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Wstęp

Monografia, którą oddajemy w ręce Czytelnika, stanowi kontynuację i rozszerzenie tematyki przedstawionej w publikacji Literackie wizerunki przestrzeni domowych.
Podobnie jak w przypadku wspomnianej wyżej antologii, Kulturowe wizerunki...
skupiają się na motywie domu, z tą różnicą, że trzymana przez Czytelnika książka
podejmuje tę tematykę z perspektywy znacznie szerszej, bo kulturowej. O ile zatem
w poprzedniej publikacji dom traktowany był przede wszystkim jako motyw literacki, o tyle w niniejszej występuje w najróżniejszych rolach, od metafory i symbolu po
namacalny obiekt – budynek mieszkalny.
Nauka o kulturze, mimo iż stanowi domenę osobnej dyscypliny – kulturoznawstwa, bardzo często ma charakter interdyscyplinarny. Nie inaczej jest w tym przypadku – tematykę domu w kulturze podjęli w naszej publikacji przedstawiciele wielu
dyscyplin, także tych bardzo od siebie odległych, jak filmoznawstwo, archeologia,
filologia, historia i socjologia. Badając motyw domu w kulturze, będziemy zatem
podróżować pomiędzy starożytną Mezopotamią a współczesną Japonią, Imperium
Azteckim a Trzecią Rzeszą, Śląskiem a Nową Hutą. Mamy nadzieję, że niezależnie od
dyscypliny, którą Czytelnik reprezentuje, okresu, który studiuje, i kultury, która stanowi przedmiot jego zainteresowań – każdy badacz przestrzeni domowych znajdzie
w prezentowanej monografii wartościowe artykuły i inspirację do kolejnych prac.

Rafał Kołsut
Uniwersytet Jagielloński

Wolnoć animku w swoim domku –
przemiany wizerunków przestrzeni domowych
w wybranych amerykańskich i europejskich
serialach animowanych
Wstęp
„Angielski wyraz to live – tłumaczy się w polszczyźnie zarówno jako żyć, jak i mieszkać”1,
zauważa w rozprawie Żyć znaczy mieszkać Janusz A. Włodarczyk. „Dom mieszkalny
można określić jako podstawową substancję przestrzenną otaczającego nas świata,
kwintesencję architektury. U progu swych dorosłych działań życiowych człowiek zawsze zaczyna od czynności związanych z tworzeniem własnego domu”2. Bezpieczne
schronienie, przestrzeń domowa stanowi jedną z najważniejszych wartości, kluczowych dla egzystencji wszelkich rodzajów istot – także fikcyjnych. Mając na uwadze
słowa Juliusza Goryńskiego z książki Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro, twierdzącego, iż
„przemiany obyczajowe znajdują swoje bezpośrednie odbicie w sposobie budowania
i użytkowania mieszkań”3, można poczynić założenie, że analiza warunków bytowych
bohaterów tekstów kultury (zwłaszcza masowej) pozwoli z powodzeniem prześledzić
metody obrazowania społecznych przeobrażeń, charakterystycznych dla realiów geopolitycznych, w jakich badane teksty powstały. Niniejsza praca będzie próbą dokonania takiej analizy na (wciąż w zbyt niewielkim stopniu obecnym w polskiej humanistyce) gruncie seriali animowanych skierowanych głównie do dzieci i młodzieży,
produkowanych do emisji telewizyjnej. Ponieważ zależy mi na komparatystycznym
zestawieniu jak największej liczby rysunkowych mieszkań należących do zachodniego kręgu kulturowego (oraz wskazaniu najczęściej spotykanych na ekranie typów
i wariantów urbanistycznych), podstawą rozważań będzie porównanie perspektywy
1
2
3

J. A. Włodarczyk, Żyć znaczy mieszkać. Dom naszych pragnień i możliwości, Warszawa – Kraków
1997, s. 11.
Ibidem.
J. Goryński, Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro, Warszawa 1973, s. 17.
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Stanów Zjednoczonych Ameryki (stolicy animacji4) i krajów Europy Wschodniej –
zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku, a więc okresie wzmożonej politycznej, cywilizacyjnej, artystycznej i ideologicznej rywalizacji pomiędzy supermocarstwami.

Poniewierka
Hanna Buczyńska-Garewicz, badając zależności między człowiekiem a miejscem,
w którym on przebywa, zakłada, że akt zamieszkiwania ma charakter przede wszystkim duchowy. Wymaga od lokatora rozumienia i chęci kształtowania relacji. „Zamieszkiwanie jest aktem samodeterminacji, a nie stanem rzucenia w przestrzeń. Miejsce nie jest po prostu dane, lecz musi być aktywnie odczytane i ukonstytuowane”5.
Animki (ang. Toons, jak nazywani są zwyczajowo bohaterowie kreskówek) w tak
zwanym okresie klasycznym (obejmującym w przybliżeniu pierwsze pięć dekad wieku XX, czyli okres narodzin medium i jego gwałtownego rozwoju6) właściwie nie
funkcjonowały w żadnej określonej mieszkalnej przestrzeni. Ponieważ postaci służyły przede wszystkim jako nośnik gagów, ich otoczenie swobodnie modyfikowano
według potrzeb konkretnego scenariusza. Przedwojenne cykle animowane najczęściej nie tworzyły żadnych ciągów narracyjnych, pozostając niezależnymi filmami
krótkometrażowymi – jedynym wspólnym mianownikiem serii był główny bohater.
Dlatego też nie tylko jego zawód, sytuacja rodzinna i pozycja społeczna mogły ulegać
dowolnym zmianom, podyktowanym potrzebami filmu; nie posiadał on również
własnej stałej przestrzeni domowej. Rysunkowe ikony – od Myszki Miki po Betty
Boop – zamieszkiwały przede wszystkim miejsca znane widzom z autopsji: górskie
chaty z drewnianych bali, farmy i wielorodzinne budynki w wielkich miastach. Ze
względu na stan majątkowy zdecydowanej większości ówczesnych odbiorców kreskówek, te ostatnie zazwyczaj przybierały formę tanich ceglanych kamienic czynszowych, charakterystycznych dla architektury lat 20. Dopiero zakończenie II wojny
światowej przyniosło Animkom ich małą stabilizację.

Wielka przeprowadzka
Pierwsze powojenne dziesięciolecie w USA nazwano „Nową erą dobrego samopoczucia”7. Podstawową przyczyną cechującego dekadę optymizmu był stan gospodarki
4
5
6
7

8

Por. P. Sitkiewicz, Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego,
Gdańsk 2009, s. 6.
H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków
2006, s. 37; podkr. oryg.
Por. P. Sitkiewicz, op. cit, s. 6.
„Era dobrego samopoczucia” to umowna nazwa lat prezydentury Jamesa Monroego: od 1817 do
1825 roku.
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amerykańskiej, zapewniającej stabilny i długotrwały dochód rodzinom pracowniczym – po raz pierwszy od roku 19298. Sprzyjająca sytuacja gospodarcza stała się
zachętą dla młodych par, które podjęły decyzję o posiadaniu więcej niż statystycznej dwójki dzieci. Gwałtowny przyrost urodzeń wraz ze znacznym zmniejszeniem
się śmiertelności spowodowały nastanie wyżu demograficznego, znanego jako baby
boom. W 1945 roku USA zamieszkiwało 140 milionów ludzi, po zaledwie pięciu
latach liczba ta wzrosła o 10 milionów, zaś w 1960 roku kraj zaludniało już 178,4 miliona mieszkańców9.
Tak lawinowe zwiększenie się populacji kraju wymagało wyjątkowych rozwiązań
w dziedzinie budownictwa, by zaspokoić palącą potrzebę stworzenia nowych osiedli
mieszkaniowych (lokali brakowało dla co najmniej 11 milionów ludzi). Z pomocą
przyszli bracia William i Alfred Levittowie z Nowego Jorku. Wykorzystując rozległy
teren na Long Island, w rekordowym czasie zbudowali oni ponad 10 tysięcy identycznych, czteropokojowych domków jednorodzinnych. Zaproponowane przez nich
rozwiązania w dziedzinie standaryzacji wyposażenia i wyglądu, a także koordynacji
całości prac w obrębie tej samej kompanii budowlanej bez konieczności korzystania
z zewnętrznych podwykonawców zyskały ogromną popularność. W ciągu dziesięciu
lat od zakończenia wojny na terenie całego kraju powstało piętnaście milionów domów z ogródkami, tworzących gigantyczne osiedla podmiejskie – suburbia10. Wielkie
ośrodki miejskie zostały otoczone geometryczną pajęczyną przedmieść – równo ustawionych, jednakowo pomalowanych i rozmieszczonych z aptekarską dokładnością
tanich domków, do których rychło wprowadziły się szczęśliwe rodziny z gromadkami
dzieci. Dzięki rezerwom finansowym z czasu II wojny światowej i rozwijającemu się
systemowi kredytowemu zdobycie funduszy na własne cztery ściany stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek.
Przeprowadzka z zatłoczonych miast na spokojne i ciche przedmieścia łączyła się
ze zmianą mentalności i obyczajów milionów Amerykanów. Nowo wykształcona społeczna etyka kładła największy nacisk na wartości rodzinne i szacunek dla członków
wspólnoty lokalnej (zwłaszcza sąsiedzkiej), a także poszanowanie publicznego mienia
i wzajemną pomoc. Po latach gnieżdżenia się w wielopiętrowych wieżowcach i mijania na ulicach anonimowego tłumu, szczęśliwi mieszkańcy przedmieść błyskawicznie
nawiązywali przyjacielskie stosunki z lokatorami okolicznych domów i angażowali
się w życie dzielnicy. Dorastający w czasach Wielkiego Kryzysu rodzice byli gotowi
zapewnić swoim dzieciom wszystko, co najlepsze, równocześnie wynagradzając sobie
8

Por. K. Michałek, Na drodze ku potędze: historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861‒1945,
Warszawa 1991, s. 408.
9 Por. idem, Mocarstwo: historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945‒1992, Warszawa 1995, s. 68.
10 Por. ibidem, s. 73.
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wyrzeczenia dzieciństwa. Ci, którzy przyszli na świat w czasie „Baby boom” mieli stać
się w zamyśle najszczęśliwszą generacją Ameryki11.
Cechująca suburbia standaryzacja również znajdowała odbicie w moralności epoki. „Rzędy domków o podobnym wyglądzie zewnętrznym i wyposażeniu wewnętrznym, zamieszkane przez ludzi prowadzących podobny styl życia, fascynujących się
podobnymi programami telewizyjnymi, czytających podobne magazyny, ubierających się i zachowujących się podobnie”12 – te przyczyny wymienia amerykanista
Krzysztof Michałek jako sprzyjające dominacji społecznego konformizmu. Współpraca i życie we wspólnocie zyskiwały najwyższą aprobatę.
Kulturowymi ideałami epoki byli: „pracownik firmy”, entuzjastyczny konsument,
kobieta prowadząca dom, przedstawiana jako „zarządca gospodarstwa domowego” –
wszyscy współtworzyli uporządkowany świat przedsiębiorstw, rynków, domów rodzinnych i lokalnych społeczności, na których opierała się wielkość narodu i jego dobrobyt.13.
Jednym z setek tysięcy obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy przeprowadzili
się do własnego domku na przedmieściach po zakończeniu II wojny światowej, była
gwiazda krótkometrażowych filmów animowanych wytwórni Walta Disneya – Kaczor Donald. Kreskówki z opierzonym raptusem biły rekordy popularności. Animator
Jack Hannah, po przejęciu obowiązków reżysera serii o Donaldzie, postanowił osadzić
przygody ukochanego przez miliony mieszkańców USA bohatera w nowym otoczeniu
i kontekście. To jemu kaczor zawdzięcza swój przytulny piętrowy dom z niedużym
ogródkiem, w którym zamieszkuje razem z trójką siostrzeńców – Hyziem, Dyziem
i Zyziem – pozostających pod jego opieką14. Cieszący się od niedawna własnymi
skrawkami zieleni widzowie identyfikowali się z Donaldem wypoczywającym lub
uprawiającym sport na świeżym powietrzu i dopingowali go w walce ze szkodnikami.

Kamień ciasny, ale własny
Przedmieścia stały się doskonałym otoczeniem dla amerykańskich bohaterów kreskówek. Niebawem większość twórców cykli filmowych i produkcji telewizyjnych
umieściła swoich bohaterów w charakterystycznych jednorodzinnych domach poza
miastem. Niezależnie od tego, w jakim kraju (i w jakich czasach) miała rozgrywać
się akcja, suburbia stały się pierwszym wyborem animatorów i pozostają nim po dziś
dzień. Doskonale obrazuje to chociażby przypadek Flintstonów, tytułowej rodziny
11 Por. L. Y. Jones, Great Expectations: America and the Baby Boom Generation, New York 1980, s. 85.
12 K. Michałek, op. cit., s. 92.
13 E. W. Hawley, Era Trumana – Eisenhowera [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. t. 5:
1945‒1990, red. A. Bartnicki, D. T. Critchlow, tłum. T. Basiuk, Warszawa 1995, s. 59.
14 Por. Sztuka animacji. Od ołówka do piksela: historia filmu animowanego, red. J. Beck, P. Willis, tłum.
E. Romkowska, A. Kołodyński, Warszawa 2006, s. 118.
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jednego z najpopularniejszych15 rysunkowych seriali komediowych16 i pierwszej
amerykańskiej kreskówki, emitowanej w tak zwanym primetime – telewizyjnym paśmie najwyższej oglądalności. Przygody jaskiniowca Freda, pracownika fizycznego
w lokalnym kamieniołomie, i jego żony Wilmy – gospodyni domowej – rozgrywały
się przede wszystkim w ich kamiennej parterowej siedzibie na obrzeżach miasteczka
Skalisko (Bedrock). Wyraźną inspiracją17 dla serialu był sitcom The Honeymooners18,
starszy od Flintstonów o pięć lat, lecz tak samo skupiający się na wzajemnych perypetiach dwóch mieszkających po sąsiedzku małżeństw. Główna różnica polegała jednak
na tym, że z trudem wiążące koniec z końcem rodziny Cramdenów i Nortonów
gnieździły się w ciasnej kamienicy na nowojorskim Brooklynie, zaś ich jaskiniowe
odpowiedniki (przy identycznej aktywności zawodowej domowników) cieszyły się
nie tylko własnymi nieruchomościami, ale też na tyle pokaźnym ogrodem, że już
w trzecim odcinku głównym tematem staje się budowa wspólnego basenu na świeżym powietrzu. Chociaż problemy finansowe Freda i Wilmy poruszane są w serialu
dość często (jako niewykształcony operator koparki Flintstone nie zarabia wiele, dodatkowo nadwyrężając budżet przez skłonności do hazardowej gry w pokera i bilard), regularny niedobór środków nie przeszkadza parze w posiadaniu zaskakująco
bogatego wyposażenia domu, w tym także licznych sprzętów AGD: telewizora, radia,
adaptera płyt, odkurzacza, pralki, maszyny do szycia czy nawet zmywarki do naczyń. Rzecz jasna w rzeczywistości „jaskiniowej”, przy nieznajomości energii elektrycznej przez cywilizację kamienia gładzonego, wszelkie urządzenia zasilane są siłą
mięśni prehistorycznych zwierząt, niekiedy zaś one same pełnią funkcję artykułów
gospodarstwa domowego (torba w dziobie pelikana staje się bębnem pralki, kanały
w telewizji zmienia mały ptaszek zamknięty w pilocie, zaś mamucia trąba służy jako
rura odkurzacza), co potęguje komiczny wydźwięk serialu (zwłaszcza w świetle skarg
i gorzkich komentarzy wykorzystywanych zwierząt, wygłaszanych wprost do widza).
Mimo różnic technologicznych standard życia rodziny Flintstonów pozostawał znajomy dla większości zgromadzonych przed ekranami odbiorców.

Zakazane rewiry
Podczas gdy rysunkowe przedmieścia w latach 60. jawiły się jako szczęśliwa i bezpieczna kraina, tereny wielkich miast pozostawały obszarem dzikim i nieujarzmionym.
15 Zob. Excavating Bedrock: Reminiscences of „The Flintstones”, „Hogan’s Alley” 2000, nr 9.
16 Flintstonowie (The Flintstones), reż. J. Barbera, W. Hanna, USA 1960‒1966.
17 Por. T. VanDerWerff, In „The Flintstones”, Hanna-Barbera found a shameless rip-off that worked. How
the first primetime animated series found success [on-line:] http://www.avclub.com/article/flintstoneshanna-barbera-found-shameless-rip-work-204382, [01.03.2016].
18 The Honeymooners, reż. F. Satenstein, USA 1955‒1956.
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Akcja produkowanej równolegle z Flintstonami kreskówki Kocia Ferajna19 (także
z wytwórni Hanna-Barbera) rozgrywała się na nowojorskim Manhattanie. To tam, na
fikcyjnej Hoagy’s Alley, zamieszkiwał tytułowy gang bezpańskich kocurów, starający
się przeżyć na ulicach metropolii. Sprytne zwierzaki gotowe były imać się wszelkich
sposobów, by zapewnić sobie choćby chwilową poprawę ciężkiego bytu. Dlatego też
regularnie łamały prawo, posuwając się do oszustw czy drobnych kradzieży i zyskując tym samym wroga w postaci patrolującego rewir policjanta. Ofiarą dachowców
mogli paść nie tylko snobistyczni bogacze z eleganckich dzielnic, ale także przeciętnie
sytuowani mieszkańcy Nowego Jorku. Uczęszczany przez koty zaułek sprawia ponure
wrażenie: to miejsce zaśmiecone i zaniedbane, tylna uliczka biegnąca między nieregularnie rozstawionymi ceglanymi czynszówkami i wieżowcami. Brak tu harmonii,
symetrii i jakiejkolwiek zieleni. Walające się po asfalcie i pietrzące się pod płotami
odpady nie stanowią jednak dla Ferajny problemu, ponieważ kubły na śmieci wykorzystywane są przez koty jako domy. Sekwencja zamykająca każdy odcinek prezentuje tytułowego20 przywódcę gangu podczas wieczornej toalety. W przytwierdzonej
do pobliskiego słupa telefonicznego skrzynce telefonu policyjnego przechowuje akcesoria do mycia zębów, zaś jego blaszane mieszkanie (przyozdobione kwiatowym
wzorem) wyposażone jest m.in. w odbiornik telewizyjny, co sugeruje zamontowana
na pokrywie pojemnika antena.
W kolejnych dekadach wciąż nieliczni kreskówkowi bohaterowie decydowali się
na zamieszkanie w wielkim mieście. Jednym z nich jest Arnold, dziewięciolatek z fikcyjnej metropolii Hillwood (i serialu Hej, Arnold! 21). Wychowywany przez dziadków-kamieniczników chłopiec mieszka wraz z opiekunami w należącym do nich
piętrowym budynku, stojącym między przęsłami ogromnej estakady. Architektura
kamienicy (zwłaszcza charakterystyczny świetlik na dachu, umiejscowiony dokładnie
nad pokojem Arnolda), nienajlepszy stan techniczny jej instalacji wodno-sanitarnych
i wygląd sąsiadujących z nią domów sugeruje, że została wybudowana w latach 20.
XX wieku, podobnie jak reszta dzielnicy (stylizowana na nowojorski Bronx). Życie
protagonisty, jego przyjaciół i wrogów toczy się w promieniu kilku przecznic od
domu, na znajomych i oswojonych ulicach. Mimo licznych połączeń komunikacyjnych z resztą miasta (autobusy i stacja metra) i bliskości portu morskiego bohaterowie prawie nigdy nie wyprawiają się poza najbliższą okolicę – mimo swego miejskiego charakteru zaskakująco spokojną, wyludnioną i bezpieczną.

19 Kocia ferajna (Top Cat), reż. J. Barbera, W. Hanna, USA 1960‒1962.
20 W oryginalnej wersji językowej.
21 Hej Arnold! (Hey Arnold!), reż. C. Bartlett, USA 1996‒2004.
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Il. 1. Życie w wielkim mieście
w Hej, Arnold! (© Snee-Oosh,
Inc. i Nickelodeon Animation
Studios)

Il. 2. Simpsonowie i ich
podmiejski dom dla dużej
rodziny (© Gracie Films i Fox
Television Animation)

Szanuj sąsiada swego
Stosunki dobrosąsiedzkie stanowiły jedną z fundamentalnych wartości etyki przedmieść. Zżyta i zaangażowana w życie dzielnicy lokalna społeczność miała reprezentować nową obywatelską jakość, skontrastowaną z doświadczeniem samotnej anonimowości miasta. Szacunek dla wspólnoty przejawiały także postaci rysunkowe,
niejednokrotnie budując zażyłe relacje z najbliższymi sąsiadami. Jednak kryzys mitu
przedmieść musiał dotrzeć także do animowanych światów. Jednym z jego symboli
stała się dysfunkcyjna rodzina Simpsonów z przełomowego serialu Matta Groeninga22. Głowa rodu, gburowaty i ociężały umysłowo Homer oraz jego pierworodny
syn Bart, szkolny łobuziak, darzą szczerą niechęcią mieszkającą obok familię Flandersów – chrześcijańskich aktywistów. Ci ostatni stanowią satyryczne ucieleśnienie
wizerunku „dobrego sąsiada”: są mili i zawsze chętni do pomocy, gościnni i jowialni,
a ich dzieci dobrze wychowane i posłuszne. Stanowią tym samym całkowite przeciwieństwo targanej rozlicznymi kryzysami rodziny Simpsonów. Mimo że Flandersowie okazują szczerą chęć nawiązania przyjacielskich stosunków z sąsiadami oraz podejmują liczne działania dla poprawy życia wspólnoty, nigdy nie udaje im się zdobyć
szacunku wszystkich przedstawicieli rodu Simpsonów.

22 Simpsonowie (The Simpsons), reż. M. Groening et al., USA 1989‒.
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Il. 3. Chociaż w lesie, to
z centralnym ogrzewaniem –
przytulna chatka Misia Uszatka
(© Telewizja Polska S.A.)

Il. 4. Przestronne pokoje po
wyprowadzce Sąsiadów z bloku
(© Atéliery Bonton Zlín)

Las spokojny, wsi wesoła
W kontekście wierności odwzorowania przestrzeni domowych typowych dla masowego odbiorcy w kreskówkach produkowanych w Stanach Zjednoczonych analiza
sytuacji w serialach animowanych z krajów demokracji ludowej może zaskakiwać.
Zdecydowana większość bohaterów „dobranocek” (zarówno lalkowych, jak i rysunkowych) umieszczona zostaje przez twórców na mniej lub bardziej odrealnionych obszarach niezurbanizowanych. Największy procent animków bloku socjalistycznego
zamieszkuje w lasach – w zaadaptowanych na domostwa drzewach (czemu poświęcę
więcej miejsca w dalszej części tekstu) lub jaskiniach (jak rozbójnik Rumcajs23, kryjący się wraz z rodziną w ostępach Rzaholeckiego lasu). Zdarzają się także tradycyjnie budowane domy na zalesionym terytorium, których użytkownicy mogą – mimo
prawdopodobnego oddalenia od stref zurbanizowanych – cieszyć się swobodnym
dostępem do mediów komunalnych. Drugie w kolejności są wsie, pojawiające się
w dwóch wariantach: nowoczesnym i nostalgicznym. Na wsi nowoczesnej, którą
oglądamy w Reksiu24, bohaterowie korzystają z bieżącej wody (nie demontują jednak
wciąż działającej ręcznej pompy), piecyków i kuchenek gazowych, a przede wszystkim
23 Rozbójnik Rumcajs (O loupežníku Rumcajsovi), reż. J. Glozarová, Czechosłowacja 1967‒1974.
24 Reksio, reż. L. Marszałek et al., Polska 1967‒1986.
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elektryczności, której doprowadzenie do gospodarstw domowych poza ośrodkami
miejskimi było jednym z priorytetowych zadań komunistycznych władz25. Dostęp
do prądu jest tak powszechny, że nawet protagonista, będący przecież psem podwórzowym, we wnętrzu swej budy ma zainstalowane oświetlenie (odcinek Reksio
i świerszcz). Drugi typ do wieś nostalgiczna, archaiczna – prezentowana na przykład
w Dziwnym świecie Kota Filemona26. W tym wypadku nie może być mowy o technologicznych usprawnieniach: Babcia (nosząca na co dzień tradycyjny strój ludowy)
i Dziadek, opiekujący się Filemonem i Bonifacym, wykorzystują w obejściu przede
wszystkim pracę własnych rąk, wodę grzeją na opalanej drzewem kuchni, a jako
źródła światła używają lamp naftowych. Także wystrój chałupy (zwłaszcza ręcznie
malowany w kwiatowy wzór piec, na którym wylegują się koty) sugeruje, że akcja
serialu rozgrywa się w sielskiej przeszłości, odwołując się do wyobrażenia dawnego
wizerunku polskiej wsi, a nie jej stanu współczesnego. Kolejnym z często spotykanych modeli jest wolnostojący dom poza miastem, pozbawiony jednak charakteru
wiejskiego – na szczególną uwagę zasługuje tutaj (imponujących rozmiarów) dwupiętrowa willa z ogrodem, zamieszkiwana przez Bolka i Lolka27. Codzienne życie
chłopców toczy się w licznych pokojach wyposażonych w techniczne nowinki (radio,
adapter, telewizor), różnokolorowe zestawy mebli segmentowych w tak zwanym Wariancie 100 (z Wyszkowskiej Fabryki Mebli i Urządzeń Wnętrz28) oraz liczne modele
(zwłaszcza samolotów) i bibeloty, eksponowane w meblościankach. Co ciekawe, na
liście pomieszczeń domu znajduje się także oranżeria (!), co pogłębia lokalową przepaść między rysunkowymi braćmi a ich widzami – zwłaszcza w świetle fatalnego
stanu mieszkalnictwa, załamania się gospodarki narodowej i kryzysu społecznego na
przełomie 1979 i 1980 roku29.

W domach z betonu
Mimo cechującej lata 70. wzmożonej migracji polskich rodzin do nowych lokali
na rozwijających się w całym kraju dużych osiedlach mieszkaniowych30, stawianych
w technice tak zwanej wielkiej płyty, wydaje się, iż jedynym rysunkowym bohaterem,
wychowującym się w mieście jest chłopiec z Zaczarowanego Ołówka31. Co ciekawe,
25 Por. A. Stasiak, Wybrane problemy budownictwa mieszkaniowego wsi polskiej [w:] Mieszkalnictwo.
Zagrożenia i szanse rozwoju, red. H. Kulesza, W. Nieciuński, Warszawa 1989, s. 108.
26 Dziwny świat Kota Filemona, reż. L. Kronic et al., Polska 1972‒1974.
27 Przygody Bolka i Lolka, reż. W. Nehrebecki et al., Polska 1972‒1980.
28 Por. My, meble, mieszkanie, oprac. E. i R. Winiarscy, Warszawa 1970, s. 10.
29 Por. W. Nieciuński, Kryzys mieszkalnictwa i kryzys polityki mieszkaniowej [w:] Mieszkalnictwo…, s. 20.
30 Por. J. Wątorski, Wstęp [w:] Mieszkanie i domowe dobra trwałe w konsumpcji rodzin miejskich,
red. J. Wątorski, Wrocław et al. 1987, s. 5.
31 Zaczarowany ołówek, reż. I. Czesny, R. Szymczak, Polska 1964‒1977.
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chociaż przygody jego i jego przyjaciół rozgrywają się w doskonale odbiorcy znanej
niskiej zabudowie wielorodzinnej, animatorzy zdają się nie przestrzegać postanowień obowiązujących wówczas normatywów mieszkaniowych, określonych w zarządzeniach Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska32. Nawet animki
z bloków dysponowały znacznie większą przestrzenią niż ta, która przysługiwała ich
widzom („w wyniku występujących w latach 1961‒1965 tendencji do uzyskiwania
oszczędności za wszelką cenę” przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu wynosiła zaledwie 39,5 m2)33. Jak jednak wspomniałem, bohaterów „miejskich” była zaledwie
garstka: poza polskim przedstawicielem warto wspomnieć jeszcze o Zającu z radzieckiej kreskówki Nu, pogodi! 34, właścicielu przestronnego apartamentu na czwartym
piętrze nowego wieżowca. Wieloletnia awersja Wilka do niego narodziła się zresztą
w momencie, gdy Zając, podlewając kwiaty na własnym balkonie, przypadkowo zgasił drapieżnikowi papierosa. Budynek wieżowca jest nie tylko nowoczesny (wyposażony w cichą windę o podwójnych drzwiach), ale także elegancki: gdy w odcinku
W domu techniki Wilk wybiera się do swego antagonisty z grzecznościową wizytą,
z wrażenia podnosi z błyszczącego (!) chodnika przed wejściem wypluty niedopałek.
Interesująca jest również historia Pata i Mata35 z czechosłowackiej serii lalkowej Sąsiedzi36. W pierwszych epizodach cyklu nad wyraz zaradni koledzy mieszkają na dwóch
piętrach bloku z wielkiej płyty (poznają się dzięki pomysłowi Mata na usunięcie
wody z zalanej kuchni: wywiercenie w podłodze dziury na wylot, by spłynęła niżej).
Od odcinka trzydziestego obaj wyprowadzają się z bloku i zajmują dwa stojące obok
siebie piętrowe domki na skraju osiedla (w pobliżu składnicy złomu). W 1999 roku
dokonują kolejnych przenosin: tym razem do domu typu bliźniak (odcinek 51),
dołączając do grona animowanych mieszkańców przedmieść.

Blisko natury
Chociaż znaczna większość kreskówkowych bohaterów żyje na co dzień w budynkach, wiele animków preferuje mniej standardowe mieszkania, począwszy od podziemnych korytarzy (Krecik37) aż po paszczę zaprzyjaźnionego wieloryba (Niewykłe
przypadki Flapjacka38). Zdecydowanie najczęściej wybieranym przez animatorów na
32 Por. J. Dominowski, Nowy standard mieszkaniowy a funkcjonowanie gospodarstw domowych [w:]
Mieszkanie. Analiza socjologiczna, red. E. Kaltenberg-Kwiatkowska, Warszawa 1982, s. 188.
33 H. Skibniewska, Rodzina a mieszkanie, Warszawa 1974, s. 16.
34 Wilk i Zając (Nu, pogodi!), reż. W. Kotionoczkin et al., ZSRR, Rosja 1969‒2005.
35 Posługuję się tutaj imionami bohaterów, przyjętymi dopiero po zmianie nazwy serialu w roku 1989.
36 Sąsiedzi (A je to!), reż. L. Beneš et al., Czechosłowacja, Czechy 1976‒.
37 Krecik (Krtek), reż. Z. Miler, Czechosłowacja, Czechy 1957‒2002.
38 Niezwykłe przypadki Flapjacka (The Marvelous Misadventures of Flapjack), reż. T. Van Orman,
USA – Kanada 2008‒2010.
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Il. 5. Monstrualny domek na
drzewie – baza operacyjna
do walki z tyranią dorosłych
z Kryptonim: Klan Na Drzewie
(© Curious Pictures)

obu kontynentach niekonwencjonalnym rozwiązaniem architektonicznym jest drzewo, oferujące rozmaite warianty osiedlenia. Disnejowskie Gumisie39 na swoją ukrytą
przed ludźmi siedzibę zaadaptowały tunele między korzeniami rozłożystego dębu,
rosnącego nad brzegiem leśnego stawu (rolę dna zbiornika wodnego stanowi świetlik
nad ich salą jadalną). Zamaskowane drewnianymi włazami dziuple służą bohaterom
jako tajne wejścia i chronią je przed wzrokiem intruzów. Skrzaty Żwirek i Muchomorek40 mieszkają w pustym pniaku ze spadziście położonym dachem, stojącym
w gęstwinie nieuczęszczanej przez ludzi polany. Maurycy i Hawranek41 zajmują wydrążone (ale nie obumarłe!) drzewo w Plimplańskim Lesie (ze wstawionymi w korę
oknami i futryną drzwi) – podobnie zresztą jak niektórzy mieszkańcy Stumilowego
Lasu z filmów i serialu42 o Kubusiu Puchatku; inni (Tygrys i Pan Sowa) preferują
chatki wybudowane w koronach drzew.
Bez wątpienia jednak najbardziej kreatywną rysunkową interpretacją domku na
drzewie – kolejnego z ikonicznych symboli przedmieścia – jest ta, na której opiera się
wyjściowy koncept serialu Kryptonim: Klan Na Drzewie43 (polskie tłumaczenie tytułu
jest niedokładne, skupiając się na oddaniu akronimu „KND” z oryginalnej wersji
językowej; Codename: Kids Next Door, czyli dosł. „Dzieciaki z sąsiedztwa” to zarazem
tytuł kreskówki, jak i nazwa organizacji, do której należą jej bohaterowie). W wizji
Toma Warburtona na całym świecie funkcjonuje sekretne stowarzyszenie, zrzeszające dzieci gotowe walczyć z tyranią dorosłych (oraz służącymi jej rówieśnikami).
39
40
41
42

Gumisie (Disney’s Adventures of the Gummi Bears), reż. M. Eisner et al., USA 1985‒1991.
Bajki z mchu i paproci (Pohádky z mechu a kapradí), reż. Z. Smetana, Czechosłowacja 1968‒1972.
Maurycy i Hawranek, reż. W. Gierłowski et al., Polska 1986‒1990.
Nowe przygody Kubusia Puchatka (The New Adventures of Winnie the Pooh), reż. K. Geurs et al., USA
1988‒1991.
43 Kryptonim: Klan Na Drzewie (Codename: Kids Next Door), reż. T. Warburton, USA 2002‒2008.
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Ich bazami operacyjnymi są rozbudowane do gargantuicznych rozmiarów domki na
drzewach, wykonane z odpadowej technologii wroga – zwłaszcza pojazdów i machin
wojennych. Drewniano-stalowe fortece wśród gałęzi, składające się z połączonych ze
sobą modułów, przynależnych konkretnym członkom drużyny służą nie tylko do odpierania i przepuszczania ataków na zagrażające dzieciom siły, ale także jako komfortowa, zindywidualizowana przestrzeń mieszkalno-rekreacyjna. Ponieważ organizacja
działa globalnie, w zależności od szerokości geograficznej bazy KND różnią się szczegółami konstrukcji i lokalizacją drzewa: oddział amerykański mieści się w ogrodzie
domku na przedmieściach, oddział indyjski na polu uprawnym nieopodal Taj Mahal, a rzymski (wyposażony we własny akwedukt!) w sąsiedztwie antycznej świątyni.
Centrum dowodzenia znajduje się na Księżycu – dziecięcy agenci wykorzystali do
stworzenia go nieznane ziemskiej nauce fluorescencyjne drzewo, które wyrosło z kadłuba obcego statku kosmicznego, oraz dryfujące na orbicie fragmenty niesprawnych
wahadłowców i sztucznych satelitów.

Na kołach
Popularne jest także mieszkanie w samochodzie – zwłaszcza w czasie trwającej przez
wiele odcinków podróży. Może to być przestronny i wyposażony w rozmaite wygody
autokar, którym poruszają się w trakcie swojej trasy koncertowej bohaterki Hi Hi Puffy AmiYumi44, nowoczesny camper do długich wakacyjnych wojaży z serialu Ben10 45
czy hipisowski furgon, wykorzystywany przez grupę nastoletnich detektywów (i ich
psa), zwany Wehikułem Tajemnic (Mystery Machine)46. Nie zawsze jednak mieszkanie
w środku lokomocji musi być podyktowane koniecznością i odbywać się wyłącznie
w trakcie dalekiej wyprawy. Grupa czworonożnych bohaterów Łebskiego Harry’ego47,
w oryginalnej wersji językowej określana jako Catillac Cats48 zyskała swój przydomek dzięki znalezionemu na złomowisku kabrioletowi o niezwykłych właściwościach:
mimo fatalnego stanu technicznego auto potrafiło nie tylko jeździć (przynajmniej na
krótkie dystanse), ale także transformować się w łódź motorową, a przede wszystkim –
w niewielki dom na kołach, będący schronieniem dla bezdomnych kotów.

