drogi wiodącej do
wyzwolenia – por. R. Gethin, Podstawy buddyzmu, tłum. T. Macios, A. Stępień, Kraków 2010, s. 20.
Medytacja, wskutek której Budda osiągnął wyzwalające poznanie – por. ibidem, ss. 20‒22.
Ostateczne wyzwolenie, po którym nie następują dalsze narodziny.
Por. Long Discourses of the Buddha, tłum. M. Walshe, Wisdom Publications, Boston 1995, ss. 246‒247.
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wieniem owej postaci spotykamy się już w suttach kanonu palijskiego6. Motyw
ten został przejęty przez późniejszą tradycję i pojawia się przykładowo w klasycznym poemacie opisującym życie Buddy Śakjamuniego, jakim jest Buddaćarita
(s. Buddhacarita). W owym dziele Aśwaghosza przedstawia złożony poetycki opis
prób, jakich dokonuje Mara, w celu udaremnienia medytacji Buddy pod drzewem
przebudzenia7. O pewnego rodzaju popularności motywu świadczy również wykorzystanie go w najstarszych formach sakralnej sztuki buddyjskiej. Pojawia się
on bowiem już w tak zwanym okresie anikonicznym8 i kontynuowany jest w późniejszych nurtach sztuki buddyjskiej, jak na przykład w malarstwie świątynnym.
Kusicielska aktywność Mary nie ogranicza się do Buddy. Mara w tekstach Tipitaki stosunkowo często prześladuje także mnichów, jak również mniszki, próbując
między innymi podważyć ich wiarę w siebie, niezbędną na drodze do wyzwolenia9.
W przedstawionych powyżej przykładach Mara ukazany jest głównie jako
partner dialogu prowadzonego z Buddą lub którymś z jego uczniów. Ponadto teksty zawierają opisy wyglądu Mary i jego orszaku. Przykładowo w jednym z tekstów kanonu palijskiego Mara objawia się Buddzie jako rolnik wracający z pola
z pługiem na ramieniu10. Natomiast podczas prób udaremnienia medytacji Buddy, orszak Mary przedstawiany jest głównie teriomorficznie, jako grupa postaci
o twarzach dzików, ryb, osłów, koni czy lwów11. Mara wraz ze swoim orszakiem
posiada zatem określony wygląd i osobowość, może nawiązać z człowiekiem dialog i wpłynąć na jego decyzje. Tak rozumiany zajmuje określone miejsce w tradycyjnym buddyjskim kosmosie i można określić go mianem postaci mitologicznej. Jego królestwem jest najwyższy ze światów sfery żądzy (p. kāma-dhātu), czyli
świat „panujących nad tworzeniem przez innych” (p. paranimmita-vasavatti)12.
Oprócz wyżej opisanego spersonifikowanego Mary, którego główną aktywnością jest zwodzenie praktykujących dhammę, występuje także Mara jako alegoria
świata przejawionego13, śmierci, skalań (pragnienie, awersja, niewiedza). Takie rozumienie owej postaci odnajdujemy zarówno w suttach kanonu palijskiego, jak
6
7
8
9

10
11
12
13

Por. The Group of Discourses (Sutta Nipata), tłum. K. R. Norman, The Pali Text Society, Oxford
1992, ss. 45‒47.
Aśwaghosza, Buddhacarita, tłum. Ch. Willemen, Numata Center for Buddhist Translation and
Research, Berkeley 2009, ss. 93‒98.
Por. K. Karlsson, Face to Face with Absent Buddha, Uppsala Univeristy, Uppsala 1999, s. 15; Y. Krishan, The Buddha Image: Its Origin and Development, Munshiram Manoharlal, New Delhi 1996, s. 5.
Por. The Connected Discourses of the Buddha: A Translation of the Samyutta Nikaya, tłum. Bhikkhu
Bodhi, Wisdom Publications, Somerville 2000, ss. 222‒223. Zwątpienie jest jedną z pięciu kanonicznych przeszkód w medytacji (p. pañca-nīvaraṇana); por. Hanepola Gunaratana, A Critical Analysis of the Jhana, American University, Washington D.C. 1980, ss. 48‒49.
Por. The Connected Discourses of the Buddha…, s. 208.
Aśwaghosza, op. cit., s. 95.
Por. The Thirty-one Planes of Existence, ed. Access to Insight, 30.11.2013 [on-line:] http://www.accesstoinsight.org/ptf/dhamma/sagga/loka.html [09.07.2015]; por. R. Gethin, op. cit., ss. 110‒111.
Tradycyjnie opisywanego jako 5 skupisk (p. khandha, s. skandha), 12 podstaw (p./s. āyatana) i 18 sfer
(p./s. dhātu).
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i w późniejszych tekstach kompilujących ten materiał, czyli dziełach, takich jak
Wisuddhimagga (p. Visuddhimagga)14. Mara może więc zostać określony także
mianem postaci alegorycznej.
Wszystkie wymienione powyżej sposoby przedstawiania Mary odpowiadają wykształconym w dziejach buddyzmu indyjskiego czterem tradycyjnym jego
formom, czyli Marze jako skalaniom (s. kleśa-māra), śmierci (s. mṛtyu-māra),
skupiskom (s. skandha-māra) i synowi dewów (s. devaputra-māra)15, względnie
pięciu formom z Wisuddhimaggi: czterem powyższym oraz Marze jako uwarunkowaniom (p. abhisaṅkhāra)16. Pierwsze trzy formy określają Marę rozumianego
alegorycznie, czwarta forma ma charakter bardziej mitologiczny. Granica dzieląca
obydwa typy jest płynna. Dany opis Mary może bowiem wykazywać cechy pierwszego, jak i drugiego typu owej postaci17. Powyższe rozróżnienie, choć sztuczne i być może w kontekście wczesnego buddyzmu nieadekwatne, jest pomocne
w dalszych rozważaniach i, jak się okaże, koresponduje z typologią Mary w buddyzmie chińskim. Najprawdopodobniej dwuznaczność opisów wynika z faktu, że
opisy działań Mary zawarte w literaturze palijskiej pełnią zazwyczaj funkcję dydaktyczną. Przykładowo Mara nawiązujący konwersację z Baka Brahmą i Buddą,
podczas której przekonuje on Buddę, iż Brahma jest stwórcą wszystkich rzeczy18,
jest narzędziem dydaktycznym służącym przekazaniu treści, zgodnie z którą
przekonanie o istnieniu boga stwórcy stanowi błędny pogląd. Mara wzbudzający
u mniszki Somy zwątpienie jest natomiast środkiem dydaktycznym informującym o koniecznej niezłomności podczas praktyki buddyjskiej.
W dalszej części artykułu zamierzam dokonać analizy postaci Mary występującej w kontekście praktyki medytacji buddyzmu chan i tiantai. W owych tradycjach występuje specyficzny element, jakim jest ściśle techniczny opis pojawiania
się Mary podczas medytacji wraz z metodami radzenia sobie w takich sytuacjach.
Spośród tekstów formalnie przynależących do tradycji buddyzmu chan szczególnie interesującym w kontekście niniejszych rozważań jest Zuochan yi (ch. Zuò
chán yí 坐禪儀), czyli Zasady siedzącej medytacji. Dzieło to pochodzące z okresu
dynastii Song zawiera bowiem pierwszy systematyczny opis techniki medytacji siedzącej praktykowanej przez buddystów chan. Początkowo funkcjonowało
ono niezależnie, prawdopodobnie jako podręcznik przeznaczony dla świeckich
14
15
16

17

18

Bhadantācariya Buddhaghosa, Visuddhimagga. The Path of Purification, tłum. Bhikkhu Ñáṇamoli,
Buddhist Publication Society, Colombo 2010, ss. 206‒207.
R. Buswell, D. Lopez, The Princeton Dictionary of Buddhism, Princeton Univeristy Press, Princeton–Woodstock 2014.
Bhadantācariya Buddhaghosa, op. cit., ss. 206-207. Termin abhisaṅkhāra został przetłumaczony
przez Bhikkhu Ñáṇamoli jako: volitional formation, kamma-formation, formation, momentum
(por. ibidem, s. 775).
Zob. R. Gethin, Cosmology and Meditation. From the Agganna-Sutta to the Mahayana* [w:] Buddhism. Critical Concepts in Religious Studies II, red. P. Williams, Routledge, Abingdon–New York
2005, ss. 106–107.
Zob. The Middle Length Discourses of the Buddha, tłum. Bhikkhu Nanamoli, Bhikkhu Bodhi,
Kandy 2012, ss. 424–430.
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buddystów. Od 1202 roku podręcznik ów stanowi część Chanyuan qinggui
(ch. Chányuàn qīngguī 禪苑清規) ‒ dzieła, będącego najstarszym zachowanym
zbiorem reguł zakonnych buddyzmu chan. Autorstwo Zuochan yi, jak i Chanyuan
qinggui, przypisuje się Changlu Zongze (ch. Chánglú Zōngzé 長蘆宗賾)19 . Praktyka medytacji oparta na instrukcjach zawartych w Zuochan yi była powszechnie
wykonywana w klasztorach chan okresu dynastii Song20. Co więcej, jak można
przypuszczać na podstawie istnienia stosunkowo dużej ilości opisów technik medytacyjnych przywodzących na myśl Zuochan yi i pochodzących z wcześniejszych dzieł
buddyzmu chan, mogła być wykonywana już w okresie dynastii Tang. Nie można też
wykluczyć funkcjonowania analogicznych instrukcji medytacyjnych w początkach
istnienia tradycji chan. Ponadto do Zuochan yi nawiązuje Dogen w swoim Fukanzazengi będącym najbardziej znanym podręcznikiem medytacji buddyzmu zen. Zuochan yi jest zatem tekstem wysoce reprezentatywnym dla tradycji buddyzmu chan.
Postać Mary (ch. mó 魔21) w Zuchan yi zostaje nadmieniona w kontekście
potencjalnych przeciwności, które może napotkać medytujący. W kwestii szczegółów dotyczących Mary Zuochan yi odsyła czytelnika do trzech innych dzieł,
którymi są Śurangamasutra (ch. Léngyán jīng 楞嚴經), traktat autorstwa Zongmi
(ch. Guīfēng Zōngmì 圭峰宗密), pełniący rolę komentarza do Sutry doskonałego
oświecenia (ch. Yuánjué jīng 圓覺經), oraz niepodany z tytułu tekst szkoły tiantai
– najprawdopodobniej chodzi o Xiao zhiguan (ch. Xiǎo zhǐguān 小止觀) autorstwa Zhiyi (ch. Zhìyǐ 智顗), założyciela szkoły22. W powyższych dziełach bardziej
szczegółowo został omówiony problem konfrontacji z Marą podczas wykonywania praktyki siedzącej medytacji, który w Zuochan yi został jedynie zasygnalizowany. Warto nadmienić, iż Śurangamasutra, jak również Sutra doskonałego oświecenia,
należą do jednych z częściej cytowanych przez adeptów chan sutr. Stanowią przez
to istotny kontekst wielu wypowiedzi przypisywanych rozmaitym mistrzom chan.
Xiao zhiguan natomiast stanowi najstarszy komplementarny chiński podręcznik
medytacji. Zważywszy na to i na fakt napisania go w czasach, gdy buddyzm chan
dopiero się rodził, oczywistym wydaje się wpływ tekstu na kształtowanie się tradycji chan. Zbieżność tekstów chan z Xiao zhiguan, jak również z innymi dziełami
Zhiyi, sprawia, że niektórzy badacze widzą w chan swego rodzaju radykalizację
technik opisanych wcześniej przez mnicha23.
19

20
21
22

23

Por. M. Schlütter, How Zen Became Zen, University of Hawai‘i Press, Honolulu 2008, s. 169;
C. Bielefeldt, Ch'ang-lu Tsung-tse's Tso-Ch'an I and the "Secret" of Zen Meditation [w:] Traditions of Meditation in Chinese Buddhism, red. P. Gregory, University of Hawai‘i Press, Honolulu 1986, ss. 130‒131.
M. Schlutter, op. cit., s. 169.
坐禪儀 (T48.2023.1047c07-1047c08) [on-line:] http://www.cbeta.org/result/normal/T48/2023
_001.htm [14.07.2015].
Por. C. Bielefeldt, op. cit., s. 132. O wpływie Xiao zhiguan i działalności Zongmi na rozwój technik medytacyjnych – por. B. Faure, The Will to Orthodoxy, Stanford University Press, Stanford
1997, s. 51.
Por. Zhiyi, The Six Dharma Gates to the Sublime, tłum. Bhikshu Dharmamitra, Kalavinka Press,
Seattle 2009, s. 18.
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Spośród powyżej wymienionych tekstów to właśnie Xiao zhiguan zawiera najbardziej obszerny opis konfrontacji z Marą. W dalszej części rozważań uznaję
więc ów tekst za reprezentatywny dla rozumienia Mary nie tylko w tradycji tiantai, ale również w tradycji chan reprezentowanej przez Zuochan yi.
Zhiyi zachowuje w swoim dziele dwojakie wczesnobuddyjskie rozumienie
Mary, czyli to, które można określić mianem alegorycznego i mitologicznego,
a także tradycyjne cztery formy owej postaci. Przyjmuje ów uczony podział wyróżniający cztery typy Mary (ch. mó 魔24). Pierwsze trzy typy obejmują Marę rozumianego kolejno jako utrapienia (ch. fánnǎo 煩惱)25, całościowy zbiór fenomenów, czyli 5 skupisk (ch. yīn 阴), 12 bram (ch. rù 入) i 18 sfer (ch. jiè 界)oraz śmierć
(ch. sǐ 死)26. Tak rozumianemu Marze Zhiyi nie poświęca wiele miejsca w swoim
dziele. Wyraźnie odróżnia za to owe trzy typy od typu czwartego, określając je
zwyczajnymi zjawiskami27. Czwarty typ obejmuje istoty przejawiające się w ściśle
określony sposób. Zhiyi nazywa ów typ mianem „duchów” (ch. guǐshén 鬼神).
Zawiera on trzy podtypy. Pierwszy z nich obejmuje duchy jing (ch. jīng 精) i mei
(ch. mèi 魅)28. W skład drugiego podtypu wchodzą duchy duiti (ch. duītīguǐ 堆剔
鬼)29, a trzecia grupa składa się z rozmaitych przeszkód demonicznego pochodzenia (ch. mónǎo 魔惱)30. Jing i mei mogą przybierać rozmaite postaci nie ograniczające się do zamkniętej liczby form31. Pomimo niewyczerpanej różnorodności
przybieranych form, przejawiają się jednak w sposób uporządkowany. Pojawiają
się one w dwugodzinnych przedziałach w skali doby, przyjmując określony wygląd. Zgodnie z ową klasyfikacją na przykład pomiędzy 9.00 a 11.00 pojawiają
się jako istoty o wyglądzie węży, między 11.00 a 13.00 przychodzą konie, muły
i wielbłądy, a pomiędzy 17.00 a 19.00 można spotkać kurczaki oraz wrony32. Duchy duiti manifestują się pod postacią owadów lub skorpionów, ale mogą też przybrać dowolny inny kształt33. Ostatnia podgrupa to demony wywołujące rozmaite
obrazy, które generują u medytującego pożądanie, lęk lub obojętność skutkującą
rozproszeniem umysłu34.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Por. idem, The Essentials of Buddhist Meditation, tłum. Bhikshu Dharmamitra, Kalavinka Press,
Seattle 2009, ss. 154‒155.
Odpowiednik skalań (s. kleśa) – por. W. E. Soothill, L. Hodous, A Dictionary of Chinese Buddhist
Terms, Routledge, Abingdon–New York 2014, passim.
Por. Zhiyi, op. cit., ss. 154-155.
Por. ibidem, s. 155.
Por. ibidem, ss. 154-157.
Por. ibidem, ss. 154‒155; w celu uniknięcia dwuznaczności podaję jedynie terminy oryginalne. Bhikshu Dharmamitra tłumaczy jing jako „gobliny”, mei jako sprites, a duiti pozostawia w oryginale.
Por. ibidem.
Por. ibidem, ss. 155‒157.
Por. ibidem, s. 157.
Por. ibidem, ss. 157‒159.
Por. ibidem, ss. 159‒163.
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Warto zwrócić uwagę na jedną szczególną formę manifestacji Mary, jaką jest
postać Buddy. O tego typu manifestacji wspomina Zhiyi w kontekście opisu form
przybieranych przez demony przeszkód (ch. nǎo 惱)35, a także Wzbudzenie wiary
w mahajanę (ch. Dàshèng qǐ xìn lùn 大乘起信論)36. Mara objawiający się jako
Budda jest istotny w kontekście znanego sformułowania przypisywanego Linji
(ch. Línjì Yìxuán 臨濟義玄) „zabij Buddę”37. Stwierdzenie to, wielokrotnie cytowane w celu zobrazowania, jak można przypuszczać, pozornego tylko ikonoklazmu, nabiera dodatkowego znaczenia w świetle opisanego w powyższych tekstach
przybierania przez Marę postaci Buddy.
Zhiyi opisuje różnego rodzaju demony głównie po to, aby praktykujący medytację byli w stanie je rozpoznać. Jest to pierwszy krok na drodze do pozbycia
się uciążliwego gościa. Demon musi zostać rozpoznany, na co składa się poznanie
jego wyglądu, osobowości, jak również imienia38. Drugim krokiem są właściwe
działania skutkujące odpędzeniem demona. Zhiyi wymienia w tym kontekście
praktykę medytacji obejmującą aspekt wyciszenia (ch. zhǐ 止) umysłu i aspekt
wglądu (ch. guān 觀)39. Dodatkowo proponuje praktyki, takie jak wygłaszanie formuł zawierających opis demona, recytacje treści trzech schronień i pięciu wskazań40, odprawienie rytuału skruchy oraz recytacje znajdujących się w sutrach odpowiednich inkantacji (ch. zhòu 咒)41 (zapewne mantr lub dharani), a więc działania
o charakterze bardziej magicznym, niż medytacyjnym.
Obraz medytacji tiantai i chan, jaki wyłania się po przeanalizowaniu postaci
Mary występującej w Xiao zhiguan, nie odbiega na pierwszy rzut oka od opisów
medytacji, jakie występują w tekstach mistycznych rozmaitych religii. Opisy konfrontacji z demonami podczas medytacji lub podobnych stanów umysłu stanowią
bowiem częsty topos literatury mistycznej. Tym jednak, co jest specyficzne dla
medytacji tiantai i chan, to wyraźne przekonanie, iż Mara nie posiada realnego
istnienia, ale stanowi jedynie projekcję umysłu medytującego. W celu zobrazowania tego przekonania Zhiyi pisze, że nigdy jeszcze nie widział, aby Mara w którejkolwiek ze swoich form wywołał jakieś realne skutki, podając za przykład Marę
jako wilka lub tygrysa, który nie mógłby zjeść medytującego42.
35
36

37
38
39
40
41
42

Por. ibidem, s. 161.
The Awakening of Faith in Mahayana, tłum. Y. S. Hakeda, Columbia University Press, New
York 2006, s. 92. Tytuł dzieła bywa przekładany na język polski na różne sposoby. Niniejsze
tłumaczenie, trafnie oddające znaczenie tytułu, zaproponował dr Jakub Zamorski.
Por. B. Watson, The Zen Teachings of Master Lin-Chi, Shambhala Publications, Boston–London
1993, s. 52 ; R.F. Sasaki, The Record of Linji, University of Hawai‘i Press, Honolulu 2009, s. 236.
Por. Zhiyi, op. cit., ss. 157, 159.
Por. ibidem, ss. 163‒165.
Por. ibidem, s. 159.
Por. ibidem, s. 165. Stosowanie sutr w celach magicznych jest typowe dla buddyzmu wschodnioazjatyckiego.
Por. ibidem.
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Jak wynika z powyższego opisu, postać Mary w Xiao zhiguan charakteryzuje się złożonością w aspekcie magicznym. Różnica podejścia tiantai i chan wobec podejścia wyrażonego w suttach jest raczej kwestią rozłożenia nacisku, bowiem chińska tradycja buddyjskiej medytacji, jaką szczegółowo wykłada Zhiyi,
i która w dużej mierze została przejęta przez autorów tekstów chan, zachowuje
w pełni wczesnobuddyjskie alegoryczne rozumienie Mary. Zhiyi kładzie jednak
większy nacisk na magiczny aspekt. Czyni to poprzez zawarcie elementów, takich
jak szczegółowa systematyzacja różnych manifestacji Mary wraz z opisem magicznych technik odpędzania. Wniosek ów potwierdza nieobecność technicznych
opisów Mary mogących stanowić analogię do Xiao zhiguan w najbardziej wpływowych traktatach na temat medytacji buddyjskiej kanonu palijskiego, takich jak
Satipatthanasutta (p. Satipaṭṭhāna-sutta), Anapanasatisutta (p. Ānāpānasati-sutta),
Samańńaphalasutta (p. Samaññaphala-sutta) lub Witakkasanthanasutta (p. Vitakka-santhana-sutta) oraz w literaturze opierającej się na suttach Tipitaki, czyli
w traktatach, takich jak Wimuttimagga (p. Vimutti-magga) i Wisudhimagga. Przypuszczalnie jedyną analogią, którą można wskazać, są mitologiczne opisy Mary
występujące w różnych suttach kanonu palijskiego.
Warto zastanowić się nad źródłami tego rodzaju zmiany w opisach postaci
Mary w buddyzmie chińskim w odniesieniu do buddyzmu kanonicznego43. Wykorzystanie w ramach buddyzmu chan technik opisanych przez Zhiyi można
interpretować w kontekście naczelnego postulatu stawianego przez mistrzów
chan, jakim jest powrót do źródłowego doświadczenia medytacyjnego Buddy
Śakjamuniego. To samo można powiedzieć o tiantai, bowiem podobny postulat odnajdujemy w podręcznikach do medytacji autorstwa Zhiyi44. Co więcej
okoliczności momentu przebudzenia Zhiyi opisane przez jego najważniejszego
ucznia – Guandinga (ch. Zhāng`ān Guàndǐng 章安灌頂) – zostały przedstawione
na podobieństwo przebudzenia historycznego Buddy i uwzględniają konfrontację z demonami45. Techniczny opis rozpoznawania działań Mary i przeciwdziałania im odnosi się bezpośrednio do stanu medytacyjnego. W mniejszym stopniu
zaś odnosi się do problemów różnej natury: ontologicznej, tak jak ma to miejsce
w niektórych dialogach Buddy z Marą występujących w suttach; kosmologicznej,
tak jak w przypadku Mary zamieszkującego świat paranimmita-vasavatti w ramach tradycyjnej buddyjskiej wizji świata; czy antropologicznej, w której postać
Mary stanowi personifikację generujących niekorzystnego karmana stanów umysłu. Opis możliwych form konfrontacji medytującego z Marą przywodzi na myśl
raczej opisy starcia Buddy z Marą zawarte w Buddaćaricie, które wypełnione są
detalami dotyczącymi wyglądu Mary i jego orszaku, niż inne motywy występowa43