44 Hi Hi Puffy Ami Yumi, reż. D. McGowan et al., USA – Japonia 2004‒2006.
45 Ben10, reż. Man of Action, USA 2005‒2008.
46 Pochodzący z serialu Scooby-Doo, gdzie jesteś? (Scooby-Doo, where are you?), reż. J. Barbera, W. Hanna,
USA 1969‒1970.
47 Łebski Harry (Heathcliff and the Catillac Cats), reż. B. Bianchi i M. Maliani, Francja-USA
1984‒1988.
48 Gra słów – określenie Catillac odnosi się do luksusowej amerykańskiej marki samochodowej Cadillac.

18

Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych

Wnioski
Powodów niezwykłej, liczącej już ponad sześćdziesiąt lat popularności przedmieść
wśród twórców animacji (nie tylko tej ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ suburbia są stałym elementem także seriali kanadyjskich, europejskich i azjatyckich) może
być kilka. Podstawowym jest automatyczne ograniczenie prezentowanych przestrzeni
i postaci. Suburbia to miejsce zarazem otwarte i zamknięte, oferujące bohaterom
z jednej strony teoretycznie nieskończone możliwości rozpoczęcia kolejnej przygody (między innymi przez częstą bliskość przyrody, miejsc nieuczęszczanych czy
wręcz odludnych), z drugiej – gwałtownie zmniejsza liczbę różnorodnych lokacji
(co z pragmatycznego punktu widzenia umożliwia oszczędności w procesie produkcyjnym przez chociażby zminimalizowanie liczby teł). Rzędy jednakowych domów
mogą ciągnąć się po horyzont, czasem nawet pozbawione miasta, do którego przecież
z samej swej istoty powinny przynależeć. Widza nie dziwi ograniczony ruch pieszy
i puste, ciche ulice. Poruszający się po nich bohater może spotykać wyłącznie postaci
istotne dla przebiegu narracji (czego przykładem jest serial Ed, Edd i Eddy49, w którym poza tytułowymi chłopcami, ich rodzeństwem i równieśnikami nie pojawia się
nigdy żadna dorosła osoba). Drugim z powodów jest większa swoboda, na jaką pozwala umieszczenie akcji w domu wolnostojącym. Oferuje on znacznie większą liczbę
pomieszczeń niż mieszkanie w budynku wielorodzinnym, dodatkowo dając możliwość nieograniczonego ich zwielokrotniania i zmian układu. W domu (i przylegającym do niego ogrodzie) może kryć się wszystko: ukryte pokoje, podziemne pieczary
czy tajne laboratoria. Można go bezkarnie wysadzać w powietrze, przebudowywać,
wystrzeliwać w kosmos i rozbierać na części bez naruszania przestrzeni sąsiadów. To
tu kryje się prawdziwy potencjał przygodowy.
Nie możemy jednak zapomnieć o innej istotnej funkcji rysunkowego domu na
przedmieściach: eskapistycznej. W przypadku kreskówek bloku wschodniego wydaje się ona oczywista – w obliczu nieustannych trudności mieszkaniowych, ciasnoty
lokali i niskiego poziomu technik budowlanych cieszące się ogromnymi, wolnostojącymi i w pełni wyposażonymi domostwami Animki wyrażały niedoścignione marzenia mas. W przypadku USA sprawa staje się bardziej złożona. „Przeprowadzka”
po II wojnie światowej miała miejsce w okresie gospodarczej hossy, gdy przestronne
lokum zdawało się przeciętnemu Amerykaninowi dostępne na wyciągnięcie ręki. Jednak powiększające się w kolejnych dekadach rozwarstwienie ekonomiczne50 obywateli
sprawiło, że wizja zamieszkania na spokojnych, zielonych i pełnych ludzkiej życzliwości suburbiach poczęła się gwałtownie oddalać (zwłaszcza po kryzysie na rynku
49 Ed, Edd i Eddy (Ed, Edd n Eddy), reż. D. Antonucci, USA – Kanada 1999‒2009.
50 Por. Michałek K., op. cit., s. 376.
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kredytów hipotecznych w 2007 roku), wchodząc w skład mitu amerykańskiego snu.
Starsze pokolenia animatorów dostosowywały miejsce akcji do własnej codzienności,
młodsze – korzystały z tradycji, która dla widzów zdążyła już przerodzić się w jedynie piękny sen o własnych czterech ścianach. Mimo upadku etosu przedmieść i kolejnych faz ruchów migracyjnych w obrębie wsi i aglomeracji miejskich kreskówki
przestały reagować na aktualny stan rzeczy, zostając bezpiecznie na sprawdzonym
gruncie. Szanse na zmianę sytuacji są niewielkie – dom jednorodzinny, nawet niewielkich rozmiarów, wciąż oferuje największą twórczą swobodę i ta zaleta przyczynia
się do jego rysunkowej wiecznotrwałości.
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Kto jest panem we własnym domu? Lacanowska
interpretacja Incepcji Christophera Nolana

Wprowadzenie
Do sięgnięcia po narzędzia psychoanalizy przy omawianiu filmu Christophera Nolana Incepcja1 (2010 r.) skłania zarówno tematyka dzieła – z jakiej bowiem strony
podchodzić miałoby się do tekstu kultury, którego głównym tematem są sny, jeśli
nie drogą wypracowaną przez analizatorów marzeń sennych? – jak i dość czytelne
wskazówki samego reżysera, który teorię Freuda i jego następców wskazywał niejednokrotnie jako jedną ze swoich inspiracji2. Należy przy tym podkreślić, że interpretacje Incepcji3 wykorzystujące klucz psychoanalityczny opierają się głównie na myśli
1
2

3

Incepcja, scen. i reż. Ch. Nolan, Wielka Brytania/USA 2010. W rolach głównych wystąpili m. in.:
Leonardo DiCaprio (jako Dominick Cobb), Ellen Page (jako Ariadne), Marion Cotillard (jako
Mallorie Cobb), Cillian Murphy (Robert Fischer).
Wprawdzie w jednym z wywiadów Nolan na pytanie „So who do you read in preparation to make
a movie like this? Freud? Philip K. Dick?” odpowiada „Probably Borges” (A Man and His Dream:
Christopher Nolan and ‘Inception’, wyw. przepr. D. Itzkoff [on-line:] https://artsbeat.blogs.nytimes.
com/2010/06/30/a-man-and-his-dream-christopher-nolan-and-inception/ [20.02.2017]), jednakże
nawiązania do koncepcji Freuda pojawiają się licznie w innych wypowiedziach reżysera (por. szczególnie Dream Work, wyw. przepr. A. Taubin, „Film Comment” 2010, No. 4); o tych inspiracjach ujawniających się podczas pracy nad Incepcją wspomina też np. Leonardo DiCaprio (por. np. Interview:
Leonardo DiCaprio talks about Inception and Hoover, wyw. przepr. C. Haddon [on-line:] http://www.
mtv.com/news/2764231/interview-leonardo-dicaprio-talks-inception-and-hoover/ [20.02.2017]).
A także innych filmów Nolana, na czele chyba z trylogią o Batmanie, którą często analizuje się
w oparciu o Freudowski model aparatu psychicznego (por. np. J. Glimer, The Masked Menace. Ideology, „Unbecoming”, and the Emergence of the Id Monster in Christopher Nolan’s Dark Knight Trilogy,
„Undergraduate Honors Theses” 2013, nr 358 [on-line:] http://scholar.colorado.edu/honr_theses/358/ [25.03.2017]; E. Drouillard, Freud’s Super-Ego and Nolan’s The Dark Knight [on-line:]
https://edrouillard.wordpress.com/2015/11/05/freuds-super-ego-and-nolans-the-dark-knight/
[25.03.2017]; G. N. Afni, Masculinity and power reflected in Christoper Nolan’s Batman The Dark
Knight rises movie (2012); A psychoanalytic approach, Surakarta 2013 [on-line:] http://eprints.ums.
ac.id/26620/24/JOURNAL.pdf [25.03.2017]).
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Zygmunta Freuda4. Szczególne ukierunkowanie na „zbadanie i zrozumienie”5 snu
pojmowanego jako „dzieło i pewnego rodzaju wypowiedzenie się śniącego”6 czyni ją
szczególnie kuszącym narzędziem badawczym, jednak ograniczenie się tylko do niej
wydaje się podejściem upraszczającym. Prowadzić ono może także do nieco trywializującego stwierdzenia, że film Nolana da się z powodzeniem całkowicie rozpracować,
analizując po prostu arsenał symboli umieszczonych w nim celowo przez reżysera
z wykorzystaniem swoistego psychoanalitycznego sennika. Zaproponowana w niniejszym tekście perspektywa stanowi pewien eksperyment myślowy: analiza będzie
miała na celu przyłożenie do Incepcji również innych narzędzi psychoanalitycznych,
opracowywanych i wykorzystywanych przez kontynuatorów myśli Freuda, a w szczególności kategorii zaczerpniętych z filozofii Jacques’a Lacana.
Francuski badacz, głosząc konsekwentnie formułę „powrotu do Freuda”, z jednej
strony faktycznie wraca do pism ojca psychoanalizy i wyczytuje z nich zupełnie nowe,
niedostrzegane wcześniej treści, z drugiej natomiast – odwraca wiele aspektów klasycznej teorii psychoanalitycznej, konstruując własną, spójną koncepcję, znajdującą
zastosowanie w odniesieniu do różnych tekstów kultury. Do szczególnie zajmujących
Lacana tematów należy niewątpliwie kwestia podmiotowości. Podążając za Freudowską formułą „»ja« nie jest panem we własnym domu”7, rozważa na nowo zagadnienia
samoświadomość i autonomię podmiotu, przyczyniając się do tego, że, jak zauważa
Marek Drwięga, „paradygmat, który przyjmuje za podstawę formułę »ja myślę« określającą człowieka, zostaje poddany radykalnej i krytycznej próbie psychoanalizy”8.
Spojrzenie na Incepcję z perspektywy filozofii Lacana wydaje się uprawnione –
i kuszące – właśnie z uwagi na to szczególne zainteresowanie odartą z autonomiczności pozycją podmiotu. Jednym z głównych wątków dzieła Nolana jest bowiem
niepokój związany z tym, że istotnie człowiek jest bezustannie zagrożony przez
chcących naruszyć jego wewnętrzną integralność i niezależność obcych – innych,
4

5
6
7
8
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Można wskazać liczne prace na ten temat; na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza tekst M. Fishera,
The Lost Unconscious: Delusions and Dreams in Inception, „Film Quart” 2011, No. 3. Interesujące są
także fanowskie analizy podnoszące związki Incepcji z psychoanalizą w ujęciu C. G. Junga, jednak
skupiają się one głównie na wątku nieświadomości zbiorowej i nawiązaniach o charakterze stricte aluzyjnym (wskazuje się między innymi na fakt, że Dominick Cobb dzieli nazwisko ze Stanleyem Cobbem, amerykańskim neurobiologiem i psychiatrą popularyzującym myśl Junga w USA, a także na to,
że labirynt narysowany przez Ariadne przypomina mandalę; por. np. vaughanbell, The labyrinth of
Inception [on-line:] https://mindhacks.com/2010/09/05/the-labyrinth-of-inception/ [21.02.2017].
S. Freud, Wstęp do psychoanalizy, tłum. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki, Warszawa 1957, s. 118.
Ibidem, s. 84.
S. Freud, Związanie z urazem. Nieświadome [w:] idem, Wstęp do psychoanalizy, tłum. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki, Kęty 2010, s. 188.
M. Drwięga, Wszystko to dzieje się na innej scenie. Podmiotowość w psychoanalizie Jacques’a Lacana
i kwestia odpowiedzialności oraz motywów działania, „Anthropos” 2012, nr 18‒19, s. 128 [on-line:]
http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos10/texty/drwiega.htm [21.02.2017].
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potrafiących wtargnąć do cudzego snu w celu uzyskania jakiejś (często finansowej
lub szerzej: biznesowej) korzyści. Główny bohater filmu, Dominick Cobb, nie tylko
jest takim „obcym” – złodziejem cudzych sekretów, naruszającym prywatność swoich
ofiar poprzez wykradanie ich pilnie strzeżonych na jawie tajemnic – ale może także
zaszkodzić autonomii śniących, pozostawiając w najgłębszych warstwach ich umysłów idee rozprzestrzeniające się potem na podobieństwo wirusów. W obliczu takiej
możliwości nie ma mowy o całkowitej autonomii podmiotu: jak przekonuje fabuła
filmu, w każdym można zaszczepić – czasem tragiczną w skutkach – myśl, która kierować będzie jego działaniami.

Budowanie przestrzeni, budowanie relacji, budowanie rzeczywistości
Szczególną rolę w procesie współdzielonego śnienia oraz incepcji odgrywają architekci snów: osoby mogące ukształtować przestrzeń snu tak, żeby maksymalnie ją uwiarygodnić, a przy tym ułatwić przeprowadzenie całej operacji. Bardzo istotna jest tu
właśnie kategoria p r z e s t r z e n i – projektowanie snu to projektowanie krajobrazu,
miasta, budynku lub pokoju, który może przez obiekt/ofiarę zostać uznany za szeroko rozumianą p r z e s t r z e ń domową, a więc oswojoną. Nawet drobne nieścisłości
między wykreowaną scenerią snu a rzeczywistością, takie jak chociażby inny materiał,
z którego wykonany jest dywan, mogą spowodować zorientowanie się ofiary, że śni,
a w konsekwencji doprowadzić do niepowodzenia misji.
Początkowa część Incepcji, w której Cobb, poszukując osoby do wykonania swojego ostatniego zlecenia, zaczyna współpracować ze studentką Ariadne i uczy ją zasad budowania snów, mówi widzowi sporo o charakterze relacji między śniącym-architektem a śniącym-obiektem. Pierwszy z nich, jak już zaznaczono, odpowiada za
kształt sennej wizji, tworząc scenografię, którą ten drugi wypełnia treścią swojej podświadomości, zaludniając wytworzoną przez architekta przestrzeń. Celem tego aktu
współtworzenia snu – i współśnienia – jest skomunikowanie się z podświadomością
ofiary, o czym wprost mówi Cobb, nazywając to nawet dokładnie „rozmową”9. Takie ujęcie skłania do postrzegania tej relacji jako analogicznej do zależności między
analizującym a analizowanym. Za taką interpretacją przemawia również opór, jaki
może przejawiać podświadomość obiektu, gdy czuje, że to ktoś inny kreuje rzeczywistość snu. Reakcja przechodniów, będących projekcjami tej podświadomości, którzy

9

„That’s one way we get at a subject’s thoughts-his mind creates the people, so we can literally talk
to his subconscious” – Inception by Christopher Nolan. Shooting script, s. 34 [on-line:] http://www.
pages.drexel.edu/~ina22/splaylib/Screenplay-Inception.pdf [20.03.2017]. Wszystkie cytaty z filmu umieszczone w niniejszym tekście przytaczane są za scenopisem, fragmenty w języku polskim
w tłum. moim – M. B.

25

Marta Błaszkowska

najpierw podejrzliwie patrzą na intruza, by potem okazywać mu jawną już agresję10,
odpowiada temu, o czym pisze Lacan w kontekście pracy z pacjentem:
W tym właśnie momencie zaczynamy zauważać […], że podmiot stawia opór i że ten opór nie jest
jakąś zwykłą intercją przeciwstawianą ruchowi terapeutycznemu, tak jak w fizyce można by rzec, że
masa opiera się wszelkiemu przyspieszeniu. Opór ten ustanawia pewien związek, który przeciwstawia się jako taki, jako działanie ludzkie, działaniu terapeuty […]11.

Należy jednak podkreślić, że opór ten nie jest zdaniem Lacana skierowany ani wobec
osoby terapeuty, ani nawet wobec samego procesu terapii; jego powodem jest alienacja „ja” [moi12] i z tego względu stanowi on niemożliwy do uniknięcia moment każdego procesu terapeutycznego13. Jest także uwzględniony w zaproponowanym przez
francuskiego psychoanalityka umownym modelu przebiegu analizy. Przyjrzenie się
temu modelowi pozwala zresztą zauważyć więcej zbieżności pomiędzy nim a elementami filmu Nolana – w szczególności procesami psychicznymi głównego bohatera
Incepcji i jego zmarłej żony, Mal, która powraca w sennych wizjach. Ustawienie Mal
i Cobba w pozycji pacjentów przy równoczesnym, wspomnianym już wyżej, potraktowaniu przedstawionych w Incepcji snów jako analogii terapii pozwala zastosować schemat Lacana z dużą dokładnością. Trzy pierwsze punkty to kolejno: faza
rS14, moment, kiedy podmiot spotyka się z analitykiem stanowiącym w tym wypadku symbol wszechmocy i będącym autorytetem, „depozytariuszem protokołu jego
10 „Why are they looking at me?”, pyta Ariadne, a w odpowiedzi Cobb wyjaśnia: „Because you’re
changing things. My subconscious feels that someone else is creating the world. The more you
change things, the quicker the projections converge on you”.
11 J. Lacan, Imiona-Ojca, tłum. R. Carrabino et al., Warszawa 2013, s. 32.
12 Lacan rozróżnia wyraźnie moi i je: to pierwsze należy postrzegać jako sumę wyobrażeniowych identyfikacji podmiotu – por. ibidem, przyp. tłum.
13 Podmiot z jednej strony w przebiegu terapii uświadamia sobie własne wewnętrzne rozbicie i nieprzystawalność rejestru wyobrażeniowego do symbolicznego (podstawowego dla interakcji społecznych),
z drugiej natomiast, zgodnie z Lacanowską koncepcją innego (oznaczanego jako a) traktuje terapeutę
poniekąd jako swoje alter ego, co skutkuje rywalizacją – „Ja [moi] […] nie może zatem odnaleźć się
inaczej, jak tylko anulując alter ego ja. Tu rozwija się ów wymiar, zasadniczo różny od agresji, który nazywamy odtąd agresywnością” – ibidem, s. 33. Kwestię tę podsumowuje następująco: „Czy nie chodzi
o frustrację immanentnie związaną z samym dyskursem podmiotu? Czy podmiot nie wikła się tutaj
w coraz większe wywłaszczenie z tego bycia sobą samym, co w końcu […] prowadzi do przyznania
się, że to bycie zawsze było tylko jego tworem w wyobraźni […]. Albowiem w pracy, którą poświęcił
rekonstrukcji tego tworu dla innego, odnajduje zasadniczą alienację, która kazała mu budować go jako
innego i zawsze skazywała na wykradzenie przez innego” – J. Lacan, Funkcja i pole mowy i mówienia
w psychoanalizie. Referat wygłoszony na kongresie rzymskim 26‒27 września 1953 w Instituto di psicologia della università di Roma, tłum. B. Gorczyca, W. Grajewski, Warszawa 1996, ss. 26‒27.
14 Lacan używa tych właśnie oznaczeń literowych; wielkie litery R, S oraz I odnoszą się do trzech
porządków – odpowiednio Realnego, Symbolicznego oraz Wyobrażeniowego – natomiast małe są
(przy pewnej dozie uogólnienia) wykorzystywane do oznaczenia procesów realizacji (r), symbolizacji (s) oraz wyobrażania (imaginacji; i).
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dyskursu, punktem odniesienia jego ścisłości”15, faza rI – „realizacja obrazu”16 oraz
faza iI – „pochwycenie obrazu, będące zasadniczo konstytutywne dla wszelkiej relacji
wyobrażeniowej”17. Etapy te, opisywane przez Lacana dość mgliście (sam podsumowuje on ten fragment rozważań stwierdzeniem „Umieszczam to na razie w pewnym
kółku”18), obejmują zasadniczo proces ustanowienia relacji pomiędzy analitykiem
i analizowanym, a także wykształcenie pewnej przestrzeni, w której – wobec terapeuty, stanowiącego manifestację Symbolicznego – ujawnia się kształt obrazów pochodzących z rejestru wyobrażeniowego. W zaprezentowanym w Incepcji akcie wspólnego śnienia odpowiednikiem tych trzech faz będzie ustanowienie i zapełnienie świata
snu: architekt kształtuje przestrzeń marzenia sennego, nad którą ma symboliczną
władzę, obiekt zapełnia tę przestrzeń obrazami wykreowanymi przez swoją podświadomość, wypływającymi z rejestru wyobrażeniowego, dzięki czemu zostaje nawiązana relacja i tworzy się przestrzeń umożliwiająca dalsze działania.
Kolejny opisywany przez Lacana etap, faza iR, stanowi punkt „oporu, przeniesienia negatywnego, czy nawet – ostatecznie – urojenia”19; dochodzi w jej obrębie do
przekształcenia tego, co pozostawało w obrębie Wyobrażeniowego (I), w to, co przynależy do Realnego (R)20 – stąd właśnie kategoria urojenia, adekwatna w momencie,
kiedy wcześniejsze obrazy zaczynają być postrzegane jako element prawdziwej rzeczywistości, „świata nieludzkiego”21, wszechogarniającego i wymykającego się symbolizacji. Punktem dojścia jest zresztą właśnie symbolizacja – a raczej jej próba, podejmowana w fazie iS, „wyobrażania symbolu”22, gdzie kończy się, zdaniem Lacana,
faza wyobrażeniowa i gdzie analityk zmuszony jest podjąć grę prowadzoną przez podmiot. Etap ten prowadzi następnie do objaśniania symptomu23 przez interpretację
15
16
17
18
19
20

J. Lacan, Funkcja i pole…, s. 137.
Idem, Imiona-Ojca…, s. 42.
Ibidem.
Ibidem, s. 43.
Ibidem.
Lacan w dyskusji po wygłoszonym w 1953 r. referacie Symboliczne, wyobrażeniowe i realne stwierdza, że Realne „w doświadczeniu analitycznym, dla podmiotu, jest to zawsze zderzenie się z czymś,
na przykład z milczeniem analityka” – ibidem, s. 48; innym razem mówi: „Jest […] jasne, że wstrzemięźliwość analityka, jego odmowa odpowiedzi jest elementem rzeczywistości w analizie” – J. Lacan, Funkcja i pole…, s. 130.
21 J. Lacan, The Seminar: Book I. Freud’s Papers on Technique 1953‒1954, transl. J. Forrester, New
York – London 1991, s. 68.
22 J. Lacan, Imiona-Ojca…, s. 43.
23 „Symptom jest znaczącym (signifiant) powiązanym w łańcuch z innymi znaczącymi, znaczącym
tego, co znaczone (signifié) wyparte ze świadomości podmiotu” – M. Drwięga, op. cit., s. 137.
Symptom jest więc dla Lacana swoistą manifestacją nieświadomości, pewnym rodzajem niepokoju, który pochodzi z Realnego, jest po części wyobrażeniowy, a manifestuje się w Symbolicznym.
Później Lacan wprowadza dodatkowo pojęcie sinthome na oznaczenie czegoś wykraczającego poza
sens i poza wyobrażenie, związanego nierozerwalnie z jouissance, rozkoszą. Więcej na ten temat: por.
J. Lacan, Le séminaire livre XXIII. Le sinthome, Paris 2005.
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(fazy sS i sI), a ostatecznie do momentu „uznania swojej własnej rzeczywistości, innymi słowy: swego własnego pragnienia”24 poprzez jego symbolizowanie.
Jednak, jak podkreśla teoretyk, w tak opisanym procesie analitycznym może dojść
do pęknięcia. Nieudana analiza, będąca skutkiem tendencji psychotycznych podmiotu, zostaje przerwana na etapie iR – Realne nie zostaje poddane próbie ujęcia
w postaci symbolu, nie może więc dojść do interpretacji; w związku z tym analiza nie
postępuje dalej i w konsekwencji niemożliwe jest osiągniecie ostatecznego jej celu:
uznania własnej rzeczywistości. Wyraźne podobieństwa do takiej sytuacji wykazuje
historia Mal; bohaterka, współpracująca z mężem i pomagająca mu opracować możliwość nie tylko wspólnego śnienia, zostaje potem ofiarą incepcji. Jeżeli pozostać przy
porównaniu do analizy: Mal z powodzeniem przechodzi pierwsze fazy procesu terapii – wchodzi w świat snu (i to snu wielopiętrowego), zaludnia go projekcjami swojej
podświadomości, z powodzeniem nawiązuje relację z analitykiem-Cobbem, współkreując przestrzeń realizacji własnego rejestru wyobrażeniowego. Problem pojawia
się wtedy, gdy na skutek zagłębiania się coraz bardziej w kolejne poziomy snu para
trafia do Limbo – miejsca dominacji „surowej, nieskończonej podświadomości”. Mal
stopniowo zaczyna postrzegać ten świat najgłębszego, czysto podświadomościowego
snu jako świat realny, a Dom, próbując temu przeciwdziałać, zaszczepia w jej umyśle
ideę, że otaczająca ją rzeczywistość jest nieprawdziwa. Skutkuje to jednak tragedią,
gdy ta myśl zaczyna dominować w życiu Mal również po powrocie do świata jawy:
COBB
To było trudne. Na początku wydawało się, że z Mal wszystko w porządku. Ale powoli zacząłem
zauważać, że dzieje się coś złego. W końcu to przyznała. Ta idea nią zawładnęła. Ta prosta, mała
idea wszystko zmieniła…
ARIADNE
Co to było?
COBB
Myśl, że nasz świat nie jest prawdziwy. Nieważne, co robiłem ani co mówiłem, ona była przekonana, że wciąż jesteśmy we śnie. I że musimy się obudzić… […] Wierzyła, że dzieci, które widzimy,
nie są prawdziwe. Że nasze rzeczywiste dzieci czekają. Gdzieś wyżej…

Mal popełnia w końcu samobójstwo – faza iR, zmiana wyobrażeniowego obrazu
w element Realnego stanowi tu punkt ostateczny, po którym nie następuje już nic
innego. Mimo starań Cobba nie dochodzi do próby symbolizacji ani do końcowego
uznania rzeczywistości – przeciwnie, dramatyczna śmierć stanowi dowód tego, jak głęboko ta rzeczywistość jest przez bohaterkę negowana. Mal jawi się w tym kontekście
jako podmiot psychotyczny. Również Cobb do pewnego momentu filmu wydaje się
nie kontynuować metaforycznej analizy i pozostawać wciąż w fazie wyobrażeniowej:
24 Ibidem, s. 44.
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powracający do niego w snach obraz Mal, która – zupełnie jak żyjący człowiek –
przeciwstawia mu się, utrudnia mu działanie i żąda uznania tego, w co wierzyła przed
śmiercią jest przecież manifestacją działania Wyobrażeniowego, stanowi wyraz dominacji obrazów, które przechodzą w rejestr Realnego, niemożliwego do kontrolowania. Jak jednak okazuje się później, Cobb jest zdolny do przejścia kolejnych etapów
analizy. Ostatecznym dowodem na to zdaje się zakończenie filmu – scena z totemem
Cobba, bączkiem25, który w świecie snu kręci się nieprzerwanie, zaś na jawie, zgodnie
z prawami fizyki, po chwili upada. Incepcja kończy się niedopowiedzeniem – cięcie
następuje w momencie, gdy bączek jeszcze się kręci; widz nie ma więc pewności,
co stanie się za chwilę i czy główny bohater ostatecznie mógł na jawie powrócić do
swoich dzieci, czy jest to tylko jeden z jego snów. Odpowiedzi na wątpliwości fanów,
którzy obudowali zakończenie teoriami spiskowymi, udzielił w końcu sam reżyser,
oznajmiając, że tak naprawdę kwestia ta nie ma żadnego znaczenia – najważniejsze,
że Cobb spotkał się z bliskimi, do których pragnął powrócić, i że on sam uznaje
to za rzeczywiste i wystarczające26. To wykładnia bardzo w duchu stwierdzeń Lacana, wprost mówiącego o istniejącej na końcu dobrze przeprowadzonej analizy fazie
rR27, w której podmiot już akceptuje swoją rzeczywistość, a i analityk musi uznać, że
„w sumie wszystkie rzeczywistości są równoważne, że wszystkie są rzeczywistościami.
[…] Wszystko, co realne, jest racjonalne i odwrotnie”28. Nie jest więc istotne, czy
ukazany w ostatnich scenach filmu szczęśliwy dom Cobba istnieje na jawie, czy tylko
na którymś z poziomów snu – znaczenie ma tylko fakt, że jest to przestrzeń, którą on
sam postrzega jako punkt dojścia i swoją własną rzeczywistość.

„Nieświadome jest w swej istocie ustrukturyzowane”29
Podejmowane przez fanów próby wizualnego przedstawienia poziomów snu ukazanych w głównym wątku Incepcji skutkują często tworzeniem schematów o kształtach przypominających lej, odwróconą piramidę czy koncentryczne okręgi30. To nie
25 Według wielu fanów rzeczywistym totemem Cobba była obrączka – bączek należał bowiem pierwotnie do Mal, a podobno każdy totem przypisany jest do swojego właściciela i nie może służyć
nikomu innemu. Pomijam ten wątek, bowiem nie ma on większego znaczenia dla omawianego
wątku, zakończenie ma bowiem charakter symboliczny.
26 Por. np. Christopher Nolan on Inception’s mind-boggling real ending [on-line:] http://www.telegraph.
co.uk/film/inception/christopher-nolan-reveals-ending/ [21.03.2017] („He didn’t really care anymore, and that makes a statement: perhaps, all levels of reality are valid”).
27 Przy czym, jak podkreśla Lacan, kolejnym potencjalnym punktem jest powrót do rS, gdyż „jedna
analiza może obejmować szereg takich cykli” – J. Lacan, Imiona-Ojca…, s. 44.
28 Ibidem, s. 45.
29 J. Lacan, Seminarium III. Psychozy, tłum. J. Waga, Warszawa 2014, s. 219.
30 Por. np. 10 Mind Blowing Inception Infographics [on-line:] http://neomam.com/blog/10-mind-blowing-inception-infographics/ [21.03.2017].
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przypadek: faktycznie przestrzeń współdzielonego snu jest ustrukturyzowana w taki
sposób, że zdaje się stopniowo zawężać i zacieśniać. Charakter tego procesu jest jednak raczej mentalny niż fizyczny – obiektywnie nie ma różnicy między wielkością
miasta z pierwszego poziomu a rozmiarem górzystego, śnieżnego terenu, na którym
znajduje się forteca z piętra poprzedzającego sen Cobba. Jednak nie ulega wątpliwości, że choć przestrzeń operacyjna pozostaje wciąż duża, to każdy kolejny poziom powoduje powolne koncentrowanie się wokół tego jej punktu, który podświadomość
ofiary (Fishera) uznaje za najbezpieczniejszy – zgodnie z założeniem, że gdy podświadomości obiektu zostanie zaprezentowane miejsce wystarczająco godne zaufania,
przyjmie je ono jako depozyt najistotniejszych treści. Ten punkt sennej przestrzeni,
w przypadku Fishera reprezentowany przez sejf w jednym z pomieszczeń górskiej
fortecy, to najbardziej intymne, własne terytorium podmiotu, jego przestrzeń prawdziwie domowa, najbliższa. Ma ona też silny związek z dzieciństwem: nie bez powodu bohater w skrytce znajduje między innymi swój wiatraczek, z którym pozował do
zdjęcia z ojcem. Podobnie jest w przypadku Mal, w której podświadomości tym najistotniejszym miejscem jest domek dla lalek31, ukryty zresztą w domu wzorowanym
na jej rodzinnym – to aż podwójne podkreślenie kulturowo umotywowanego skojarzenia przestrzeni domowej z bezpieczeństwem i intymnością. Dom, mieszkanie,
sypialnia, pokój bliskiej osoby – każdorazowo to właśnie tego rodzaju przestrzeń staje
się punktem centralnym. Cały proces współdzielonego śnienia ma na celu zbudowanie struktury zawierającej takie właśnie centrum, zmuszającej do krążenia wokół
niego i powolnego zbliżania się doń. Co więcej, aspekt ten podkreślany jest jeszcze
mocniej przez kontrast. Przestrzeń otaczająca punkt centralny jest bowiem zazwyczaj
obca i pozbawiona intymności – może to być chociażby miasto pełne przypadkowych przechodniów spieszących się do własnych spraw – a w najgorszym wypadku
wręcz wroga – jak śnieżne, mroźne góry; tym cieplejszy i bezpieczniejszy wydaje się
więc dobrze znany dom czy pokój.
Ale absolutne centrum tej sennej struktury stanowi nawet nie sama przestrzeń
domowa, a właśnie sejf albo skrytka, depozyt, w którym podświadomość podmiotu
umieszcza najważniejsze dla siebie treści i do którego można podrzucić zaraźliwą
ideę. Punkt ten pod wieloma względami przypomina Freudowski pępek snu, „pewne miejsce w mroku […], [gdzie] bierze początek kłąb myśli, który opiera się rozwikłaniu”32. Przede wszystkim to właśnie on zostaje najgłębiej ukryty, przysłonięty
efektami mozolnej pracy podświadomości33, pragnącej zataić fakt, że tam właśnie
31 Domek dla lalek może być zresztą odczytywany również w kluczu psychoanalizy Junga – jako metafora organizacji aparatu psychicznego człowieka.
32 S. Freud, Objaśnianie marzeń sennych, tłum. R. Reszke, Warszawa 2006, s. 443.
33 Fakt, że podświadomość ofiary broni się coraz bardziej na każdym kolejnym poziomie snu, podkreśla wprost Arthur, mówiąc: „What about his security? It’s going to get worse as we go deeper”.
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znajduje się to, co najistotniejsze. Co więcej, kiedy sen się kończy, podmiot może jedynie nieudolnie przypominać sobie tę prawdziwą, wymykającą się rozumieniu treść,
której dotknął, zbliżając się do pępka snu, mając przy tym świadomość, że „ulatnia
się coś bardzo ważnego”34; również ofiary incepcji po obudzeniu nie wiedzą, skąd
wzięła się idea, która powstała w ich głowach – nie potrafią dostrzec jej autora, nie
postrzegają jej również jako obcej, a właśnie jako wypływającą wprost z tego niepojmowalnego do końca centrum. Na przykładzie Fishera da się również zaobserwować
inną kwestię związaną z pępkiem snu, wskazywaną już przez Freuda, a podkreślaną
potem wielokrotnie przez Lacana: że to „miejsce w mroku” stanowi „właściwe miejsce pragnienia”35. Bohater w centrum swojego snu widzi umierającego ojca, w sejfie
znajduje zaś wspomniany już dziecinny wiatraczek – prawdziwe pragnienie związane
jest tu ewidentnie z potrzebą zdrowej relacji z ojcem, który dla Fishera stanowi jawną
manifestację Wielkiego Innego, który patrzy i ocenia jego działania. To zresztą również zgodne z Lacanowską koncepcją ojca jako tego, kto uosabia prawo i porządek36.
Przestrzeń snu w Incepcji może być więc przyrównana do zwężającego się leja, spirali z centralnym punktem w miejscu rozumianego za Freudem pępka snu; podążanie
w głąb kolejnych poziomów marzenia sennego powoduje stopniowe zbliżanie się do
tego centrum. Z drugiej jednak strony nie ulega wątpliwości, że najgłębszy z poziomów, Limbo, określane przez bohaterów jako sfera czystej, nieokiełznanej podświadomości, to przestrzeń sprawiająca – przynajmniej na pierwszy rzut oka – wrażenie
nieskończonej. Świadczy o tym chociażby fakt, że jej granicę stanowi morze, ciągnące
się aż po horyzont. Mal i Cobb w Limbo budują cały własny świat; widać tam nie
tylko plażę, ale też ogromne miasto, ciągi budynków i nieskończenie długie ulice.
Przestrzeń snu, królestwo podświadomości, jest więc z jednej strony skupiona wokół
punktu centralnego, z drugiej zaś bezgranicznie niemal szeroka. Próba jej strukturyzacji – zabudowania – skutkuje jednak wyłącznie stworzeniem czegoś na kształt
labiryntu, otaczającej skrywane uparcie centrum plątaniny uliczek, budowli, mostów
bez początku i końca. Jest w tym obrazie cień boleśnie czytelnej metafory kondycji
podmiotu, który, gdy próbuje okiełznać podświadomość i nadać jej kształt, skazany
jest jedynie na poruszanie się po omacku w zawikłanej sieci znaczących, składających
się na Symboliczne.