44
45

Choć nie można wykluczyć, że zmiany w rozumieniu postaci Mary nie było, a jedyne co uległo
zmianie to fakt opisania szczegółowych praktyk odpędzania Mary przez Zhiyi. Analogiczne
praktyki mogły funkcjonować w ramach wczesnego buddyzmu indyjskiego nie będąc spisanymi.
Por. Zhiyi, The Six Dharma Gates…, s. 23.
Por. A. Cole, Fathering Your Father. The Zen of Fabrication in Tang Buddhism, Univeristy of California Press, Oakland 2009, s. 46.
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nia Mary przedstawione w literaturze buddyzmu indyjskiego. Można przypuszczać, iż potrzeba powrotu do doświadczenia źródłowego Buddy Śakjamuniego
– wyraźna w chan i tiantai – we wczesnym buddyzmie nie była tak silna z powodu
większej bliskości czasowej i przestrzennej historycznego Buddy.
Wskazując na potencjalne źródła pojawienia się technicznych wskazówek odnośnie do konfrontacji z Marą, warto rozpatrzeć także uwarunkowania wynikające z ewolucji buddyjskiej tradycji. Przede wszystkim wziąć pod uwagę należy
zaczerpnięcie przez Zhiyi treści składających się na przedstawioną przez niego
typologię Mary z sutr buddyjskich. Zhiyi odwołuje się bowiem wprost do bliżej
nieokreślonych sutr medytacyjnych w kontekście opisu charakterystyki i sposobów odpędzania demonów46.
Kontrola duchów opisana przez Zhiyi przywodzi też na myśl doktrynę i techniki szkół taoistycznych47, takich jak tianshi (ch. tiānshī 天師), która jest kojarzona
z praktykami odpędzania demonów48, czy szkoła shangqing (ch. shǎngqīng 上清),
której praktyki w dużej mierze skupiały się na medytacjach połączonych z nawiązywaniem kontaktu z rozmaitymi duchami i bóstwami49. Centrum szkoły shangqing
zostało założone w 492 roku na górze Mao50 znajdującej się w odległości około sto
kilometrów w linii prostej od góry Tiantai, na której nauczał Zhiyi. Co więcej, druga
połowa VI wieku (czasy Zhiyi) była okresem, w którym szkoła shangqing cieszyła się
znaczącym wpływem na południu Chin51. Ponadto Tao Hongjing (ch. Táo Hóngjǐng
陶弘景) – twórca dojrzałej tradycji shangqing i założyciel ośrodka na górze Mao –
studiował buddyzm i miał być nawet nauczycielem Tan Luana (ch. Tán Luán 曇鸞),
wybitnego przedstawiciela szkoły czystej krainy52. Dodatkowo góra Nanyue, na której
przebywał Huisi (ch. Nányuè Huìsī 南嶽慧思), nauczyciel Zhiyi, była miejscem związanym nie tylko z buddyzmem, lecz stanowiła również ważny ośrodek taoistyczny
46
47

48
49

50
51
52

Por. ibidem, s. 159.
Obecność w literaturze taoistycznej technik odpędzania demonów jest skutkiem adaptacji praktyk znacznie starszych, niż tradycja taoistyczna. Świadectwa pisane potwierdzające
wiarę w złe duchy sięgają okresu dynastii Shang; por. M. Poo, Images and Ritual Treatment of
Dangerous Spirits [w:] Early Chinese Religion. Part Two: The Period of Division (220–589 AD),
red. J. Lagerwey, Lü P., Brill, Leiden-Boston 2010, s. 1077; por. P. Nickerson, Demons and Spirits
[w:] The Encyclopedia of Taoism I, red. F. Pregadio, Routledge, Abingdon-New York 2008 ss. 63–67.
Por. T. Kleeman, Tianshi Dao [w:] The Encyclopedia of Taoism II, red. F. Pregadio, Routledge,
Abingdon-New York 2008, s. 984.
Jak zauważa Robinet praktyki shangqing charakteryzują się przede wszystkim inwokacjami bóstw za
pomocą modlitw i śpiewów w odróżnieniu od typowych dla szkoły tianshi sposobów przymuszania
duchów do posłuszeństwa za pomocą rozkazów (I. Robinet, Shangqing [w:] The Encyclopedia of Taoism II, red. F. Pregadio, Routledge, Abingdon–New York 2008, s. 865), niemniej praktyki odpędzania
demonów nie były obce szkole shangqing; por. ibidem, ss. 860 i 865; P. Nickerson, op. cit., s. 65.
Por. G. Espesset, Tao Hongjing [w:] The Encyclopedia of Taoism II, red. F. Pregadio, Routledge,
Abingdon–New York 2008, s. 969.
Por. I. Robinet, op. cit., ss. 858 i 861.
Por. G. Espesset, op. cit., s. 969.
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związany z tradycją shangqing53. Sam Huisi miał wykonywać taoistyczne praktyki
prowadzące do nieśmiertelności, gdyż chciał dożyć momentu pojawienia się Buddy
Maitreji54. Dróg, którymi taoistyczne treści mogły przenikać do buddyzmu, nie brakowało. Niewykluczone, że zawarty w Xiao zhiguan złożony opis aspektu medytacji,
jakim jest pojawianie się Mary, stanowi efekt tego rodzaju wpływu.
Powyższe źródła zamieszczonych w Xiao zhiguan technicznych opisów Mary
nie muszą się wykluczać. Jedna mogła bowiem stanowić czynnik wewnętrzny,
będący przejawem ogólnego dążenia do powrotu do źródłowego doświadczenia
Buddy. Uwarunkowania wypływające z ewolucji buddyjskiej doktryny i praktyki
oraz możliwe wpływy taoizmu natomiast miałyby charakter bardziej zewnętrzny
i polegałyby na dostarczeniu form, w jakich mógłby manifestować się pierwszy ze
wspomnianych czynników, czyli tendencja do odtwarzania doświadczenia Buddy.
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Summary
The Figure of Mara in the Meditation Experience
in the Tradition of Chan and Tiantai Buddhism
The paper introduces the characteristics of the figure of Mara in Chan and Tiantai Buddhism. It starts from the general presentation of the ways of describing
Mara in the Early Buddhist literature, as well as the texts directly based on the
Pali Canon. The four ways of understanding Mara present in Buddhist tradition are represented in the paper by two types – allegorical and mythological.
Presentation of the characteristics of Mara within Chan and Tiantai is based
on the sixth century meditation manual – Xiao Zhiguan, which contributed to
a high extent to the development of the meditation techniques within the both
aforementioned Chinese Buddhist traditions. According to the conclusion, that
emerge from analysis of the description of Mara in Xiao Zhiguan, the text emphasizes the magical aspect more than the allegorical one. It contrasts with the
Early Buddhist approach. As the causes of it the author quotes the tendency to
retracing the historical Buddha`s experience, evolution of the Buddhist doctrine
and forms of practice as well as potential Daoist influence.

Olga Sewiłło

Uniwersytet Jagielloński

Charakterystyka wyobrażonego zła.
Kilka uwag na temat irańskiej demonologii,
czyli o dewach, dżinach oraz pari

Wyobrażone zło może być związane z przeniesieniem lęków, złości oraz nieczystych
intencji na istoty nadprzyrodzone o negatywnych konotacjach, które człowiek sam
wizualizuje. Dzięki temu podejmuje on próbę oczyszczenia się z winy lub grzechu,
czy też oswaja strach przed śmiercią. Demony i diabły reprezentują także wszystko,
co okropne i przerażające na świecie, oraz to, co niepojęte i niezrozumiałe dla ludzi.
Demonizacja może być również związana z dehumanizacją wroga lub obcego oraz
wywołana strachem przed nieznanym, na przykład podróżą. Według Marii Składankowej powstanie świata duchowego w zaratusztrianizmie (religii poprzedzającej
islam na terenach Iranu) wprowadza do świata ludzi pojęcie cnót i wad oraz pokazuje sposób łączenia ze sobą pojęć: choroby z grzechem oraz zdrowia z dobrem, co
jest charakterystyczne dla wierzeń archaicznych1. Irańska demonologia bogata jest
w istoty nadprzyrodzone, które odgrywają pozytywne bądź negatywne role w życiu
zwykłych ludzi. Działalność demonów przejawia się zarówno w słabościach ciała,
jak i duszy – w chorobie fizycznej i psychicznej. Widoczny tutaj dualizm ducha
i materii jest charakterystyczny dla religii zoroastryjskiej, z której pochodzi jedna
z najbardziej charakterystycznych postaci demonologii irańskiej – dew2.

Dew
W teologii zaratusztrianizmu dew3 jest centralną postacią, która bezpośrednio pochodzi od złego ducha – Arymana, będącego antytezą dobra, jakim jest Ormuzd.
1
2
3

Por. M. Składankowa, Mitologia Iranu, Warszawa 1989, ss. 30-31.
W artykule będę posługiwać się najbardziej uproszczoną transkrypcją nazw perskich.
Według Mary Boyce wedyjskie słowo dewa lub awestyjskie daewa, które można tłumaczyć
jako „jaśniejący”, było jednym z terminów na określenie boga, które stosowali dawni Irańczycy.
Por. M. Boyce, Zaratusztrianie, Łódź 1988, s. 26.
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Aryman stworzył gromady dewów, które miały pomagać mu w niszczeniu świata.
Według Bundahišn, jednej z ksiąg Awesty, świętej księgi zaratusztrianizmu, dewy to
demony o różnych mocach, które posiadają swój panteon – analogiczny do dobrych
bóstw nazywanych Ameša Spentami. Poza nim niezliczone i bezimienne, wyłaniają
się z podziemi po zachodzie słońca, aby unicestwić wszystko, co stworzył Ormuzd4.
Niektórzy badacze perskiej demonologii twierdzą, iż z punktu widzenia religii zaratusztriańskiej dew nie jest bytem ontologicznym, stanowi bowiem fenomen psychologiczny lub antropologiczny5. Poprzez swoją niewidzialność dla oka
ludzkiego, nie przynależy do świata materialnego nazywanego Getig. Pasożytuje
na bytach stworzonych przez Ormuzda, a jego istnienie jest zaprzeczeniem porządku świata, poprzez co traktowane jest jako kłamstwo i sprawia, że dewa można zaliczyć w poczet bytów nieistniejących z fizycznego punktu widzenia. Mimo
to w społeczności zaratusztriańskiej dew był postrzegany po prostu jako element
rzeczywistości, w której dobro walczy ze złem6. W zaratusztrianizmie zło było
wtórne w stosunku do dobra oraz można było je zniszczyć7.
Najstraszniejszym demonem z czasów poprzedzających islam był staroperski
Az, który, jak wierzono, zagrażał prawdziwie dobrym ludziom, odbierając im mądrość, inteligencję i zmysły. Az był utożsamiany z herezją oraz z niewłaściwym
rozumieniem doktryn religii zoroastryjskiej. Powodował także, iż ludzie w bogu
widzieli dewa, a kłamstwo brali za prawdę8.
W perskiej literaturze epickiej oraz opowieściach ludowych pojawia się nazwa
diw, która także oznacza demona9. Często jednak jest utożsamiana z postaciami
4