34 A. Lipszyc, Imię jako pępek snu, czyli jak odzyskać rzeczy, których nigdy nie mieliśmy, „Teksty Drugie”
2016, nr 5, s. 21.
35 Ibidem, s. 20. Por. również: B. Choińska, „Całkowicie uśpiony świat…”. Nowe Lacanowskie interpretacje snów, „Słupskie Studia Filozoficzne” 2012, nr 11, s. 117 [on-line:] http://www.ssf.apsl.edu.pl/
baza/wydawn/ssf11/choinska.pdf [21.03.2017].
36 Por. np. J. Lacan, Écrits: A Selection, tłum. A. Sheridan, London 1977, s. 67.
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Niebezpieczne bezpieczeństwo. Próba podsumowania
Celem każdego śniącego-architekta w Incepcji jest, jak już wspomniano, uczynienie
przestrzeni snu tak realną, żeby śniący-obiekt mógł uznać ją za oswojoną. Za każdym
razem jest to jednak tylko ułuda – i to nie wynikająca wyłącznie z faktu, że współdzielony sen jest zaprojektowanym od początku do końca konstruktem. Psychoanalityczna analiza filmu Nolana ukazuje, że podstawowym zagrożeniem dla jego bohaterów
jest de facto ich własna nieświadomość. Po pierwsze stanowi ona bezustannie obiekt
zainteresowania wrogów, podatny na ich manipulacje i przez cały czas zagrożony
brakiem autonomii. Podmiot u Nolana zdecydowanie nie jest panem we własnym
domu: niezależność to miraż, każda natrętna myśl może się okazać zaszczepiona przez
kogoś innego. Szczególnie ironiczna jest w tym kontekście rola skrytki, stanowiącej
dla podświadomości punkt centralny i główny przedmiot ochrony: sejf czy schowek,
zamiast tylko osłaniać ukryte treści, okazuje się stanowić również miejsce, do którego należy podrzucić zaraźliwą ideę, mogącą doprowadzić nawet – jak w przypadku
Mal – do śmierci podmiotu.
Podstawowym zagrożeniem jest jednak zatarcie się granicy między snem a jawą,
prowadzące do rozumianego po Lacanowsku urojenia, utożsamienia obrazu z rzeczywistością. Unikać takich sytuacji musi nie tylko podmiot, który oporem i obroną
może zareagować – tu ponownie przykład Mal – na fakt, że „to, co nieusymbolizowane, pojawia się w realnym”37. Z realnym ryzykiem zagubienia się w świecie snu
musi liczyć się także śniący-architekt: Cobb przestrzega Ariadne, by nie umieszczała
w projektowanym przez siebie świecie dokładnych kopii miejsc faktycznie istniejących, bo „budowanie snu z własnych wspomnień jest najprostszą drogą, by przestać
odróżniać, co jest rzeczywistością, a co snem”. Nie wystarczy przy tym uświadomienie sobie problemu – główny bohater teoretycznie zdaje sobie przecież sprawę
i z zagrożeń płynących z zanurzania się w zbyt głębokie poziomy snu, i z tego, jak
łatwo można przestać odróżniać jawę od marzenia. Jego reakcją jest jednak próba
odepchnięcia i przemilczenia tego, co trudne; wyraźnie mówią o tym sceny ukazujące, że do hotelowego pokoju, w którym popełniła samobójstwo Mal, w śnie Cobba
dociera się, jadąc windą w dół, jakby w głąb jego podświadomości. Osiągnięcie celu
jest możliwe dopiero wtedy, kiedy nastąpi konfrontacja z tymi wypartymi treściami,
kiedy zostaną one poddane interpretacji i symbolizacji – a i wtedy nie ma pewności,
czy powrót do dzieci faktycznie nastąpił, czy po prostu Cobb pogodził się z taką rzeczywistością, na jaką sam się skazał.
W tym właśnie miejscu pojawia się najistotniejsza chyba – i nie pozbawiona
znamion paradoksu – kwestia: zgodnie z cytowanymi już słowami Nolana to, czy
37 J. Lacan, Seminarium III…, s. 160.
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bohater Incepcji ostatecznie wrócił do rodziny, czy też był to tylko jego sen, nie ma
żadnego znaczenia. Skoro tak, złowroga i niebezpieczna przestrzeń snu zagraża podmiotowi tylko tak długo, dopóki nie jest on w stanie podjąć próby zmierzenia się
z nią, dopóki niejako nie udomowi jej wtórnie. Dopiero wtedy, gdy to nastąpi, w tej
nowo uznanej własnej rzeczywistości będzie możliwe odnalezienie spokoju.
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Kiedy dom zmienia się w pułapkę przynależności.
Negatywne obrazy przestrzeni domowych
w kinie japońskim
Wprowadzenie
Analizując symbolikę domu w kinie japońskim, można zauważyć, że – niezależnie od
gatunku czy stylu wizualnego twórcy – znaczenie przestrzeni domowej jest nierozerwalnie związane z próbami definiowania przynależności jednostki do danego obszaru. Owo przypisanie do miejsca określa status społeczny Japończyka, a także buduje
poczucie bezpieczeństwa, związane z przebywaniem w furusato1 – kolebce rodu. Jak
zauważają Michael Jeremy oraz Michael Ernest Robinson w swoich badaniach nad
symboliką domu w kulturze japońskiej2, niesłabnący wpływ relacji pokrewieństwa,
w jakich pozostaje jednostka, na jej działania, powoduje wytworzenie się silnego
przywiązania do miejsca zajmowanego przez rodzinę3.
Mówiąc o przynależności do domu (rodziny) w kulturze japońskiej, także w wymiarze symbolicznym, warto przywołać koncepcję amae4 („zależność od innych”),
tłumaczącą powody powstania oraz rezultaty omawianego zjawiska. Sama idea,
przytaczana również przez Jeremiego i Robinsona, została opisana po raz pierwszy
w 1971 roku przez Japończyka Takeo Doi. Zdefiniował on znaczenie amae, co stało
1

2
3
4

Por. M. Ivy, Discourses of the Vanishing: Modernity, Phantasm, Japan, Chicago 2010, ss. 103‒108.
Jak zauważa autorka, obraz furusato (故郷) jest konceptem związanym z nostalgią za wyobrażeniem
doskonałego miejsca zamieszkania, definiowanego także jako „kolebka” czy „dom rodzinny”. Wyobrażona tęsknota za furusato w społeczeństwie japońskim wiąże się z poszukiwaniem przeciwwagi
dla industrializacji, mechanizacji oraz makdonaldyzacji życia codziennego. W pełnym rozumieniu
tego terminu furusato przedstawia nostalgię za powrotem na łono tradycyjnej wsi japońskiej, będącej apoteozą kontaktu z naturą, kontemplacji oraz osiągnięcia równowagi wewnętrznej.
Por. M. Jeremy, M. E. Robinson, Ceremony and Symbolism in the Japanese Home, Manchester 1989,
ss. 1‒8.
Por. ibidem.
Amae (甘え). Por. T. Doi, The Anatomy of Dependence, transl. J. Bester, Tokyo 1973, passim.
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się punktem wyjścia dla późniejszych badaczy tematu5. Doi pisał, że zjawisko to
określa tendencję do nieustannego dążenia do wytwarzania dobrych stosunków z bliskimi, co z kolei powoduje upowszechnienie wzajemnej pomocy do tego stopnia, że
powstają nowe obszary przynależności oraz zależności jednostki od innych6. Amae,
nazywane przez Doi „anatomią zależności” (amae no kōzō)7, wychodzi od relacji
dziecko – rodzic, w której to pierwsze zabiega o względy „silniejszego”. Przywołane
zachowanie jest w późniejszym życiu przenoszone przez jednostkę na inne relacje
społeczne, takie jak uczeń – nauczyciel, pracownik – szef czy związki małżeńskie8.
Warto podkreślić, że samo zjawisko wytwarzania stosunków jest postrzegane w kulturze japońskiej ambiwalentnie i przywoływane również w kontekście wskazywania
mechanizmów kontroli społecznej9. Podczas prowadzenia badań nad rozumieniem
amae przez Japończyków psycholog Susumu Yamaguchi zebrał materiał ukazujący
ciemne strony kreowania przynależności10. Badacz stwierdził, że im głębsza zażyłość
pomiędzy jednostkami, tym więcej negatywnych zachowań manifestowanych przez
te jednostki pozostanie niezauważone. Ponadto przepytani przez Yamaguchiego respondenci11 często wskazywali na inne zjawiska związane z budowaniem zależności
w społeczeństwie japońskim: utratę indywidualności na rzecz utrzymania relacji, kreowanie postaw samolubnych i niedojrzałości oraz zwiększenie ilości konfliktów na
linii jednostka podległa – osoba zapewniająca oparcie12.
Negatywne strony omawianego zjawiska dostrzegli również twórcy filmowi, poddając je krytyce polegającej na ukazywaniu domu jako pułapki. W ich ekranowych
wizjach przypisanie do miejsca staje się początkiem cierpienia bohaterów, a każda
próba ucieczki czy przeciwstawienia się schematyzacji związku z drugim człowiekiem
kończy się niepowodzeniem. Krytyka przynależności staje się dla twórców również
pretekstem do ukazania kulturowych tematów tabu związanych z funkcjonowaniem
japońskiej rodziny. Przywołane w dalszym toku wywodu filmy stanowią próbę zwrócenia uwagi na ciemne strony amae oraz odczarowania wizji domu i relacji rodzinnych jako ostoi bezpieczeństwa.
5

Por. Y. Miike, Japanese Enryo-Sasshi Communicationand the Psychology of Amae: Reconsideration and
Reconceptualization, „Keio Communication Review” 2003, nr 25, ss. 93‒115.
6 Por. T. Doi, op. cit., s. 92.
7 Amae no kōzō (甘えの構造).
8 Por. T. Doi, op. cit., s. 92.
9 Por. ibidem.
10 Por. S. Yamaguchi, Culture and Control Orientations [w:] The Handbook of Culture and Psychology,
ed. D. Matsumoto, Oxford 2001 [on-line:] https://books.google.pl/books?id=zetcCAAAQBAJ&dq=amae+negative+aspects&hl=pl&source=gbs_navlinks_s [07.02.2017].
11 Yamaguchi przeprowadził badania na próbie tysiąca Japończyków, wśród których znaleźli się
uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli.
12 Por. S. Yamaguchi, op. cit.
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Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych negatywnych wizerunków przestrzeni domowych w filmach japońskich wpisujących się w koncepcję
postrzegania domu jako „pułapki przynależności”. Zgodnie z przyjętymi założeniami
miejsce zamieszkania może być przedstawiane jako obszar schronienia dysfunkcyjnej
rodziny, tkwiącej w pułapce przywiązania z uwagi na niski status społeczny i materialny. Przestrzeń domowa jest również ukazywana jako miejsce transgresji bohatera, który tylko w zamknięciu może realizować głęboko skrywane, nieakceptowane
społecznie fantazje. Taki protagonista próbuje ukryć swoje dewiacje przed ludźmi
pozostającymi na zewnątrz, a co za tym idzie: uniknąć publicznego przekroczenia
amae. Przywiązanie do domu jest w tym przypadku oparte na połączeniu strachu
i przyjemności związanych z przekraczaniem norm w przestrzeni prywatnej, odciętej
od świata zewnętrznego, mogącego przerwać proces transgresji.

Kultura przynależności i jej krytyka w filmie
Dom w kinie japońskim niejednokrotnie stanowi centrum wydarzeń fabularnych
oraz punkt odniesienia, umożliwiający definicję tożsamości bohatera oraz zakorzenienie w codzienności. Przestrzeń domowa, ukazywana jako najwyższe dobro zbudowane na wartościach wspólnotowości, powraca wielokrotnie w każdej epoce kina.
Począwszy od pozycji z gatunku jidai-geki13, poprzez poruszające problematykę społeczną gendai-geki14, aż po produkcje fantastyczno-naukowe – dom stanowi miejsce,
w którym rozgrywają się najważniejsze wydarzenia z życia rodziny. Jest to obszar,
do którego się wraca lub którego broni się przed zagrożeniem przychodzącym z zewnątrz. Wśród wielu pozytywnych wizji przestrzeni domowych warto przywołać
obraz Nasza młodsza siostra (Umimachi Diary, 2015) w reżyserii Hirokazu Koreedy.
Zaproponowana przez Japończyka narracja, ukazująca perypetie rodziny Kōda, przywiązanej do położonego wśród śliw starego domu, stanowi nie tylko apoteozę koncepcji furusato, ale również polemikę z wcześniejszymi filmami twórcy, które zostaną
poddane analizie w dalszym toku wywodu. Sielankową wizję domu można odnaleźć
w animacjach, wśród których w kontekście popularyzacji koncepcji furusato przoduje studio Ghibli15. Narracje odwołujące się do powrotu na wieś, a tym samym
konstytuowania rodzinnego szczęścia wśród piękna natury, można odnaleźć między

13 Jidai-geki – japoński gatunek filmowy, w którym wydarzenia fabularne rozgrywają się przez okresem
Meiji.
14 Gendai-geki – japoński gatunek filmowy, do którego można zaliczyć wszystkie filmy ukazujące
współczesne realia.
15 Por. Zaremba-Penk, M. Lisiecki, Studio Ghibli. Miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze,
Toruń 2012, s. 88.
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innymi w takich filmach jak Mój sąsiad Totoro (Tonari no Totoro, 1988) czy Marnie.
Przyjaciółka ze snów (Omoide no Marnie, 2014).
Kultura japońska, dająca się zdefiniować jako „kultura przynależności”, zakłada
przypisanie jednostki do domu lub miejsca jako kluczowe dla określenia jej tożsamości, co związane jest z kolei z koncepcją ie16. Związanie z miejscem, które było
świadkiem dziejów rodziny i niesie ze sobą duży potencjał generowania wspomnień,
definiuje również status społeczny Japończyka17.Sama waga przynależności do rodziny lub rodu była definiowana już przez źródła etyki bushido18. Tradycjonalizm
postaw, mający swoje przedłużenie również w nowożytnym postrzeganiu rodziny19,
obrał za wzór rodzinę cesarską, stanowiącą przykład idealnego, kultywowanego przez
wieki modelu ogniska domowego20. Warto podkreślić, że zarówno ród cesarski, jak
i tradycyjna rodzina są komórkami zajmującymi się transferem tradycji.
Jednakże, dostrzegając negatywne strony „kultury przynależności”, twórcy filmowi
próbują polemizować z sielankowym przedstawieniem domu jako miejsca kontemplacji egzystencji, spokoju czy bezpieczeństwa. W przywoływanych w niniejszym artykule filmach samo przypisanie do miejsca i uwikłanie w zależności rodzinne staje się początkiem cierpienia bohaterów – indywidualistów, którzy nie potrafią żyć zamknięci
w schematach kulturowych21. Brak możliwości ucieczki, wiążącej się ze wspomnianym
wcześniej wykluczeniem społecznym, powoduje u nich frustrację i strach. Siła schematów kulturowych i tradycji wychwalającej znaczenie rodu sprawia, że wytworzenie
unikalnej świadomości i poznanie możliwości funkcjonowania poza schematami staje
się dla protagonistów niemożliwe do osiągnięcia. Warto również podkreślić – co można zaobserwować w narracjach krytykujących przynależność – że każda próba ucieczki
bohaterów ze świata przypisania kończy się niepowodzeniem, karą, wykluczeniem lub
śmiercią. Pesymistyczna diagnoza społeczeństwa japońskiego wydaje się w tym przypadku nie tylko próbą poruszenia przez reżyserów kulturowych tematów tabu czy
sposobem unaocznienia słabości systemu definiującego jednostkę, ale również okazją
do skłonienia widza do refleksji nad możliwością rewizji norm kulturowych.
16 Por. M. Jeremy, M. E. Robinson, op. cit., ss. 29‒36. Autorzy przekładają złożoną koncepcję ie na
język angielski, tłumacząc ją jako esencję kontynuacji zamieszkiwania i kultywowania przez Japończyka powiązań z jednym miejscem (domem).
17 Por. ibidem, s. 44.
18 Por. I. Nitobe, Bushido – duch Japonii. Wykład o sposobie myślenia Japończyków, tłum. W. Nowakowski, Bydgoszcz 2013, ss. 66‒77.
19 Por. F. Kumagai, D. J. Keyser, Unmasking Japan Today: The Impact of Traditional Values on Modern
Japanese Society, London 1996, ss. 15‒30.
20 Por. ibidem, ss. 8‒11.
21 Przykładem takiego bohatera, który przez niekonwencjonalne wychowanie i przywiązanie do rodziny
staje się upośledzony społecznie, a co za tym idzie: odczuwa ból związany z wykluczeniem, jest Ichiro
Suzuki (TōmaIkuta). Protagonista pojawia się w obrazie Tomoyukiego Takimoto Nō otoko (2013).
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Dom jako schronienie dysfunkcyjnej rodziny
Będący schronieniem dysfunkcyjnej rodziny dom pojawia się w filmie japońskim
pod postacią symbolicznej „pułapki przywiązania”, która uniemożliwia bohaterowi
ucieczkę z nieprzyjaznego otoczenia z uwagi na niski status materialny lub brak możliwości poradzenia sobie samemu w świecie poza rodziną. Taki obraz można odnaleźć
między innymi w jednym z późniejszych filmów Akiry Kurosawy – Dodes’ka-den
z 1970 roku22. Analizując przedstawione w warstwie narracyjnej życie kilkunastu
rodzin zamieszkujących rozległe wysypisko śmieci, Brent Strang w swoim artykule23
zauważa, że film Japończyka doskonale wpisuje się w nurt tak zwanego kina okrucieństwa (ang. Cinema of Cruelty), nawiązującego w swoich założeniach do koncepcji
teatru okrucieństwa Antonina Artauda24. Ukazując świat biedy, przemocy i niespełnionych marzeń, będących udziałem bohaterów przywiązanych do miejsca, z którego
nie ma ucieczki, Kurosawa zaprasza widza do rewizji kultury japońskiej, widzianej
przez pryzmat cierpienia najniższej klasy społecznej.
Topografia przestrzeni domowych w obrazie Dodes’ka-den może zostać podzielona na dwa przenikające się obszary pobytu bohatera zbiorowego – mieszkańców
podtokijskiego wysypiska. Z jednej strony każda z przedstawionych rodzin zajmuje
określony, prowizorycznie zaadaptowany i dostosowany do życia obszar, który nazywa swoim domem. Z drugiej strony sama dzielnica biedoty stanowi konglomerat
mniejszych przestrzeni domowych, stając się białą plamą na mapie miasta – miejscem, którego istnienie wypiera się z pamięci. Można zauważyć, że społeczeństwo
wysypiska staje się również rodziną, cementującą relacje pomiędzy wszystkimi jej
członkami przeświadczeniem, że poradzenie sobie poza znanym obszarem, w świecie
zewnętrznym jest niemożliwe. Tereny „poza” mogą być odwiedzane w celach zdobywania pożywienia, jak to czyni mały syn żebraka (Horoyuki Kawase). Jednakże wycieczkom bohaterów poza granice wysypiska zawsze towarzyszy świadomość, że oto
wkraczają oni do magicznego świata pełnego wszelakich dóbr, który jednak nigdy nie
stanie się miejscem ich egzystencji.
Tkwiąc w „pułapce przywiązania” z uwagi na niski status materialny uniemożliwiający odmianę losu, bohaterowie popadają w różnego rodzaju neurozy, dewiacje
oraz dopuszczają się przekroczenia norm. Warto tutaj przywołać cierpiącego na chorobę psychiczną młodego Rokkuchana (Yoshitaka Zushi), coraz bardziej zapadającego
się w swoim świecie wyobrażeń o byciu kierowcą tramwaju. Urojenia chłopaka są
22 Por. J. Berra, Directory of World Cinema. Japan, Bristol 2010, s. 138-139.
23 Por. B. Strang, Beyond Genre and Logos: A Cinema of Cruelty in Dodes’ka-den and Titus, „Cinephile.
The University of British Columbia’s Film Journal” 2008, No. 4 [on-line:] http://cinephile.ca/archives/volume-4-post-genre/beyond-logos-cinema-of-cruelty/ [17.02.2017].
24 Por. A. Artaud, Teatr i jego sobowtór, t. 1, tłum. J. Błoński, Warszawa 2010, ss. 102‒116.
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potęgowane przez jego matkę (Kin Sugai), która udaje wraz z synem codzienne czynności, jak wyjście młodzieńca „do pracy” oraz przez pozostałych członków społeczności,
pozdrawiających Rokkuchana prowadzącego niewidzialny tramwaj. Także samo wnętrze biednej kwatery rodziny potęguje chorobę chłopaka – środek zamieszkiwanego
baraku jest szczelnie wyklejone dziecięcymi rysunkami przedstawiającymi tramwaje.
Inny trafnie obrazujący „pułapkę przywiązania” przykład, dający się odnaleźć w filmie
Kurosawy, stanowi sytuacja upośledzonej psychicznie Katsuko (Tomoko Yamazaki),
która jest, za wiedzą i zgodą społeczności, wykorzystywana seksualnie przez własnego
wuja. Wyrwanie się ze spirali przemocy jest dla bohaterki niemożliwe, ponieważ jej los
został zdefiniowany przez przynależność. Jedyną ucieczką z nieprzyjaznego, wyniszczonego odpadami wysypiska są marzenia, jakim oddają się bohaterowie – co widać
szczególnie na przykładzie żebraka i jego syna. Bohaterowie, ginąc z powodu wyniszczenia organizmu powodowanego głodem, jednocześnie kreują w wyobraźni idealny
obraz domu: ciepłą, futurystyczną bryłę utrzymaną w pastelowych kolorach.
Innym przykładem filmu ukazującego problem przynależności i niemożliwości
wyrwania się z miejsca zajmowanego przez dysfunkcyjna rodzinę, a co za tym idzie:
poddanie się postępującej degradacji osobowości w środowisku wymagającym przekraczania norm, jest obraz Takashiego Miike – Visitor Q (2001). Porównywany do
Teorematu (1968) Piera Pasoliniego25, surrealistyczny Visitor ukazuje problemy rodziny Yamazaki, którą niespodziewanie odwiedza tajemniczy przybysz, obserwujący
stopniową degradację człowieczeństwa wśród zamieszkujących niepozorny domek
osób. Ważnym elementem narracji jest tutaj kręcony przez protagonistę program telewizyjny, mający ukazywać najbardziej kontrowersyjne nagrania dotyczące życia japońskich rodzin26. Poza oczywistym celem, jakim jest zaszokowanie odbiorcy, film pokazuje w krzywym zwierciadle ideę amae, która, wypaczona do granic możliwości, staje
się katalizatorem kolejnych przekroczeń. Miike prezentuje całą plejadę dysfunkcyjnych postaci – od pracującej jako prostytutka gospodyni domowej, aż po ojca rodziny podejmującego kontakty seksualne z trzymanymi w szklarni zwłokami kobiety27.
Jak zauważa Kate Taylor-Jones, Visitor może być również odczytywany jak opowieść
o ponownym połączeniu rodziny28, do czego dochodzi poprzez odkrycie podobnych
skłonności u jej członków. Co istotne, stawiając widza w pozycji podglądacza, Miike
nie moralizuje ani nie ocenia transgresyjnego zachowania bohaterów, dając odbiorcy możliwość samodzielnej oceny obserwowanych wydarzeń oraz zastanowienia się
25 Por. C. Derry, Dark Dreams 2.0: A Psychological History of the Modern Horror Film from the 1950s
to the 21st Century, Jefferson 2009, s. 298.
26 Por. ibidem.
27 Por. ibidem.
28 Por. K. E. Taylor-Jones, Rising Sun, Divided Land: Japanese and South Korean Filmmakers, London
2013, ss. 216‒219.
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nad negatywnym obrazem przedstawionych zachowań29. Ukazując filozofię japońską
w krzywym zwierciadle i umożliwiając wkroczenie w intymną przestrzeń rodziny, reżyser pokazuje skrajność, do której może doprowadzić zagłębianie się w toksyczne
relacje, oparte na kulturowym schemacie przynależności i trwanie w nich.

Przestrzeń domowa jako miejsce transgresji bohatera
Przestrzeń domowa w kinie japońskim może być przedstawiana również jako miejsce
transgresji bohatera żyjącego poza związkami rodzinnymi. Własne miejsce zamieszkania pozwala mu w samotności oddawać się perwersyjnym przyjemnościom oraz
nieakceptowalnym na zewnątrz fantazjom. Wnętrze miejsca zamieszkania, skrywające tajemnice protagonisty, stanowi dla niego ostoję bezpieczeństwa, z której wyjście
(lub wpuszczenie kogoś do środka) owocuje wydarzeniami burzącymi jego, pozornie
stabilną, sytuację życiową.
Jako jeden z przykładów ukazywanego na ekranie zjawiska może zostać wspomniany obraz Hirokazu Koreedy Dmuchana lala (Kūki ningyō) z 2009 roku. Film japońskiego reżysera był już odczytywany w kontekście analizy sposobów ukazania postępującej degradacji stosunków społecznych w Japonii, a także pod kątem wskazania
głównego bohatera (Arata Iura) jako jednostki wyalienowanej, próbującej wykreować
dla siebie nowy wzór szczęścia rodzinnego30. Jednakże obraz Koreedy można odczytać również jako opowieść o podziale świata na dwa obszary – intymną przestrzeń domową oraz świat zewnętrzny, który nie powinien w tą przestrzeń ingerować. Pozornie
trywialna historia o erotycznej lalce (Doona Bae) wielbionej przez Junichiego, niespodziewanie ożywającej i odbywającej miejskie wycieczki pomagające jej zbudować
unikalną osobowość, ukazuje przestrzeń domową jako miejsce potęgujące potrzebę
przekraczania granic przez bohatera. W zaciszu czterech ścian mężczyzna traktuje
swoją gumową wybrankę jak kobietę z krwi i kości, obdarowując ją prezentami, spożywając w jej towarzystwie posiłki oraz zasypiając u jej boku. Sposób ukazania relacji
sztucznej kobiety i Junichiego przywodzi na myśli amerykańską produkcję Miłość
Larsa (2007). Reżyser Craig Gillespie portretuje tam uczucie głównego bohatera
(Ryan Gosling) do sztucznej dziewczyny jako reakcję na traumę związaną z alienacją31. Jednakże zasadnicza różnica pomiędzy zachodnim a japońskim filmem polega
na podkreśleniu roli przestrzeni domowej, odgrywającej u Koreedy rolę katalizatora transgresyjnych zachowań. Podczas gdy Lars czerpie satysfakcję z prezentowania
29 Por. ibidem.
30 Por. Ch. Park Je, Envisioning a Community of Survivors in “Distance” and “Air Doll”, „Film Criticism” 2011, nr 2/3, ss. 166‒186.
31 Por. K. Eunjung, Why Do Dolls Die? The Power of Passivity and the Embodied Interplay Between Disability and Sex Dolls, „Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies” 2012, nr 3‒4, s. 101.
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lalki światu zewnętrznemu, Japończyk chroni swoją wybrankę przed ludźmi, a jej
fantastyczne ożywienie nie jest pożądanym wydarzeniem.
Przestrzeń domowa jako miejsce-świadek przekraczania granic przez bohatera pojawia się również w innym filmie, wyreżyserowanym przez wspomnianego wcześniej,
Takashiego Miike – Gra wstępna (Ōdishon, 1999). Tutaj jednak widz ma do czynienia z Asami Yamazaki (Eihi Shiina), którą fascynacja sado-masochistyczną erotyką
w jej najbardziej skrajnej formie prowadzi do brutalnego okaleczania kochanków.
Świadkiem perwersyjnych przyjemności kobiety staje się stare mieszkanie, wyposażone jedynie w najpotrzebniejsze sprzęty. Dom stanowi w tym przypadku, podobnie
jak u Koreedy, intymny, nienaruszalny obszar, chroniony przed dostępem obcych.
Jednakże u Takashiego Miikego nie dochodzi do próby pokazania światu wewnętrznemu, co dzieje się za ścianami mieszkania. Ostateczna tragedia nie jest wynikiem
przekroczenia tabu społecznego, a rodzajem kary dla protagonistki, która pomimo
podejmowanych wysiłków ukrycia okaleczonych mężczyzn w mieszkaniu, ostatecznie staje się ofiarą własnych żądz32.
Wśród filmów ukazujących przestrzeń domową jako miejsce transgresji warto wymienić także obrazy Shinyi Tsukamoto. Początek przemiany jego najbardziej
rozpoznawalnego protagonisty – Tetsuo, tytułowego „człowieka z żelaza”, następuje
w zaciszu domowym. Protagonista, spoglądając na swoje odbicie w lustrze podczas
porannej toalety, odkrywa, że zaczyna zmieniać się w monstrum ze stali i tkanki.
Przekraczanie granic w przestrzeni domowej, ukazywane w kinie japońskim, nie
musi wiązać się jedynie z transgresjami cielesnymi oraz szeroko pojmowaną seksualnością bohaterów. Również w Kobiecie z wydm (Suna no onna, 1964)33 w reżyserii Hiroshiego Teshigahary widz może obserwować bohaterkę próbującą zatrzymać
mężczyznę w jej przestrzeni życiowej i nie pozwolić mu odejść z chatki zasypywanej
ciągle przez piasek z wydm. Dom w filmie Teshigahary nie tylko jest miejscem przekroczenia japońskich norm kulturowych, ale staje się również metaforycznym więzieniem dla zamkniętego wewnątrz bohatera (Eiji Okada).

Podsumowanie
Niemożliwość ucieczki z domu-pułapki, wytworzonej przez nadmierne oddanie budowaniu przynależności przez bohaterów przywołanych filmów, jest symbolicznym
czynnikiem powodującym pogłębienie transgresyjnych zachowań. Twórcy filmów
odwołujących się do obrazu domu rozumianego jako miejsce cierpienia przełamują milczenie związane z tabu, jakim jest negatywne przestawienie, gloryfikowanego
32 Por. T. Mes, Agitator: The Cinema of Takashi Miike, Godalming 2006, ss. 161‒171.
33 Film został nakręcony na podstawie wydanej w 1962 roku powieści japońskiego autora Abe Kōbō.
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przecież w koncepcji furusato, domostwa. Wyeksponowanie w wybranych obrazach
problemów społecznych związanych z definiowaniem jednostki poprzez pryzmat
przynależności oraz niemożliwości wyrwania się z norm kulturowych jest związane
z odrzuceniem sielankowego obrazu domostwa.
Polem do dalszych badań nad negatywnym obrazowaniem przestrzeni domowych
w kinie japońskim może być obecność motywu domu jako miejsca pobytu jednostek
pozostających poza strukturami społecznymi. Życie w miejscu dla wykluczonych,
w tym przypadku w ośrodku spokojnej starości, ukazała między innymi Naomi Kawase w swoim filmie Las w żałobie (Mogari no mori, 2007). Zjawisko uwięzienia
i zdefiniowania przynależności jednostki poprzez funkcję, jaką spełnia zamieszkiwana przez nią przestrzeń, można odnieść także do domów publicznych czy przestrzeni
zamieszkanych przez potwory i duchy, z których nie mogą wydostać się zagubieni
protagoniści. Wartym analizy przykładem funkcjonowania miejsca dla wykluczonych, wymykającego się jednocześnie jednoznacznym klasyfikacjom, może być także
wizja „czyśćca” ukazana przez Koreedę w filmie Wandafuru raifu (1998).
Podsumowując próbę opisu sposobów negatywnego przedstawiania przestrzeni domowych w kinie japońskim, warto podkreślić, że cechą łączącą przywołane narracje jest
wybór tragiczny, przed którym zostaje postawiona jednostka. Zmuszony do pobytu
w ściśle wyznaczonych granicach oraz przypisany do miejsca bohater podejmuje z góry
przegraną walkę o odzyskanie możliwości samostanowienia. Stając w obliczu potęgi
głębokiego zakorzenienia normy kulturowej, jednostka może jedynie dalej trwać w znanym schemacie lub próbować go przezwyciężyć, będąc skazaną na całkowitą zmianę
dotychczasowych opresyjnych, lecz związanych z bezpieczną stałością nawyków.
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Tam straszy! Nawiedzone domy
w amerykańskim kinie grozy

Topos nawiedzonego domu pojawił się najpierw w tradycji ustnej, skąd trafił do literatury, a następnie do kina. Straszne domostwo zajmuje szczególne miejsce w amerykańskiej kinematografii, gdzie jego figura uległa licznym modyfikacjom, a także pełni
rolę katalizatora lęków trapiących społeczeństwo Stanów Zjednoczonych, które miały
związek z różnorodnymi kryzysami – światopoglądowymi, politycznymi i militarnymi.

Od gotyckiego zamku do nawiedzonego domu
Popularne w kulturze amerykańskiej opowieści o nawiedzonych domach mają europejski rodowód literacki. Pierwsze historie o duchach nawiedzających domostwa
pojawiły się już w antyku, w szczególności u Plauta, Pliniusza Młodszego i Lucjana1.
Nawiedzony dom, w którym rozgrywa się akcja opowieści, nie odgrywał w nich autonomicznej roli – był obszarem konfrontacji duchów i ludzi.
Motyw miejsca opanowanego przez demoniczne siły stał się popularny w epoce romantyzmu za sprawą powieści gotyckich, które powstały w osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej Anglii, gdzie na tle bezkresnego krajobrazu wrzosowisk odcinały się samotne
zamki. Za pierwszą powieść gotycką uważa się Zamczysko w Otranto Horace’a Walpole’a z 1764 roku. Utwór ten przedstawia nieszczęśliwe losy księcia Manfreda i jego rodziny w przestrzeni budzącego grozę starego zamku. Kolejne powieści gotyckie, które wykorzystują motyw nawiedzonego domostwa, to: dzieła Ann Radcliffe (Zamki w Athlin
i Dunbayne z 1789 roku i Tajemnice zamku Udolpho z 1794 roku), Mnich Matthew
Gregory’ego Lewisa, opublikowany w 1796 roku, Frankenstein, albo nowy Prometeusz
Mary Shelley z 1818 roku oraz Wichrowe Wzgórza Emily Brönte, wydane w 1847 roku.
1

Por. D. E. Goldstein, S. A. Grider, J. B. Thomas, Haunting Experiences. Ghosts in Contemporary
Folklore, Logan 2007, s. 144.
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Powieść gotycka stanowiła inspirację dla amerykańskich twórców literatury grozy, między innymi Edgara Allana Poego, Howarda Phillipsa Lovecrafta, Stephena
Kinga i Anne Rice. Miejsce europejskich zamków, owianych złą sławą przez historie
o degrengoladzie zamieszkujących je arystokratów, w Stanach Zjednoczonych zajęły
wiktoriańskie rezydencje z Południa, tak zwane mansions. Wzniesione w XIX wieku
budynki z charakterystycznymi dachami mansardowymi, wieżyczkami i bogatą ornamentyką stały się symbolem luksusu oraz dekadencji. Dla ubogich Amerykanów
były one niedostępnym przedmiotem podziwu i pożądania oraz, podobnie jak zamki
w Europie, pobudzały ciekawość i chęć poznania tego, co kryje się za zamkniętymi
drzwiami. W latach 20. XX wieku część z tych rezydencji została porzucona przez
właścicieli, którzy utracili majątek w wyniku kryzysu ekonomicznego. Zabite deskami, ciemne, popadające w ruinę domy zaczęły przyciągać uwagę przechodniów.
Stopniowo zaczęły się także pojawiać plotki o rzekomych nawiedzeniach opuszczonych domostw przez duchy – z czasem stały się one lokalnymi legendami, które dały
podwaliny pod literackie i filmowe opowieści o nawiedzonych domach, popularne
w kulturze amerykańskiej XX wieku.
W Sztuce filmowej David Bordwell i Kristin Thompson wskazują na charakteryzującą gatunki filmowe teorię odzwierciedlania, która zakłada, że kino gatunkowe jak
lustro odbija postawy społeczne2. W horrorze ponadto uwidaczniają się wszelkie lęki
trapiące społeczeństwo w danym momencie historycznym. Dale Bailey, autor American Nightmares. The Haunted House Formula in American Popular Fiction, uważa, że
motyw nawiedzonego domu, pochodzący z europejskiej powieści gotyckiej, w Stanach
Zjednoczonych jest metaforą rozpaczy i porażki amerykańskiego społeczeństwa w sferze moralnej, psychologicznej i ekonomicznej. Jak pisze Bailey, nawiedzony dom wyraża niepokoje i napięcia Amerykanów, jest katalizatorem demonów, które trapią Stany Zjednoczone od czasów niewolnictwa aż po klęskę wojny w Wietnamie3. Zmianie
uległa również funkcja tego toposu, który z czasem zyskał coraz większe znaczenie: od
przestrzeni, w której rozgrywa się akcja opowieści aż po rolę autonomicznego bohatera.

Nawiedzony dom stoi w Ameryce, czyli horrory o nieruchomościach4
Amerykańskie kino grozy zaadaptowało motyw nawiedzonego domu z literatury i legend miejskich. Straszne domostwa występują już od początku filmowego horroru,
czyli od pierwszej dekady XX wieku. W drugiej połowie lat 20. wzrasta zainteresowanie
2
3
4
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Warszawa 2010.
Por. D. E. Goldstein, S. A. Grider, J. B. Thomas, op. cit., s. 146.
Reynold Humphries w The American Horror Film. An Introduction używa terminu “real-estate
horrors”.
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horrorem za sprawą twórców ekspresjonizmu filmowego, którzy emigrują do USA
i rozpoczynają pracę w Hollywood. Paul Leni w wytwórni Universal reżyseruje
w 1927 roku utrzymany w tonie komediowym film grozy Kot i kanarek, którego
akcja rozgrywa się w starym zamczysku. Horror ten spopularyzował scenerię mrocznego domostwa, do którego przybywają potencjalne ofiary. Rok później Benjamin
Christensen zrealizował dla First National Pictures horror Nawiedzony dom. Opowiada on historię czterech spadkobierców fortuny, którzy, aby poznać testament zmarłego, muszą stawić się w rodzinnej posiadłości, gdzie spotykają osobliwy personel.
W latach 30. w Universalu, który zaczął specjalizować się w produkcji filmów grozy,
odwołując się do europejskich (zarówno niemieckich, jak i angielskich) wzorców, powstał Dracula (1931) Toda Browninga o hrabim Draculi, wampirze zamieszkującym
posępny zamek w rumuńskich Karpatach, oraz Stary mroczny dom (1932) Jamesa
Whale’a przedstawiający historię podróżujących przez Walię przyjaciół, którzy trafiają do budzącej grozę starej rezydencji zamieszkanej przez tajemnicze indywidua.
W latach 50., po sukcesie produkcji wytwórni Universal, horror w USA dostaje się
pod skrzydła Rogera Cormana, który zasłynie filmowymi adaptacjami utworów Edgara
Allana Poego. W jego Upadku domu Usherów (1960), Studni i wahadle (1961), Opowieściach niesamowitych (1962), Nawiedzonym pałacu (1963), Grobowcu Ligei (1964) oraz
Masce czerwonego moru (1964) występuje motyw strasznego domostwa w wariancie
gotyckim. Najważniejszą gwiazdą Cormanowskich produkcji był Vincent Price, który
w 1959 roku zagrał ekscentrycznego milionera organizującego przyjęcie w nawiedzonym domu w horrorze Dom na Przeklętym Wzgórzu w reżyserii Williama Castle’a.
W 1960 roku powstał dreszczowiec przełomowy dla amerykańskiego kina grozy.
Chodzi o Psychozę mistrza suspensu, Alfreda Hitchcocka, będącą adaptacją powieści Roberta Blocha. Hitchcock osadza część akcji filmu w przestrzeni domu Batesów, który
w ujęciach w planie ogólnym stylizowany jest na gotycki zamek. Jednak to nie sam
budynek tworzy grozę, lecz „nawiedzona” psychika głównego bohatera – mordercy.
Podobny motyw pojawia się w Nawiedzonym domu Roberta Wise’a z 1963 roku.
Na tle historii o posiadłości, w której straszy, rozgrywa się osobisty dramat bohaterki – Eleanor Vance, gnębionej przez wyrzuty sumienia. Obraz Wise’a łączy dramat
psychologiczny z filmem grozy. Nawiedzona rezydencja przypominająca średniowieczny zamek staje się tłem dla historii o nieszczęśliwej kobiecie. Postać udręczonej
bohaterki w nawiedzonym domu wystąpiła także w Dziecku Rosemary Romana Polańskiego z 1968 roku. Kamienica zamieszkana przez Rosemary jest „nawiedzona”
przez kult wyznawców szatana, zaś bohaterka zostaje uwięziona w przestrzeni własnej
psychiki i ciała oraz domu przypominającego labirynt, z którego nie można uciec.
Od lat 70. XX wieku filmy grozy zaczynają lansować temat groźnego domu w rozmaitych jego wariantach: domu nawiedzonego (w sensie siedziby) i domu symbolicznego
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(w sensie zagrożenia „ja” bohatera czy jego rodziny)5. Kontestacja, kwestionując dotychczasowy model życia i wartości jakimi kierowali się Amerykanie, przyczyniła
się do kryzysu tradycyjnej rodziny, dezintegracji społeczeństwa przez pojawienie się
silnych antagonizmów między starymi a młodymi, utraty zaufania do autorytetów
i instytucji. Niepokój społeczeństwa spotęgowała klęska wojny w Wietnamie, a także
wciąż trwająca zimna wojna. Sytuacja ta znalazła odbicie w horrorach prawie dwóch
dekad. Istotne dla tego okresu są: Egzorcysta (1973) Williama Friedkina, Omen
(1976) Richarda Donnera oraz Duch (1982) Tobe’a Hoopera. W wymienionych filmach zło atakuje z zewnątrz, ingeruje w sferę prywatną, przejmuje kontrolę nad bezpiecznym azylem, jaki tworzy dom i rodzina. Nawiedzone domostwo przestaje być
budzącym grozę, niedostępnym zamczyskiem, a zło przekracza próg zwyczajnych,
amerykańskich domów.
Motyw nieruchomości jako miejsca grozy pojawił się także w horrorach tak zwanej
krwawej fali, szczególnie tych należących do nurtu amerykańskiego gotyku (American
Gothic). Ich akcja osadzona jest w stających się synonimem upadku i degeneracji południowych stanach, gdzie sadystyczni psychopaci w zrujnowanych farmach torturują
i w bestialski sposób zabiją swoje ofiary. Do najbardziej znanych przedstawicieli amerykańskiego gotyku należą: Teksańska masakra piłą mechaniczną (1974) Tobe’a Hoopera, Deranged (1974) Alana Ormsby’ego, Ostatni dom po lewej (1972) i Wzgórza
mają oczy (1977) Wesa Cravena. Nawiedzony dom przekształca się w farmę na odludziu, która staje się siedliskiem patologii i miejscem przerażających zbrodni. Horrory
te eliminują działanie sił nadprzyrodzonych, zwracając się w stronę aberracji psychicznych i kreując nowy typ monstrum – psychopatycznego mordercę z Południa6.
Filmy grozy zaliczane do amerykańskiego gotyku stały się bezpośrednimi prekursorami slashera, podgatunku horroru, w którym również pojawia się straszne
domostwo (w postaci domu rodzinnego lub budynku szkolnego), gdzie morderca
dokonuje zbrodni – przykładami mogą być seria Halloween, szczególnie Halloween:
Ressurection (2002), Bal maturalny (1980), Koniec szkoły (1981), Oczy pełne strachu
(1981), Piekielna noc (1981), Mord podczas nudnego przyjęcia (1982).
W 1979 roku ukazał się jeden z najważniejszych horrorów opowiadających o nawiedzonym domu – Amityville Horror. Przedstawia on patchworkową rodzinę dręczoną jednocześnie przez kłopoty finansowe i złe moce. Według Stephena Kinga Amityville
Horror opowiada bardziej o lęku pewnej amerykańskiej rodziny przed bankructwem niż
o duchach, na co wskazuje zakończenie, w którym zamiast morderstwa mamy utratę
całego mienia. Pisarz sugeruje, że film mógłby zawierać podtytuł Horror kurczącego się
5
6
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Por. I. Kolasińska, Widz w tekście horroru: studium o gatunku [w:] Kino gatunków, red. A. Helman,
Kraków 1991, s. 37.
Por. A. Wichowicz, Scarlett O’Hara spotyka Leatherface’a. Obrazy amerykańskiej prowincji w kinie
grozy lat 70. XX wieku [w:] Eyes on America II, red. R. Rybkowski, Kraków 2015, ss. 103‒113.
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konta bankowego7. Amityville jest adaptacją bestsellerowej powieści Jaya Ansona, która
opisuje prawdziwe wydarzenia. 13 listopada 1974 roku w prowincjonalnym miasteczku w hrabstwie Suffolk, w stanie Nowy Jork, dwudziestodwuletni Ronald DeFeo zabił
rodziców oraz czworo rodzeństwa, ponieważ słyszał głosy, które kazały mu popełnić tę
zbrodnię. Historia z Amityville stała się swoistym fenomenem kulturowym i inspiruje
twórców kina grozy do dziś. Obraz Rosenberga odświeżył formułę „horroru o nieruchomościach” i zainicjował serię (do 2016 roku powstało aż czternaście części).
Cykl horrorów Amityville łączy miejsce – nawiedzony dom, który staje się głównym i najważniejszym bohaterem. To precedens w historii kina grozy – popularność serii opiera się nie na charyzmatycznej postaci, lecz na miejscu. Oczywiście,
nawiedzony dom poddany zostaje zabiegowi antropomorfizacji. Nieożywiona materia, natchniona przez złe moce, potrafi samoistnie działać i sterować ludzką jaźnią.
Rezydencja spełnia funkcję monstrum – potwora, który, jak twierdzi Noël Carroll,
jest wyróżnikiem horroru i postacią obligatoryjną dla gatunku8. Wartością serii jest
niewątpliwie diagnoza społeczna, jaką niosą ze sobą opowieści związane z domem
w Amityville. Wskazują one na kilka kryzysów, jakie dotknęły społeczeństwo amerykańskie, na pierwszy plan wysuwa się tu krach tradycyjnego modelu rodziny. Bohaterami Amityville są rodziny, które borykają się z przemocą, kazirodztwem, a także rozwodnicy, wdowcy, sieroty, pasierbowie – trapieni ponadto kłopotami finansowymi,
przez które trafiają do domu kupionego po okazyjnej cenie, ale z ponurą przeszłością.
Seria Amityville dekonstruuje etos american dream zakładający osiągnięcie szczęścia
poprzez dobrobyt i poczucie bezpieczeństwa, które dają założenie rodziny opartej na
tradycyjnym modelu, zamieszkanie w domu jednorodzinnym, najlepiej gdzieś na
przedmieściu, oraz prowadzenie konsumpcyjnego stylu życia. Wreszcie Amityville to
opowieść o kryzysie wiary. Religia przestaje chronić swoich wyznawców i, podobnie
jak w Egzorcyście, ponosi klęskę w konfrontacji z siłami zła.
W 2007 roku powstaje Paranormal Activity – jeden z najciekawszych horrorów
ostatnich lat – będący uwspółcześnioną wersją motywu nawiedzonego domu. Film
Orena Peli jest zapisem kilku dni z życia młodej pary. Spokój bohaterów burzą dziwne wydarzenia, jakie zaczynają rozgrywać się w ich domu, dlatego też postanawiają oni zainstalować w domu kamery pozwalające na monitorowanie domu w nocy.
Kolejne nagrania ujawniają coraz bardziej przerażające fakty, a zło, dotąd istniejące
jedynie w sferze imaginacji, przyjmuje namacalną postać. Młodzi Amerykanie, wiodący wygodne życie w luksusowej willi, zajęci konsumowaniem dóbr i pragmatyczną

7
8

Por. J. Maddrey, Nightmares in Red, White and Blue. The Evolution of the American Horror Film,
Jefferson 2004, s. 71.
Por. N. Carroll, Filozofia horroru albo paradoksy uczuć, tłum. M. Przylipiak, Gdańsk 2004, ss. 33‒34.
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codziennością, nagle muszą stawić czoła sile, której potencjalność istnienia została
całkowicie wykluczona w zlaicyzowanym świecie.
Filmowy horror jako mechanizm strachu wprowadza dwa rodzaje strasznych domostw: „dom”, w którym widz spodziewa się, że zdarzy się coś strasznego, i „dom”
tak zwanej monstrualnej rodziny ulegającej degeneracji. Iwona Kolasińska pisze:
Klasyczna formuła horroru wprowadziła topos pustego domu, czyli domu nawiedzonego. Film grozy
miał wówczas jako swoje architektoniczne centrum zamek, pałac, zaniedbaną opuszczoną willę lub też
jakieś inne „lieu de repos”, a mityczne półistoty tego gatunku żyły w nim samotnie. Niesamowitość
owego „domu” była efektem jego nawiedzenia przez monstra i efektem izolacji, wyrwania z kontekstu
socjalnego, przestrzennego dystansu do społeczeństwa wyrażonego konfliktem, np. zamek – wieś.
Elementem nowej mitologii kina grozy stały się domy zwyczajne, które ujawniają swoje diaboliczne
oblicze: groza zostaje „uwewnętrzniona” i przeniesiona do domu rodzinnego, w obręb rodziny –
psychotycznej, zdezintegrowanej, podlegającej destrukcji. „Dom” służy wówczas eksplikacji strachu
człowieka przed odrzuceniem i samotnością oraz oznaczeniu jego codziennych niepokojów9.

Przestrzeń nawiedzonego domu
W teorii horroru funkcjonuje pojęcie locus horridus oznaczające miejsce grozy. Koncepcja ta wiąże się z problematyką ekspresji lęków człowieka-widza poprzez gatunek. Film
grozy staje się narzędziem do ich oznaczania i uświadamiania. Locus horridus określa topografię lęków człowieka w tekście horroru, która wyznacza miejsce widza w gatunku
poprzez zarysowanie pola możliwych identyfikacji10. Miejsce grozy może przyjąć różną
postać, ale zawsze jego celem jest generowanie strachu, który zostaje skumulowany
w umyśle widza. W horrorach o nawiedzonym domu to właśnie dom pełni rolę locus
horridus. Funkcjonuje w kulturze jako rewers archetypu domu – antyarchetyp. Dochodzi do zamiany miejsca kojarzonego ze schronieniem, poczuciem bezpieczeństwa,
rodziną właśnie w locus horridus, co tym bardziej potęguje lęk w widzu.
Horror, w przeciwieństwie do westernu czy filmu science fiction, nie posiada
określonego typu ikonografii. O przynależności gatunkowej w pierwszej kolejności
decyduje oddziaływanie filmu na emocje widzów11. Gdyby jednak próbować określić ikonografię horroru, nawiedzony dom byłby jednym z jej egzemplarycznych
elementów. Wizerunek strasznego domostwa, związany z wyobrażeniami pochodzącymi z powieści gotyckiej, został w kinie silnie skodyfikowany. Nawiedzony dom
jest transformacją gotyckiego zamku i składa się z kombinacji charakterystycznych
komponentów. Chociaż jego postać wciąż ewoluuje – od opuszczonej rezydencji,
poprzez jednorodzinne domy na przedmieściach, aż po zrujnowane farmy – spróbuję przedstawić opis przestrzeni nawiedzonego domostwa. Skoncentruję się przede
9 I. Kolasińska, op. cit., s. 43.
10 Por. ibidem, s. 39.
11 Por. D. Bordwell, K. Thompson, op. cit., s. 373.
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wszystkim na horrorach, w których pojawia się działanie mocy nadprzyrodzonych,
gdyż w celu osiągnięcia efektu grozy posługują się one szerokim wachlarzem środków
wykorzystujących zamkniętą przestrzeń domu.
Prezentację należy zacząć od położenia nawiedzonego domu. Otóż znajduje się
on zawsze poza centrum (zarówno w sensie geograficznym, jak i symbolicznym).
Straszne domostwa mieszczą się na uboczu: stoją samotne na wzgórzu (Nawiedzony dom), leżą na przedmieściach miast (Amityville) lub obok mało uczęszczanych
dróg (Stary, mroczny dom). Uwagę zwraca izolacja przestrzenna nieruchomości, która
odcina ją od skupisk ludzkich. Większość horrorów o nawiedzonych domach rozpoczyna się ekspozycją, w której pojawia się ujęcie domu. Budynek jest kadrowany
z dołu w niskim kluczu oświetlenia, co służy jego wyolbrzymieniu i zasugerowaniu
widzowi, usytuowanemu niejako „na zewnątrz”, jego demonicznej mocy (ekspozycje
Nawiedzonego domu i pierwszych pięciu części horroru Amityville, gdzie dom z mansardowym dachem staje się znakiem rozpoznawczym serii). Sama nieruchomość nie
stanowi zagrożenia – ona ma tylko przerażać. Również posesja, na której znajduje się
nawiedzony dom, zazwyczaj nie posiada mocy oddziaływania na bohaterów (w Paranormal Activity zasięg działania złych mocy obejmuje również basen ogrodowy).
Dopiero wejście do domu, czyli wkroczenie z rzeczywistości świata racjonalnego
w obszar działania sił nadprzyrodzonych, powoduje, że bohaterowie przestają być
bezpieczni. Horrory o nawiedzonych domach stawiają wyraźną granicę pomiędzy
tym, co zewnętrzne, a wnętrzem domostwa, przy czym ta druga przestrzeń traci swoje pierwotne własności na rzecz nowych – nieznanych i niebezpiecznych.
Przekroczenie progu staje się gestem symbolicznym, który wprowadza widza –
w ślad za bohaterami – w przestrzeń rządzącą się logiką snu, koszmaru, baśni, gdzie
zawieszone zostają dotychczasowe sądy o świecie. Sigmund Freud pisze o nawiedzonym domu jako o miejscu, w którym objawia się Niesamowite [Unheimliche], czyli
to, co powoduje poczucie dziwności i niezwykłości istnienia12. Jak zatem wygląda
wnętrze nawiedzonej nieruchomości? Doktor Markway z Nawiedzonego domu porównuje je do labiryntu, złożonego z plątaniny korytarzy, niezliczonej ilości pokoi,
ślepych zaułków. Straszne domostwo posiada strukturę labiryntu, a bohaterowie wraz
z rozwojem akcji odkrywają kolejne jego terytoria. Budynek kryje wiele zakamarków, otwiera się na nowe, niebezpieczne przestrzenie (na przykład przejście do piekielnego świata w Amityville Horror czy tajemniczy schowek w pokoju dziewczynek
w Paranormal Activity 3). Nawiedzony dom jest zawsze wielopoziomowy: składa się
z parteru, piętra, strychu i piwnicy. Akcja horroru rozgrywa się w wertykalnie zakomponowanej przestrzeni. Najważniejszymi miejscami domu są strych, piwnica oraz
12 Por. S. Freud, Niesamowite [w:] idem, Pisma psychologiczne, tłum. R. Reszke, Warszawa 1997,
ss. 253‒262.
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schody/klatka schodowa, gdzie najsilniej oddziałuje zło. W tekście horroru obszary te są najsilniej zsemantyzowane. Zazwyczaj to piwnica spełnia rolę locus horridus
domu (Amityville Horror), co może wiązać się z kulturowym skojarzeniem z lochami,
w których torturowano skazańców. Ponadto piwnica mieści się najbliżej znanego
z wyobrażeń piekła, w przeciwieństwie do strychu, w którym również może czaić się
zło, lecz jest on „bliżej nieba” i czasami służy za ostatnie schronienie. Interesujący
wydaje się status schodów w przestrzeni nawiedzonego domu. Razem z drzwiami
wejściowymi funkcjonują one jako „międzymiejsca”, łącząc ze sobą pionowe i poziome płaszczyzny. Momenty kulminacyjne dla akcji horrorów rozgrywają się często
w tych miejscach domu, gdzie w przeszłości zdarzyły się jakieś tragedie (na przykład
pokój dziecinny i biblioteka w Nawiedzonym domu). Miejsca te emanują niezwykłą
aurą, przyciągającą bohaterów i prowadzącą ich do rozwiązania zagadki (morderstwa,
nieszczęśliwej śmierci et cetera).
Struktura przestrzenna nawiedzonego domu koresponduje z koncepcją psychiki
człowieka w modelu psychoanalitycznym zaproponowanym przez Freuda13. Składa
się ona z trzech instancji. Pierwszą z nich jest id (das Es, To) związany z popędowym
(nieosobowym) biegunem osobowości, który odpowiada nieświadomości. Id jest
nieposkromionym chaosem, niezróżnicowanym żywiołem, który w przeciwieństwie
do zorganizowanego Ja, nie ma żadnej organizacji. Koncepcji id może odpowiadać
piwnica domu spełniająca w horrorach funkcję najbardziej przerażającego miejsca,
które skrywa mroczne tajemnice. Piwnica jest najniższą kondygnacją domu, znajdującą się poniżej poziomu powierzchni otaczającego budynek terenu, id jest – metaforycznie – najniższą sferą psychiki człowieka. W piwnicy gromadzi się niepotrzebne
lub stare rzeczy, w id skumulowane zostają popędy, instynkty, libido, czyli to, co
wstydliwe i niepożądane. W scenach rozgrywających się w piwnicy bardzo często pojawia się ujęcie drzwi, które jest wizualnym symbolem próby odcięcia stanowiącego
zagrożenie id od sfery Ja. Ego (das Ich, Ja) bywa rozumiane jako „ja” jednostki ludzkiej tworzące jej tożsamość, usytuowane jest pomiędzy częścią popędową id a częścią
będącą interioryzacją zakazów i nakazów społecznych (rodzinnych) – superego. Ego
tworzy „obronny biegun osobowości” w konflikcie sił pomiędzy rozumem a namiętnościami. W horrorach o nawiedzonym domu sferze ego przyporządkowana zostaje
jego mieszkalna część, czyli parter i piętra. Tam odbywa się zwyczajne, codzienne
życie, gdzie panuje „normalność”; analogicznie do Freudowskiego modelu psychiki
część ta pośredniczy między piwnicą a strychem, czyli dwiema skrajnie położonymi przestrzeniami. Strych odpowiada superego (das Über-Ich, Nad-Ja) i w filmach
grozy spełnia rolę depozytariusza pamięci rodzinnej jako miejsce przechowywania
13 Por. idem, Wykłady ze wstępu do psychoanalizy. Nowy cykl, tłum. P. Dybel, oprac. R. Reszke,
Warszawa 1995, ss. 17‒150.
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pamiątek i fotografii. O ile piwnica wydaje się być naturalnym siedliskiem zła, o tyle
poddasze staje się najczęściej celem ataku złych mocy (jako superego, czyli obszar
uwewnętrznienia ideałów), co wyraża lęk przed możliwością utraty kolektywnych
wartości, która skutkuje wykluczeniem i pogrążeniem się w chaosie.
Przestrzeń domu jest obszarem izolacji. Bohaterowie są w nim zamknięci, podobnie
jak człowiek uwięziony w swoim umyśle (przykład Eleanor w Nawiedzonym domu).
Horrory przedstawiają klaustrofobiczną przestrzeń, z której nie ma ucieczki (Eleonor
próbuje opuścić posesję, co kończy się dla niej tragicznie). Dom uzależnia od siebie,
przyciąga magnetyczną siłą (na przykład w Amityville, gdzie jest jednocześnie straszny
i fascynujący, a podświetlone na czerwono okna przypominają oczy bestii). Nawiedzony dom komunikuje się i działa za pomocą okien i drzwi. Drzwi, które zamykają się
same, i zatrzaskujące się okiennice są wspólnym motywem dla wszystkich horrorów
o nawiedzonych posesjach. Odcinają one bohaterów od zewnętrznego świata i uniemożliwiają wydostanie się z zaklętej przestrzeni (na przykład scena w Amityville kiedy
ksiądz, odwiedzający rodzinę Lutzów, zostaje uwieziony w pokoju na piętrze).
Horrory o nawiedzonych domach unikają dosłowności w obrazowaniu filmowej
grozy – są one oszczędne w środkach, a wykorzystanie efektów specjalnych zostaje
zredukowane do minimum. Mimo że opowiadają o działaniu mocy nadprzyrodzonych, nie pojawiają się w nich duchy ani inne niezwykłe istoty. Wokół nawiedzonego
domu panuje nastrój tajemnicy, a jego historia jest pełna niedomówień. Atmosferę
grozy generuje przede wszystkim dziwna i budząca niepokój warstwa dźwiękowa filmu: odgłosy kroków, stuknięcia przedmiotów, skrzypienie drzwi i podłóg, dzwonienie łańcuchów (szczególnie w starszych filmach o domach nawiedzonych przez
duchy), czasem płacz lub śmiech dziecka. Sugerują one obecność nadprzyrodzonych
mocy, których nie można zobaczyć, ale można je usłyszeć. Filmy te wykorzystują
poetykę sugestii, która, jak pisze Kolasińska, unika dosłowności, budując nastrój niepewności i dwuznaczności:
Poetyka niepewności zmusza widza, by sugestie ekranu uzupełniał projekcją własnych strachów;
poetyka ta jest więc wizualnym odpowiednikiem jego lęków realnych przed nieznanym, przed tajemnicą, i niepokoju, jaki rodzi się z przeczucia nieokreślonego niebezpieczeństwa14.

Filmy o nawiedzonych domostwach korzystają z estetyki niemieckiego ekspresjonizmu. Przestrzeń domu sprawia wrażenie nienaturalnej – ulega zniekształceniu. Oko kamery filmuje wnętrza z niestandardowych kątów ustawienia, bardzo często ograniczając
się do ich szczątkowej prezentacji, co ma spotęgować nastrój grozy. Horrory operują
grą cieni – na ścianach pojawia się odbicie rachitycznych gałęzi i konarów drzew, które
mają przypominać szpony (na przykład w Amityville Horror i Duchu). Najczęściej też
14 I. Kolasińska, op. cit., s. 41.
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noc sprzyja aktywności nawiedzonego domu, co szczególnie widać w serii Paranormal Activity, gdzie bohaterowie są atakowani przez zło podczas snu. Nocnemu działaniu tajemnych sił zazwyczaj towarzyszą zjawiska atmosferyczne: burza z błyskawicami
i grzmotami oraz silny wiatr (na przykład w Starym, mrocznym domu), które zmuszają
protagonistów do przebywania w nawiedzonym domu. Sceny rozgrywające się nocą
utrzymane są w niskim kluczu oświetlenia, pojawia się też charakterystyczna poświata,
która nadaje pomieszczeniom domu aurę niesamowitości. Przestrzeń nawiedzonego
domu sprawia wrażenie ożywionej. Dom przypomina organizm, który posiada jaźń
mogącą wywierać wpływ na otoczenie i przebywających w niej ludzi.

W amerykańskich domach dalej straszy…
Wydawałoby się, że w dzisiejszym kinie nie ma miejsca na kameralne opowieści grozy
o nawiedzonych domach, zbyt skromne i oszczędne dla współczesnego widza przyzwyczajonego do eksplozji bodźców wizualnych i dźwiękowych płynących z ekranu.
W laickim świecie, w którym wykluczono istnienie sił nadprzyrodzonych, nawiedzony dom powinien przestać straszyć. Jednak sukces Paranormal Activity pokazał,
że przy użyciu prostych środków można stworzyć niezwykle absorbujący film grozy
i tym samym reaktywować motyw domostwa, w którym straszy.
W ostatnich latach temat nawiedzonego domu pojawił się w serialu. W trzech
sezonach American Horror Story autorstwa Ryana Murphy’ego i Brada Falchuka
miejscem akcji jest nieruchomość zamieszkiwania przez duchy dawnych lokatorów. Pierwszy sezon z 2011 roku nawiązuje do serii Amityville Horror, piąty – Hotel
(2015‒2016) jest reminiscencją Lśnienia (1980) Stanleya Kubricka, opowiada bowiem historię starego, ekskluzywnego hotelu Cortez, w którym straszą duchy osób
tam zabitych, szósty sezon, Roanoke (2016), przedstawia nawiedzoną posiadłość znajdującą się na terenie szesnastowiecznej kolonii osadników zaginionych w tajemniczych okolicznościach.
Żywotność motywu nawiedzonego domostwa potwierdza nośność tej figury. Nawiedzone domy ciągle odzwierciedlają niepokoje trapiące społeczeństwo amerykańskie, występując jako metafora danych czasów. Śledząc historię tego motywu, można
oznaczyć topografię lęków Ameryki XX wieku aż po dzień dzisiejszy.
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Spotkania przy stole. Jadalnia jako filmowa
metafora kontestacji

Pojęcie „kontestacja” zdefiniowane zostało między innymi przez Aldonę Jawłowską,
piszącą w swojej pracy Drogi kontrkultury, że „w aktualnych rozumieniach słowa kontestacja coraz wyraźniej występuje podwójność sensu; zawiera się w nim zaprzeczenie
będące jednocześnie potwierdzeniem wartości, w imieniu których się zaprzecza”1.
Postawa kontestacyjna obejmuje przy tym szeroko rozumianą działalność opozycyjną
lub konfrontacyjną, mogącą przejawiać się zarówno w aktywności politycznej (strajki, demonstracje), aktach przemocy i autoagresji (narkomania, przestępczość), jak
i rozmyślnej stagnacji, działalności społecznej, artystycznej i innych.
W niniejszym artykule pragnę przyjrzeć się wybranej przeze mnie twórczości filmowej, reprezentującej artystyczną działalność kontestacyjną. W kręgu moich zainteresowań pozostaje kino Włoch i Hiszpanii (to właśnie Włochy uważane są za kolebkę
europejskiej kontestacji filmowej, zapoczątkowanej w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych2). Wybór kinematografii tych dwóch państw uzasadniam szczególną koneksją, która w moim przekonaniu spaja je na gruncie tak estetycznym, jak i ideowym.
Oczywiście trudno przy tym bezspornie ujednolicać same cele ataków kontestatorów.
Czym innym były bowiem w latach sześćdziesiątych protesty we Włoszech, „gdzie
walka prowadzona była przeciw sztucznie rozbudowanym potrzebom konsumpcyjnym, o życie twórcze, przeciw systemowi kształcenia jako narzędziu manipulacji”3,
a czym innym w Hiszpanii, która pod dyktaturą generała Franciska Franco stała się

1
2
3

A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975, s. 7.
Por. K. Klejsa, Filmowe oblicza kontestacji. Kino Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej wobec
kultury protestu przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, Warszawa 2008, s. 100.
A. Jawłowska, op. cit., s. 9.
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sceną walk o podstawowe demokratyczne prawa obywateli: opowiadano się wbrew
politycznym reżimom, konfrontowano nie tyle z nadprodukcją, co z niedostatkiem4.
W obydwu przypadkach wyraziciele kulturowej kontestacji mieli do dyspozycji
narzędzia, z których szczególnym powodzeniem cieszył się aparat filmowy. Jak bowiem pisał na początku lat siedemdziesiątych teoretyk Ryszard Koniczek:
to film – jako element jego środowiska – zrewanżował się dziś nowemu pokoleniu. Nie powieść i nie
dramat, nie poezja i tylko częściowo plastyka, lecz właśnie film, płyta i zapis magnetofonowy dały
świadectwo fali młodzieńczej desperacji i buntów. Ze wszystkich istniejących sztuk tradycyjnych,
film i muzyka potrafiły spontanicznie, bez charakterystycznych opóźnień i dystansu, oddać skomplikowany, wieloznaczny i wewnętrznie sprzeczny charakter wydarzeń5.

W tym czasie w Europie również wzmagały się tendencje do wykraczania poza ustanowione konwencje przedstawieniowe, związane ze zdefiniowaniem „(po części za
sprawą konceptów teoretycznych wywodzących się z psychoanalizy i marksizmu)
ideologicznego uwikłania aparatu filmowego”6. W tym kontekście kluczowe staje się
rozpoznanie Konrada Klejsy, który w swojej pracy Filmowe oblicza kontestacji deklaruje rozróżnienie na kino o kontestacji i kino kontestujące. Wbrew pojęciowej
unifikacji proponowanej przez Ryszarda Koniczkę – na którego powołuje się autor
w swojej książce – Klejsa wyodrębnił te dwa pojęcia, objaśniając je według odmiennych kryteriów i wskazując istnienie między nimi pewnych różnic, dotyczących kwestii tak estetycznych, merytorycznych czy ideologicznych, jak i produkcyjnych. Otóż
w jego przekonaniu w obręb kina kontestującego wpisują się dzieła, które:
zostały zrealizowane przez osoby bezpośrednio związane z kontrkulturą bądź aktywnie zaangażowane w ruch protestu oraz odznaczały się szczególnymi właściwościami stylistycznymi, odróżniającymi
te filmy od produkcji głównego nurtu, uznawanych za ucieleśnienie dominującej – kwestionowanej
właśnie – kultury7.

Wobec tego kino kontestujące w pewien sposób odnawiało dochodzące do głosu w pierwszej połowie dwudziestego wieku działania europejskich awangardystów,
z którymi łączyły kontestatorów rozmaite źródła inspiracji (między innymi twórczość
markiza de Sade’a czy popularna w owym czasie psychoanaliza) oraz kontekst towarzyszącej im atmosfery rozczarowania na gruncie społeczno-politycznym. Ponadto
niejednokrotnie sam charakter działalności kontestatorów przypominał koncepcje
oraz próby, jakie podejmowali twórcy powojenni reprezentujący nurty dadaistyczny
4
5
6
7
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i surrealistyczny8. Ich twórczość, podobnie do działalności kontestatorów, była zatem z jednej strony – „ucieleśnieniem i sposobem popularyzacji nowych wartości”9,
z drugiej – „próbą zburzenia zastanych oczekiwań i nawyków estetycznych odbiorców, poszukiwaniem nowych form wyrazu artystycznego”10.
W swojej pracy przyjrzę się ujętej w tytule filmowej metaforze jadalni, ukazując
jej specyfikę oraz różne możliwości interpretacji. Pragnę bowiem wyeksponować jej
funkcję z jednej strony w kontekście kulturowym, z drugiej – biorąc pod uwagę kwestie społeczno-ideowe. Warto zwrócić uwagę na niezwykle silne zakorzenienie w kulturze (zwłaszcza wizualnej) samej alegorii jadalni. Jej utrwalany przez kontestatorów
prowokatorski wizerunek nie jest bowiem odosobnionym kulturowo ekscesem. Ogół
eksponowanej przez nich turpistycznej estetyki skojarzonej z domową przestrzenią,
jaką jest tytułowa jadalnia, a także sam kontekst sytuacji społecznej skoncentrowanej wokół wspólnego posiłku, jawić może się choćby jako echo późnej twórczości
hiszpańskiego malarza doby romantyzmu, Franciska Goi. Schorowany artysta, utraciwszy słuch, malował pod koniec swojego życia w izolacji, na ścianach wewnątrz
własnego domu. Jednym z jego dzieł była scena biblijna Judyta i Holofernes, tuż obok
której widniał słynny portret ukazujący Saturna pożerającego swoje dzieci. Obydwa
obrazy namalowane zostały na parterze domu, który służył Goi właśnie jako jadalnia.
Nieprzypadkowo obydwie sceny oscylują przy tym z jednej strony wokół zagadnienia
śmierci i mordu, z drugiej zaś – wokół tematyki pożywienia i uczty. Ponadto te dzieła
ze schyłkowego okresu działalności artysty odzwierciedlały stan jego ducha – brak
zgody na własne kalectwo, lęk przed zbliżającą się śmiercią oraz ogrom rozczarowania
wobec wyniszczających jego kraj wojen napoleońskich (do których odniósł się także
między innymi w słynnym cyklu grafik pod tytułem Okropności wojny).

Odwrócić porządek
Na wzór twórczości awangardystów w sztuce kontestacyjnej dochodziło do konfrontacji dwóch zwalczających się nawzajem porządków. Punktem odniesienia dla
artystycznej negacji stał się bowiem system reprezentujący rzeczywistość skonwencjonalizowaną, normatywną, naznaczoną symboliką oraz napiętnowaną tabu. Drugi
z porządków wyrażał się w zaproponowanej przez jednego z przedstawicieli dadaizmu – Hansa Arpa – kategorii „bezsensu”, sformułowanej w kontekście definiowanych przez niego wyróżników ruchu Dada. Precyzując ową kategorię, artysta przeciwstawiał bezsens logicznemu nonsensowi, definiując go jako pierwotny porządek
8 Por. A. Jawłowska, op. cit., s. 8.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
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równoznaczny swoistemu „przed-sensowi”. Według Arpa „Dada dążył do zniszczenia
zbudowanych za pomocą rozsądku złudzeń człowieka i przywrócenia naturalnego,
nie wspieranego rozsądkiem porządku”11, bowiem:
język nie pozwala dotrzeć do prawdziwej rzeczywistości, należy go więc zniszczyć, wtedy wyłoni
się język nowy, odsłaniający istotę rzeczy”. […] Ów bezsens miał być powrotem do stanu czystej
natury, jeszcze nie skażonej nadanym znaczeniem12.