5
6

7

8
9

Por. M. Składankowa, Mitologia…, ss. 25-27. W mitologii zaratusztriańskiej na początku
wszystkich rzeczy istniały dwa nieświadome siebie duchy – Ormuzd i Aryman. Pierwszy z nich
utożsamiany był ze wszystkim, co dobre, drugi zaś był jego przeciwieństwem. Pewnego razu
Aryman zorientował się, że nie jest sam, i zaatakował Ormuzda. Ten zaś strącił go do podziemi.
Po tym wydarzeniu Ormuzd wyłonił z siebie nieśmiertelne i święte duchy – Ameša Spentów,
które miały mu pomagać w stwarzaniu świata oraz w obronie przed Arymanem. Analogicznie
do nich powstał panteon duchów złych, stworzonych przez Arymana z jego własnej natury.
Por. A. V. Williams, Dēw, Encyclopædia Iranica [on-line:] http://www.iranicaonline.org/articles/dew [07.08.2015].
Podstawą teologii zaratusztriańskiej jest fakt, iż Ormuzd i Aryman dokonali świadomego wyboru pomiędzy dobrem a złem, który uruchomił wrodzony antagonizm między nimi. Od tego
momentu świat można postrzegać dualistycznie, a człowiek sam dokonuje wyboru pomiędzy
tym, co dobre, oraz tym, co złe.
Zgodnie z doktryną zaratusztrianizmu człowiek, jako gatunek stoi pomiędzy jazatami a dewami.
Jazaci to stworzenia nieśmiertelne, które nie odłączają się od swojego ciała (Menog), człowiek także
jest nieśmiertelny, ale jego ciało odłącza się od ducha, który wędruje od stanu Getig do stanu Menog.
Demon natomiast jest istotą śmiertelną, która jest nierozłączna ze swoim ciałem. Po śmierci dusza
człowieka wciąż żyje, przenosi się do innego stanu nazywanego Menog, a więc tam gdzie przebywają
jazaci, natomiast dew zostaje unicestwiony, ginie wraz ze swoim ciałem. Por. A. V. Williams, Dēw…
Por. J. P. Asmussen, Āz, Encyclopædia Iranica [on-line:] http://www.iranicaonline.org/articles/
az-iranian-demon [20.07.2015].
Diw jest nowoperską wersją średnioperskiej nazwy dew. W artykule będę posługiwać się tymi
nazwami zamiennie, gdyż odnoszą się do tej samej istoty nadprzyrodzonej.
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innych istot nadprzyrodzonych takich, jak: qul, dżin, eblis oraz aryman. Jest to
nieco mylące, ponieważ każda z wymienionych postaci posiada swoją własną specyfikę i nie jest zależna od innych. Ponadto wymienione istoty nadprzyrodzone mają
różne pochodzenie (arabskie, perskie bądź etiopskie). Konfuzja związana z nazewnictwem może wynikać z tego, iż tłumacze komentarzy koranicznych, napisanych
przez at-Tabariego w języku arabskim, przełożyli użyte przez autora dwie nazwy
– eblis i dżin – jako jedno słowo w języku perskim – diw, którego często określano
także mianem pari. Ponad to w sławnym eposie Ferdousiego, jakim jest Šāhnāme,
autor używa zamiennie czterech nazw, gdzie nie tylko demon nazywany jest diwem,
ale także eblisem, który z kolei w niektórych fragmentach staje się arymanem10.
Opisy diwów w tradycji epickiej są dużo bardziej zróżnicowane niż w mitologii czy tekstach religijnych11. Demony często są przedstawiane, jako czarne postaci
o długich zębach, ciemnych ustach i niebieskich oczach z rękami wyposażonymi
w szpony i ciałem pokrytym szczeciniastym futrem. Nierzadko mają także gigantyczne uszy, kilka głów, kilka par rąk. Diwy posługują się magią, potrafią przeistaczać się w ludzi i zwierzęta, a czasami pojawiają się, jako wojownicy w zbroi.
Zazwyczaj śpią w ciągu dnia i baraszkują w nocy. Rzeczą charakterystyczną dla
tych nadprzyrodzonych postaci jest robienie wszystkiego na opak, dlatego mogą
być określane mianem waruna, co oznacza po prostu „na odwrót”. Demony są
szkodliwe dla ludzi – mogą ich zjadać, doprowadzać do szaleństwa, powodować
koszmary albo choroby fizyczne, takie jak afat-e diw czy tab-e diw (choroba, gorączka demonów). Dodatkowo obwinia się je o zepsucie świata, kosmosu, ludzkiego morale i życia społecznego. Zdarza się jednak tak, iż zły diw przechodzi na
stronę dobrego bohatera w opowieści i służy mu swoją pomocą. Bohater eposów
heroicznych może także pokonać diwa w walce i okazać mu łaskę, pozostawiając
go przy życiu. Wtedy pokonany diw staje się jego niewolnikiem, który służy swemu panu aż do jego śmierci. Zdarza się również tak, że demony uznają panowanie
danego króla ludzkiego nad sobą, tak jak jest to opisane w przypadku Salomona
i Dżamšida, których władza obejmowała zarówno ludzi, jak i diwy.
W tradycji mówionej poziom różnorodności demonów wzrasta. Przybierają
one więcej kolorów, mają po kilkanaście głów, rąk i nóg. Tworzą rodziny i wielkie klany. W irańskim folklorze demony porywają kobiety, zwłaszcza dziewice,
do których mają szczególną słabość. Diwy mają także zewnętrzną duszę, która
może wchodzić w dowolne przedmioty,takie jak pudełka lub skrzynie. Tym zaś,
co może je przestraszyć, jest szczekanie psa lub pianie białego koguta12.
Jednym z najpopularniejszych demonów w folklorze irańskim jest Al, który pokazuje się jedynie kobietom w połogu i może porywać nowo narodzone

10
11
12

Por. M. Omidsalar, Dīv, Encyclopædia Iranica [on-line:] http://www.iranicaonline.org/articles/
div [20.07.2015].
Por. ibidem.
Por. ibidem.
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dzieci13. Dlatego istnieje przekonanie, że kobieta, która nie udała się do łaźni po
urodzeniu dziecka, a więc nie dokonała rytuału oczyszczenia, jest zagrożona atakiem tego demona, może bowiem umrzeć na tak zwane al zadegi, chorobę będącą
bezpośrednim następstwem działań tego diwa. Al to demonica, która przybiera
postać wysokiej kobiety pokrytej czerwonym futrem14 lub zgarbionej staruszki.
Nie wiadomo dokładnie, co sprawia, że ludzie umierają na skutek jej ataków, ale
można im zapobiec poprzez umieszczenie w pomieszczeniu żelaznych przedmiotów, węgla, czarnych kłębków wełny lub wianuszka cebuli. Al atakuje jedynie
w środku nocy, kiedy matka śpi, i poszukuje jej łożyska. Aby tego uniknąć można
je zakopać w ziemi wraz z igłą, kawałkiem węgla oraz ziarnami ruty. W zależności
od regionu oraz grupy etnicznej znajdującej się na terenie objętym przez szeroko
pojętą kulturę irańską, Al może przybierać różne nazwy i formy, na przykład wśród
plemienia Basseri, które zamieszkuje prowincję Fārs, zaobserwowany został rytuał
wypędzania demonicy z ciała kobiety poprzez klepanie jej po twarzy, wyrywanie
włosów, przekłuwanie nosa igłą lub okładanie kijem15, których to czynów dokonuje
alband, czyli ten, który posiadł umiejętność poskramiania demonicy.
Innym przykładem znanego demona jest Bachtak16, również postać żeńska,
która wywołuje koszmary. W irańskim folklorze istnieje przekonanie o tym, że ta
postać nadprzyrodzona zna miejsce ukrycia wszystkich skarbów świata. Pojawia
się nad śpiącym człowiekiem jako wielka, czarna masa. Osoba chcąca wyrwać się
z koszmaru powinna złapać Bachtak za jej gliniany nos, wtedy wyjawi ona miejsce ukrycia skarbów. Pochodzenie glinianego nosa u tej demonicy jest związane
z legendą o Aleksandrze Wielkim, który poszukiwał wody życia. Bachtak towarzyszyła mu w wyprawie jako niewolnica. Kiedy woda została znaleziona oraz
przelana do bukłaka zrobionego z koziej skóry, wrona przedziurawiła materiał
i Bachtak skosztowała zawartości. Stała się nieśmiertelna, ale Aleksander Wielki
uciął jej nos i zastąpił go glinianą protezą.
W kulturze irańskiej dewy nie zawsze były złe. Warto pamiętać o tym, że
przed reformą Zaratusztry demony pełniły funkcję bóstw, swoistych geniuszy czy
dobrych duchów i nie posiadały negatywnych konotacji17.

Dżin
Dżin jest niewidzialną dla oka ludzkiego istotą nadprzyrodzoną, stworzoną
z ognia bezdymnego. Istnieją cztery hipotezy dotyczące pochodzenia tej nazwy
13
14
15
16
17

Por. A. Šāmlu, J. R. Russel, Āl, Encyclopædia Iranica [on-line:] http://www.iranicaonline.org/
articles/al-folkloric-being-that-personifies-puerperal-fever [20.07.2015].
Kolor futra jest związany z tym, że słowo al oznacza „czerwony”.
Por. S. Amanolahi, Supernaturalism among the Pastoral Societies of Iran, “Iran & the Caucasus”
2007, t. 11, nr. 1, s. 52.
Por. F. Gaffary, Baḵtak, Encyclopædia Iranica [on-line:] http://www.iranicaonline.org/articles/
baktak-a-folkloric-she-creature-of-horrible-shape-personifying-a-nightmare [20.07.2015].
Por. M. Boyce, Zaratusztrianizm, Łódź 1988, s. 26.

• 86 •

Istoty nadprzyrodzone w cywilizacjach świata
•

przy czym uważa się, że ostatnia z nich jest najbardziej prawdopodobna18. Dowodzi ona, iż słowo dżin pochodzi z etiopskiego języka ge’ez, w którym występuje
słowo dżanen oznaczające po prostu demona.
Dżiny to istoty nadprzyrodzone, które zostały inkorporowane z arabskich wierzeń okresu dżahilijji do tradycji islamu. Występują w Koranie w wersetach mekkańskich, które zostały napisane za życia proroka Mahometa19. Niektórzy teologowie uważają, że dżiny są dziećmi Eblisa, które rządziły na ziemi przed stworzeniem
Adama i wówczas mogły być poganami, dlatego religijna misja proroka Mahometa
dotyczyła zarówno ludzi, jak i dżinów. Podobnie jak ludzie dżiny też mogą zostać
zbawione, wzięte do raju bądź strącone do piekła. Niektóre z nich uważane są
nawet za szyitów, gdyż istnieje przekonanie, że udawały się do imamów po to, aby
im służyć. Mahomet podzielił dżiny na 3 kategorie: te, które mają skrzydła i mogą
latać; te, które przypominają węże lub psy; oraz takie, co nieustannie podróżują20.
Dżiny mogą wyglądać różnie: jak czarnoskórzy mężczyźni w białym odzieniu, sępy
lub nawet jak smoki czy onagry. Żywią się kośćmi, które dotknięte przez nie obrastają w mięso. W folklorze muzułmańskim dżiny mają wiele zdolności rzemieślniczych oraz potrafią tworzyć świetne zabudowania architektoniczne. Między innymi były pierwszymi projektantami łaźni i przyborów do depilacji. Na dworze króla
Salomona dżiny pomagały budowniczym wznieść królestwo i były mu podległe21,
jego żona zaś, królowa Saby, została zrodzona z małżeństwa człowieka z dżinem22.
Szyiccy teologowie uważają, że dżiny mogą przewidywać przyszłość.
W irańskiej literaturze epickiej (np. Šahname) dżiny wyglądają przeróżnie. Zazwyczaj dżiny wyznania muzułmańskiego są przedstawiane jako piękne, te zaś, które są poganami, to odstręczające postaci – z przerośniętą głową, jednym okiem i wystającymi kłami. Mogą także mieć ciało pół człowieka i pół zwierzęcia, najczęściej
zaś przybierają postać węża, kozy, kota, gołębia, dzikiej owcy lub psa. Zamieszkują
ziemię, zbiorniki wodne, łaźnie, cmentarze, ruiny, a nawet drzewa i wplątują się
w afery miłosne z ludźmi. To, co ich z ludźmi łączy, to także sztuka i przepowiadanie przyszłości – dżiny bowiem stanowiły natchnienie dla pisarzy poezji perskiej
oraz komunikowały się z jasnowidzami. Chociaż w Šāhnāme słowo dżin pojawia się
tylko raz to jedną z najbardziej znanych opowieści jest ta o Za’farze23. Jego postać
związana jest z opowieścią o bitwie pod Karbalą24, gdzie występuje, jako król dżinów.
Oferuje on swoją pomoc imamowi Husajnowi i ginie w bitwie śmiercią męczeńską.
18
19
20
21
22
23
24