Opozycja ta jest o tyle decydująca, gdyż twórcy nawiązywali do kulturowego regresu,
w ramach którego kwestionowali wykształcone i zdawałoby się niepodważalne systemy znaczeń i symboli. W jej kontekst wpisują się tym samym filmy posługujące się
metaforyką scen wykorzystujących specyfikę przestrzeni jadalni.
Otóż reżyserzy tacy, jak Marco Ferreri, Pier Paolo Pasolini, Luis Buñuel czy
Marco Bellocchio byli jednymi z najbardziej kategorycznych przedstawicieli włosko-hiszpańskiej kontestacji. Wykorzystywali przy tym w swych filmach zajmujące
mnie zbiorowe sceny przy stole, które okazały się skutecznym wyrazem – mniej lub
bardziej zakamuflowanego – buntu, i manifestowali w ten sposób swój stosunek do
rzeczywistości. Jedną z tego typu praktyk było wykorzystanie samej specyfiki filmowych spotkań przy stole, redefiniujących ukonstytuowane w historii kultury modelowe wizerunki jadalni oraz ikoniczne wyobrażenia na temat biesiady. W ten sposób
powstawały dzieła, których realizatorzy mierzyli się z niezwykle surowymi obostrzeniami cenzorów, między innymi Viridiana (1961), Anioł zagłady (1962) i Widmo
wolności (1974) Buñuela, Ape Regina (1963) i Wielkie żarcie (1973) Ferreriego, Pięści
w kieszeniach (1965) Bellocchia czy Salò, czyli 120 dni Sodomy (1975) Pasoliniego.
Obecnym w nich zasadniczym źródłem intertekstualnych odniesień, które poddawane były konsekwentnym modyfikacjom, okazał się dyskurs sakralny. Przestrzeń
ze stołem, przeznaczona do spożywania posiłku, została bowiem naznaczona symboliką w ramach chrześcijańskiego kontekstu odnoszącego się do nowotestamentowej
ostatniej wieczerzy. Biblijna scena stała się bowiem fundamentalna dla rozwoju sztuki religijnej, zaś samo jej wyobrażenie ukonstytuowało się w kulturze między innymi
poprzez ewokowanie i eksploatowanie jej w historii malarstwa. Powołując się zaś na
kontekst społeczno-kulturowy: rytuałom charakteryzującym spotkania bliskich wokół stołu również zdaje się przyświecać tradycja chrześcijańska. Sam stół symbolizuje
biblijny ołtarz, który jest:

11 T. Richardson, N. Stangos, Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, tłum. H. Andrzejewska, Warszawa 1980, s. 188.
12 Ibidem, ss. 245‒246.
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świętym stołem wieczerzy Jezusa. […] Stół, na którym Zbawiciel spożywał razem ze swoimi uczniami Ostatnią Wieczerzę, jest pierwszym ołtarzem przeznaczonym do składania ofiary zasadniczo
innej niż wszystkie ofiary starotestamentowe13.

Ponadto „miejsce ołtarza stanowi najważniejszą część każdej świątyni”14, na wzór czego stół w domowej jadalni zajmować powinien centralną część jej przestrzeni. W obliczu tego wspomnieniem nowotestamentowej sceny stała się także tradycja wspólnej
modlitwy przy stole, poprzedzającej rozpoczęcie posiłku.
Reżyserzy niejednokrotnie odwoływali się do tego kulturowego dziedzictwa, aby
następnie zdeprecjonować je, odmawiając mu słuszności, czego niezwykle wyrazistym
przykładem jest wspominany już przeze mnie film Luisa Buñuela Viridiana, w którym jedna ze zbiorowych scen przy stole na trwałe zapisała się w pamięci odbiorców kina hiszpańskiego reżysera. Otóż tytułową bohaterką jest niedoszła zakonnica,
która podjęła decyzję o poświęceniu swojego życia w imię pomocy wykluczonym
poza margines społeczności – bezdomnym, ubogim i schorowanym. Niewdzięczność
podopiecznych wobec młodej kobiety (której tkliwą naiwność ostro wykpił reżyser
filmu) jednoznacznie wychodzi na jaw podczas nieobecności Viridiany. Wtedy to
dochodzi do bestialskiego nadużycia jej zaufania przez mieszkańców, którzy bez jej
wiedzy organizują obfitą wieczerzę, natychmiast przeradzającą się w gorszącą rozpustę. Podczas uczty ustawiają się oni do pamiątkowego zdjęcia, pozując w rozmieszczeniu odwzorowującym układ postaci na obrazie Leonarda Ostatnia wieczerza. Reżyser maluje w ten sposób dehumanizujący, ironiczny obraz: przywołując kontekst
religijny, równocześnie pozbawia go przynależnej mu znaczeniowości. Dopełnieniem
portretu bohaterów staje się słyszalny w tle odgłos piania koguta, który w groteskowy sposób odnosi nas do biblijnej historii związanej z zaparciem się świętego Piotra
(Łk 22,55‒57; Mt 26,73‒75; J 18,26), stając się tym samym zapowiedzią grzechu
w opuszczonym przez Viridianę miejscu.
Znacznie bardziej dyskretnym, ale równie wymownym przykładem jest film Ape
Regina w reżyserii Marka Ferreriego. W jednej ze scen do mieszkania dopiero co
poślubionej sobie młodej pary przybywa ksiądz, aby wedle tradycji poświęcić małżeńskie łoże. Wykorzystując jego obecność, rodzina państwa młodych prosi kapłana
o poświęcenie także jadalnianego stołu. Błogosławieństwo to miałoby ustrzec rodzinę
przed rozpadem i służyć jednoczeniu się jej przedstawicieli. Ostatecznie jednak w żaden sposób nie zapobiega ono całkowitej degradacji familii.

13 M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989, s. 160.
14 Ibidem.
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Jadalnia demaskująca
Twórcy zaangażowanego kina kontestującego w dużym stopniu zrezygnowali z dialogu na rzecz jednostronnego, krytycznego komentarza. Unikając stawiania pytań,
przejawiali nieznającą sprzeciwu postawę manifestacyjnej negacji. Radykalną bezwzględność ubierali jednak przy tym umiejętnie w kostium niebanalnych konceptów
oraz wyrafinowanych i nierzadko obrazoburczych metafor. Dlatego też między ich
dziełami a współczesnymi im uwarunkowaniami społeczno-politycznymi zachodziła
śmiała korelacja, wobec której tytułowa metaforyczna jadalnia jawiła się jako alegoria zastanej rzeczywistości. Odwołując się do przeżywającej w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych kolejną falę swej popularności psychoanalizy, filmowcy wdrażali
konfrontacyjne założenia ideowo-estetyczne. Biorąc za punkt wyjścia fundamentalną
pracę Sigmunda Freuda Kultura jako źródło cierpień, można bowiem czytać ich wybrane dzieła z perspektywy opisanej przez twórcę psychoanalizy kategorii estetycznej,
zakładającej rozróżnienie na czystość i nieczystość. Freud pisał w swym tekście, że
„piękno, czystość i porządek zajmują wyraźnie szczególne miejsce pośród wymogów
kultury”15. Dlatego też przez wzgląd na to, że „nieczystość […] sprzeciwia się porządkowi symbolicznemu”16, kryteria te miały być rewidowane przez kontestatorów,
pragnących przy pomocy tej opozycji nakreślać oraz rewidować mylącą separację
tego, co z założenia jest normatywne oraz tego, co społeczeństwo zdecydowało się
odrzucać. Dlatego tak silnie akcentowali oni tematy społecznie napiętnowane i tak
chętnie posługiwali się estetyką potworności, turpizmem i wzbudzającymi w odbiorcach niesmak lub wręcz odrazę obrazami i scenami, dzięki czemu również unikali
przynależności do tak zwanego kina głównego nurtu.
W tym ujęciu lokują się między innymi Wielkie żarcie, Anioł zagłady czy Pięści
w kieszeniach. Wykorzystują one sceny jadalniane jako swego rodzaju krzywe zwierciadła odbijające system kwestionowany przez filmowców, którzy przekonani byli, że
ustanawianie przez warstwy uprzywilejowane ekonomiczne regulacji i konwenansów
stanowiło wyraz obłudy, zaś samo wdrażanie tych zasad w życie jawiło się jako kulturowy blichtr. Stąd też kontekstowe wykorzystanie przestrzeni jadalni, które w filmowych obrazach zmieniały właściwą sobie kulturowo funkcję. Bagatelne, zdawałoby
się, spotkania bohaterów przy stole były dla twórców tylko pretekstem, stając się katalizatorem w bezlitosnym procesie odtajniania kompromitującej natury kolejnych
postaci. Dlatego też przestrzeniom jadalnianym przypisana została w owych filmach
w szczególności funkcja demaskatorska. W związku z tym w Pięściach w kieszeniach
15 S. Freud, Kultura jako źródło cierpień [w:] idem, Kultura jako źródło cierpień, tłum. J. Prokopiuk,
Warszawa 1992, s. 82.
16 J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, tłum. M. Falski, Kraków 2007, s. 88.
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zaakcentowane zostały niebanalne kłótnie domowników przy każdorazowym spotkaniu wokół rodzinnego stołu. Stąd także zasygnalizowany zostaje kazirodczy związek
flirtującego ze sobą podczas posiłków rodzeństwa. Reżyserzy nie unikali zatem sięgania po przemieszanie sfery intymnej/prywatnej z publiczną/społeczną, w ramach
którego w Aniele zagłady podczas uroczystej kolacji głównym tematem rozmowy
zgromadzonych przy stole przedstawicieli burżuazji staje się domniemane dziewictwo jednej z zaproszonych kobiet. Z tego również powodu zarówno w filmie Buñuela, jak i w Wielkim żarciu dochodzi do unifikacji przestrzeni jadalni z sypialnią oraz
toaletą, wobec czego twórcy nie zrezygnowali z przedstawiania swoich bohaterów
w intymnych i niejednokrotnie krępujących sytuacjach. Owa satyryczna unifikacja
wybrzmiewa równie silnie w Widmie wolności, w którym w jednej ze scen zostaje
zakwestionowana utrwalona funkcja przestrzeni mieszkalnej – wokół jadalnianego
stołu znajduje się szereg sedesów zastępujących krzesła, zaś zamiast posiłku podane
zostają czasopisma i papierosy. Podczas spotkania dominują także tematy fekalne,
podczas gdy kwestie kulinarne potraktowane zostają jako wstydliwe tabu.
Omawiane filmy rozliczają się z freudowską koncepcją mówiącą, że kultura to porządek, w którym życie człowieka wykracza ponad stan zwierzęcy17 – zdobycze kultury, warunkujące zestaw symboli, zasad i konwencji, zostają tu wykorzystane jedynie
po to, aby po pierwsze wymownie je zakwestionować, a po drugie zdemaskować
współczesnego człowieka, demonstrując jego regres w stronę zezwierzęcenia – stąd
tak częste prezentowanie atawistycznego zachowania bohaterów przy stole. Ta kulturowa degeneracja ukazywana jest również poprzez kładzenie nacisku na cały proces
przygotowań bohaterów do jadalnianych spotkań. Wyabstrahowane zostały przez filmowców niezbędne etapy (znalezienie właściwego miejsca spotkania, dobór stroju,
zdecydowanie o potrawach), których wartość bywa konsekwentnie deprecjonowana,
tak przez twórców filmu, jak i przez samych bohaterów. Natomiast spożywany posiłek przestał spełniać funkcję życiodajną, łącząc się niejednokrotnie z przymusem lub
służąc śmierci – w Wielkim żarciu staje się wręcz narzędziem zbiorowego samobójstwa, gdyż czwórka zamożnych mężczyzn wyjeżdża do opuszczonego domu, aby –
pozostając tam kilka dni – najadać się aż do śmierci z przejedzenia. W ten sposób
Ferreri przedstawia obraz człowieka, który ma „skłonność do morderstwa należącą
do samej istoty człowieka, a pozwalanie na pokarm mięsny jest wyznaniem niewykorzenianego popędu śmierci, tutaj charakteryzującego się tym co w nim najbardziej
pierwotne i archaiczne – pożeraniem”18. Bohaterowie jedzą bowiem przede wszystkim tuczone, specjalnie przygotowywane na ich ucztę zwierzęta. Ta prowokacyjna
krytyka konsumpcjonistycznego społeczeństwa uwidacznia się również w filmie Salò,
17 Por. S. Freud, Przyszłość pewnego złudzenia [w:] idem, Kultura jako…, s. 9.
18 J. Kristeva, Potęga obrzydzenia…, op. cit., ss. 92-93.
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czyli 120 dni Sodomy, gdzie Pasolini w wyraźnie upolitycznionym ujęciu kontestował
swoją niechęć wobec zastanej rzeczywistości, w której „faszyzm ideologiczny został
zastąpiony przez faszyzm konsumpcyjny”19. W obydwu przypadkach konsumpcja
stała się alegorią konsumpcjonizmu, mimo iż – wedle Zygmunta Baumana – oba te
zjawiska powinny być traktowane jako przeciwstawne20. Jak zauważa Paweł Chlipała:
konsumowanie można przeciwstawić konsumpcjonizmowi. Różnic między tymi pojęciami należy
doszukiwać się w społecznym podejściu do konsumowania. Przedmiotowo, zarówno konsumowanie, jak i konsumpcjonizm obejmują czynności użytkowania i spożywania, które powiązane są
z procesem nabywania dóbr i usług oraz pozbywania się produktów. Konsumowanie przeradza się
w konsumpcjonizm, gdy przestaje być środkiem, a staje się celem życia i dominującą czynnością,
której podporządkowane są inne działania21.

Ta postępująca unifikacja stała się zatem jednym z kluczowych tematów dla włoskich i hiszpańskich kontestatorów. Krytyka konsumpcjonizmu przyjęła się w kinematografiach tych dwóch krajów ze szczególnym rozmachem, co widać także w –
niemal uzupełniającej działalność filmowców – sztuce konceptualnej czy rozwijającej
się w latach sześćdziesiątych sztuce performance’u (między innymi twórczość Esther
Ferrer czy Piero Manzoniego). Łączyła się ona przy tym z wystawianiem na widok
publiczny sfery prywatnej, intymnej, z neutralizacją tego co wstydliwe, zagrażające,
nieestetyczne i wulgarne.
*
Mimo że moja uwaga skoncentrowała się na wybranych przykładach, czuję się w obowiązku zaznaczyć, iż przypisanie nakreślonych przeze mnie motywów tylko do nich
byłoby znacznym uproszczeniem. Niezbędne wydaje się bowiem przywołanie także
innych rozlicznych przykładów, których analiza wymagałaby odrębnej pracy. Podobnie jak Wielkie żarcie, szerokim echem odbił się między innymi zakazany w wielu
krajach film serbskiego reżysera Dušana Makavejeva Sweet Movie (1974), w którym
długie sekwencje przy stole prowokują bohaterów do uzewnętrznienia swych najbardziej haniebnych zachowań i nawyków. Z niezwykłą konsekwencją wykorzystuje
w swoich filmach metaforę jadalni także czeski artysta Jan Švankmajer, dla którego
stała się ona niejako lejtmotywem spajającym całą dotychczasową twórczość: reżyser
wielokrotnie koncentruje swoich bohaterów wokół stołów, eksploatując przy tym
turpistyczne obrazy mechanicznego pożerania (Dżabersmok, Jedzenie, Mały Otik).
19 P. Kletowski, Ostatni film Pasoliniego, „Dwutygodnik” 2013, nr 11 [on-line:] http://www.dwutygodnik.com/artykul/4840-ostatni-film-pasoliniego.html [31.08.2017].
20 Por. Z. Bauman, Konsumowanie życia, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Kraków 2009, ss. 33‒34.
21 P. Chlipała, Społeczeństwo konsumpcyjne w świetle dorobku Zygmunta Baumana, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management” 2011, t. 51, s. 80.
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Nie sposób pominąć również kina Petera Greenawaya, którego dzieła, oscylujące
wokół zbiorowych scen jadalnianych, zanurzone są w barokowym przepychu scenografii, dopełnionej wanitatywną symboliką fizycznego rozkładu oraz duchowej degrengolady (Brzuch architekta, Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek). Natomiast
Thomas Vinterberg, jeden z przedstawicieli Dogmy 95, przy pomocy scen przy stole
poddaje socjologicznej analizie rodzinę jako komórkę społeczną, ulegającą na oczach
widza stopniowej atomizacji (Festen, Komuna).
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Domowa przestrzeń jako miejsce kultu
przodków w starożytnej Mezopotamii

Wstęp
W starożytnej Mezopotamii domowa przestrzeń była związana z kultem przodków.
Człowiek umierał, gdyż było to wpisane w jego istnienie, ale jego duch (akad. eṭemmu) po śmierci żył nadal w świecie podziemnym. Zachowywał jednak ziemskie potrzeby, a ponieważ nie mógł ich zaspokoić w zaświatach, które były pełne kurzu,
bez dostępu do świeżej wody i pożywienia, potrzebował żyjących krewnych. Ich rola
polegała na składaniu mu ofiar pokarmowych, by taki nasycony i napojony duch był
szczęśliwy i chciał pomagać żywym. W przeciwnym razie istniało ryzyko, że głodny
i spragniony duch będzie nękał swoich żyjących krewnych i upominał się o należne
mu ofiary. Śmierć nie unicestwiała relacji rodzinnych – trwały one nadal i były wyrażane właśnie poprzez zachowywanie pamięci o zmarłych. Kult przodków stanowił
więc integralną część życia rodzinnego; praktykowano go przede wszystkim w domowej przestrzeń, gdzie mieli swoje miejsce również zmarli, którzy, jak wierzono, po
śmierci nadal uczestniczyli w życiu rodzinnym i byli mieszkańcami domu. Artykuł
ma na celu scharakteryzowanie domowej przestrzeni w Mezopotamii oraz ukazanie,
w jaki sposób miejsce to łączono z kultem przodków. Zostaną zaprezentowane teksty
literackie odnoszące się do zachowywania pamięci o przodkach.

Rodzina
Rodzina w Mezopotamii była podstawową komórką społeczną i miała charakter patriarchalny – na jej czele zawsze stał ojciec1. Określano ją mianem kimtum, salātum –

1

Por. K. R. Nemet-Nejat, Daily Life in Ancient Mesopotamia, London 1998, s. 127.
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rodu – albo bīt abim – domu ojca2. Jednym z jej głównych zadań było zachowanie
tożsamości i utrzymanie ciągłości rodu, stąd tak ważne były relacje rodzice – dzieci
i w ogóle posiadanie potomstwa. Nie mniej istotną rolę pełnili dalsi krewni, (akad.
nišūtu), którzy również przyczyniali się do zachowania jedności klanu. Przekładało się to również na szacunek dla zmarłych członków rodziny. Wierność, lojalność,
przywiązanie do wartości oraz cześć dla przodków były bardzo istotne, ponieważ
uważano je za element tworzenia historii i pamięci zbiorowej3. Dbałość o genealogię
stanowiła wartość najwyższą, nawet jeśli dana rodzina nie należała do elity społecznej. Przodków należało wzywać (akad. nubbû), szanować (akad. palḫu) i troszczyć
się o nich (akad. kunnû), ponieważ byli oni protoplastami (akad. bānû), którzy dali
początek rodzinie. Pamięć o zmarłych zakładała również obowiązek składania ofiar,
a dziedziczenie majątku zawsze szło w parze z przejęciem opieki nad przodkami4.

Konieczność kultu przodków
Zmarły po śmierci był skazany na wieczną tułaczkę w świecie podziemnym. Teksty
literackie, takie jak Zejście Isztar do świata podziemnego albo Śmierć Ur-Nammu, opisują to miejsce jako ponure i błotniste, gdzie jedyne dostępne pożywienie stanowi
glina i gdzie brakuje wody albo jest ona gorzka:
Do domu, z którego nie wraca, kto (doń) wstąpił
Na drogę, z której nie ma powrotu
Do domu, w którym ci, co wstąpili, pozbawieni są światła
Gdzie pożywieniem ich pył a strawą ich glina,
Gdzie światła nie widzą, w ciemności mieszkają,
Przyodziani jak ptaki, ubraniem ich pióra,
Gdzie na drzwiach i zasuwach zalega pył […]5.
[…] gorzkie było pożywienie i słona była woda w świecie podziemnym […]6.

Lepszy los czekał tylko tych, którzy otrzymywali pokarm i napoje ze świata żywych, poprzez ofiary składane przez swoich krewnych. Relacja Enkidu przybywającego ze świata podziemnego wskazuje na zależność sytuacji zmarłego po śmierci od
ilości tych ofiar i liczby składających je osób:
2
3
4
5
6
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Por. K. van der Toorn, Family Religion in Babylonia, Syria and Israel. Continuity and Change in the
Forms of Religious Life, Leiden 1996, s. 20.
Por. ibidem, s. 125.
Por. Mesopotamian Magic: Textual, Historical, and Interpretative Perspectives, ed. T. Abusch, K. van
der Toorn, Gröningen 1999, s. 144.
Zejście Isztar do świata podziemnego, tłum. O. Drewnowska-Rymarz [w:] Mity akadyjskie, red. O. Drewnowska-Rymarz, Warszawa 2000, s. 87.
Śmierć króla Urnammu z Uri [w:] Eposy sumeryjskie, tłum. K. Szarzyńska Warszawa 2003, s. 119.
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„Tego, który zrodził jednego syna, widziałeś?” – „Widziałem go, […]
w rogu swej ściany płacze on gorzko”.
„Tego, który zrodził dwóch synów, widziałeś?” – „Widziałem go, […] on siedzi na
dwóch cegłach i je chleb”.
„Tego, który zrodził trzech synów, widziałeś?” – „Widziałem go, […] on pije wodę
z [bukłaka...]”.
„Tego, który zrodził czterech synów, widziałeś?” – „Widziałem go, […] jak tego,
który cztery osły zaprzęgał, serce jego jest wesołe”.
„Tego, który zrodził pięciu synów, widziałeś?” – „Widziałem go, […]
jak u dobrego pisarza ręka jego jest gotowa (do pracy) i wolno mu wejść do
pałacu”.
„Tego, który zrodził sześciu synów, widziałeś?” – „Widziałem go, […] jak u rolnika
serce jego jest zadowolone”.
„Tego, który zrodził siedmiu synów, widziałeś?” – „Widziałem go, […] jak młodszy
brat bogów siedzi na tronie i słucha muzyki”7.

Rozmowa Gilgamesza z Enkidu jasno pokazuje, że w świecie podziemnym istniała
hierarchia. Do pełni szczęścia zmarłego nie wystarczyło otrzymywanie jakichkolwiek
ofiar od jednego dziedzica. Duch, który pozostawił po sobie wielu potomków, miał
szansę na otrzymywanie liczniejszych ofiar, a to czyniło jego los lepszym i lżejszym od
ducha tego, który pozostawił po sobie tylko jednego syna i którego ofiary były dużo
skromniejsze. Niekorzystna była sytuacja także tych, którzy w ogóle nie otrzymywali
ofiar albo tych, którzy zostali przeklęci przez swoich najbliższych:
„Czy widziałeś człowieka przeklętego przez jego matkę i ojca?” - „Widziałem
go”. „(Jak mu) się wiedzie?”
„Pozbawiony jest dziedzica, jego duch błąka się ciągle”.
„Czy widziałeś ducha tego, kto nie ma nikogo do składania ofiary kispum?” „Widziałem go”. „(Jak mu) się wiedzie?”
„Je resztki z garnka i okruchy chleba wyrzucone na ulicę”.
„Tego, który nie ma dziedzica, widziałeś?” - „Widziałem go”. „(Jak mu) się
wiedzie?”
„Je chleb spalony jak cegła”8.

Człowiek mógł zostać przeklęty na przykład słowami: „Oby jego duch nie został pochowany, oby jego duch nie złączył się z duchami jego krewnych!”9 albo „Oby jego
duch nie pił czystej wody […]”10.
Brak pochówku lub ofiar pokarmowych negatywnie wpływał na sytuację zmarłego. W pierwszym przypadku duch nie mógł dostać się do świata podziemnego
7
8
9
10

Epos o Gilgameszu, tłum. K. Łyczkowska, Warszawa 2010, s. 65.
Ibidem, s. 66.
Cyt. za: K. van der Toorn, Family Religion in Babylonia…, s. 127.
Cyt. za: J. Scurlock, Magico-Medical Means of Treating Ghost-Induced Illnesses in Ancient Mesopotamia, Leiden – Boston 2006, s. 26. Wszystkie tłumaczenia cytatów zawarte w niniejszym tekście –
jeżeli nie zaznaczono inaczej – pochodzą od autorki.
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i błąkał się po świecie żywych, w drugim – był głodny i spragniony. Stawał się wówczas zły i mógł dręczyć żyjących, domagając się należnych ofiar. Bezpieczniej więc
było chronić się przed destrukcyjnym działaniem duchów rodziny i składać im ofiary
oraz modlić się do nich:
Wy, duchy mojej rodziny, przodkowie w grobie,
(Duchy) mojego ojca, dziadka, matki, babki, brata, siostry
(Duchy) mojej rodziny, (i) mojego klanu
Które śpicie w otchłani, złożę dla was ofiary grobowe
Wyleję wodę do was i roztoczę opiekę nad wami
Będę was wysławiał, będę was szanował
Tylko stańcie dzisiaj przed Szamaszem
[…]
Wszystko zło, które jest w moim ciele
Przekażcie Namtarowi, posłańcowi świata podziemnego
Chwyćcie je i zabierzcie do Ziemi Bez Powrotu
[…]
Ocalcie mnie, abym mógł was wysławiać11.

Duch napojony i najedzony to bowiem duch szczęśliwy i przyjazny, mogący pomagać żywym. Natomiast duch głodny i spragniony jest mściwy i może sprowadzać
rozmaite choroby na swoich żyjących krewnych:
Jeżeli jego naczynia krwionośne w skroniach doskwierają mu, a jego są przekrwione, jest to ręka ducha. […] Jeżeli (chory) wymiotuje krwią, ręka ducha. […] Jeżeli jego żołądek nie przyjmuje chleba
ani piwa, ręka ducha. Jeżeli jego mięśnie są zwiotczałe, ręka ducha12.

Bano się tego, dlatego starano się zabezpieczyć swój pośmiertny los jeszcze za życia.
Nie ograniczano więc możliwości składania ofiar tylko do własnych dzieci, ale umożliwiano to także adoptowanym. Wskazuje na to tekst:
Tak długo jak P. (adoptujący) żyje, K. powinien mu służyć. Kiedy P. umrze, K. powinien go opłakać
i pogrzebać. Potem Kinni będzie mógł zabrać żonę i potomstwo i odejść, dokąd zechce. Jeśli K. nie
będzie służył P., ani go słuchał […], tak powinien być potraktowany: P. powinien założyć kajdany na
jego stopy, włożyć abbuttu na jego głowę, wtrącić go do więzienia i zdyscyplinować13.

Nieprzestrzeganie nakazu służenia przybranemu rodzicowi mogło skutkować wydziedziczeniem. Podobny naraz troszczenia się o swoich rodziców zarówno za życia,

11 Cyt. za: A. Lenzi, Reading Akkadian Prayers and Hymns, Atlanta 2011, s. 143.
12 Cyt. za: J. Scurlock, Sourcebook for Ancient Mesopotamian Medicine, Atlanta 2014, s. 37.
13 Cyt. za: F. E. A. Speiser, A Significant New Will from Nuzi, „Journal of Cuneiform Studies” 1963,
nr 17, s. 69.
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jak i po śmierci, widać w relacji ojciec – córka: „Dopóki żyję, ona będzie mi dostarczać pożywienia, kiedy umrę, będzie mi składać ofiary kispum”14.
Chociaż za utrzymywanie kultu domowego i składanie ofiar był odpowiedzialny
przede wszystkim najstarszy syn (akad. aplum rabûm), to kiedy go nie było, rola ta
przypadała również córce, co pokazuje powyższy tekst. Zabezpieczanie pośmiertnego
losu widać również w umowach spadkowych. W jednym z dokumentów pochodzących z Larsy pojawia się zwrot qadum aširti co znaczy ‘razem z kaplicą’. Przekazanie
majątku dziedzicowi wiązało się z objęciem przez niego opieki nad domowym kultem i było warunkiem udanej transakcji. Gdyby bowiem spadkobierca sprzeciwił się
pielęgnowaniu domowej kaplicy, umowa nie mogłaby być zawarta. Lepiej było więc
przekazać majątek komuś, kto należał do tego samego klanu, niż sprzedać komuś
obcemu. Niekiedy mógł być to również brat, jak pokazuje cytat: „Duży dom (razem
z meblami wart ¾ srebrnej miny) ma trafić do Baal’Malika, najstarszego brata”15.
Termin „najstarszy” oznaczał niekoniecznie tylko tego, kto był najstarszy wiekiem –
oznaczał również brata, który wraz z prawem do dziedziczenia posiadał prawo pochówku na terenie domu16.

Dom jako przestrzeń życia rodzinnego
Każda mezopotamska rodzina posiadała dom. W zależności od jej statusu majątkowego domy były różnej wielkości i miały różnie wyposażenie. Te uboższe miały główny dziedziniec, kuchnię, salon i sypialnie, te bogatsze składały się dodatkowo z pomieszczeń takich jak kaplica, toaleta czy przechowalnie17. Jednak każdy dom pełnił
taką samą podstawową funkcję – był miejscem, w którym toczyło się życie rodzinne,
w tym również religijne. Stanowił jego centrum oraz miał wpływ na kształtowanie
się więzi społecznych18. Skoro więc wierzono, że śmierć nie przerywa relacji międzyludzkich, nie sposób również sobie wyobrazić, by wraz z odejściem z tego świata
zmarli byli usuwani z przestrzeni życia domowego. Wręcz przeciwnie – pozostawali
oni obecni w domu, oraz trwali w pamięci domowników. Ich duchowe istnienie było
wpisane w cykl życia rodzinnego i rodzinne uroczystości. Najlepsze miejsce pielęgnowania relacji zmarłych z żywymi stanowił więc właśnie dom, w którym przodkowie
14 Cyt. za: A. Skaist, The Ancestor Cult and Succession in Mesopotamia [w:] Death in Mesopotamia, ed. B. Alster, Copenhagen 1980, s. 125.
15 Cyt. za: D. Arnaud, Recherches au Pays d‘Aštata VI. 3. Éditíons Recherche sur les Civilisations, Paris
1986, nr 181.
16 Por. E. Galli, S. Valentini, The Dead Cult in the Middle Bronze Age Mesopotamia. Interpretation of the
Archeological Evidence trough Cuneiform Texts. A Trial Approach, „Orient Express” 2006, nr 3, s. 85.
17 R. MacDougal, Remembrance and the Dead in Second Millenium BC Mesopotamia, praca doktorska,
2014, s. 135.
18 Por. J. McCorriston, Pilgrimage and Household in the Ancient Near East, New York 2011, s. 143.
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mogli być obecni na kilka sposobów: przez wizerunki (statuetki, obrazy), składane
im ofiary i przywoływanie ich imienia albo pochówek na terenie domostwa19.

Pochówki na terenie domów
Prawidłowy pochówek był jednym z warunków dostania się ducha do świata podziemnego, ponieważ bez niego zjawa błąkałaby się po świecie żywych20. Skoro więc relacje rodzinne i kult przodków stanowiły rdzeń życia społecznego i rodowego, a dom
uważano za przestrzeń najważniejszą, najlepszym sposobem dbania o zmarłych było
pozostawienie ich doczesnych szczątków właśnie tam – w miejscu, w którym żyli.
Często więc zmarłych chowano pod podłogami domostw. Większe i zamożniejsze
domy posiadały murowane grobowce na planie koła, tak zwane hypogea, które służyły za miejsca zbiorowych pochówków. Z czasem zamiast okrągłych zaczęto budować
grobowce na planie prostokąta21. Takie podziemne korytarze były na powierzchni
czasowo zamykane (na przykład kamiennym głazem), aby w sytuacji kolejnego pogrzebu można było łatwo pochować tam kolejne zwłoki. Czasami jednak grobowiec
był już przepełniony albo od poprzedniego pochówku nie upłynęło jeszcze wystarczająco dużo czasu. Wówczas zmarłych chowano w innym miejscu pod domem
bądź składano ciała w glinianych skrzyniach, co w jakimś stopniu niwelowało odór
rozkładających się zwłok22. Zamożnych ludzi grzebano w trumnach terakotowych,
biednych zawijano w trzcinowe maty. Ciała małych dzieci umieszczano w glinianych
dzbanach. Dla uhonorowania miejsca i pamięci o zmarłym domowe pomieszczenie
znajdujące się nad jego grobem przeznaczano na kaplicę.

Usytuowanie i przeznaczenie domowych kaplic
Kaplica (akad. aširtum, ešertum, išertum)23 była pomieszczeniem szczególnym na tle
innych znajdujących się w domu. Jej kultowy charakter miało podkreślać jej oddzielenie od innych pomieszczeń, na przykład umieszczenie w tylnej części domu24. Kaplice często posiadały także wyjątkowe w porównaniu z innymi częściami domostwa
19 Por. K. van der Toorn, Family Religion in Second Millennium West Asia (Mesopotamia, Emar, Nuzi)
[w:] Household and Family Religion in Antiquity, ed. J. Bodel, Malden – Oxford – Carlton 2008, s. 26.
20 Por. D. T. Potts, Mesopotamian Civilization: The Material Foundations, London 1997, s. 230.
21 Por. Z. Wygnańska, Kaplice domowe i kult rodzinny w Mezopotamii na początku II tys. p.n.e., „Studia
i Materiały Archeologiczne” 2005, nr 12, s. 202.
22 Por. E. Galli, S. Valentini, The Dead Cult in the Middle Bronze Age Mesopotamia. Interpretation of the
Archeological Evidence trough Cuneiform Texts. A Trial Approach, „Orient Express” 2006, nr 3, s. 84.
23 Por. K. van der Toorn, Family Religion in Babylonia, Syria and Israel: Continuity and Change in the
Form of Religious Life, Leiden 1996, s. 123.
24 Por. Z. Wygnańska, op. cit., s. 197.
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wyposażenie: jako przykłady można podać chociażby ołtarz, palenisko, komin czy
naczynia. Takie zestawienie elementów wyposażenia domu w jednej izbie nie wydaje
się przypadkowe, a obecność ołtarza (akad. paššūr sakkê)25 może świadczyć o tym,
że było to miejsce składania ofiar albo sprawowania jakichś rytuałów. Interesujący
wydaje się też fakt, że pod podłogami wielu takich kaplic znaleziono pochówki, co
jednoznacznie wskazuje na łączenie tych domowych pomieszczeń z kultem zmarłych.
Należy zauważyć, że w Mezopotamii praktyka grzebania zmarłych pod podłogami
domostw była częsta. Jeżeli dodać do tego jeszcze zwyczaj przekształcania pomieszczenia nad grobem zmarłego na kaplicę, która stanowiła swoistą świątynkę domową,
to można stwierdzić, że było to być miejsce modlitwy, czczenia przodków i składania
im ofiar pośmiertnych. Naczynia, jakie znaleziono w jednej z odkrytych kaplic z Ur,
idealnie pasują do rytuału kispum, a co więcej: zachowały się w takim stanie, jakby
ten obrzęd niedawno został zakończony26.