Por. K. Kościelniak, Złe duchy w Biblii i Koranie, Kraków, 1999, s. 214.
Por. ibidem.
Por. ibidem.
Por. M. Omidsalar, Genine, Encyclopædia Iranica [on-line:] http://www.iranicaonline.org/articles/genie- [20.07.2015].
W innej wersji matką Saby była pari.
Por. M. Omidsalar, Genine...
Bitwa pod Karbalą miała miejsce w 680 r. Walczyły w niej wojska umajadzkiego kalifa Jazida
z armią szyickiegoimama Husajna. W wyniku tego starcia Husajn przegrał i zginął.
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Życie społeczne dżinów oraz jego organizacja jest podobna do ludzkiej: mają
one własny system prawa, króla oraz uroczystości weselne i pogrzebowe. Na
jedno ludzkie dziecko przypada tysiąc dzieci dżinów, dlatego każdy człowiek,
oprócz proroków i imamów, ma wśród nich bliźniaczego brata, tak zwanego
hamzād. Dżiny potrzebują pomocy ludzkich położnych, dlatego mówi się, że na
sto dzieci, które ta odebrała przy porodzie jedno musi być dzieckiem dżina. Jednak, podobnie jak diwy, mogą atakować matki w połogu lub noworodki. Kiedy
dziecko umrze na skutek działania dżina, mówi się, że umarło na an dardhā –
„te choroby”.
Większość badaczy uważa, że obecność dżinów w folklorze perskim ma pochodzenie semickie lub są to postaci nadprzyrodzone, które powróciły do tradycji
perskiej dzięki Arabom, ale wywodzą się z wierzeń zoroastryjskich. Potwierdzeniem tej tezy może być fakt, iż pojawiają się w małej ilości ludowych powieści25.
Najpopularniejszym dżinem ludowych wierzeń Iranu jest qul26. W tradycji
arabskiej jest to wampirzyca, która pożera zwiedzionych przez siebie ludzi. Zamieszkuje pustynie, odludne miejsca oraz cmentarze i ruiny. W tradycji perskiej
jednak jest to postać o nieco innym charakterze.
W Koranie słowo qul pojawia się tylko raz27. Powszechnie uważa się, że qule
wywodzą się od specyficznej grupy dżinów, które wyszeptywały kahinom28 przyszłość, jaką usłyszały pod drzwiami niebios. Jednak przed pojawieniem się proroka Mahometa drzwi te zostały przed nimi zamknięte, a wstęp zakazany. Niektóre
dżiny przedostały się jednak do niebios i w ramach kary zostały porwane oraz
spalone przez kometę. Qulami nazywane są te, które przeżyły, spadły na pustynię
i błąkają się teraz po niej.
Nazwa qul ma pochodzenie arabskie i oznacza „tego, który łapie” lub „porywa”
od arabskiego czasownika qhāla29. W języku perskim ma ona dwojakie znaczenie.
Może być związana z określeniem dużej postury danej osoby, giganta – qul-e pejkar,
czy qulāsā („o sylwetce qula, giganta”) lub jest synonimem dla perskiego określenia na demona, czyli diwa i prawie zawsze pojawia się w złożeniu qul-e biābāni
(„pustynny demon”).
W folklorze perskim qule mogą przyjmować bardzo rożne postaci, od antropomorficznych do zwierzęcych. także mogą być obojga płci, te zaś, które mają rodzaj żeński są nazywane se’lat30 i odznaczają się niepowtarzalnym pięknem. Qula
można rozpoznać przede wszystkim po nogach, które zawsze mają kształt oślich
kopyt. Przypuszczalnie te dżiny posiadają także ogon i rogi, co jest widoczne
25
26
27
28
29
30

Por. M. Omidsalar, Genine…
Por. M. Omidsalar, T. P. Omidsalar, Ḡul, Encyclopædia Iranica [on-line:] http://www.iranicaonline.org/articles/gul [20.07.2015].
Por. ibidem.
Kahinowie w plemionach arabskich przed islamem przepowiadali przyszłość.
Por. M. Omidsalar, T. P. Omidsalar, Ḡul…
W przeciwieństwie do wierzeń arabskich, gdzie se’lat jest zawsze wampirzycą wysysającą krew z ludzi.
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w języku perskim poprzez określenie, które jest używane przy opisie osób dużych
i niegodziwych – qul-e bi šāch o dom („demon bez rogów i ogona”). Qul je ludzkie
mięso i zaciąga ludzi do swojej kryjówki, by ich pożreć. Można go poskromić
poprzez mocny ucisk jego genitaliów (jeśli jest rodzaju męskiego) lub bez strachu
wyrecytować modlitwę, w której wspomniane jest imię Boga. W eposach perskich
dżiny te pojawiają się, jako wysokie, owłosione postaci, które wydzielają bardzo
nieprzyjemny swąd i oszukują ludzi.
Istotą podobną do qula jest mardāzmā (dosł. „jeden z nas”) – demon żeński, znany wśród Baludżów i Laków. Jeśli człowiek nie obawia się go, dżin może
się z nim przyjaźnić i pomagać mu w wielu czynnościach, jeśli jednak człowiek
zwątpi, mardāzmā doprowadza go do szaleństwa ze strachu31.

Pari
Po omówieniu typologii irańskich dewów i dżinów można zauważyć, iż duża
część z nich jest płci żeńskiej. To nie wyjątek, gdyż kolejną istotą nadprzyrodzoną
w demonologii irańskiej, która także jest utożsamiana z kobietą, jest pari – zaliczana do klasy demonów żeńskich, często określana jako „czarownica”, „wiedźma”
lub „ta, która rzuca urok”32. Pochodzenie nazwy pari jest sporne, a charakter postaci ambiwalentny, bowiem w religijnych tekstach zoroastryzmu ma ona negatywne
konotacje, zaś w folklorze irańskim i tekstach świeckich postrzegana jest bardzo
pozytywnie33.
Istnieje ponad siedem różnych teorii wyjaśniających pochodzenie nazwy pari.
Najpopularniejsza z nich wywodzi ten termin od perskiego czasownika paridan,
który oznacza „latać”34, stąd w poezji lub miniaturze perskiej te istoty nadprzyrodzone często miały skrzydła. W tekstach zoroastryjskich, głównie w Aweście,
pari występowała pod nazwą pairikā. Była przedstawiana jako demoniczna nimfa
lub szczurza czarownica – ta, która kradnie i niszczy, powoduje suszę, epilepsję
i koszmary oraz jest odpowiedzialna za zaćmienie słońca. W Bundahišn, jednej
ze świętych ksiąg zaratusztrianizmu, ten termin był także używany na określenie
komety. Nie jest to przypadkowe – kometa także miała negatywne konotacje.
Wierzono wówczas, że pojawienie się jej na niebie to zły omen35.
W literaturze epickiej „szczurza czarownica” jest prawie zawsze przedstawiana
jako piękna kobieta lub nimfa, często bywa utożsamiana z wróżką. Może się także
przemieniać w dzikie zwierzęta: pantery, lwy lub ptaki. W Šāhnāme jest postacią
31
32
33
34
35

Por. R. Yusefvand, Some Laki Demons, “Iran & the Caucasus” 2008, t. 12, nr 2, s. 276.
Por. S. Adhami, Pairikā, Encyclopædia Iranica [on-line:] http://www.iranicaonline.org/articles/
pairika [20.07.2015].
Por. A. D. H. Bivar, A Persian Fairyland [w:] Acta Iranica. Papers in Honour of Mary Boyce, vol. 24
i 25, Leiden 1985, s. 26.
Por. ibidem.
Por. M. P. Kharegat, The identity of some heavenly bodies mentioned in the Old Iranian writings, Sir
Jamsetjee Jejebhoy Madressa jubilee volume, Bombay 1914, s. 129.
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czarującą i przyjemną dla oka, gdzie występuje funkcjonujące także w języku
współczesnym wyrażenie paričehr – dosł. „o twarzy podobnej do pari”, w opisie
osoby atrakcyjnej i pięknej36.
W folklorze irańskim istnieje przekonanie, że królowa Saby była dzieckiem
zrodzonym ze związku władcy Chin i pari. Pozostałości wiary w pari są także
widoczne w rytuałach o pochodzeniu zaratusztriańskim, na przykład w miejscowości Kermānšah obchodzone jest święto, które nosi nazwę zijāfat-e dochtar-e
šāh-e parijān („święto córki króla wróżek”)37.

Eblis
Eblis jest postacią, która pojawia się w 11 koranicznych wersetach, z czego 10 odnosi się do odmowy pokłonu Adamowi. Sama nazwa eblis wywodzi się bezpośrednio z greckiego słowa diablo, które oznacza diabła i nie jest tożsama z šejtānem.
Różnica pomiędzy nimi polega na tym, iż Eblis jest nazwą własną i nie posiada
liczby mnogiej (w tekstach perskich można ją spotkać, ale jest bardzo rzadka –
abālis/abālesā), a jego postać pojawia się głównie w kontekście stworzenia człowieka przez Boga38. Šejtān natomiast nie jest nazwą własną i zazwyczaj występuje
w liczbie mnogiej jako šajātin – istoty bezpośrednio czyniące zło człowiekowi.
Określenie jakiego rodzaju istotą nadprzyrodzoną jest Eblis nie jest jednoznaczne. Mogłoby się wydawać, że jest on aniołem, gdyż jako jedyny spośród
nich nie pokłonił się człowiekowi. Jednak przeczy to samej naturze aniołów, które
w angelologii muzułmańskiej, w przeciwieństwie do dżinów i ludzi, nie mają wolnej woli, a co za tym idzie nie mogą przeciwstawiać się woli Boga, a tym samym
grzeszyć39. W jednej z sur Koranu pojawia się jednak stwierdzenie, że Eblis jest
dżinem, co z kolei mogą potwierdzać słowa samego Eblisa, który, zwracając się
do Boga, mówi: „Ty mnie uczyniłeś z ognia”, wskazując na różnicę pochodzenia
pomiędzy sobą a człowiekiem stworzonym z gliny40.
W literaturze muzułmańskiej Eblis jest opisywany jako dowódca 7 tysięcy
aniołów, który służył Bogu w siódmym niebie przez 8 tysięcy lat41. Nie aspirował
jednak do przekroczenia granicy pomiędzy siódmym niebem a boskim tronem,
36
37
38

39
40
41

Por. S. Adhami, Pairikā…
Por. ibidem.
Janusz Danecki sugeruje, że postać Eblisa pojawia się także we fragmencie dotyczącym zerwania
owocu z Drzewa Poznania przez Ewę. Tam Eblis pojawia się w brzuchu węża, dzięki czemu zwierzę
przemawia do kobiety. Por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007, ss. 120–121.
Por. H. Algar, Eblīs, Encyclopædia Iranica [on-line:] http://www.iranicaonline.org/articles/eblis
[20.07.2015].
Por. ibidem.
Liczba rajów lub poziomów nieba w Koranie nie jest sprecyzowana. Wiadomo jednak, iż do każdego raju prowadzi osobna brama, a najwyżej znajduje się namiot tron Boga. Ahmad Tafażżoli
w swoim artykule pt. Āsmān sugeruje, iż liczba poziomów nieba waha się od siedmiu do dziewięciu, a każdy z nich związany jest z konkretną planetą. Por. A. Tafażżoli, Āsemān, Encyclopædia
Iranica [on-line:] http://www.iranicaonline.org/articles/asman-sky-heavens [20.07.2015].
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ale stopniowo schodził do niższych poziomów, aż w końcu dotarł do ziemi, gdzie
zdusił rebelię demonów wszczętą przeciw Bogu. Od tego momentu rządził ziemią w imieniu Boga aż do stworzenia Adama. Inna wersja historii Eblisa pokazuje dokładnie odwrotną historię. Eblis był jednym z dżinów żyjących na ziemi,
odróżniał się jednak od swoich braci dobrocią. Bóg wyniósł go do nieba, gdzie
został postawiony na czele aniołów, którymi przewodził w jego imieniu. Wielu
mistyków i egzegetów koranicznych podaje, iż Eblis jest ojcem dżinów w takim
samym stopniu, jak Adam jest ojcem ludzkości42.
Niektóre opisy mówią także o tym, iż Eblis, zanim sprzeciwił się woli Boga, nosił imię Azāzel, które ma semickie (hebrajskie) pochodzenie i oznacza „tego, który
został uprawniony przez Boga”. Jednak część badaczy angelologii muzułmańskiej
sugeruje wręcz odwrotne tłumaczenie nazwy, opierając je na arabskim rdzeniu ‘azl
– „usunięcie”, jakoby anielskie imię Eblisa naznaczało jego późniejszy los dżina43.
W wierzeniach ludowych Eblis dostaje się do duszy człowieka poprzez grzechy, które ten popełnia: żądzę, obżarstwo, chciwość oraz gniew. Jego charakterystyka jest podobna do tej, poprzez którą można opisać także nafs – popędliwą
duszę człowieka44. Jednakże cechy jego wyglądu nie są sprecyzowane i pojawiają
się raczej rzadko. Istnieje także przekonanie, że ukazuje się on jedynie mistykom
i prorokom. Ci jednak nigdy nie wspominają w swoich tekstach o wyglądzie zewnętrznym Eblisa, co karze go traktować bardziej jako postać symboliczną niż
faktyczną. Wiadome jest, że może przybrać postać psa, świni oraz żaby, i posiada
jedno oko. Al-Gazali twierdzi, że postać Eblisa została stworzona na potrzeby
wyobraźni ludzkiej, po to by uświadomić ludziom, jak negatywne konsekwencje
niesie za sobą buta, gdyż to ona właśnie sprawiła, iż Eblis wywyższał się ponad
Adama, mówiąc „Jestem lepszy od niego”, do czego nie miał prawa45. Po swoim
orzeczeniu Eblis zaczął być utożsamiany z egoizmem i pychą, które, jak twierdzi Rumi, stanowią także esencję człowieczeństwa46. Eblis jest zatem przykładem
tego, co człowiekowi nie jest dozwolone czynić, gdyż swoją pychą i egoizmem
może przekroczyć granice wyznaczone przez Boga. Wadą Eblisa jest także zazdrość oraz nieograniczona ciekawość. Mówi się, że Eblis poznał fizyczną formę
Adama, jeszcze przed aktem jego stworzenia i uznał ją za gorszą od swojej, gdyż
była stworzona z krwi i ciągłego łaknienia.
42
43
44
45

46

Por. H. Algar, Eblīs…
Por. ibidem.
W islamie dusza człowieka jest określana mianem ruh i nafs, przy czym nafs interpretowana jest
jako ego lub najniższy wymiar duszy człowieka, rządzony przez popędy.
Por. H. Algar, Eblīs… Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Gazali był sunnickim filozofem mistyki muzułmańskiej, który żył na przełomie wieków XI i XII. Rozważania na temat
postaci Eblisa zamieścił w jednym ze swoich dzieł pt. Alchemia szczęścia (Kimjā-je s’ādat).
Por. H. Algar, Eblīs… Dżaladoddin Rumi był irańskim poetą mistykiem z XIII w. Z jego tezami
na temat wprowadzenia postaci Eblisa do teologii muzułmańskiej można zapoznać się w mistycznym poemacie pt. Masnawi jego autorstwa.
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Akt niesubordynacji, jakiego dokonał Eblis może być także interpretowany
jako akt miłości do Boga. Niektórzy mistycy irańscy oraz wyznawcy jezydyzmu,
religii wywodzącej się od islamu, uważają, iż Eblis nie chciał pokłonić się Adamowi, gdyż byłoby to bluźnierstwem wobec Boga – jedynego, przed którym można
pochylać głowę. Świadomy konsekwencji swojego czynu Eblis zgodził się na karę,
jaką wymierzył mu Bóg – wydalenie z nieba i strącenie do piekła. Według wierzeń
jezydzkich Bóg docenił akt poświęcenia swojego sługi, który ugasił piekło łzami
miłości, i przywrócił mu status władcy aniołów w najwyższym niebie.
Na podstawie omówienia postaci dewa, dżina, pari oraz Eblisa nasuwa się
wniosek iż w celu zaprezentowania konkretnych istot nadprzyrodzonych zaliczanych w poczet demonologii irańskiej należy wziąć pod uwagę po pierwsze to,
z jakiej religii się wywodzą. Może to być: zaratusztrianizm, islam szyicki oraz sunnicki lub perski mistycyzm, a także wierzenia z okresu dżahilijji. Kolejne reformy
wymienionych religii mogą powodować zmianę postrzegania danej postaci jako
negatywnej bądź pozytywnej. Po drugie istotnym jest tutaj historia rozwoju literatury na terenie Iranu, a więc analiza teksów staroperskich staro-, średnio- oraz
nowoperskich w celu odnalezienia genezy powstania danej postaci. A także jej
przedstawienia w tekstach zarówno religijnych, mistycznych, jak i świeckich oraz
w prozie i poezji. Ponadto niezbędne wydaje się także zbadanie irańskiego folkloru i dogmatów islamu oraz analiza nazewnictwa poszczególnych postaci, których
charakterystyka jest związana nie tylko z wymienionymi powyżej elementami, ale
także z regionem występowania oraz językiem, jakim posługuje się dana grupa
etniczna lub religijna zamieszkująca dane tereny Iranu. Podsumowując powyższe
rozważania, można zauważyć, iż irańska demonologia jest tematem skomplikowanym, zachęcającym do dalszych, pogłębionych badań.
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Summary
Characteristic of imaginary evil. Some remarks on Persian demonology.
About devs, jinns and pari
Iranian demonology is rich in supernatural beings which might be perceived in
folklore as positive or negative creatures. In this paper I would like to show that
good and evil should be interpret as relative terms and that their representations in supernatural beings are ambivalent. I will describe different kind of devs,
among which I will elaborate on Al and Bakhtak. I will refer to pre Islamic beliefs
in jinns and I will characterize shortly one of them – ghul in the context of Iranian
culture. I will also confer such creatures as pari and Eblis. All of the supernatural
beings mentioned in the paper would be described in conditions of: oral and written Persian epic literature, religious and secular texts, folklore tales and doctrine
of Islam.

Klaudia Węgrzyn

Uniwersytet Jagielloński

Zdzisław Beksiński w Dolinie Śmierci.
Fantastyczna demoniczność:
od inspiracji do utrapienia

Aby n i s z c z y ć , trzeba móc o d s k o c z y ć . Ale odskoczyć gdzie?
Do jakiego języka? W jakie miejsce dobrej świadomości albo złej wiary?
Tymczasem rozkładając, godzę się na towarzyszenie temu rozkładowi,
na stopniowy rozkład samego siebie: wpadam w poślizg, chwytam się i unoszę.
Roland Barthes1

1. Fatum
Tematy śmierci, katastrofy, tragedii, rozpadu i rozkładu pod postaciami metafor
czy metonimii stanowią znane i znaczące komponenty sztuki Zdzisława Beksińskiego. Przybierając formy mniej lub bardziej powszechnych desygnatów, stanowią
fundamenty mrocznego i niepokojącego uniwersum. Kiedy śmierć, ta najbardziej
dosłowna i realna, spotkała samego malarza, również wpisała się w modus, który
był kreowany przez artystę. Jego przedwczesna śmierć naznaczona była przemocą
i afektem – jak inaczej sklasyfikować morderstwo z premedytacją?2 Interpretacja
dzieł przez śmierć autora nie wydaje się zupełnie przypadkowa – oburzający i niesprawiedliwy incydent nie był jedyną tragedią w rodzinie Beksińskich – może być
odczytywany jako konsekwentny i ostatni akt dramatu rozpisany na trzy osoby3.
Przekleństwo i fatum stały się charakterystyczne nie tylko dla twórczości arty1
2

3

R. Barthes, Roland Barthes, tłum. T. Swoboda, Gdańsk 2011, s. 74.
Zdzisław Beksiński zamordowany został przez syna sąsiada na tle rabunkowym, 21 lutego
2005 roku, we własnym mieszkaniu w Warszawie. Por. M. Grzebałowska, Beksińscy. Portret
podwójny, Kraków 2014, passim.
Żona malarza Zofia zmarła w 1998 roku z powodu raka aorty; syn Tomasz po kilku próbach
samobójczych, odebrał sobie ostatecznie życie w Wigilię 1999 roku. Por. ibidem.
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stycznej Beksińskiego, ale też w kontekście całej jego rodziny; tragiczność wydarzeń, zbiegi okoliczności, ślady pozostawione przez Zdzisława w dziełach opowiadają historię równie niepospolitą, co upiorną, a może nawet „demoniczną”4.

2. Od szkicu do modusu
Znając koniec, warto wrócić jeszcze do początku – to jest wyjaśnić genezę niepowtarzalnego i rozpoznawalnego stylu, z którego zasłynął Beksiński5. Na początku
zazwyczaj znajduje się szkic, czyli podstawowa forma aktywności większości artystów. Beksiński ponoć szkicował i rysował od zawsze – ku uciesze kolegów z podstawówki w dobrym stopniu opanował szczególnie kreślenie postaci kobiecych.
W rysunkach już starszego i bardziej świadomego artysty, czyli w latach 50., można
znaleźć kreskę prawie abstrakcyjną czy kubizującą – są to serie dzieł analitycznych
i syntetycznych – czysto formalnych, zdominowanych przez kształt i plamę barwną.
Dzięki tym próbom Beksiński wytworzył fundamenty swojej twórczości i w latach
60. zaobserwować można zmianę stylu i kształtowanie się charakterystycznej kreski
i motywów – z bezkształtu i abstrakcji wyłania się postać człowieka, a paleta barw
ogranicza się do odcieni szarości i czerni. Beksiński w tym czasie próbuje również
tworzyć monotypie i heliotypie oraz pracuje jako robotnik fizyczny na budowie. Powstaje wtedy seria rysunków erotycznych o nacechowaniu masochistycznym, dzięki
którym twórca zyskuje miano „naczelnego erotomana PRL-u”. Cykl przedstawia
sytuacje jednoznacznie erotyczne, w których to postaci – w zależności od sprawowanej roli – wykorzystują lub są wykorzystywane. Bohaterów rozpoznać można po
charakterystycznych motywach i symbolach: pojawiają się koloratki, czapki biskupie, krzyże oraz gwiazdy Dawida. Nie rozpozna się jednak żadnych konkretnych
rysów twarzy – Beksiński nie tworzy satyry czy określonych paszkwili, twarze same
w sobie raczej tutaj nie istnieją; do czynienia mamy jedynie z kształtem i zarysem.
Mocne kontury i schematyczność kreski tworzą wrażenie ujednolicenia – nie tylko ciała z twarzą, ale raczej twarzy z maską. Duże oczy, a raczej oczodoły, pękate
nosy, mięsiste usta odsyłają bardziej do wyobrażeń masek afrykańskich niż, z założenia bliższej Beksińskiemu, tradycji europejskiej. Przedstawienia te nie służą tworzeniu określonych postaci czy emocji, a raczej pewnych alegorii czy uniwersalnej
dziwności i niedopowiedzeń. Ciało przedstawione (postaci dorosłych czy mniejszych – być może młodszych) znajdują się w nieustannym uwikłaniu, powiązaniu,
spętaniu i okiełznaniu. Grubość kresek, którymi zaznaczone są korpusy czasami
stapia się z fragmentami sznurów i innych rekwizytów kojarzonych z zabawami
erotycznymi. Na kartkach papieru pokrytych ołówkiem, piórem, kredką czy węglem
dominuje dramatyzm i drastyczność, paradoksalna jednoznaczność aktów powiąza4
5

Por. W. Orliński, Beksińscy w makabrycznym labiryncie [on-line:] http://wyborcza.pl/1,75475,
15476691,Beksinscy_w_makabrycznym_labiryncie__Orlinski_o_ksiazce.html [03.08.2014].
Większość prac, do których będę odsyłała, zobaczyć można w internetowej galerii stworzonej
przez Piotra Dmochowskiego – por. Wirtualne Muzeum Zdzisława Beksińskiego [on-line:]
http://www.dmochowskigallery.net [03.08.2015].
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na jednak z nie-do-powiedzeniem tożsamości postaci. Ustanowiony w ten sposób
modus – szczególnie nastawiony na somatyczność – zdominuje dalszą działalność
artystyczną Beksińskiego. Motywami przewodnimi staną się: rozpad i rozkład, sadyzm, przemoc, negatywność, śladowość, afektywność, doświadczanie Realnego –
trauma oraz katastrofizm6, a w końcu, ujarzmienie7.