Kispum i inne ofiary składane w kaplicy domowej
Kispum oznacza ofiarę pogrzebową; był to rytuał na kształt opisywanych przez Adama
Mickiewicza dziadów. Miejscem jego sprawowania był grób zmarłego, który uważano za wrota do świata podziemnego. Nie dziwi fakt łączenia go również z kaplicą
domową jako miejscem kultu. Kispum sprawowano raz albo dwa razy w miesiącu,
w zależności od regionu. Wtedy więc na grobie (albo w kaplicy domowej znajdującej
się nad grobem) składano zmarłym ofiary pokarmowe, wylewano czystą wodę i wzywano imienia przodka27. Wśród pokarmów znajdowały się: wino, miód, oliwa, zboża, sery, mięso, owoce i tym podobne. Jednak oprócz kispum składano również inne
ofiary, choćby codzienne czy odświętne, na przykład z okazji corocznego festiwalu
czy uroczystości rodzinnych.
Ofiary zmarłym w domowych kaplicach składano zatem w zasadzie nieustannie,
począwszy od ofiar grobowych podczas ceremonii pogrzebowych, co pokazuje tekst
z Lagasz:
Jedna trzecia litra miodu, cztery litry dorodnych daktyli
cztery litry sera, cztery litry suchych gruszek,
cztery litry suchych jabłek, cztery litry suchych winogron, cztery litry
granatów, dwie figi […]
25 Por. K. van der Toorn, Domestic Religion in Ancient Mesopotamia [w:] Houses and households
in ancient Mesopotamia: papers read at the 40e Rencontre Assyriologique Internationale, t. 78,
ed. K. R. Veenhof, Leiden 1993, s. 70.
26 Por. Z. Wygnańska, op. cit., s. 211.
27 Por. A. C. Cohen, Death Rituals, Ideology, and the Development of Early Mesopotamian Kingship.
Toward a New Understanding of Iraq’s Royal Cemetery of Ur, Leiden – Boston 2005, s. 106.
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Te porcje jedzenia są podwójne (2x2)
Lament w kaplicy grobowej28.

Wyjaśnienie podwójnej porcji jedzenia tkwi w czasie trwania ceremonii żałobnej.
W dalszej części tekstu znajduje się informacja, że jeden obrzęd opłakiwania ma
odbyć się w pomieszczeniach domu, a drugi w kaplicy grobowej. Dwie części – czyli
dwa główne posiłki – to symbol jednego dnia. A ponieważ obrzęd także jest podwójny, potrzeba dwóch dni, a zatem podwójnego posiłku.

Kogo jeszcze czczono w kaplicy domowej?
Kult zmarłych przodków praktykowany w zaciszu domowym mógł istnieć obok kultu bóstw opiekuńczych. Zdają się na to wskazywać odkrycia archeologiczne w niektórych kaplicach29. Odnaleziono na przykład postument, który ewidentnie służył
jako podest dla jakiegoś posągu. Ciężko przypuszczać, że był to posąg zmarłego,
skoro brak przedstawień martwych osób z tego okresu. Raczej należy wnioskować, że
podest ten był swoistym tronem dla jakiegoś bóstwa30. Innym dowodem przemawiającym za kultem bóstw w kaplicach domowych są terakotowe plakietki z przedstawieniami sakralnymi, odnalezione na terenie całej Mezopotamii, datowane na okres
Ur III. Trudno określić, do czego służyły – możliwe, że były wieszane na ścianach
jako pierwowzór obrazu bóstwa albo ustawiane na postumentach31. Za istnieniem
kultu bóstwa domowego przemawiają również teksty literackie, choćby starobabilońskie zaklęcie przeciw złemu oku (akad. šipat īnim), pochodzące z Sippar:
Wkradła się przed drzwi i rozniosła wysypkę wśród dzieci,
Wślizgnęła się przed drzwi do łóżeczka dziecięcego i udusiła je
Weszła do magazynu i złamała pieczęć
Rozproszyła palenisko, zamknięty dom obróciła w ruinę
Zniszczyła išertum i bóg domu odszedł
Uderz ją w policzek, niech się wycofa!
Napełnij jej oczy solą, napełnij jej usta prochem
Niech bóg domu powróci32.

Złe oko zostaje w tekście utożsamiane z siłą żeńską i przypomina atak demona Lamasztu. Zniszczenie kaplicy jest równoznaczne z opuszczeniem domu przez bóstwo opiekuńcze i sprowadzeniem nieszczęścia na domowników. Nie sposób jednak
28 Por. B. Jagersma, The Calendar of Funerary Cult in Ancient Lagash, „Bibliotheca Orientalis” 2007,
nr 64, nr 3‒4, s. 292.
29 Np. odkrycia z Ur (stanowiska Bounduary Street) – por. Z. Wygnańska, op. cit., ss. 212‒213.
30 Por. ibidem, ss. 199; 212.
31 Por. B. Jagerma, The Calendar of Funerary Cult…, s. 213.
32 Cyt. za: K. van der Toorn, Family Religion in Babylonia…, s. 122.
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określić, który kult był pierwotny: czy kult przodka istniał wcześniej, czy może stał
się dodatkiem do już istniejącego kultu bóstwa domowego? Te pytania pozostają bez
odpowiedzi. Z pewnością jednak oba rodzaje kultu mogły istnieć obok siebie, oczywiście mając różne założenia: zachowywanie pamięci o zmarłych wyrażane przez składanie ofiar miało polepszyć ich warunki w świecie podziemnym, natomiast czczenie
bóstwa zakładało uzyskanie jego przychylności i opieki33.

Zakończenie
Kult zmarłych w starożytnej Mezopotamii był ściśle związany w przestrzenią domową
oraz wpisany w rytm życia rodziny. Zachowywanie pamięci o przodkach stanowiło
jedną z najważniejszych zasad obowiązujących w każdym klanie. Wierzono, że śmierć
nie przerywa relacji rodzinnych, a zmarli istnieją nadal i zachowują swoje ziemskie
potrzeby. Przebywają jednak w innym miejscu – w świecie podziemnym. Ponieważ
było to miejsce ponure, bez wody pitnej i pożywienia, a duchy musiały zaspokajać
głód i pragnienie, same nie mogąc tego czynić, potrzebowały żyjących krewnych. Ich
rolą było składanie ofiar pokarmowych, aby nasyceni zmarli byli szczęśliwi w zaświatach i okazywali życzliwość żywym na ziemi. W przeciwnym razie głodne i spragnione
zjawy mogły się mścić na żyjących członkach rodziny i dręczyć ich, domagając się
ofiar. Za troskę o kult zmarłych odpowiadał przede wszystkim najstarszy syn, który
wraz z majątkiem dziedziczył obowiązek pielęgnowania pamięci o zmarłych. Jeżeli
go nie było, rolę tę mogli pełnić także syn adoptowany, brat bądź nawet córka. Dom
stanowił centrum życia rodzinnego, dlatego swoje miejsce mieli w nim również zmarli
domownicy. Ich ciała grzebano pod podłogami domostw. Wówczas pomieszczenie
domowe znajdujące się nad grobem przeznaczano na kaplicę, w której czczono zmarłych i składano im ofiary. Ślady po tego typu praktykach znajdziemy choćby w wykopaliskach archeologicznych z Ur – zawierają one sporo elementów wyposażenia mogących świadczyć o przeznaczeniu kaplic domowych do kultu. Wśród nich znajdują się
choćby ołtarze – prawdopodobnie służące do składania ofiar – czy kominy i paleniska
służące do rozpalania ognia i odprowadzania dymu. Jednak domowa kaplica w Mezopotamii mogła być miejscem kultu nie tylko przodków, ale także bóstw. W tekstach magicznych pojawia się nawet obraz wrogiej siły wkraczającej do domu. Takie
przedstawienie oznaczało opuszczenie domu przez bóstwo opiekuńcze i sprowadzenie
nieszczęść na domowników. Kult bóstwa mógł więc istnieć obok kultu przodka, nie
sposób jednak odpowiedzieć na pytanie, który z nich był wcześniejszy. Pewne jest

33 Por. S. Nowicki, „Boga domu zaniepokoiłeś, obudził się kusarikkum”. Relacje pomiędzy kultem domowym,
a kultem państwowym na Wschodzie Starożytnym, „Scripta Biblica et Orientalia” 2010, nr 2, s. 43.
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natomiast, że tego typu praktyki stanowiły część życia społecznego, rodzinnego i religijnego, a ich rytm wyznaczały ważne wydarzenia rodzinne.
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Małgorzata Jujka
Uniwersytet Jagielloński

Dom – przestrzeń tylko dla żywych?
Zmarli jako stali mieszkańcy siedzib ludzkich
na przykładzie osady w Çatal Höyük
Wstęp
Osada w Çatal Höyük znajduje się na Wyżynie Anatolijskiej, około 260 kilometrów od Ankary. Rozmieszczona jest na dwóch wzgórzach – wschodnim i zachodnim. Badania na zachodniej części prowadzone są od niedawna, eksploracja części
wschodniej rozpoczęła się w latach sześćdziesiątych XX wieku pod przewodnictwem
Jamesa Mellaarta1. Osada użytkowana była od późnego neolitu preceramicznego do
chalkolitu, to jest w latach 7400‒5600 p.n.e. Pierwsze struktury mieszkalne pojawiły się na wzgórzu wschodnim, a około roku 6000 p.n.e. ludność przeniosła się na
wzgórze zachodnie. Dotychczas przebadano niecałe dziesięć procent z 13 hektarów,
które mogło zajmować stanowisko2. Od lat dziewięćdziesiątych prace archeologiczne prowadzone są tu pod okiem Iana Hoddera3. Çatal Höyük stanowi miejsce ciekawe nie tylko ze względu na obrządek pogrzebowy związany z chowaniem zmarłych
w obrębie domostw – nie jest to zjawisko unikatowe, w omawianym okresie podobne
sposoby deponowania szczątków można zauważyć na obszarze Bliskiego Wschodu.
Poniżej omówione zostanie wzgórze wschodnie.

Układ urbanistyczny
Charakterystyczną cechą omawianego układu urbanistycznego jest bardzo zwarta zabudowa. Domy ściśle przylegały do siebie ścianami, tylko gdzieniegdzie oddzielone
1
2
3

Por. J. Mellaart, Çatal Höyük. A Neolithic Town in Anatholia, New York 1967.
Por. M. Ahmed, Ancient Pakistan – An Archaeological History, Vol. 2: A Prelude to Civilization, [s.l.]
2014, s. 200.
Por. Çatalhöyük 2016 Archive Report by members of the Çatalhöyük Research Project, ed. S. D. Haddow
[on-line:] http://www.catalhoyuk.com/sites/default/files/media/pdf/Archive_Report_2016.pdf [23.02.2017].
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były zawaliskami bądź powstałymi w ich miejscu śmietniskami. Osada nie posiadała
siatki ulic, rolę komunikacyjną pełniły rozmieszczone na różnych poziomach płaskie
dachy. Poruszano się po nich, pokonując różnice wysokości przy pomocy drabin. Badania geofizyczne4 przeprowadzone w ostatnich latach na nieeksplorowanych dotychczas obszarach wzgórza potwierdzają istnienie podobnego typu zabudowy na obszarach nieprzebadanych i wykluczają istnienie dużych pustych przestrzeni. Typowe ulice
oraz większe place pojawiają się na wzgórzu zachodnim pod koniec funkcjonowania
osady. Ścisłe przyleganie do siebie budynków samo z siebie utrudniało ewentualne
zdobycie stanowiska, możliwe jednak, że stosowano także dodatkowe środki o charakterze defensywnym, na przykład mur. Są to jednak wyłącznie przypuszczenia, ze
względu na erozję stokową nieznajdujące oparcia w dowodach archeologicznych5.

Domy
Wszystkie konstrukcje o charakterze mieszkalnym powstawały według tego samego
schematu. Podstawowy budulec stanowiła cegła mułowa suszona na słońcu. Drewniane elementy stosowano przy wznoszeniu szkieletu dachu oraz ścian. Odczytywane
jest to jako odległe echa konstrukcji plecionkowych i szałasowych, które pojawiały
się na obszarze Anatolii w okresach wcześniejszych przed przejściem do osiadłego
trybu życia6. Domy były prawdopodobnie jednopiętrowe, stawiane na planie wielokąta, nie posiadały okien, choć czasem snuje się przypuszczenia o obecności otworów
w wyższych, niezachowanych partiach budynków. Wejście stanowił otwór w dachu,
przez który po drabinie dostawano się do wnętrza. Budynek mieszkalny użytkowany
był zazwyczaj przez rodzinę czteroosobową nie dłużej niż przez 60 lat (ilość osób
szacowana jest na podstawie wielkości pomieszczeń i ilości ław bocznych7). Po tym
okresie następowała budowa nowego założenia mieszkalnego w tym samym miejscu.
Zwyczaj stawiania nowych budowli w miejscu starszych zanika dopiero pod koniec
funkcjonowania osady8. Dom składał się z pomieszczenia głównego – mieszkalnego – oraz pomieszczeń bocznych o charakterze magazynowym. W pomieszczeniu
głównym, do którego można było dostać się przez otwór w dachu, rozmieszczano
różnej wysokości platformy i ławy, związane z odmiennymi aktywnościami: część
była użytkowana w trakcie przygotowywania posiłków, a ławy znajdujące się wzdłuż
4
5
6
7
8
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Por. H. Abraham, Household Burials and Community Organization at Çatalhöyük, Turkey, Senior
Thesis in the Depatament of Anthropology University of Michigan, 2013 [on-line:] https://deepblue.
lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/98880/hillarya.pdf;sequence=1 [18.09.2017], s. 9.
Por. J. A. Todd, Çatal Höyük in Perspective, Menlo Park 1976, ss. 25‒26.
Por. H. Abraham, op. cit., s. 5.
Por. B. S. Düring, Burials in Context. The 1960s Inhumations of Çatalhöyük East, „Anatolian Studies”
2003, Vol. 53, 2003, s. 8.
Por. ibidem, s. 8.
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ścian służyły do siedzenia i spania. Ogromną rolę w rozplanowaniu przestrzennym
pełniły kierunki świata. Północna ściana łączona jest ze sferą sakralną, jako że w tej
części chowano zmarłych; sama ściana zdobiona bywa malowidłami czy płaskorzeźbami. Południowa część budynku zarezerwowana była na palenisko i przygotowywanie posiłków, nieznane są pochówki w tej strefie. Około roku 6500 p.n.e. palenisko
zostało przeniesione na środek pomieszczenia. Wtedy też miejscem spoczynku zmarłych stają się pomieszczenia boczne.

Zdobienie ścian
Bardzo charakterystyczne dla omawianej osady jest zdobienie ścian przy pomocy różnych technik. Na dwucentymetrowej warstwie zaprawy wapiennej kładziono farby
przy użyciu pędzli i szmat. Stosowano barwniki naturalne produkowane z ochry, malachitu, lazurytu, hematytu, manganu czy galeny. Dominuje kolor czerwony, choć
pojawiają się także elementy żółte, brązowe, czarne, szare, niebieskie czy w odcieniu fiołkowym9. Do najpowszechniejszych motywów należą wzory geometryczne.
Pojawiają się także przedstawienia antropo- i zoomorficzne oraz sceny krajobrazowe – wybuchający wulkan czy plan osady Çatal Höyük, a także domniemane rozczłonkowywanie, które ma przedstawiać zabiegi związane z obrządkiem pogrzebowym10. Niedługo przed połową VII tysiąclecia coraz powszechniejsze stają się sceny
zbiorowe, na przykład polowanie. Pojawiają się także odciski rąk. Do tych ostatnich
odnaleźć można analogie z obszarów współczesnej tureckiej wsi: takie motywy pojawiają się w okolicy ram okiennych i drzwi, mają za zadanie chronić mieszkańców
i odpędzać wszelkie zło11. Innym sposobem ozdabiania powierzchni ściennych było
wieszanie na nich tkanin. W ścianach odnajdywane są małe otwory interpretowane jako dowody na istnienie niewielkich uchwytów podtrzymujących tkaniny. Niewykluczone, że takie tkaniny pod względem dekoracji zbliżone były do tradycyjnych dywanów tureckich (zauważalne są analogie pomiędzy takowymi wytworami
współczesnymi a układami gemetrycznymi stanowiącymi dekoracje ścienne w Çatal
Höyük)12. W niektórych budynkach odnaleziono pozostałości reliefów zoo- i antropomorficznych. Wśród zwierząt pojawiają się przeważnie kotowate i byki. Przedstawienia ludzkie są często pozbawione twarzy, rąk i stóp; Odczytuje się to jako celowy
zabieg związany aktywnością obrzędową, nie zaś zniszczenia związane upływem lat13.

9
10
11
12
13

Por. J. A. Todd, op. cit., s. 36.
Por. ibidem, s. 40.
Por. ibidem, s. 45.
Por. ibidem, s. 38.
Por. ibidem, s. 50.
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Około roku 6500 p.n.e. widoczny jest wzrost popularności scen zbiorowych, niedugo potem tradycja zdobienia ścian zaczyna zanikać.
Należy zastanowić się nad funkcją takiego urozmaicania wnętrza. Dekoracje na
ścianach pojawiaja się głównie po stronie północnej, czasem wschodniej bądź zachodniej, nigdy zaś po południowej – istnieją więc w strefach, gdzie można odnaleźć
pochówki. Wydaje się, że część południowa zastrzeżona była wyłącznie dla żywych.
Proces przygotowywania posiłków, który w niej zachodził, nawiązuje często do sakralnego znaczenia domu i rodziny. Samo wspólne spożywanie produktów bywa w wielu
kulturach uznawane wręcz za rytuał14 (oznaczałoby to, że całość przestrzeni domowej
była silnie przypisana do funkcji religijnych). Nawiązanie w okolicy paleniska do
zmarłych, chociażby w sposobie dekoracji ścian, mogło oznaczać naruszenie tej strefy. Nie sposób jednak stwierdzić, czy któreś z motywów pełniły funkcje wyłącznie
religijne. Chowanie zmarłych wiązało się ze zdarciem części tynku, aby dostać się pod
podłogę. Po dokończeniu deponowania zwłok całe pomieszczenie kryte było nową
warstwą zaprawy i malowane. Nie można w takim przypadku określić, czy tworzenie
nowych malowideł stanowiło część obrzędu ku czci zmarłych, czy też było to usunięcie zniszczeń powstałych w trakcie składania zwłok. Zdarzają się także przypadki budynków bogato dekorowanych, pozbawionych zupełnie śladów pochówków. Mówi
się wówczas o funkcji wyłącznie estetycznej. Czasem też uznaje się, że we wnętrzu
domostw nie zachodził podzial na strefę sakralną i domową15, jako że miały się one
przenikać do tego stopnia, że nie sposób ich od siebie oddzielić. Wydaje się to jednak
po części błędne – oddzielenie części południowej od obrządku pogrzebowego jest
bardzo wyraźne; co więcej, w wyposażeniu zmarłych brak jest śladów odnajdywanych
w strefie południowej naczyń służących do przygotowywania posiłków.

Obrządek pogrzebowy
Zwyczaje związane z obrządkiem pogrzebowym nie zostały dotychczas w pełni wyjaśnione. Antropologowie identyfikujący szczątki podają, że odkryto od 299 do 480
zmarłych16. Liczby te są niewątpliwie niewspółmierne do rzeczywistej wielkości populacji. Szacuje się, że w momencie największego rozkwitu osada zamieszkiwana była
przez liczbę osób mieszczącą się w przedziale od czterech do nawet dziesięciu tysięcy.
Wspominane na początku artykułu badania geofizyczne zdają się przeczyć istnieniu
cmentarzysk we wschodniej części stanowiska, dotychczas nie zaleziono także śladów takich założeń w części zachodniej. Odnajdywane szczątki pochodzą wyłącznie
14 Por. L. Schirch: Ritual and Symbol in Peacebuilding, Bloomfield, 2005, s. 13.
15 Por. I. Hodder, The Role of Religion in the Neolithic of the Middle East and Anatolia with Particular
Reference to Çatal Höyük, „Paléorient” 2011, No. 1, s. 113.
16 Por. B. S. Düring, op. cit., ss. 2, 5‒6.
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z pochówków w obrębie domostw. Niemal 40% zmarłych stanowią dorośli (38%),
niemowlęta – 35%, zaś dzieci i młodzież w wieku od 2. do 19. roku życia – 27%.
Widoczna jest wysoka śmiertelność – niespełna 40% osób osiągnęło dwadzieścia lat.
Średnia długość życia wynosiła 30 lat dla kobiet i 34 dla mężczyzn17. Wśród dorosłych widoczna jest przewaga szczątków kobiecych, co wiąże z wysoką śmiertelnością okołopołogową. Ciekawe jest także, że zachowane szczątki świadczą o bardzo
niewielkim stopniu występowania przemocy w osadzie, co jest tłumaczone tym, że
funkcjonowanie w tak zbitej społeczności musiało w jakiś sposób eliminować zachowania agresywne. Ian Hodder twierdzi nawet, że musiał istnieć jakiś rodzaj zachowań
czy obrzędów związanych z przemocą symboliczną, które pozwalały utrzymać stabilność i ład wewnątrz społeczeństwa18.
Pochówki odnaleziono dotychczas w około co piątym domu. Można wyróżnić dwie fazy różniące się sposobem chowania zwłok: pierwsza przypada na lata
7400‒6500 p.n.e., druga – 6500‒5600 p.n.e.19 W fazie pierwszej zmarli składani
byli w pomieszczeniu głównym, przede wszystkim przy ścianie północnej, a także
wzdłuż ścian wschodnich i zachodnich, nigdy zaś w obrębie paleniska po stronie
południowej. Ciała składano na głębokości około 60 centymetrów pod platformami
i ławami. Zwłoki prawdopodobnie umieszczane były w pozycji zwiniętej na boku,
głową w kierunku ściany. Część szczątków odkryta została w pewnym nieładzie, co
świadczy nie tyle o chowaniu ich w pośpiechu, ile o upychaniu pozostałości starszych
zmarłych, by zrobić miejsce dla nowych. Przez pewien czas popularne było wytłumaczenie, że są to pochówki wtórne. Zmarli jakiś czas po pierwszym pogrzebaniu mieli
być wyjmowani i pozbawiani tkanek miękkich, po czym grzebani ponownie. Miały
o tym świadczyć niektóre sceny uwiecznione w malowidłach. Analizy antropologiczne nie wykazały jednak mechanicznych śladów oczyszczania kości, choć takie zabiegi
nie zawsze pozostają wyraźnie widoczne20. W pojedynczych domostwach chowano
do 62 osób, nie jednak nie w jednym czasie. Zwłoki zawijano w skóry, maty, tkaniny;
dzieci chowano także w koszykach. Struktura wieku jest urozmaicona, a w rozmieszczeniu zmarłych w budynku brak wyraźnych podziałów ze względu na moment
śmierci czy płeć. Różnice pojawiają się w wyposażeniu. Dary grobowe nie należą
do częstych, a gdy już się pojawiają, są mało urozmaicone. Mężczyźni otrzymywali
broń (kamienne głowice maczug, obsydianowe groty włóczni i oszczepów, krzemienne siekiery), narzędzia krzemienne i obsydianowe, miedziane pierścienie, pieczęcie,
zaś kobiety biżuterię (zawieszki, paciorki, pierścienie) i przybory kosmetyczne (lusterka z obsydianu, paletki do rozcierania kosmetyków). Istnieje jeden pochówek
17
18
19
20

Por. J. A. Todd, op. cit., s. 73.
Por. I. Hodder, op. cit., s. 119.
Por. H. Abraham, op. cit., ss. 30‒36.
Por. B. S. Düring, op. cit., s. 4.
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matki z dzieckiem, w którym odnaleziono krzemienny sztylet, mogący oznaczać płeć
dziecka21. Najmłodsi zmarli wyposażani byli nieco obficiej niż dorośli. Tłumaczy się
to zwyczajem obdarowywania zmarłych w niemowlęctwie przez osoby blisko z nimi
związane, w tym przez jednostki spoza rodziny22.
Istnieją także pochówki nietypowe, to jest w wypełniskach starych budynków,
gdzie mieściły się śmietniska. Znany jest także jeden pochówek niemowlęcia w ścianie – bywa tłumaczony jako ofiara zakładzinowa, brak jest jednak w osadzie i jej
okolicach innych tego typu zachowań rytualnych23. W 21 przypadkach zaobserwowano zwyczaj pokrywania zwłok czerwoną henną24, dotyczący zmarłych obojga płci
i wszystkich kategorii wiekowych. Istnieją także ślady barwników w innych kolorach:
zielonych, niebieskich i szarych.
Na terenach Azji Mniejszej i Bliskiego Wschodu powszechny był w omawianym
okresie zwyczaj specjalnego traktowania czaszek. Głowa odzielana była od reszty ciała, pozbawiana części miękkich i zdobiona – pokrywana wapnem, gliną, malowana,
pojawia się także inkrustacja. Zwyczaj ten, znany chociażby z Jerycha, tłumaczy się
jako dowód na istnienie elit, jako że nie wszyscy przedstawiciele społeczeństwa mieli
możliwość kultywowania go25. W Çatal Höyük znany jest tylko jeden przypadek
takiego potraktowania czaszki. Należała ona do kobiety i została pokryta warstwą
wapna, w oczodołach umieszczono muszle26.
Od około 6500 r. p.n.e. można zauważyć zmiany w obrządku pogrzebowym. Zanika zwyczaj chowania zmarłych w pomieszczeniu głównym – umieszcza się ich coraz
częściej pod podłogami pomieszczeń magazynowych. Pojawia się także zróżnicowanie struktury wiekowej – w domach chowa się jedynie dzieci i osobniki młodociane (przed 19. rokiem życia). Nieznane jest dotychczas miejsce spoczynku dorosłych
mieszkańców Çatal Höyük, a także sposób ich pochówku we wspomnianym okresie.
Wraz z początkiem szóstego tysiąclecia p.n.e. osadnictwo przenosi się ze wzgórza
wschodniego na zachodnie. Zwyczaj zdobienia ścian zanika niemal zupełnie, pojawia
się bardziej przestrzenna zabudowa, to jest widoczne są ulice i duże place. Zmiany
związane z architekturą czy rozplanowaniem przestrzeni nie zostały dotychczas wyjaśnione, bywają tłumaczone przeobrażeniami kulturowymi na tle religijnym27.

21
22
23
24
25
26
27
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Por. I. A. Todd, op. cit., s. 71.
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Interpretacja
Obrządek pogrzebowy stanowi dobrą podstawę do interpretacji struktury społecznej,
należy jednak pamiętać, że nie zawsze odzwierciedla strukturę rzeczywistą28. W przypadku Çatal Höyük widzimy jedynie grupę, która z jakiegoś powodu została potraktowana w sposób umożliwiający pewną formę kontaktu ze zmarłymi. Nieznany jest
rytuał pogrzebowy obowiązujący w przypadku zwłok nieskładowanych w domach.
Istnieje przypuszczenie, że na wzgórzu zachodnim bądź jego okolicy mogło znajdować się większe cmentarzysko29. Możliwe także, że zmarli pozostawiani byli poza obrębem osady na żer dzikim zwierzętom, o czym świadczyć miałyby niektóre malowidła. Tłumaczyłoby to także brak innych form pochówków. Wydaje się niewłaściwie
łączenie obrządku pogrzebowego z Çatal Höyük z kultem przodków ze względu na
zróżnicowaną strukturę wieku zmarłych.
Istotne są zachodzące w połowie VII tysiąclecia p.n.e. zmiany w obrządku pogrzebowym, kiedy jedynie pochówki osobników niedorosłych zdają się uchwytne
archeologicznie, w dodatku zostają one przesunięte ze strefy centralnej domu do
przestrzeni magazynowych. Wydaje się, że jest to odzwierciedlenie zaistniałych wtedy przemian społecznych. Początkowo, to jest przed 6500 r. p.n.e. zauważalne jest
wyraźnie skupienie na rodzinie i najbliższym sąsiedztwie jako podstawowej grupie.
Zmiany w pochówkach wskazują na większą rolę całego społeczeństwa30. Można stwierdzić, że ważniejsze stało się działanie w interesie większości mieszkańców,
a nie tylko grupy sąsiedzkiej czy najbliższych krewnych. Przedstawienia z malowideł
z około 6500 r. p.n.e. ukazują sceny zbiorowe, takie jak polowanie, które wymuszały zaangażowanie większej liczby osób i współpracę między nimi. Może to być
także odzwierciedlenie zmian w porządku społecznym. To, że jednocześnie stają się
widoczne tylko pochówki osób młodocianych, nie oznacza nobilitacji akurat tych
zmarłych. Niezastosowanie wobec nich tych samych reguł, jakie stosowane były wobec dorosłych, może oznaczać, że nie byli uznawani za pełnoprawnych czy nawet
pełnowartościowych członków społeczności31, przynależeli wciąż do strefy domowej,
a nie do całej społeczności. Osiągnięcie dorosłości oznaczało przyznanie pewnych
praw, w tym prawa do pochówku według powszechnie przyjętych zasad.
Zdarza się, że niektóre budynki skrywające w sobie pochówki bywają interpretowane jako domy zmarłych. Są nieco większe od pozostałych budowli w osadzie, wyraźne
są też ślady częstszej odbudowy. Ponadto często są bogato zdobione malowidłami czy
28 Por. J. Gąssowski, O roli cmentarzysk jako źródeł do badania struktury społecznej ludności, „Archeologia
Polski” 1957, t. 1, ss. 19‒32.
29 Por. I. A. Todd, op. cit., s. 65.
30 Por. H. Abraham, op. cit., s. 39.
31 Por. ibidem, s. 37.
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bukranionami. Wydaje się jednak, że pojęcie „domy zmarłych” nie jest tu odpowiednie. Analizy przeprowadzone we wnętrzu tych budowli wykazują, że miały tu miejsce
czynności związane z życiem codziennym, jak przygotowywanie i konsumpcja posiłków czy obróbka kamiennych i kościanych narzędzi. Układem i wyposażeniem budowle te nie różniły się zbytnio od mniejszych domów. Pojawiają się przypuszczenia,
że tego typu założenia służyły integracji mieszkanów okolicy czy też grupy krewnych,
które spotykały się tu w trakcie ważnych dla nich wydarzeń, na przykład pogrzebów32.
Çatal Höyük nie jest stanowiskiem supełnie unikatowym na obszarze Anatolii.
Przykładem może być osada w Boncuklu33 datowana na 8500–7500 r. p.n.e. Posiada
podobny układ przestrzenny we wnętrzu domostw – wyraźny jest podział na kierunki świata, występują podobne motywy zdobienia ścian, zmarli chowani są pod
podłogami. Wydaje się, że są to wspólne tradycje, które sięgają jeszcze do czasów, gdy
osadnictwo nie było w pełni ustabilizowane, przez co idee mogły łatwiej rozprzesrzeniać się po większym obszarze. Z kolei na przykładzie Tell Halula (datowanie zbiżone
do Çatal Höyük) widać analogiczne przemiany w obrządku pogrzebowym34. Zmarli
składani byli w obrębie wejścia, z czasem pojawiają się pochówki w rogach pomieszczenia głównego. Ponadto różnicuje się miejsce chowania poszczególnych osobników
dorosłych (wcześniej dotyczyło to tylko oddzielania pochówków dorosłych od dzieci). Bywa to także interpretowane jako przeniesienie ciężaru z rodziny czy sąsiedztwa
na większą, powoli różnicującą się społeczność.