3. Nihilizm
Nie-istnienie ukazuje paradoks działań Beksińskiego – by unaocznić dziwność, niekonkretność, a w końcu n i c o ś ć , należy nadać temu jakąś formę, czy opisać jakimś
językiem. Nie popadając w rozróżnienia między nihilizmem ontologicznym, epistemologicznym czy egzystencjalnym8, zwracam uwagę na motywy przewodnie,
które wpisać można w ogólną myśl nihilistyczną – co nawiązuje do twórczości
Beksińskiego, to jest do dramatycznego rozpadu, dematerializacji świata, bezosobowości, anonimowości, niepochwytności, grozy i nicości. Dookreślając i osadzając w kontekście polskim, ogólną narrację nazwać można po Różewiczowsku: „nic,
które niepostrzeżenie wżera się w materię codzienności”9 – nie-obecne, doświadczane, odczuwalne, promieniujące, bez-kształtne, zagrażające, ale również „nic”,
które domaga się głosu.
Trop nicości, która przybiera postać i ubrana zostaje w język, prowadzi do synkretycznego przedstawienia znanego pod nazwą Nada [Ello dirá], tłumaczonego
na język angielski jako Nothing [The Event Will Tell] autorstwa Francisco de Goya.
Dzieło powstałe w latach 1810‒1820 należy do cyklu Disasters of War – plansza
numer 69 przedstawia śmierć człowieka, którego ostatnią wiadomością zapisaną
na kartce papieru jest tytułowe „Nada”, czyli Nic. Nawiązujący do wojny i cierpienia, pytający o sensowność śmierci, traktujący o wyjściu poza i znalezieniu się po
drugiej stronie, to znaczy w nicości, obraz stanowi nader intensywny komunikat.
W rozważaniach tych nie pojawia się przez przypadek – nie tylko stanowi „ilustrację” nihilizmu, ale nawiązuje do opisanego już wcześniej modusu Beksińskiego. Postać narysowana przez Goję zarysowana jest raczej schematycznie – twarz
człowieka staje się alegorią bólu i cierpienia, uniwersalnym symbolem; zupełnie
6

7
8

9

„Legenda katastroficzności” przypisana została St. I. Witkiewiczowi przez Kazimierza Wykę –
odnosiła się nie tylko do samej postaci autora czy tematyki twórczości, ale przede wszystkim do
f o r m y dzieł. Por. B. Danek-Wojnowska, Witkiewicz a modernizm. Kształtowanie idei katastroficznych, Wrocław 1976. Nie przez przypadek nawiązanie to pojawia się przy Beksińskim, wokół
którego znaleźć można wiele innych modernistycznych cech (awangardowość, dekadentyzm,
śladowość autobiograficzna – podmiot rozproszony etc.).
Relacje pomiędzy władzą a ciałem oraz dokładny opis pojęcia ujarzmianie – por. M. Foucault,
Nadzorować i karać, tłum. T. Komendant, Warszawa 1993, passim.
Zagadnienie dokładnego pochodzenia tej myśli oraz jej typologii podejmuje w swojej książce
m.in. A. Zawadzki, Obraz i ślad, Kraków 2014, passim. 24‒44. Rozważania te, w powyższym kontekście, stają się szczególnie ważne, ponieważ, nawiązując do nihilizmu i historii sztuki – zwłaszcza
w aspekcie idolatrii, przedstawiają również hermeneutyczną ścieżkę odczytywania dzieł sztuki.
Ibidem, s. 28.
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Obraz 1 i 2. Z. Beksiński, tusz kreślarski oraz długopis, 1966 (źródło: Wirtualne Muzeum Zdzisława Beksińskiego [on-line:] http://beksinski.dmochowskigallery.net/ [03.08.2015]).

jak nagie ciało, tracące swoje rysy gdzieś w nadchodzącej ciemności. Postaci znajdujące się wokół można identyfikować równie jako ludzkie, jak i nie-ludzkie, to
znaczy jako maski i pewne pozory – „puste negatywy ludzkiego ciała”10.

4. Triada
(Anty)fotografia
Nazwisko Beksińskiego łączone jest przede wszystkim z charakterystycznymi
obrazami okresu fantastycznego11 – spory ułamek jego twórczości stanowiła również fotografia, a później grafika komputerowa. Młody Beksiński marzył o kinematografii – zmuszony/nakłoniony przez ojca do wyboru bardziej „opłacalnego”
10

11

Ibidem, s. 175. Por. również J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, tłum. M. Falski,
Kraków 2007. Teoria abiektu, opierająca się na opozycji l’abject – l’object (tłumaczonej na język
polski jako wymiot – podmiot) opiera się na przeniesieniu tego, co podmiotowe, na to, co przedmiotowe. W przypadku Beksińskiego zabieg polega raczej na sytuacji odwrotnej, to znaczy – na
przejściu od przedmiotu do podmiotu. Podmiot zatem, tracąc swoje granice, a przez co suwerenność, interioryzuje – włącza w siebie aspekty i fragmenty rzeczywistości. Warto zatem zwrócić uwagę na spolszczone określenie „pomiot” – należące do obu sfer, tkwiące gdzieś pośrodku.
Konotuje również potoczne użycie rzeczownika, zakodowane w języku, dla przykładu: pomiot
Szatana [w obu znaczeniach: jako potomstwo oraz ekskrementy, wydzieliny].
W. Banach, Zdzisław Beksiński. Antologia twórczości cz. 3 – malarstwo – okres fantastyczny, Rzeszów 2009.

• 98 •

Istoty nadprzyrodzone w cywilizacjach świata
•

i „sensownego” zawodu formalnie studiował architekturę na krakowskiej politechnice – po pracy reperował i ulepszał sprzęt fotograficzny lub przesiadywał w ciemni.
Zakup własnego aparatu stanowił pewnego rodzaju rekompensatę za niespełnione
i zawieszone marzenia. Podobnie jak z działalnością plastyczną, i tutaj można wyodrębnić pewne etapy twórcze. Pierwsze fotografie to zwykłe, formalnie poprawne ujęcia – najczęściej obrazujące postać żony – w plenerze lub studiu; dopiero
kolejne zużyte rolki filmowe świadczą o precyzowaniu samego kadru, kontrastu
i ostrości obrazu. Dystans między Beksińskim a modelką zmniejsza się, artysta
zaczyna tworzyć przede wszystkim zbliżenia na twarz. Następnie zauważyć można
zdjęcia poniekąd konceptualne, kiedy to autor poluje na konkretny kadr, który nie
może zostać przez niego zainscenizowany (Beksiński przyznał się, że przykładowo fotografia z końskim łbem pojawiającym się w szczelinie między straganami
była rezultatem czekania, aż model ponownie pojawi się w odpowiednim miejscu).
Fotografie wykonywane w plenerze, a zwłaszcza na terenie miasta, świadczą o poszukiwaniu przestrzeni innej – pewnego rodzaju nie-miejsca, w którym dominantę geometryczną stanowią głównie rogi kamienic, załamania dachów czy faktury
murów i desek – często w kontraście do postaci ludzkiej – również niedookreślonej
i nieznanej. Ze zdobywaną wprawą i władzą nad aparatem w końcu także klasyczne portrety oraz akty ustępują miejsca fotografiom bardziej konceptualnym i symbolicznym, utrzymanym w dziwnym, niepokojącym nastroju. Najsłynniejsze chyba
studium małżonki, Gorset sadysty, to seria zdjęć obrazująca tułów kobiecy mocno
przewiązany i skrępowany sznurkiem. Analizę obrazów kobiet (a przede wszystkim ich somatyczności) na ekranach kinowych, które można również zastosować
do odczytania postaci na kliszach fotograficznych, trafnie określa Lara Mulvey:
Równocześnie odbiera się ostrość spojrzeniu widza: w momencie, gdy fetyszystyczne przedstawienie kobiety zaczyna burzyć iluzję i na ekranie oczom widowni
ukazuje się […] obraz erotyczny, fakt fetyszyzacji, tłumiącej obawę przed kastracją,
paraliżuje spojrzenie, nie pozwala widzowi oderwać wzroku od obrazu i nabrać do
niego dystansu12.

Projektowane we wcześniej powstających szkicach i rysunkach ciało nabiera wreszcie substancjalności. Znacząca jest nie tylko jego rzeczywista obecność
w przestrzeni, ale możliwość ingerowania, ponownego przetransponowania.
Kiedy ciało zostało już ujarzmione, pozostaje jeszcze twarz-maska – i tutaj
Beksiński odznaczył się pomysłowością konceptualizacji. Do tworzenia portretów
w pełnym zbliżeniu artysta wykorzysta taflę lustra – przykładając ją bezpośrednio
do twarzy, tworzył podziały nie tylko przestrzeni, ale samego oblicza – które w zależności od ustawienia odbicia dzieliło twarz na połowę. Powstała w ten sposób
seria pod tytułem Strefa, która tworzy kubizujący, a raczej surrealistyczny, niepokojący i cyklopiczny wizerunek – zabieg ten potwierdza założenie Susan Sontag, że
12

L. Mulvey, Przyjemność wzrokowa, tłum. J. Mach [w:] idem, Do utraty wzroku. Wybór tekstów,
red. K. Kuc oraz L. Thompson, Warszawa 2010, s. 47.
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surrealizm kryje się w samym sercu fotograficznych przedsięwzięć, w samym stworzeniu świata-duplikatu, rzeczywistości drugiego stopnia, węższej, ale bardziej dramatycznej niż ta, którą postrzegamy gołym okiem13.

Traktowany w ten sposób obraz prowadzi do załamania formy – dodatkowo, wykorzystanie powierzchni lustrzanych i wykonywanie licznych autoportretów inscenizowanych, prowadzi do pojmowania sztuki fotograficznej w duchu
Witkacowskim14.
Wywoływane w późniejszym okresie fotografie zaczną ulegać w końcu dosłownej dematerializacji – poddawane będą działaniu chemicznych substancji, ich
powierzchnie zostaną naruszone i uszkodzone – tworząc nową (ponownie rozpadającą się) jakość. Beksiński nie poprzestaje jednak na podziałach w samej fotografowanej przestrzeni, w końcu zaczyna ingerować w przestrzeń pomiędzy fotografiami – zacznie projektować i tworzyć z e s t a w y. Wedle zasady narracyjnego
odczytywania ciągów fotografii, doprowadza do wrażenia, jakoby pojedyncze
i nie powiązane ze sobą fotografie zestawione na planszy tworzyły jedną historię,
powołując w ten sposób do życia a n t y f o t o g r a f i ę 1 5 . Kolejny zabieg dokonywany na fotografii po raz kolejny wpisuje go w rozważania Sontag:
W epoce aparatów fotograficznych od rzeczywistości wymaga się czegoś więcej.
Rzeczywistość może nie być dostatecznie groźna, więc należy ją wzmocnić albo
zainscenizować bardziej przekonująco16.

Tekst literacki
W Przedmowie wydanych w dziesiątą rocznicę śmierci Beksińskiego Opowiadań,
Wiesław Banach konkluduje:
Można się zastanowić, czy i one [teksty literackie Beksińskiego – przyp. K. W.]
– podobnie jak twórczość fotograficzna – nie były jakąś formą rekompensaty za
niespełnione pragnienie realizowania filmów; czy przynajmniej niektórych z nich
nie można by uznać za kryptoscenariusze17.

Teksty literackie powstałe w latach 1963–1965

13
14

15
16
17

S. Sontag, O fotografii, tłum. S. Magala, Kraków 2009, 28.
Por. albumy fotograficzne: E. Franczak i S. Okołowicz, Przeciw nicości. Fotografie S. I. Witkiewicza, Kraków 1986 oraz W. Banach, Foto Beksiński, Olszanica 2014 – kwestie formalne dotyczą
również samego wydania albumów – czarne okładki z portretem artystów. U Witkacego również zauważyć można opisaną już prawidłowość – od inscenizacji obrazów do ich rozpadu.
Metodę i założenia artysta szczegółowo wyjaśnia w artykule – por. Z. Beksiński, Kryzys w fotografice i perspektywy jego przezwyciężenia, „Fotografia” 1958, nr 11–65.
S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, tłum. S. Magala, Kraków 2010, s. 79.
W. Banach, Przedmowa [w:] Z. Beksiński, Opowiadania, Olszanica 2015, s. 13.
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na pewno były próbą sprawdzenia się w nowej dyscyplinie twórczości. Już z dystansu,
na przełomie lat 70.i 80.minionego wieku,podczas pewnej dyskusji z zaprzyjaźnionym
malarzem Tadeuszem Turkowskim, Beksiński wspomniał, że usiłował niegdyś pisać
i zastanawiał się wówczas, kim powinien zostać: malarzem czy pisarzem. Wybrał
malarstwo, bo dopiero w tej aktywności twórczej mógł być wolny. Praca literacka
wiązała się przecież z cenzorskimi cięciami, dogadywaniem się z wydawcami, poddawaniem się ocenom krytyków, walką o przydział papieru i tym podobnymi problemami, zaś pisanie do szuflady nie miało sensu18.