Podsumowanie
Osada Çatal Höyük ukazuje zjawiska zachodzące na obszarze Centralnej Anatolii
w okresie neolitu. Bardzo dobrze widoczne jest to na przykładzie obrządku pogrzebowego. Zmiany w układzie rozmieszczania ciał, przeniesienie ich z pomieszczenia
centralnego, gdzie toczyło się życie codzienne, do magazynów czy też zaniechanie
grzebania w taki sposób zwłok niektórych grup wiekowych można odczytywać jako
dowody na odmienne określanie przynależności zmarłych – nie tylko do najbliższej
rodziny czy rodu, ale do większej społeczności. Owa społeczność miała od pewnego
momentu stanowić wyznacznik zasad rządzących róznież sferą domową. To samo
przejawia się sztuce związanej ze zdobieniem ścian – wraz z ochodzeniem od chowania wszystkich członków rodziny w obrębie domostwa upowszechniają się przedstawienia o charakterze zbiorowym. Sceny polowania ukazują działania, które wymagały udziału i współpracy większej liczby osób niż rodzina czy najbliżsi sąsiedzi.
32 Por. ibidem, s. 9.
33 Por. I. Hodder, op. cit., s. 117.
34 Por. H. Abraham, op. cit., s. 20.
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Przechodzenie od małych grup skoncentrowanych w kręgu rodzinno-sąsiedzkim do
większych zbiorowości dbających o interesy ogółu zauważalne jest także w szerszym
kontekście, nie tylko w Çatal Höyük, ale i w Azji Mniejszej. Wiązać to można z potrzebą stworzenia takiej struktury społecznej, która była w lepszy sposób przystosowana do panujących i warunków i pozwalała na łatwiejsze przetrwanie. Zmiany obrządku pogrzebowego nie oznaczały spadku szacunku wobec zmarłych – do połowy
siódmego tysiąclecia traktowani byli oni wyłącznie jako część rodziny, a z biegiem
czasu zaczęto postrzegać ich jako istotną część całej społczeności.
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Karolina Hruby

Jak doszło do powstania „pałaców” minojskich?
Architektura mieszkalna Krety we wczesnej
epoce brązu
Wczesna epoka brązu na Krecie stanowi okres kształtowania się kultury i jednolitej
tożsamości minojskiej. Procesy kulturowej konsolidacji obserwować można przede
wszystkim w rozwoju budownictwa mieszkalnego na wyspie od końcowego neolitu
poprzez cały okres wczesnego brązu, poprzedzający powstanie tak zwanych pałaców
minojskich. Te imponujące założenia architektoniczne – mające pochodzenie lokalne lub wschodnie – które uczyniły cywilizację minojska niezwykle rozpoznawalną,
stanowiło przedmiot sporu specjalistów w ciągu ostatnich dekad. Rosnąca liczba danych wykopaliskowych i specjalistycznych opracowań pokazuje obecnie, że przepaść
pomiędzy wcześniejszym okresem rozwoju społecznego i budowlanego Krety a momentem pojawienia się pierwszych pałaców nie jest tak drastyczna. Przesłanki o silnej
lokalnej tradycji nie muszą również wykluczać wpływu wschodniej, monumentalnej
architektury. Odwołując się do literatury przedmiotu oraz wybranych przykładów
zabytków, artykuł podsumowuje obecny stan wiedzy na temat pochodzenia minojskich założeń pałacowych i wcześniejszych etapów rozwoju minojskiej tradycji
budowlanej. Treść tekstu koncentruje się wokół poszczególnych etapów rozwoju
kreteńskiej architektury mieszkalnej epoki wczesnego brązu, wskazując w kolejności
chronologicznej, jak ewoluowały minojska strategia osadnicza, technologia wznoszenia budynków mieszkalnych oraz ich rozplanowanie przestrzenne.
Od okresu końcowego neolitu poprzez wczesne etapy epoki brązu na wyspie następuje koncentracja osadnictwa i powstają pierwsze, strategicznie ulokowane osady.
Wykształca się również specyficzna konwencja budowlana, charakterystyczna dla
architektury minojskiej przez cały czas jej funkcjonowania. Powstawanie zwartej zabudowy mieszkalnej i osiedli o wyższym stopniu zagęszczenia demograficznego oraz
protourbanistycznej tkance znamionuje narodziny zaawansowanych relacji i struktur społecznych. Pod koniec neolitu budownictwo mieszkalne Krety ograniczało się
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jeszcze głównie do prostych, niskiej jakości struktur lub adaptacji grot skalnych. Na
początku środkowej epoki brązu obraz ten ulega zupełnemu przeobrażeniu: architektura pałacowa jest monumentalna i świadczy o intensywnym społeczno-gospodarczym progresie, który musiał nastąpić w ciągu III tysiąclecia p.n.e.
Okres III tysiąclecia p.n.e. obejmuje większą część wczesnej epoki brązu w basenie Morza Egejskiego, jednak periodyzacja okresu wczesnominojskiego1 jest dość
skomplikowana. Na użytek tego artykułu przy datowaniu zastosowano podział chronologiczny opracowany i uproszczony przez Jamesa McEnroe2 na podstawie wcześniej powstałych systemów periodyzacji, zwłaszcza opracowanego w 1995 r. przez
Sturta W. Manninga3. W podziale tym przełom IV i III tys. p.n.e. wyznacza granicę pomiędzy końcowym neolitem a początkiem wczesnej epoki brązu. Tak zwany
wczesny okres przedpałacowy obejmuje pierwsze osiem stuleci III tys. p.n.e., czyli
okres EM I i II4. Okres EM III przypada na lata 2200‒2050/2000 p.n.e. Cezura
pomiędzy okresem EM III a początkiem okresu MM (IA) jest nieostra. Podokresów
tych nie rozdziela żadna wyraźna kulturowa zmiana, a razem – co wydaje się lepiej
oddawać rzeczywistą sytuację kulturową – nazywane są późnym okresem przedpałacowym5 i datowane na 2200‒1900 p.n.e., jako okres przejściowy w zakresie architektury mieszkalnej i reprezentacyjnej, poprzedzający powstanie pierwszych kompleksów pałacowych w okresie MM IB6. Późny okres przedpałacowy charakteryzuje
się jednak postępującym rozwojem struktur społecznych i intensyfikacją procesów
prowadzących do zagęszczenia się sieci osadniczej wyspy; niektóre osiedla w tym czasie nabywają cech miejskich7.
Od samego początku rozwoju osadnictwa na Krecie warunki naturalne wyspy
silnie wpływały na strategie budownictwa mieszkalnego i kształtowanie się sieci osadniczej. Pierwsi osadnicy przybyli na wyspę w epoce neolitu, około 6100 lat p.n.e.8
W początkowych fazach rozwoju osadnictwa, w późnym i końcowym neolicie, gdy
1
2
3
4
5
6
7
8
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W dalszej części artykułu, na użytek czytelności tekstu, wprowadzone zostały konwencjonalnie stosowane w datowaniu względnym skróty anglojęzyczne dla okresu wczesnominojskiego (EM) oraz
środkowominojskiego (MM).
Por. J. C. McEnroe, Architecture of Minoan Crete. Constructing Identity in the Aegean Bronze Age,
Austin 2010, ss. 6–7.
Por. S. W. Manning, The Absolute Chronology of the Aegean Early Bronze Age, Sheffield 1995, s. 217,
cyt. za: J. C. McEnroe, op. cit., s. 6.
W systemie Stuarta W. Manninga cezura pomiędzy okresami EM I a EM II przypada na ok.
2650 p.n.e. (por. ibidem, s. 6).
Por. ibidem, s. 7.
Por. S. W. Manning, Formation of the Palaces [w:] The Cambridge Companion to the Aegean Bronze
Age, ed. C. W. Shelmerdine, Austin 2008, s. 111.
Por. K. Branigan, The Foundations of Palatial Crete. A Survey of Crete in the Early Bronze Age, London
1970, s. 66; S. W. Manning, Formation…, s. 110; L. Press, Budownictwo egejskie, Warszawa 1986, s. 8.
L. Press, Osady i miasta Krety w III i II tysiącleciu przed n. e., „Archeologia” 1960, nr 10, s. 28.
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społeczność zamieszkująca wyspę stanowiła jeszcze sumę rozproszonych, niezależnych
od siebie schronień poszczególnych mieszkańców lub niewielkich grup rodzinnych,
chętniej zasiedlane były wewnętrzne, wysoko położone i trudniej dostępne obszary
wyspy – zwłaszcza zaś jej wschodniej i południowej części. Zachodnia część Krety, sucha i wyjątkowo górzysta, była terenem niesprzyjającym osadnictwu i rzadko zasiedlanym przez cały okres końcowego neolitu i wczesnej epoki brązu9. W ciągu III tysiąclecia p.n.e., wraz z rozwojem struktur społecznych i nasileniem nukleacji osadnictwa,
postępowało jej wyludnienie na rzecz łatwiej dostępnych, użytecznych rolniczych obszarów – zwłaszcza doliny Mesary na południu wyspy10. Rozwój społeczno-gospodarczy sprawia, że osadnictwo schodzi z wysoko położonych terenów do dolin rzecznych
oraz koncentruje się u wybrzeży morskich, szczególnie w północnej części wyspy. Taka
lokalizacja osiedli sprzyja bowiem prowadzeniu wymiany handlowej drogą morską
z terenami położonymi poza Kretą – zwłaszcza wyspami Cykladzkimi11.
Popularną formą zamieszkiwana w okresie końcowego neolitu było zasiedlanie
grot, w których tektonikę okazjonalnie ingerowano, by przystosować je do funkcji
mieszkalnej, lub poszerzano je o dobudowane aneksy. Niewielką grupę takich grot odkryto w okolicach wioski Miamu, w południowej części wyspy. Istotne znaczenie dla
badań tych wczesnych etapów rozwoju konwencji budowlanej i mieszkalnej ma stanowisko Magasa (wschodnia Kreta), gdzie do groty mieszkalnej dobudowany został mur,
zaś w sąsiedztwie wzniesiono prosty, dwuizbowy budynek wolnostojący z nieobrobionych ciosów wapiennych. Jak zaznacza McEnroe12, przez długi czas był to jedyny
znany naukowcom neolityczny dom na Krecie, co sprawiało, że jego kontynuacyjny plan pomieszczeń był nadinterpretowany jako pierwowzór późniejszej tendencji
w architekturze minojskiej do tworzenia skomplikowanych labiryntowych układów
pomieszczeń. W okresie późnego i końcowego neolitu jednak zdecydowaną większość
znanych teraz stanowisk mieszkalnych stanowią jaskinie, w liczbie 74. Tylko sześć stanowisk zaś jest powiązanych z rzeczywistą działalnością budowlaną, a budynek w Magasa wyróżnia się prostotą planu i konstrukcji13. Wiadomo jednak, głównie za sprawą
znalezisk ruchomych z Knossos i kontynuacji w wytwórstwie ceramiki, że osadnictwo
na Krecie zachowało ciągłość pomiędzy epoką neolitu i wczesnego brązu14.

9 Por. ibidem, ss. 28–29.
10 Por. K. Branigan, op. cit., s. 65, fig. 13; D. Wilson, Early Prepalatial Crete [w:] The Cambridge
Companion to the Aegean Bronze Age, ed. C. W. Shelmerdine, Austin 2008, s. 84.
11 Por. L. Press, Osady i miasta Krety…, ss. 28–31.
12 Por. J. C. McEnroe, op. cit., s. 17, fig. 2.14.
13 Pori ibidem, ss. 16-17; L. Press, Domy i pałace Krety w epoce neolitu i brązu, „Archeologia” 1959, nr 9,
ss. 1–2; eadem, Życie codzienne na Krecie w państwie króla Minosa, Warszawa 1972, ss. 45–46.
14 Por. eadem, Osady i miasta Krety…, s. 28; D. Wilson, op. cit., s. 80.
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Wieloizbowe domy końcowo-neolityczne powstały między innymi na stanowisku
Katsamba (okolice współczesnego Heraklionu)15 i w Knossos. Najlepiej znana z tego
okresu – i przynosząca najwięcej informacji – jest zabudowa neolitycznego Knossos,
gdzie w kompleksie ściśle przylegających, niewielkich pomieszczeń wyróżniono dwie
jednostki mieszkaniowe, nazwane domami A i B, oraz fragmenty domu C. W strukturach tych rozpoznawalne są już cechy, które podlegać będą dalszemu rozwojowi
i udoskonaleniu w ciągu okresu EM i wejdą na stałe do repertuaru rozwiązań konstrukcyjnych architektury minojskiej16. Domy składają się z niewielkich, prostoliniowych pomieszczeń, skupionych wokół największego, centralnego pomieszczenia
z paleniskiem. Prawdopodobnie zostały wyposażone w świetliki i klatki schodowe,
które sugerują istnienie kolejnej kondygnacji. Plan jest zwarty i nieregularny, a kolejne jednostki przylegają do siebie. Układ ten sugeruje egalitarne stosunki wśród
zamieszkującej osadę społeczności17.
Do budowy tych pierwszych domów użyto najprostszych metod. Zachowane
niższe części ścian wniesione zostały z nieobrobionych ciosów wapiennych; wyższe
partie prawdopodobnie wybudowano z ubitej gliny18. Niemniej właśnie ta technika
wznoszenia ścian z nie tak trwałego materiału, posadowionych na kamiennej podmurówce, pozostała jedną z najbardziej charakterystycznych, wykorzystywanych stale w architekturze mieszkalnej przez późniejszych budowniczych minojskich.
Późnoneolityczne domy dostarczają również dowodów na wzmacnianie konstrukcji ścian i dachów drewnianymi elementami. Dachy we wczesnominojskich
budynkach mieszkalnych były płaskie, tworzone na drewnianym szkielecie i uszczelniane warstwami gliny. Taka konwencja, wynikająca z dostępności surowców i dostosowana do warunków klimatycznych, mogła wpływać na kierunek rozwoju architektury – tworzenie zwartych kompleksów relatywnie niewielkich pomieszczeń wiąże się
z ograniczeniami w konstrukcji takich przekryć i ekonomią ich budowy19.
Na przełomie neolitu i wczesnej epoki brązu całkowicie porzucono wykorzystywanie grot jako obiektów mieszkalnych. Ich funkcja w EM I przeobraża się i stają
się one przede wszystkim miejscem deponowania zwłok. Tymczasem budownictwo
domów znacznie się rozpowszechnia20.
Lepsze warunki mieszkalne i doskonalenie umiejętności produkcji żywności powodują wzrost liczby ludności. Rozwój handlu (zwłaszcza w północno-wschodniej
15 Por. J. C. McEnroe, op. cit., s. 16, fig. 2.12; L. Press, Życie codzienne na Krecie…, s. 47.
16 Por. J. C. McEnroe, op. cit., s. 16, fig. 2.13; L. Press, Budownictwo…, s. 204; eadem, Domy i pałace
Krety…, s. 2.
17 Por. J. C. McEnroe, op. cit., s. 16.
18 Por. K. Branigan, op. cit., s. 39.
19 Por. J. C. McEnroe, op. cit., ss. 10–11; L. Press, Budownictwo…, ss. 205–206.
20 Por. L. Press, Osady i miasta Krety…, ss. 30–31.
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części wyspy) i technik metalurgicznych w ciągu okresu wczesnominojskiego prowadzi do postępującego rozwarstwienia społecznego, odzwierciedlającego się w źródłach
archeologicznych – zróżnicowaniu budowli mieszkalnych i inwentarzy grobowych.
Najstarsze domy Krety są budowlami czworokątnymi. Mogła jednak w rozwoju budownictwa kreteńskiego istnieć faza przejściowa, podczas której w górzystych
rejonach, budowano chaty o rzucie okrągłym. Istnienie takiej – zapomnianej później – tradycji sugeruje terakotowy model okrągłej chaty z Lebena21. Głównymi materiałami używanymi do budowy domów w EM I–III podobnie jak później, były
kamień, glina i drewno. Do wznoszenia fundamentów i podmurówki ścian używano
większych kamieni, zaś wyższe partie wznoszono z mniejszych kamieni powiązanych
gliną lub cegieł. Zazwyczaj najbardziej masywną część budowli minojskiej stanowiły
narożniki, od trwałości których uzależniona była wytrzymałość całej konstrukcji22.
Stopień wykorzystania i rodzaj użytego do budowy kamienia zależny był głównie
od warunków lokalnych – korzystano z łatwo dostępnych materiałów23. Spójność
ścianom nadawano poprzez wiązanie i pokrywanie gliną, a później również tynkiem.
Górzyste ukształtowanie terenu wyspy i jej skalistość wymuszały niejednokrotnie
dostosowywanie rozwiązań konstrukcyjnych do nierówności terenu i pochyłego podłoża. Różnice poziomów w poszczególnych częściach domostw i osiedli sprawiły, że
wiele minojskich budynków posiadało klatki schodowe i kondygnacje. Wznoszenie
kondygnacji w tej konwencji budowlanej ułatwiała redukcja ciężaru materiału i grubości ścian wraz z wysokością oraz zapewnianie stabilności konstrukcji za pomocą
pogrubionych węgłów i drewnianych wzmocnień ścian24.
Gdy na początku III tysiąclecia p.n.e. osiedla częściej zakładano u wybrzeży morskich, zaludniony został półwysep Mochlos. Powstała tam portowa osada, której
mieszkańcy (wnioskując z wyposażenia sąsiedniego cmentarzyska) osiągnęli około
połowy tysiąclecia znaczny dobrobyt. Wynikał on zapewne z intensywnych morskich
kontaktów handlowych. Jednocześnie powstała osada w północnej części wyspy Pseira, położonej u północno wschodnich wybrzeży Krety, w zatoce Mirabello. Również
wiele miejscowości, których etap najintensywniejszego rozwoju architektonicznego
datuje się później, zachowało w swoich najstarszych warstwach zabytki pochodzące
z EM I–II. Są to między innymi Palaikastro, Kastellos Thermiadon w górach Lasithi,
Tylissos na zachód od Knossos czy też Aghia Pelagia koło Herakleionu. Jednak we
wszystkich tych osadach stan zachowania zabytków z wczesnych etapów osadnictwa
jest słaby25.
21
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Por. K. Branigan, op. cit., ss. 39–40.
Por. L. Press, Budownictwo…, ss. 87–88.
Por. ibidem, ss. 59–63.
Por. ibidem, s. 104.
Por. eadem, Życie codzienne na Krecie…, ss. 47–48.
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Początek epoki brązu to etap istotny na drodze budowy społeczności i społecznej
tożsamości. Na skutek gospodarczego rozwoju i skupiania się osadnictwa w miejscach stwarzających lepsze warunki do prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej zrodziły się pierwsze grupy i społeczności lokalne, zamieszkujące
powstające niewielkie osiedla. Ze względu na silną górzystość wyspy w rozwój cywilizacji minojskiej u jej początków wpisana była silna regionalizacja. Społeczno-gospodarcza rzeczywistość i tradycje budowlane lokalnych społeczności różnią się
między sobą, pozostając zależne od dostępnych surowców i dóbr naturalnych, potrzeb ludności, dostosowującej się do lokalnych warunków, oraz kręgu zewnętrznych
wpływów w różnych częściach wyspy. Prowadzi to również do silnej regionalizacji
obrządku pogrzebowego26. Wewnątrz tych społeczności w okresie EM I–II relacje
nadal były silnie egalitarne, o czym świadczy układ zabudowy mieszkalnej. W krajobrazie osadniczym dominowały niewielkie osiedla mieszkalne i wioski27.
Na południowo-wschodnim wybrzeżu Krety, na wzniesieniu Fournou Korifi
w okresie EM II powstała osada znana dziś jako Myrtos. Był to niewielki kompleks
budowlany, przecięty wąskimi ciągami komunikacyjnymi, położony w miejscu o walorach obronnych. Zabudowa miała charakter egalitarny28 i stanowiła zwarte skupisko pięciu lub sześciu jednostek mieszkalnych, z których każda przeznaczona była dla
pojedynczej rodziny. Plany domostw nie są regularne, labiryntowe, jednak wykazują
pewne podobieństwa w układzie (pomieszczenia o funkcjach magazynowo-wytwórczych oraz kuchnie rozmieszczone są wokół głównej izby mieszkalnej, która jest zarazem największym pomieszczeniem), zawierały także podobne zestawy zabytków ruchomych. Myrtos powstawało i było przebudowywane wieloetapowo w ciągu około
150 lat użytkowania osady, o czym świadczą różne techniki budowlane zastosowane
w poszczególnych częściach budowli. Najlepiej zachował się tak zwany Dom Południowo-Centralny, którego wschodnia część była prawdopodobnie wzniesiona w całości
z kamienia, podczas gdy zachodnia – z cegły suszonej. Wskazuje to na dostosowywanie
rozwiązań budowlanych do lokalnych potrzeb i możliwości w danym czasie. Zbita zabudowa sprzyjała wykorzystywaniu dachów do przemieszczania się po osiedlu29.
Nieopodal Myrtos, na przesmyku Hierapetra, znajdowała się osada Vasiliki.
Pierwsze budynki na terenie osady powstały w EM IIA, ale zostały zniszczone, więc
ich interpretacja nastarcza trudności. Na ich miejscu w okresie EM IIB powstały
zabudowania znane jako Budynek 43 i Czerwony Dom. Pod koniec EM IIB powstał

26
27
28
29
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duży, ale niedbale i nieregularnie skonstruowany Zachodni Dom, stanowiący załącznik do Czerwonego Domu30.
Choć plan Domu Zachodniego nosi znamiona chaotycznej i raczej przypadkowej
zabudowy, to rzut poziomy Czerwonego Domu charakteryzuje się pewnym stopniem
regularności i realizacji koncepcji przestrzeni mieszkalnej. Świadczy to o większym
zaawansowaniu planowania przestrzennego, jakie towarzyszyło budowie. Został wybudowany na stoku wzniesienia, co sprawia, że jego poszczególne sekcje zostały posadowione na różnych poziomach. Posiadał również wyższą kondygnację. W budynku
zastosowano horyzontalne, drewniane wzmocnienia ścian oraz warstwowe otynkowanie, pełniące również funkcje stabilizujące31. Interesującym szczegółem jego planu jest orientacja. Dom został wzniesiony tak, że narożnikami zwraca się w stronę
czterech stron świata. Podobne przykłady znajdujemy w Phaistos i Palaikastro32, taka
orientacja budowli wydaje się więc dość popularną praktyką w EM II. Mogła mieć
znaczenie funkcjonalne, związane z oświetleniem pomieszczeń.
Przemyślany plan budynku i dodanie kondygnacji zdecydowanie odróżnia jego architekturę od architektury południowego domu w Myrtos, świadcząc o wyższym poziomie myśli konstrukcyjnej. Jednocześnie jego ściany zostały wzniesione z drobnych,
nieregularnych kamieni i mułu. Dom Zachodni był przestronny, lecz mniej regularny,
i spełniał głównie funkcje magazynowe. Unikalność niektórych technik zastosowanych w Vasiliki i niższa jakość wykonania późniejszego Domu Zachodniego świadczą
o dostosowywaniu technik do lokalnych potrzeb i możliwości lokalnych warsztatów33.
Choć pozbawione monumentalizacji, osady Myrtos i Vasiliki prezentują już szereg cech charakterystycznych dla późniejszej reprezentacyjnej architektury minojskiej. Uchwytna jest tendencja do tworzenia wydłużonych, często dwuosiowych
(L-kształtnych) pomieszczeń, zorganizowanych w skomplikowanym układzie wokół
pomieszczenia centralnego. Również pomieszczenia magazynowe przybierają wydłużone formy. Charakterystyczne jest również wykuwanie ław wzdłuż ścian i pokrywanie lic ścian kolorowym tynkiem34.
Osadą o wciąż egalitarnym charakterze zabudowy, lecz wzniesioną w zdecydowanie bardziej monumentalnych technikach i położoną w miejscu o wysokich walorach obronnych oraz reprezentacyjnych, jest Tripiti. Budowano ją stopniowo od
okresu EM II do MM IA, na niewielkim akropolu na szczycie wzgórza, 800 metrów
od południowego wybrzeża. Obejmuje kompleks kilku jednostek mieszkalnych,
pokrewnych do tych odkrytych w Myrtos, jednak o bardziej regularnym planie
30
31
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Por. ibidem, s. 23.
Por. ibidem, s. 23.
Por. K. Branigan, op. cit., ss. 40–43.
Por. J. C. McEnroe, op. cit., s. 23.
Por. K. Branigan, op. cit., ss. 48–49.
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i wzniesionych z monumentalnych, masywnych bloków kamienia. W poszczególnych domostwach pomieszczenia o funkcjach gospodarczych i magazynowych również skupiają się wokół głównej, największej izby35. Zwarty kompleks zabudowy
przedzielony jest na pół przez trakt biegnący ze wschodu na zachód36, co stanowi
pewien zwiastun późniejszych rozwiązań, w których pomieszczenia zgromadzone są
wokół centralnego dziedzińca.
Na początku okresu wczesnego brązu III w basenie Morza Egejskiego następuje załamanie się stabilnego rozwoju kulturowego, spowodowane prawdopodobnie
czynnikami klimatycznymi i gospodarczymi37, którego skutki są widoczne – choć
słabiej – również w obrębie Krety. Niektóre osiedla, głównie we wschodniej części
Krety, zostają zniszczone38. Następuje intensyfikacja rozwoju społecznego i administracyjnego, której towarzyszy silna nukleacja osadnictwa w obrębie wybranych osad,
zaczynających funkcjonować jako regionalne centra. Procesy te, jak zauważa Manning39, zachodzą głównie wewnątrz wyspy, ponieważ wpływy zewnętrzne są w tym
okresie mocno ograniczone.
Specyficzne miejsce w tym krajobrazie zajmuje enklawa osiedli położonych
w północno-wschodniej części wyspy, w okolicach dzisiejszego miasta Siteia, których
architektura – jak również charakter towarzyszącej nekropolii – wykazuje prawdopodobnie silne wpływy cykladzkie. Być może są one związane z bezpośrednim napływem ludności w czasie kryzysu lub też z zastosowaniem rozwiązań obronnych znanych z sąsiednich terenów przez ludność lokalną. Jest to również pewne świadectwo
zróżnicowania etnicznego mieszkańców wyspy – zwieńczeniem procesu tworzenia
się minojskiej tożsamości kulturowej, trwającego przez cały okres wczesnej epoki
brązu, gdy lokalna ludność, pochodząca prawdopodobnie z różnych części Egei i silnie zregionalizowana również w obrębie wyspy, zasiedla Kretę i wypracowuje zasady
społecznego współfunkcjonowania, będzie powstanie budowli pałacowych40.
Osady, o których mowa, to Aghia Photia, Chamaizi i Petras. Wszystkie założenia
zostały zaplanowane wokół centralnych dziedzińców, a ich architektura i położenie
mają walor obronny. Osada Agia Photia, umiejscowiona na szczycie wzniesienia,
składa się z około 30 prostych, w miarę regularnych pomieszczeń zgrupowanych
wokół centralnego dziedzińca. Ten kompleks budowlany otoczony został przez fortyfikacje na planie zbliżonym do owalu. Przywołuje to skojarzenie z omówioną już
35 Por. J. C. McEnroe, op. cit., ss. 23–25.
36 Por. ibidem, s. 24.
37 Por. C. Broodbank, „Minding the Gap”. Thinking About Change in Early Cycladic Island Societies from
a Comparative Perspective, „American Journal of Archaeology” 2013, nr 4, ss. 539–540; S. W. Manning, Formation…, s. 109.
38 Por. K. Branigan, op. cit., s. 49; S. W. Manning, Formation…, s. 109.
39 Por. S. W. Manning, Formation…, ss. 106, 109.
40 Por. J. C. McEnroe, op. cit., ss. 30, 34.
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obronną osadą Tripiti, której zabudowania położone na owalnym akropolu również
zamykają się wokół biegnącego przez środek traktu41.
Kolejną jednostką osadniczą jest Owalny Dom w Chamaizi, również posadowiony na szczycie wzgórza. Jest to obiekt prawdopodobnie o charakterze farmy, mający
znacznie mniejsze gabaryty niż fort Aghia Photia42. Zewnętrzne ściany budowli wyznaczają plan owalu, a pomieszczenia wewnątrz rozchodzą się względnie promieniście od centralnego dziedzińca.
Trzecia ufortyfikowana budowla zaprojektowana wokół centralnego dziedzińca
została ulokowana w pobliżu Petras. Jej pierwsze fortyfikacje datuje się na czas zniszczenia Chamaizi43.
Założenia architektoniczne w EM III – MM IA stają się bardziej monumentalne
i regularne. Następuje zagęszczenie sieci osadniczej – osadnictwo rozprzestrzenia się
na całej wyspie, a niektóre ośrodki urbanizują się. W zmianach form grobowców
na bardziej reprezentacyjne oraz strukturze architektonicznej założeń protourbanistycznych uchwytne jest zjawisko postępującej stratyfikacji społecznej i kształtowania
się elit. W obrządku pogrzebowym częściej spotykane są pochówki indywidualne44.
Wszystkie te procesy, zintensyfikowane w rzeczywistości kryzysu, jaki dotknął społeczności egejskie oraz przyczynił się do zmian w układzie sił i zależności, wpływają
na kształt minojskiej architektury. Jednocześnie tak silne zmiany uzasadniają stopień
przeobrażeń, jakim uległa, umożliwiając wykazanie powiązań pomiędzy oszczędną
w formie architekturą mieszkalną okresów EM I‒II a monumentalną architekturą
pierwszych założeń pałacowych.
Forma standardowej architektury mieszkalnej w tym okresie nie przeobraziła się
w znaczący sposób. Założenia jednak – również na terenach osad wcześniej użytkowanych, jak Vasiliki – zyskują charakter miejski. W miejsce domów z EM II wzniesiono tam kompleks budynków o podobnej formie, lecz z zastosowaniem nowych
rozwiązań konstrukcyjnych (zyskując większą regularność planu i konstrukcji), które stanowią kolejny krok w rozwoju późniejszej architektury reprezentacyjnej. Budynki były również przedzielone bardziej regularnymi traktami komunikacyjnymi,
a niektóre z pomieszczeń interpretowano jako sklepy45. Powstają również kompleksy
mieszkaniowe o różnym poziomie wykonania, jak w Malii, przeznaczone prawdopodobnie dla grup o różnym statusie społecznym.
Malia jest rozwijającym się w późnym okresie przedpałacowym ośrodkiem, który
stanowi doskonałą ilustrację zmian zachodzących w minojskiej tożsamości społecznej,
41
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Por. ibidem, ss. 33–34.
Por. ibidem, s. 34.
Por. ibidem.
Por. S. W. Manning, Formation…, ss. 106–110.
Por. K. Branigan, op. cit., ss. 59–60.
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uwidaczniających się w tkance architektonicznej. Jest to założenie urbanistyczne
o wyjątkowej skali, zajmujące około 36 hektarów powierzchni i otoczone murem.
W obrębie tego osiedla powstały różne kompleksy mieszkalne, a w kolejnym okresie
jedno z głównych założeń pałacowych. Kompleksy budynków mieszkalnych położone w obrębie późniejszej południowej części pałacu w Malii powstawały przez dłuższy
okres czasu i ich plan jest nieregularny. Wykazują jednak wciąż cechy charakterystyczne dla tego rodzaju architektury – można wśród nich wydzielić skupiska pomieszczeń stanowiących poszczególne jednostki mieszkalne, zorganizowanych wokół
głównych izb z paleniskiem46.
Z tym założeniem kontrastuje położona w północnej części osiedla tak zwana Villa
Alpha – kompleks mieszkalny wpisany częściowo w mur otaczający osadę, zaplanowany jako jednolity projekt i odznaczający się niezwykłą regularnością planu. Skala
(około 500 metrów kwadratowych), geometryczny rygor i przemyślana koncepcja,
oraz rozwinięcie technik obróbki bloków kamiennych47 powodują, że Villa Alpha jest
już budowlą reprezentacyjną, bezpośrednio poprzedzającą ostatni krok w stronę architektury monumentalnej. Ta zaś w pełnym wymiarze pojawia się po raz pierwszy
w niezwykłym grobowcu Chrysolakkos, który powstaje w MM I na obrzeżach Malii48.
Budownictwo mieszkalne w okresie EM I–III w obrębie Krety, mimo że nie tak
monumentalne jak nierozerwalnie kojarzone z wyspą pałace z okresu późniejszego,
w swoim zestawie form i technik budowlanych ujawnia jednak genezę środkowo minojskich kompleksów „pałacowych”. Już od początku epoki brązu na Krecie zauważalne są w planie osad tendencje do ciasnego grupowania prostokątnych, labiryntowych
form budynków mieszkalnych wokół wolnej przestrzeni traktu lub dziedzińca. Wraz
z upływem czasu rozwiązanie to konwencjonalizuje się i nabiera regularności. Pojawiają
się dodatkowe kondygnacje w budynkach i zwiększa się masywność wznoszonych konstrukcji, a całe kompleksy osadnicze nabierają coraz bardziej obronnego charakteru.
Przez długie dekady w środowisku naukowym istniała tendencja do szukania
początków tej architektury w obcym wpływie lub napływie zewnętrznej ludności
z wyżej rozwiniętych terenów Bliskiego Wschodu. Sytuacja taka częściowo sprowokowana była skromną ilością źródeł pochodzących z kluczowego późnego okresu
przedpałacowego49. W całej swojej koncepcji jednak tak zwany pałac minojski jest
zupełnie inny niż jakiekolwiek budowle na Bliskim Wschodzie. Jego układ architektoniczny koncentruje się wokół uwolnionej przestrzeni dziedzińca, dając dużą swobodę w projektowaniu pomieszczeń zorganizowanych w skrzydłach wokół niego50.
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Por. J. C. McEnroe, op. cit., ss. 35–37.
Por. ibidem, ss. 38–39.
Por. ibidem, ss. 39–40, fig. 4.14.
S. W. Manning, Formation…, ss. 105–106.
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Nie ma powodów porzucać całkowicie idei o napływie wzorców architektonicznych
z sąsiednich terytoriów – populacja zamieszkująca Kretę we wczesnej epoce brązu
była przecież w dużym stopniu złożona z ludności napływowej i silnie zróżnicowana. Wciąż jednak, śledząc rozwój architektoniczny na Krecie w okresie przedpałacowym między innymi na podstawie przytoczonych przykładów, można stwierdzić, że
procesy, które doprowadziły do stratyfikowania się społeczeństwa oraz powstawania
monumentalnych założeń mieszkalnych i funeralnych, mogły w konsekwencji skutkować powstaniem budowli pałacowych51.
Monumentalne minojskie założenia „pałacowe” nie były zatem osiągnięciem
wyabstrahowanym z dotychczasowej tradycji budowlanej Krety. Stanowiły potwierdzenie i niezwykle szerokie rozwinięcie rozwiązań konstrukcyjnych, które ludność
zamieszkująca teren wyspy wypracowała w ciągu wczesnej epoki brązu. Architektura
ta kształtowała się wraz z postępującą integracją społeczności zamieszkujących wyspę
i jest efektem oraz ostatecznym wyrazem narodzin spójnej tożsamości rozwiniętego
społeczeństwa minojskiego.
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Zwierzęta domowe
w starożytnej Grecji i Rzymie

Pojęcie zwierzęcia domowego jest przez większość ludzi rozumiane intuicyjnie – każdy bez trudu potrafiłby wymienić co najmniej kilka gatunków, które przynależą do
tej grupy lub w jej ramach się nie mieszczą. Jednak próba zbudowania spójnej definicji powoduje problemy, z którymi od lat borykają się prawnicy i filozofowie. Co
jest podstawą uznania zwierzęcia za domowe1? Historyk Keith Thomas sugeruje, że
nazywa się w ten sposób zwierzęta, którym pozwala się przebywać w domu, nadaje
imiona i które nigdy nie są jadane2. Filozof James Serpell twierdzi natomiast, że różnią się one od innych tym, że „niewiele z nich [...] służy jakimkolwiek istotnym celom praktycznym”3. Z kolei psycholog Hal Herzog zwraca uwagę na to, że zwierzęta
domowe są otaczane przez swoich właścicieli miłością i troską4.
Definicje te znajdują odzwierciedlenie w polskim prawodawstwie dotyczącym
zwierząt domowych; zgodnie z ustawą są to „zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane

1

2
3
4

W języku angielskim istnieje znacznie więcej terminów na określenie zwierzęcia domowego, niż
w języku polskim. Dosłownym odpowiednikiem jest household animal lub domestic animal, przy
czym drugie z nich jest używane na określenie wszystkich udomowionych zwierząt (domesticated
animals), czyli też np. bydła lub trzody chlewnej, które w języku polskim mieszczą się w kategorii
„zwierząt gospodarskich”. Znacznie częściej niż dwóch powyższych używa się jednak terminów: pet
(w języku polskim tłumaczonego jako np. ‘pieszczoszek’, ‘ulubione zwierzę’, por. np. przekład książki
Jamesa Serpella W towarzystwie zwierząt, tłum. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Warszawa 1999) lub
companion animal (‘zwierzę towarzyszące’). Odnosząc się do publikacji w języku angielskim, pet
i companion animal będę z reguły tłumaczyła jako „zwierzę domowe”.
Por. K. Thomas, Man and the Natural World: a History of the Modern Sensibility, New York 1983,
ss. 93–99; por. H. Herzog, Some We Love, Some We Hate, Some We Eat: Why It’s So Hard to Think
Straight About Animals, New York 2010, s. 70.
J. Serpell, op. cit., s. 26.
Por. H. Herzog, op. cit., ss. 67–96.
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przez człowieka w charakterze jego towarzysza”5. We wszystkich cytowanych definicjach zawierają się zatem trzy główne cechy domowego zwierzęcia: przebywa ono
w domu lub jego pobliżu, nie spełnia funkcji praktycznej (lub ma ona drugorzędne
znaczenie), a jego właściciel czuje się z nim emocjonalnie związany. Pojawia się jednak pytanie, czy definicję tę można odnieść także do innych epok niż współczesna,
na przykład starożytności.
Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie gatunków zwierząt, które w starożytnej Grecji i Rzymie były hodowane dla towarzystwa i przyjemności ludzi, a także
zbadanie, na ile owe zwierzęta można określić mianem domowych, gdyby posługiwać
się współczesnymi definicjami. Interesowały mnie w szczególności trzy zagadnienia:
1. czy zwierzęta te hodowane były w przestrzeni domu, poza nim czy też w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych,
2. w jakim celu je hodowano – czy jedynie towarzyszyły właścicielowi czy również
pełniły funkcje użytkowe,
3. jaki był stosunek właścicieli do nich – a zwłaszcza czy można mówić o emocjonalnym przywiązaniu.
Najpopularniejszym zwierzęciem domowym w starożytności, podobnie jak współcześnie, był pies. W Grecji i Rzymie znano kilka ras, przy czym należy podkreślić, że
ich rozumienie różniło się znacznie od współczesnego – podstawą podziału było nie
genetyczne pokrewieństwo, ale miejsce pochodzenia danego zwierzęcia (niekiedy mityczne)6. Współcześnie możemy badać owe „rasy” na podstawie znalezionych przez
archeologów kości, a także niezwykle bogatego materiału ikonograficznego – pies,
obok konia, był najchętniej portretowanym zwierzęciem, które pojawia się zarówno
na wazach, jak i rzeźbach i płaskorzeźbach, malowidłach oraz mozaikach.
Kolumella (4–70 n.e.) wyróżnia trzy rodzaje psów: stróżującego, pasterskiego
oraz myśliwskiego7. Wiemy jednak, że zwierzęta te pełniły w starożytności także
wiele innych funkcji – ciągnęły małe wozy lub występowały w ulicznych pokazach,
istniały także psy hodowane wyłącznie do towarzystwa. Najstarsza „rasa”, zbliżona do
współczesnych molosów – silnych, ogromnych i niebezpiecznych zwierząt – używana była głównie do stróżowania, pilnowania owiec, a także polowania. Z kolei lekkie, szybkie charty służyły głównie jako psy myśliwskie, natomiast małe maltańczyki
o długiej sierści trzymano w domach jako pupili8.
5
6
7
8