Z innych podań, a w dodatku z intentio auctoris wynika właśnie, że powstałe wtedy teksty należą raczej do tych z gatunku szufladowych – Beksiński sam otwarcie i autoironicznie przyznawał, że jego próby literackie, „to Kafka, ale taki od
siedmiu boleści”19. Jednakże, i w tym polu kreacyjnym zauważyć można motywy stricte Beksińskie – dla przykładu i dookreślenia warto przywołać chociażby
sam spis treści: Na końcu ogrodu, Centrala snów, Informator, Lustra, Godzina zero,
Plac egzekucji, Bakterie, Wilki, Podpalacz, Zamach, Kronikarz wydarzeń, Nie ma już
o czym opowiadać, Obserwatorzy, Manekiny, Ból głowy, Kobieta z portretu. Narracja
w głównej mierze prowadzona jest pierwszoosobowo, klimat osadza się w aspektach onirycznych, psychodelicznych czy surrealistycznych; atmosfera narracji
opiera się na tajemniczości i dziwności; przestrzeń i czas to raczej nie-miejsca

Obraz 3 i 4. Z. Beksiński, fotografia, 1950/66 (źródło: Wirtualne Muzeum Zdzisława Beksińskiego
[on-line:] http://beksinski.dmochowskigallery.net/ [03.08.2015]).
18
19

Ibidem.
T. Chomiszczak, Posłowie [w:] Z. Beksiński, Opowiadania, oprac. eadem, Olszanica 2015, s. 392.
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i poza-czasy; między wierszami słychać ironię, czasami nawet groteskę. Znajdujący się na okładce książki fragment opowiadania sankcjonuje modus wypowiedzi
– rozmawiające ze sobą krasnoludki, znajdujące się we wnętrzu głowy, a dokładniej, za oczodołami – naradzają się, czy powinny już rozpocząć proces bólu głowy
autora, czy jeszcze nie. W ten sposób, krasnoludki utożsamione z symbolicznymi
demonami nękającymi twórców od wieków stają się nie tylko samoświadomą prowokacją, ale pewnego rodzaju autobiograficznym wyznaniem20.
Płyta pilśniowa
Fotografia i „kryptoscenariusze” bez wątpienia stały się podstawową nauką narracji
i inscenizacji w dziełach Beksińskiego. Mistrzostwo w opracowaniu formy i treści
zamyka się w detaliczności, symboliczności i oniryzmie większości obrazów – to
właśnie na płytach pilśniowych (początkowo z powodu problemów z przydziałem
płótna, później z wygody i przyzwyczajenia) powstają najsłynniejsze obrazy „okresu fantastycznego”. Zwielokrotniona działalność artystyczna świadczy w rezultacie
o niejednorodności i pewnej nieciągłości własnych wytworów – w przypadku Beksińskiego nie można raczej mówić o statycznej zamianie jednego pola artystycznego
na drugie, ale o pewnych zrywach i zwrotach – tak, jak rozumie to Sontag:

Obraz 5. Z. Beksiński, Dno, 1950/60 (źródło: Wirtualne Muzeum Zdzisława Beksińskiego
[on-line:] http://beksinski.dmochowskigallery.net/ [03.08.2015]).
20

W całej opowieści o Beksińskim najbardziej intrygujący wydaje się być właśnie autobiografizm. Zapiski
autora, liczna korespondencja (wciąż wydawane są kolejne tomy), teksty literackie – a w końcu wywiady
telewizyjne – odsłaniają przed nami nader uroczego dżentelmena, rozprawiającego o tym, że odbiorcy
właściwie go nie obchodzą, bo i tak zazwyczaj odczytują wszystko na opak; sprowadzającego rozmowy
na bardziej odpowiadające mu tory (szczególnie lubił rozmawiać o muzyce); oraz bez ogródek przyznającego się do swojej największej słabości, to jest do konsumowania skondensowanego mleka z tubki.

• 102 •

Istoty nadprzyrodzone w cywilizacjach świata
•

Realizować własne ambicje – poprzez gwałtowne przerywanie i wznawianie narracji, wyrażanie skrajnych emocji (…), włączanie nieznośnego komponentu cielesności
do zapisów własnego życia umysłowego i podejmowania genialnych, wspaniałych
wysiłków, aby w ogóle móc używać języka21.

Podstawowym zadaniem wyzwalającym moc twórczą stanie się dla Beksińskiego wytworzenie języka wypowiedzi, rozumianego w sensie podstawowym (teksty
literackie, dzienniki, listy), jak i symbolicznym (klisza fotograficzna, szkic, obraz).

5. Odraza i obrazy
Złożona i wielowątkowa działalność artystyczna, jak i specyficzna kondycja psychiczna Beksińskiego tworzą w rezultacie „piękny, samookaleczony korpus dzieł,
wielki zbiór fragmentów”22. Motywami przewodnimi, rozpraszającymi ale paradoksalnie łączącymi wszystkie narracje stają się: psychika, wyobraźnia, niesprecyzowany i wciąż na nowo inscenizowany rytuał – przebieg nie samego prze-pracowania pasji artystycznych, ale wyciągnięcia ich na światło dzienne – na płótna
i płyty pilśniowe, na klisze zdjęciowe, na kartki papieru. Przemocowość aktu tworzenia związana z porzucaniem i wznawianiem narracji prowadzi do znaczącego
aspektu twórczości Beksińskiego, wpisując kreacje artysty w nurt, który Berleant
określa jako estetykę negatywną:
Doświadczenie zmysłowe nie zawsze jest pozytywne – kiedy nas ono uraża, zadręcza albo wywołuje szkodliwe lub zgubne konsekwencje, wówczas estetyczność
wkracza w obszar tego, co negatywne […]. Pozbawione pozytywnej wartości i ukazujące, by tak rzec, mroczną stronę piękna, nazwiemy estetyką negatywną23.

Wrażenie dziwności, straszności a nawet demoniczności obrazów, osadzone
zostaje na bardzo intensywnych i afektywnych ładunkach, które przechowują
w sobie dzieła – rozkład i rozpad świata jak i jego mieszkańców.
Omówiona w aspekcie szkiców i fotografii domena kreowania, a następnie
dekonstruowania zawsze powracającej („realnej”) twarzy, połączona z teorią autobiografii, prowadzi do tropu od-twarzania24. Teoria nawiązująca do prozopopei
(głosu zza grobu) – nie tylko nadaje prawo głosu nieistniejącej już/jeszcze postaci,
ale odwołuje się semantycznie do dwóch sytuacji: odtwarzania jako synonimu
przedstawiania, czyli tworzenia obrazu; oraz od-twarzania jako procesu odbierania twarzy – jej dezintegracji, masochizacji oraz rozpadu.
Równie drastyczny proces dotyczyć będzie ciała, czyli samego korpusu. Seria postaci siedzących czy to na stołkach, czy w innej przestrzeni, obrazuje ich
21
22
23
24

S. Sontag, Pod znakiem Saturna, tłum. D. Żukowski, Kraków 2014, s. 30.
Ibidem, s. 23.
A. Berleant, Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana świata człowieka, tłum. S. Stankiewicz,
Kraków 2011, s. 171.
P. de Man, Autobiografia jako odtwarzanie, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 63.
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rozkład spowodowany stagnacją i biernością, powodując wtopienie i zespojenie
się z materią przedmiotu. Dokonujący się w ten sposób proces reifikacji wpisuje
się w proces „ukrzesłowienia”25. Na podobnej zasadzie działać będzie ukrzyżowanie – krzyż służy jedynie jako przedmiot/rekwizyt – nie nośnik znaczeń. Beksiński wielokrotnie tłumaczył, że zwyczajnie przepada za kształtem krzyża, odcinając
się tym samym od interpretacji chrześcijańskich i chrystusowych.
Dysfunkcyjne postaci, a raczej to, co z nich zostało, osadzone są w równie
nieprzyjaznych, wrogich i jałowych przestrzeniach. Sklasyfikować je można, za
Markiem Augé, jako nie-miejsca26 – miejsca niczyje, zaprzeczenia przestrzeni
określonych. Na obrazach, zamiast znanych widoków obserwujemy tajemnicze
pustkowia; zamiast miast widzimy jedynie ich szczątki – raz rozpadające się, raz
odlatujące, najczęściej pokryte dziwną materią, pochłaniającą i przyduszającą ich
istnienie. Miasta-ruiny zamieszkałe, a raczej nawiedzane, przez ludzi-ruiny opowiadają historie o nieoswojonym, nieujarzmionym uniwersum – gdzie obecność
jest tylko aluzyjna i iluzyjna – ale wystarczająco niepokojąca. Osadzenie motywów
oraz wątków w tak konstruowanej przestrzeni nasuwa jeszcze pytanie o czas – to
znaczy, kiedy to wszystko się dzieje? Czy jest to wizja przeszłości? W takim razie,
skąd motywy współczesne – jak budowle architektoniczne, samochody, samoloty oraz hełmy wojskowe? Na pierwszy rzut oka nie mamy również do czynienia z teraźniejszością. Pozostaje zatem sfera przyszłości – w dość pesymistycznej
i złowrogiej wizji – jako konstatacja i hiperbola czasu zastanego. Kreacja ludzkiej
egzystencji, w dość nieludzkich warunkach nawiązuje do dystopii – pytanie, czy
pozostanie w niej człowiek/człowieczeństwo, czy tylko ich rozkład.

6. Ostateczność
Zebranie i określenie całego uniwersum symboli, znaków, postaci i miejsc z których czerpie Beksiński wydaje się bardzo trudnym zadaniem ponieważ:
[Autor – przyp. K. W.] poczyna sobie raczej na podobieństwo bricoleura, poprzez
rodzaj dialogu z empirycznym materiałem (rzeczami, okruchami wspomnień i obrazów, kliszami wyobraźni, podświadomości, masowej kultury oraz całym rumowiskiem tradycji) montując całość wedle tradycyjnych kryteriów niespójne i niejednorodne, bo wiążące rozbieżne (a czasem niewspółmierne) komponenty konkretów
obrazowych w nieokreślone ewokacje „innego” wymiaru znaczenia – jak owe „obrazy w rozsypce”, które „wracają / jak gdyby w nich było coś więcej niż było” 27.
25

26
27

„Ukrzesłowienie” to cykl obrazów Andrzeja Wróblewskiego powstały w latach 50. XX wieku.
Prace przedstawiają kobiety siedzące, a wręcz zrastające się z meblami. Ciała i ukazane wnętrzności sugerują uprzedmiotowienie. Sam termin zatem odnosi się do oczekiwania, beznadziejności, reifikacji oraz ubezwłasnowolnienia.
M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski,
Waraszawa 2013, passim.
R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia [w:] Język
modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 2002, ss. 108–111.
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Dysponując arsenałem symboli i archetypów, Beksiński wyławia z morza
tekstów kultury szczątki, ślady i postaci, które sytuuje w nader niebezpiecznym
i niepokojącym uniwersum. Dramatyczność i traumatyczność wizji, połączona
z tragiczną śmiercią artysty nasuwa pytanie o przypadkowość tej słynnej zbrodni. Pozostaje pytanie o to, czy Beksiński mógł przeczuwać nadchodzącą śmierć,
czy ostatni obraz (kształt krzyża zawieszony w spękanej przestrzeni) stanowi ślad
pewnych rozważań i prognoz28.
Obraz 6.
Ostatni obraz namalowany
przez Beksińskiego, 2005
(źródło: Wirtualne Muzeum
Zdzisława Beksińskiego
[on-line:] http://beksinski.
dmochowskigallery.net/
[03.08.2015]).
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Summary
Zdzisław Beksiński in the Valley of Death.
Fantastically demonic art – from inspiration to vexation
The paper following through the life and the art of polish artist Zdzisław Beksiński explains the mystery of technics and motives within creativeness nor obsession. The themes that create oddity of the distinctive art style are: desintegration and decay of body/corpse/flesh and places, de-facement and death – based
on three activities such as painting, photography and literature. The mystery of
figures, symbols and spots included in pieces of art, in reference to the nihilism,
represent the absence and presence at the same time – there is always a need of
something to tell about nothingness and nonentity.