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, art. 4 pkt 17 [on-line:] http://isap.sejm.gov.
pl/DetailsServlet?id=WDU19971110724 [30.06.2017].
Por. M. Mackinnon, Pets [w:] The Oxford Handbook of Animals in Classical Thought and Life,
ed. G. L. Campbell, Oxford 2014, s. 271.
Por. Lucjusz Juniusz Moderatus Kolumella, t. 2, O rolnictwie, tłum. I. Mikołajczyk, Toruń 1991,
7.12.2–3.
Por. M. Mackinnon, op. cit., ss. 271–272.
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O popularności maltańczyków świadczy ich obecność w literaturze. Grecy i Rzymianie często wyśmiewali rodaków utrzymujących i obdarzających miłością zwierzęta całkowicie bezużyteczne. Plutarch opisywał maltańczyki jako istoty bezbronne
i płochliwe9, natomiast Alkifron – rozpuszczone i żarłoczne10. Trzymanie w domu
maltańczyka było jednak częste wśród elit, a im rzadszy gatunek, tym bardziej go
podziwiano11. Na posiadanie drogiego i niepraktycznego zwierzęcia mogli pozwolić
sobie jedynie członkowie wyższych warstw społecznych, zatem rasa ta traktowana
była jako prestiżowa. Jeden ze znalezionych szkieletów maltańczyka dowodzi, że
zwierzę cierpiało na choroby w tak zaawansowanym stadium, że niemożliwe byłoby
jego samodzielne przeżycie, gdyby pies pozbawiony był troskliwej opieki właścicieli12.
Maltańczyki zazwyczaj ukazywane są w gynaeceum, części domu przeznaczonej
dla kobiet i dzieci. Przedstawiane z dzieckiem, symbolizowały etap życia człowieka poświęcony zabawie. Starszym nastolatkom, ćwiczącym na palestrze, towarzyszą
większe psy – miało to symbolizować etap rozwoju poświęcony edukacji, ponieważ
tak, jak szkoli się psy, szkolono także chłopców na obywateli13. Dorosłych z kolei ukazywano najczęściej z chartami lub molosami, w scenach polowań.
Dla starożytnych pies był jednym z najbardziej ambiwalentnych stworzeń – z jednej strony stanowił symbol wierności i oddania, z drugiej natomiast w języku greckim słowo go oznaczające często funkcjonowało jako obelga, wiązana z takimi cechami osobowości, jak chciwość, tchórzostwo, drażniące usposobienie i wulgarność14. Jak
dowodzi Christiana Franco, ów ambiwalentny charakter wynikał zapewne z faktu, że
pies był zwierzęciem najbliższym człowiekowi, znajdującym się na granicy tego, co
ludzkie i zwierzęce, symbolizował zatem ludzkie oblicze zwierzęcia i zwierzęce człowieka15. Ponadto, ze względu na jego padlinożerny charakter, w pewnych aspektach
religii greckiej funkcjonował jako zwierzę nieczyste (podobnie jak we współczesnym
islamie) i jego obecność nie była dopuszczalna na Akropolu oraz wyspie Delos16.
Starożytnym symbolem wierności był Argos, ulubieniec Odyseusza, który – jak
czytamy w Odysei – dwadzieścia lat czekał na powrót swego pana i jako jedyny poznał
9
10
11
12
13
14
15
16

Por. Plutarch, On Tranquillity of Mind [w:] idem, Moralia, transl. W. C. Helmbold, London 1939,
472c–d.
Por. Alciphron: Literally and Completely Translated From the Greek, with Introduction and Notes,
Athens 1896, 3.22.
Por. Marcus Valerius Martialis, Epigrammaton, 1.109 [on-line:] http://www.thelatinlibrary.com/
martial.html [30.06.2017].
Por. M. Mackinnon, op. cit., s. 273.
Por. S. Rajewicz, Argos speaks: relations between humans and dogs in Ancient Greece, Warszawa 2015,
ss. 15–18.
Por. C. Franco, Shameless: The Canine and the Feminine in Ancient Greece, transl. M. Fox, Oakland
2014, ss. 7–8.
Por. ibidem, ss. 156–159.
Por. ibidem, s. 8; por. Strabo, Geography, transl. H. L. Jones, London 1924, 10.5.5.
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go w przebraniu, by zaraz potem wyzionąć ducha17. Podobne poświęcenie znajdujemy
także w innych starożytnych opowieściach, w których psy czekały na swych właścicieli do śmierci lub umierały zaraz po ich zgonie18. Liczne zasługi psów podsumowuje
Kolumella:
Któż bowiem z ludzi ostrzeże zawczasu przed dzikim zwierzem lub złodziejem donośniej albo wielkim wrzaskiem niż on ujadaniem? Który niewolnik jest bardziej przywiązany do swego pana? Kto
jest wierniejszym towarzyszem? Czy jest bardziej nieprzekupny strażnik? Czy można znaleźć jakiegoś czujniejszego wartownika? Czy jest w końcu pewniejszy mściciel lub obrońca?19

Szczególnym świadectwem emocjonalnego przywiązania właścicieli do psów są wystawiane im nagrobki (zobacz niżej), popularniejsze niż w przypadku jakiegokolwiek
innego zwierzęcia. Psy obłożone były także tabu żywieniowym – w Grecji jedzenie
mięsa pochodzącego od psa należało do rzadkości, a w Rzymie prawie w ogóle się
nie zdarzało20. Jednocześnie jednak do młodych szczeniąt nie przykładano najmniejszej
troski. Warron (116–27 p.n.e.) pisał, że zaraz po urodzeniu danego miotu należy wybrać szczenięta, które mają zostać wychowane, a reszty się pozbyć21. Zwierzęta te często
były wyrzucane na śmietnik, o czym świadczą znajdowane w tych miejscach kości22.
W przeciwieństwie do psa współcześnie drugie pod względem popularności zwierzę domowe, kot, w starożytnej Grecji i Rzymie odgrywało marginalną rolę. Udomowiony został w Egipcie, w Grecji i początkowo Italii stanowił rzadkość; do Europy
przedostał się za sprawą żeglarzy, którzy chętnie trzymali koty na statkach dla ochrony
przez gryzoniami. Wywóz tego zwierzęcia z Egiptu był jednak zakazany, a porwane
osobniki starano się wykupić23. Nie powinno to dziwić – w kraju nad Nilem kot był
traktowany jako wybawiciel człowieka, ponieważ tylko on skutecznie chronił zapasy
zboża przed myszami i zapobiegał klęsce głodu. W Grecji niewiele terenów nadawało
się do uprawy zbóż, większe znaczenie miało pasterstwo, w którym sprawdzały się
wyłącznie psy. Co więcej, ochronę przed szkodnikami zapewniało w greckim domu
wiele innych, rodzimych zwierząt, takich jak łasice czy węże. Kot był na tyle rzadki
w Grecji, że nie doczekał się nawet osobnego terminu – słowo ailouros, co oznaczało
‘machający ogon’, było używane w stosunku zarówno do kotów, jak i do łasic24.
17 Por. Homer, Odyseja, tłum. L. Siemieński, Wrocław 2004, 17.299–336.
18 Por. np. Klaudiusz Elian, O właściwościach zwierząt, tłum. A. M. Komornicka, Warszawa 2005,
7.28–29.
19 Lucjusz Juniusz Moderatus Kolumella, op. cit., 7.12.1.
20 Por. M. Mackinnon, op. cit., s. 270.
21 Por. Marek Terencjusz Warron, O gospodarstwie rolnym, tłum. I. Mikołajczyk, Wrocław 1991,
2.9.12.
22 Por. M. Mackinnon, op. cit., s. 273.
23 Por. G. Jennison, Animals for Show and Pleasure in Ancient Rome, Philadelphia 2005, s. 129.
24 Por. Cat [w:] K. F. Kitchell, Animals in the Ancient World from A to Z, London 2014, s. 24.
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Właśnie te dwa gatunki często pojawiają się w bajkach – greckich Ezopa i łacińskich Fedrusa – jako zwierzęta łowiące myszy i polujące na ptaki. Z reguły przedstawione są jako istoty przebiegłe i bezwzględne, łapiące szkodniki ze względu nie
na miłość do właściciela, ale na własną korzyść25. Z tego zapewne względu nie przywiązywano się do nich tak, jak do wiernych psów. Oba gatunki pojawiają się także
w sztuce, często w humorystycznym kontekście. Na przykład na bazie steli z Narodowego Muzeum Archeologicznego w Atenach (ok. 510 r. p.n.e.) możemy dostrzec
psa i kota, trzymanych na smyczy i przygotowanych do walki ze sobą. Status kotów
wzrósł wyraźnie w epokach hellenistycznej i rzymskiej ze względu na ściślejsze kontakty z Egiptem. Około drugiego wieku naszej ery koty stają się już popularnymi
zwierzętami domowymi, całkowicie zastępując łasice26. W Rzymie nadal trzymano
je przede wszystkim z powodu ich drapieżnych skłonności, za które były podziwiane – Pliniusz Starszy (23–79 n.e.) zachwycał się na przykład, jak cicho i delikatnie
podkradają się do ptaków oraz jak czujnie wypatrują myszy27. Szereg przedstawień
w sztuce starożytnej Grecji i Rzymu (rzeźby, mozaiki, wizerunki na wazach i monetach) ukazuje koty siedzące przed klatką z ptakami lub wyciągające łapki w kierunku
właściciela trzymającego zabawkę (często żywego ptaka)28.
Pupilami w greckich i rzymskich domach były także małpy, które pojawiły się
w Helladzie prawdopodobnie już w VII w. p.n.e., jeśli nie wcześniej. W domach trzymano przede wszystkim makaki sprowadzane z północnej Afryki. Tuż po wyprawie
Aleksandra Wielkiego do Indii, z końcem IV w. p.n.e., prawdopodobnie na krótko
pojawiła się moda na małpy indyjskie (być może orangutany), ale ze względu na
trudności w transporcie nie przebiły one popularnością małp afrykańskich – wspomnianych makaków i rzadziej trzymanych pawianów29. Nie były to zwierzęta używane do jakichkolwiek celów praktycznych, hodowano je wyłącznie dla przyjemności
i to mimo ich trudnego charakteru – Eubulos (IV w. p.n.e.) w swej komedii określa
je mianem zdradzieckich (epiboulos)30. Także w innych tekstach pojawiają się zazwyczaj w żartobliwym kontekście: w rzymskiej komedii Plauta (ok. 250–184 p.n.e.)
niewolnik tłumaczy swoją podejrzaną obecność na dachu tym, że usiłował złapać
małpę31, natomiast Marcjalis (ok. 40–104 n.e.) śmieje się z niejakiego Kroniusza, że

25
26
27
28
29
30

Por. Fedrus, Łasica i człowiek [w] idem, Bajki ezopowe, tłum. P. Gruszka, Gdańsk 1999.
Por. M. Mackinnon, op. cit., s. 275.
Por. Pliny the Elder, The Natural History, transl. John Bostock et al., London 1855, 10.94.
Por. Cat [w:] K. F. Kitchell, op. cit., ss. 24–25.
Por. G. Jennison, op. cit., ss. 20–21, 127–128.
Por. Athenaeus, The Deipnosophists, transl. C.D.Yonge, 519 [on-line:] http://www.attalus.org/old/
athenaeus12a.html [30.06.2017].
31 Por. Plaut, Żołnierz samochwał, 160–180 [w:] idem, Komedie, t. 1, tłum. E. Skwara, Warszawa 2002.
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największym uczuciem darzy małpę, która przypomina go z wyglądu32. Prawdopodobnie owo podobieństwo do ludzi było – wraz ze skłonnością do figli – głównym
powodem popularności tych zwierząt. Bawiące się makaki można podziwiać na zachowanych freskach i reliefach, a wiele przekazów wspomina o małpach przebranych
za ludzi lub zachowujących się jak ludzie – na przykład paradujących w hełmie, dosiadających kóz lub powożących rydwanem. Prawdopodobnie wiele z tych zwierząt
było szkolonych do tego typu ulicznych pokazów33.
Starożytni Grecy i Rzymianie hodowali także gady i płazy. Szczególne znaczenie
w Grecji miały węże, które – jak się wydaje – postrzegano jako wcielenia przodków34.
Był one także zwierzętami związanymi z medycyną (symbolizowały boga Asklepiosa)
i kultem bóstw chtonicznych. Oprócz tego posiadały znaczenie praktyczne – pomagały w walce ze szkodnikami – i były też niekiedy traktowane jako maskotki. Wśród
innych hodowanych w starożytnych domach gadów i płazów warto wymienić żółwie,
jaszczurki, żaby i ropuchy35. Spośród niewielkich ssaków szczególnie ciekawy jest
przykład jeży – jak się wydaje, dość częstych mieszkańców greckich domów, przypuszczalnie również ze względu na szkodniki36. Jak wiemy z epitafiów (zobacz niżej),
Grecy i Rzymianie trzymali w domach również owady: cykady, świerszcze, a nawet
szarańcze. Prawdopodobnie wszystkie wyżej wymienione drobne zwierzęta traktowane były jako domowe pupile, głównie przez dzieci.
W świecie grecko-rzymskim hodowano ogromną liczbę ptaków – dla mięsa, jaj,
piór, jako wabiki na polowaniach, na potrzeby magii, kultu i wróżbiarstwa, a także do walk oraz dla przyjemności. Wiele gatunków służyło jednocześnie do kilku
z tych celów. Na przykład kuropatwy były hodowane jako zwierzęta domowe, ale
mogły także wypłaszać zwierzynę łowną (z reguły inne ptaki). Koguty, które ceniono i o które dbano, mogły być z kolei wystawiane do walk, popularnych w świecie
grecko-rzymskim. Wreszcie wiele gatunków drobiu, na przykład kury czy gęsi, które
zarówno na wsi, jak i w mieście, hodowano na terenie domostwa, często uznawane
były, zwłaszcza przez dzieci, za pupili. W domach elit ulubieńcami były głównie
ptaki podziwiane za ich wygląd (pawie, bażanty, gołębie), umiejętności śpiewu (słowiki, drozdy) lub naśladowania mowy ludzkiej (wrony, kruki, sójki oraz najrzadsze
z nich – papugi). Szczególną popularnością, zwłaszcza w Rzymie, cieszyły się wszelkie
egzotyczne ptaki – im rzadsze, tym bardziej wartościowe. W zależności od gatunku
32 Por. Marcus Valerius Martialis, Epigrammaton, 87, 4 [on-line:] http://www.thelatinlibrary.com/
martial.html [30.06.2017].
33 Por. G. Jennison, op. cit., ss. 126–129.
34 Por. ibidem, s. 20.
35 Por. M. Mackinnon, op. cit., s. 277.
36 Por. Arystoteles, Zoologia, 9.612b [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. 3., tłum. P. Siwek, Warszawa 2003; por.
L. Calder, Cruelty and Sentimentality: Greek Attitutudes to Animals, 600-300 BC, Oxford 2011, s. 75.
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część z nich trzymano w klatkach, a część puszczano po domostwie wolno. Począwszy
od I wieku p.n.e. wśród najbogatszych rodzin w Rzymie modne stały się specjalne
aviaria, umiejscowione z reguły na terenie posiadłości podmiejskiej lub wiejskiej37.
Najczęściej podzielone były na dwie części – dla ptaków wodnych (Warron wymienia
w tej grupie przykładowo kaczki, cyranki, gęsi) oraz pozostałych (na przykład pawi,
turkawek, kwiczołów)38. Podobnie jak w przypadku innych gatunków zwierząt, posiadanie rzadkich okazów ptaków, było dla właścicieli powodem do dumy i źródłem
prestiżu. Należy zaznaczyć, że wiele bogatych rodzin zajmowało się także hodowlą
ptaków na sprzedaż39.
Starożytni lubili również podziwiać dzikie zwierzęta. W Grecji młode, nawet niebezpiecznych gatunków, bywały zabierane do domów do zabawy z dziećmi. Wiele
zwierząt – w tym niedźwiedzie, a czasem nawet lwy – występowało w procesjach ku
czci bogini łowów Artemidy. Jeszcze inne hodowane były do ulicznych pokazów40.
Umiłowanie do dzikich zwierząt, zwłaszcza egzotycznych, stanowiło jednak przede
wszystkim domenę Rzymian. W dużej mierze stanowiło to wyraz imperialnej potęgi –
podbite kraje, nie mając wiele do zaoferowania, składały Rzymowi trybut w postaci
rzadkich zwierząt. Część z nich – ku radości gawiedzi – występowała w triumfach lub
trafiała na arenę, część zatrzymywali rządzący i nobilowie. Nie tylko zaspokajały one
ich ciekawość, ale także były symbolem bogactwa i wpływów sięgających najdalszych
granic imperium. Należy też wziąć pod uwagę, że greckie domostwa, w przeciwieństwie do italskich posiadłości, w większości nie byłyby w stanie sprostać utrzymaniu
niebezpiecznych zwierząt, które wymagały dodatkowej przestrzeni oraz sporej liczby
zatrudnionych przy nich ludzi (opiekunów, treserów i tak dalej).
Rzymscy cesarze i członkowie najpotężniejszych rodów lubowali się w hodowaniu niebezpiecznych zwierząt – lwów, lampartów, niedźwiedzi. Był to zwyczaj
sięgający czasów azjatyckich oraz hellenistycznych władców i zapewne miał na celu
pokazanie odwagi i dominacji panującego41. Większość niebezpiecznych zwierząt
trzymano w klatkach na terenie pałacu, ale najlepiej wytresowane zwierzęta towarzyszyły właścicielom – cesarz Karakalla miał nawet spać w jednym pomieszczeniu
ze swoim lwem. Czasem zwierzęta dla bezpieczeństwa pozbawiano zębów i pazurów,
aby uniknąć wypadków, które niekiedy się zdarzały42. Nie wszystkie gatunki można
było jednak trzymać w prywatnych posiadłościach – do II wieku p.n.e. zabraniano na

37
38
39
40
41
42

Por. M. Mackinnon, op. cit., s. 276.
Por. Marek Terencjusz Warron, op. cit., 3.3.3.
Por. ibidem, 3.3.1–5.
Por. G. Jennison, op. cit., ss. 21–26.
Por. M. Mackinnon, op. cit., s. 278.
Por. G. Jennison, op. cit., ss. 132–133.
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przykład sprowadzania do Italii panter, później prawo zostało złagodzone i zwierzęta
te mogły trafić do Rzymu, ale wyłącznie na arenę43.
Specyficzny charakter miały leporaria (od łacińskiego lepus – ‘zając’), czyli parki
dla zwierząt znajdujące się w pobliżu pozamiejskich posiadłości. Pierwotnie przypuszczalnie rzeczywiście trzymano w nich głównie małe zwierzęta, takie jak zające,
później także jelenie, sarny i dzikie kozy44. Mogły być przyuczane do podchodzenia do domu, a młode tych zwierząt prawdopodobnie przyzwyczajano do zabawy
z dziećmi. Powstawały także parki, w których trzymano bardziej egzotyczne zwierzęta: rzadsze odmiany jeleni, antylopy, gazele, a nawet żyrafy. Około połowy pierwszego wieku p.n.e. leporarium ewoluowało w znacznie większy rodzaj parku, który później nazwano vivarium45. Prawdopodobnie miało ono naśladować parki z opowieści
o władcach i arystokracji Wschodu46. Parki te mogły służyć polowaniom, ale – jak
się wydaje – podstawową ich rolą było po prostu cieszenie oczu arystokracji. Warron
opisuje, że w jego vivarium na dźwięk trąbki schodziły się do pokarmu dziki i sarny47,
a w innym paradował przebrany za Orfeusza niewolnik:
Kiedy ten, odziany w długą szatę, zjawił się z kitarą, żeby śpiewać, otrzymał polecenie, żeby zadął
w trąbkę; otoczyła nas tak wielka liczba jeleni, dzików i innych zwierząt, że widowisko to wydało mi
się nie mniej piękne niż polowania urządzane przez edylów w Wielkim Cyrku bez udziału dzikich
zwierząt afrykańskich48.

Rzymianie lubowali się także w hodowli ryb, trzymanych w specjalnych stawach.
Słodkowodne były łatwe do utrzymania i często można je było znaleźć nawet w posiadłościach zwykłych obywateli. Znacznie trudniejsze było utrzymanie stawów z wodą
morską i te stanowiły domenę arystokracji49. Pływały w nich cefale, turboty, sole, dorady i mureny. Niektóre z nich trafiały jako przysmak na stoły właścicieli; inne, zwłaszcza
mureny, uchodziły za tak rzadkie i cennie okazy, że stawały się ulubieńcami arystokratów i dożywały sędziwego wieku. Przydomek rzymskiego rodu Licyniuszy, Murena,
miał pochodzić właśnie od zamiłowania do tych zwierząt50. Cyceron (106–43 p.n.e.)
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Por. Marek Terencjusz Warron, op. cit., s. 150 (przypis 9).
Por. ibidem, 3.12.1.
Por. G. Jennison, op. cit., ss.132–134.
Ammianus Marcellinus opisuje, że kiedy podbijano Babilonię w 363 r. n.e., napotkano na ogromny
teren, w którym żyły dzikie i niespotykanie groźne zwierzęta, zarezerwowane dla królewskich
polowań (por. idem, Rerum Gestarum, ed. J. C. Rolfe, D. Litt, London 1935–1940, 24.5.2).
Por. Marek Terencjusz Warron, op. cit., 3.13.1.
Ibidem, 3.13.3.
Por. ibidem, 3.17.2.
Por. G. Jennison, op. cit., ss. 122–125.
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pisał z goryczą, że miłośnicy egzotycznych ryb (piscinarii, jak ich nazwał), karmią
swoich ulubieńców z ręki i poza nimi nie troszczą się o nic innego51.
Jednym z najciekawszych artefaktów dotyczących zwierząt domowych w starożytności są poświęcone im nagrobki. Najwięcej z nich, jak już wspomniałam, dedykowanych było psom, ale spotkać można także pochówki innych zwierząt, niekoniecznie domowych. O ile łatwo zrozumieć inskrypcje poświęcone koniom czy
ulubionym ptakom (słowikom, papugom), o tyle z dzisiejszej perspektywy trudniej
pojąć, że podobnym przywiązaniem mogły się także cieszyć zwierzęta współcześnie
traktowane jako wyłącznie użytkowe, jak kozy, młode świnie, kuropatwy czy koguty.
Co ciekawe, teksty poświęcano również zmarłym owadom (cykadom, świerszczom)
czy zającom, ale już nie egzotycznym zwierzętom. Sporadycznie można napotkać poetyckie inskrypcje poświęcone dzikim stworzeniom, które miały wyjątkowe znaczenie w greckiej kulturze – na przykład delfinom (wyrzuconym na brzeg) czy pisklętom
jaskółki (pożartym przez węża)52.
Pierwszy znany z literatury nagrobek zwierzęcia (psa) powstał w V w. p.n.e.53, ale
zdecydowana większość pochodzi z epoki hellenistycznej i rzymskiej (III/II w. p.n.e.–
IV/V w. n.e.), chociaż trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wynika to ze wzrostu
liczby czworonożnych pupili w tym okresie, czy raczej z lepszego zachowania artefaktów. Nagrobki powstawały w całym basenie antycznego Morza Śródziemnego – Grecji kontynentalnej i wyspiarskiej, Azji Mniejszej, Rzymie, Sycylii, Egipcie oraz południowej Galii. W przeciwieństwie do współczesności w antycznej Grecji i Rzymie nie
istniały żadne obostrzenia związane z grzebaniem zwierząt. Chowano je najczęściej
w pobliżu rodzinnych grobowców. Groby zwierząt fundowane przez elity były bardziej okazałe, ale znaleźć możemy także nagrobki wystawione przez biedotę i niewolników. Odnalezione przy grobach kości świadczą o tym, że zwierzętom, podobnie
jak ludziom, czasem składano po śmierci ofiary z innych zwierząt54. Na nagrobkach
nieraz można odnaleźć wizerunek pupila oraz mniej lub bardziej rozbudowaną inskrypcję zawierającą na przykład imię ulubieńca, przymioty jego charakteru i opis
bólu po jego stracie:

51 Por. Cicero, Ad Atticum II, 7 [on-line:] http://www.thelatinlibrary.com/cicero/att2.shtml [30.06.2017].
52 Por. L. Bodson, Motivations for Pet-Keeping in Ancient Greece and Rome: A Preliminary Survey [w:]
Companion Animals and Us: Exploring Relationships Between People and Pets, ed. A. L. Podberscek,
E. S. Paul, J. A. Serpell, Cambridge 2000, s. 30.
53 Por. Plutarch, The Life of Themistocles, 10.9–10 [on-line:] http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/
Roman/Texts/Plutarch/Lives/Themistocles*.html [30.06.2017]. Pierwszy zachowany nagrobek
zwierzęcy pochodzi z IV wieku p.n.e. (por. L. Bodson, op. cit., ss. 28–30).
54 Por. L. Bodson, op. cit., ss. 28–30.
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Nagrobek ten skrywa wszystko, czym była psina mała, Teia: piękność [jej] dobroci, czułości, postaci. Dziewczynka, tęskniąc do swej ślicznej maskotki, z żalem wychowankę opłakuje; żywą [swej]
miłości zachowuje pamięć55.
To jest grobowiec psa Stephanosa, który zginął. Rhodope roniła dla niego łzy i pochowała jak
człowieka56.

Niekiedy na inskrypcjach pojawiają się metafory Hadesu57, co świadczy o tym,
że zaświatów nie różnicowano na ludzkie i zwierzęce. Warto jednak zwrócić uwagę,
że wynikało to w sporej mierze z wiary, że zwierzęta będą towarzyszyć swoim właścicielom także po śmierci. Dotyczyło to zwłaszcza psów, które uważano za zwierzęta
związane z zaświatami. Ów ambiwalentny charakter psich nagrobków (z jednej strony będący świadectwem przywiązania do zwierzęcia, z drugiej – troski o własne życie
pozagrobowe) widać wyraźnie w inskrypcji z Lesbos (II–III w. n.e.):
Sunię Partenope, igraszek towarzyszkę, jej pan pochował w darze, wdzięczny za radości, jakich była
przyczyną. Bo do nagrody za miłość psy też mają prawo; tak ona teraz, wierna swemu żywicielowi,
grób tu otrzymała. Obyś na ten widok zjednał sobie wiernego przyjaciela, co z całego serca pokocha
ciebie za życia i zatroszczy się po śmierci o ciebie58.

Kulturę grecką i rzymską cechował jednak przede wszystkim antropocentryzm
i przywiązanie człowieka do danego zwierzęcia mogło być także źródłem brutalnych – z dzisiejszego punktu widzenia – praktyk, takich jak grzebanie pupili wraz
z właścicielem. Opis tego typu zwyczaju znajdujemy już w Iliadzie, kiedy podczas
pogrzebu Patroklosa zostają uroczyście zabite jego konie59. Można by to uznać za archaizm (zwłaszcza że w trakcie wspomnianego pogrzebu giną także trojańscy jeńcy),
gdyby nie opisany przez Pliniusza Młodszego (61–113 n.e.) pogrzeb, podczas którego wraz ze zmarłym dzieckiem spalono wszystkie jego ulubione zwierzęta60.
W odniesieniu do pupili w epitafiach starożytni Grecy najczęściej używali wyrazu athurma, co dosłownie oznacza ‘zabawka’, ‘igraszka’, ‘przyjemność’. Świadczy to
55 P. Zwolska, Pies. Antyczny przyjaciel, Kraków 2014, s. 139.
56 Ibidem, s. 141.
57 W epigrafach ku czci zwierząt pojawiają się nazwy znane z greckiej i rzymskiej wizji zaświatów:
„Hades” – tekst dla szarańczy i cykady (The Greek Anthology, ed. W. R. Paton, London 1917, 7.190.4);
„Acheron” – dla kuropatwy (ibidem, 7.203.4); „ciche ścieżki Nocy” – dla psa (ibidem, 7.211.4) oraz
dla ptaka (ibidem, 7.199.4), „Orkus” – dla wróbla (Katullus, Carmina, transl. R. F. Burton, 3.14
[on-line:] http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0005 [30.06.2017]).
Autorami tych tekstów często byli uznani poeci, a ich treść zachowała się do naszych czasów na
manuskryptach, a nie nagrobkach, dla których były przeznaczone (por. L. Bodson, op. cit., ss. 28–30).
58 P. Zwolska, op. cit., s. 138.
59 Por. Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska, Warszawa 1999, 23.243.
60 Por. Pliny the Younger, Letters, transl. J. B. Firth, 4.2 [on-line:] http://www.attalus.org/info/pliny.html
[30.06.2017].
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o celu, dla którego trzymali zwierzęta domowe – nie były to względy praktyczne, ale
przyjemność wynikająca z posiadania żywej istoty. Można by uznać, że określenie
to świadczy o uprzedmiotowieniu zwierzęcia, które w oczach starożytnych nie było
niczym więcej, niż zabawką. Z drugiej jednak strony użycie takiego akurat słowa
dowodzi emocjonalnego przywiązania właściciela. Po łacinie zresztą pupili określano
jako deliciae, co również oznacza ‘przyjemność’, ale stosowane jest także jako pieszczotliwe określenie na przykład kobiety lub dziecka. Uczucie, które właściciel żywił
do swojego pupila, po grecku nazywano filia, co najczęściej tłumaczy się jako ‘przyjaźń’ lub ‘przywiązanie’. Zwierzę miało natomiast czuć storge, czyli miłość (taką, jaką
dzieci żywią do rodziców) i taki termin często pojawia się na nagrobkach opisujących
przymioty pupila. Na greckich inskrypcjach dotyczących psów niekiedy można nawet natknąć się na określenie trophimoi (‘wychowankowie’, ‘przybrane dzieci’), a na
rzymskim nagrobku suczki Heleny z II w. n.e. użyto określenia alumna (‘przybrane
dziecko’). Wyrazy te świadczą nie tylko o uczuciach, jakie żywiono w starożytności
do domowych zwierząt, ale także o tym, że często je antropomorfizowano61.
Jak pokazują powyższe przykłady, stworzenie definicji zwierzęcia domowego
w starożytności jest jeszcze trudniejsze niż współcześnie. Nie wszystkie zwierzęta,
które Grecy i Rzymianie traktowali jako swoich ulubieńców, trzymano na terenie
domu – hodowano na przykład częściowo dzikie, częściowo oswojone jelenie czy antylopy, które przebywały w prywatnych parkach, a także ptaki umieszczane w osobnych awiariach i ryby w stawach. Z drugiej strony na terenie domostw trzymano
zwierzęta, które współcześnie traktowane są wyłącznie użytkowo i separowane od
pomieszczeń mieszkalnych, na przykład kury czy gęsi.
Bardziej przydatna wydaje się ta część współczesnych definicji, która podkreśla, że
hodowla zwierząt domowych ma na celu wyłącznie – lub przede wszystkim – przyjemność. Istotnie, w świecie grecko-rzymskim bardzo wiele zwierząt hodowano wyłącznie dla rozrywki – psy maltańczyki, egzotyczne ptaki i ssaki, a także owady. Jednakże liczne gatunki służyły przede wszystkim celom praktycznym – do tej kategorii
należą zwłaszcza psy (stróżujące, pasterskie, myśliwskie i tak dalej), koty, łasice czy
węże łowiące szkodniki, a także wszystkie te gatunki, które najpierw żyły w pobliżu
człowieka, a następnie trafiały na jego stół – jelenie i dziki trzymane w prywatnych
parkach, rzadkie gatunki ptaków czy ryb. Stoi to w sprzeczności z jednym z głównych punktów Keitha Thomasa, według którego domowi ulubieńcy nigdy nie są
spożywani. Warto jednak zwrócić uwagę, że powodem trzymania wielu egzotycznych
zwierząt w Rzymie było nie przywiązanie, ale ich wartość – rzadki gatunek świadczył
o bogactwie i pozycji właściciela. W dobrym tonie było zatem nie tylko pochwalić
się przed gośćmi posiadaniem takiego zwierzęcia, ale i uraczyć jego mięsem. Jedynie
61 Por. L. Bodson, op. cit., s. 35.
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najcenniejszych gatunków, takich jak mureny, nie zabijano, jako że trzymanie żywych okazów było znacznie bardziej opłacalne.
Bardzo trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki dużym przywiązaniem cieszyły się
w starożytności zwierzęta domowe. Najciekawsze i najbardziej poruszające świadectwo uczuć właścicieli stanowią poświęcone pupilom epitafia. Uderzające jest to, że
nie były one pisane wyłącznie dla psów czy koni, ale także dla tak niepozornych istot
jak owady, które z pewnością nie mogły odwzajemnić uczuć swoich opiekunów. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wiele z tych epitafiów należy do arcydzieł starożytnej
literatury i zapewne także w tym celu były tworzone – miały nie tyle honorować
samo zwierzę, ile rozsławiać kunszt poetycki autora lub imię zleceniodawcy. O realnych uczuciach mówią zapewne znacznie skromniejsze – zarówno pod względem treści, jak i wyglądu – nagrobki wystawiane czworonożnym towarzyszom przez biedotę.
Analizująca treść owych epitafiów Liliane Bodson wysunęła wniosek, że głównym
powodem, dla którego starożytni trzymali zwierzęta domowe, była przyjemność, jaką
im dawało posiadanie i patrzenie na nie62. Istotnie, gdyby rozszerzyć analizę także na
zwierzęta, którym nagrobków nie wystawiano – na przykład wszystkie egzotyczne
okazy – stwierdzenie to nadal jest słuszne. Można zatem stwierdzić, że jedyna definicja, która byłaby w stanie objąć wszystkie starożytne zwierzęta domowe, brzmiałaby
następująco: są to te, które trzymane były dla przyjemności – chociaż nie zawsze wyłącznie dla niej. Dotyczy to zresztą także dzisiejszych ulubieńców. Pozostałe definicje
odnoszące się do współczesności – zakładające trzymanie zwierząt na terenie domu,
brak praktycznych celów ich hodowli, emocjonalne przywiązanie, zakaz spożywania
i tym podobne – zawodzą w odniesieniu do starożytnej Grecji i Rzymu.
Warto jednak zwrócić uwagę na ostatni, bardzo ważny czynnik – jak wynika z powyższej analizy, starożytni nie uznawali sztywnych podziałów na „zwierzęta domowe”
oraz „gospodarskie” czy „dzikie”. Zwierzę hodowane na mięso mogło być traktowane jako domowy ulubieniec, a dzikie, jeśli trzymane w specjalnym parku, bywało
częściowo oswajane. Z naszej perspektywy takie postępowanie może się wydawać
pozbawione logiki – ale czy można powiedzieć, by współczesny podział na zwierzęta
do pieszczenia i zwierzęta do zabijania był bardziej konsekwentny?

62 Por. ibidem, s. 36.
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Symbolika domu Bożego w Uroczystej mowie
na budowę kościołów Euzebiusza z Cezarei

Analiza symboliki architektury sakralnej od połowy XX wieku stanowi stały element
badań dotyczących architektury wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej. Podstawowe ustalenia sformułowali Richard Krautheimer, André Grabar oraz Otto Demus1.
W szerszym zakresie należy zaś pamiętać o wkładzie Rudolfa Wittkowera, a także
Hansa Sedlmayera i Otto von Simsona2, którzy wprowadzili problematykę symboliki architektury – odpowiednio renesansowej i gotyckiej – do badań historyczno-artystycznych. Wśród różnych rodzajów źródeł wykorzystywanych w tego typu
dociekaniach szczególne miejsce zajmują ekfrazy3. Przykład Uroczystej mowy na
1

2

3

Por. Por. R. Krautheimer, Introduction to an „Iconography of Mediaeval Architecture”, „Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes” 1942, Vol. 5, ss. 1–33; idem, The Carolingian Revival of Early
Christian Architecture, „The Art Bulletin” 1942, Vol. 24, No. 1, ss. 1–38; A. Grabar, Le témoignage
d’une hymne syriaque sur l’architecture de la cathédrale d’Edesse au VIe siècle et sur la symbolique de
l’édifice chrétien, „Cahiers Archéologiques” 1947, Vol. 2, ss. 41–47; O. Demus, Byzantine Mosaic
Decoration. Aspects of Monumental Art in Byzantium, London 1948. Por. także: C. Carver Mccurrach,
„Renovatio” Reconsidered. Richard Krautheimer and the Iconography of Architecture, „Gesta” 2011,
Vol. 50, No. 1, ss. 41–69; K. E. McVey, The Domed Church as Microcosm. Literary Roots of an Architectural Symbol, „Dumbarton Oaks Papers” 1983, Vol. 37, ss. 91–121; A. Palmer, L. Rodley, The
Inauguration Anthem of Hagia Sophia in Edessa. A New Edition and Translation with Historical and
Architectural Notes and a Comparison with a Contemporary Constantinopolitan Kontakion, „Byzantine
and Modern Greek Studies” 1988, Vol. 12, ss. 117–168.
Por. R. Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism, London 1949; H. Sedlmayr, Die
Entstehung der Kathedrale, Zürich 1950; O. von Simson, The Gothic Cathedral. Origins of Gothic
Architecture and the Medieval Concept of Order, New York 1956 (wyd. pol.: O. von Simson, Katedragotycka. Jejnarodziny i znaczenie, tłum. A. Palińska, Warszawa 1989).
Por. H. Maguire, Truth and Convention in Byzantine Descriptions of Works of Art, „Dumbarton Oaks
Papers” 1974, Vol. 28, ss. 111, 113–140; L. James, R. Webb, To Understand Ultimate Things and
Enter Secret Places. Ekphrasis and Art in Byzantium, „Art History” 1991, Vol. 14, No. 1, ss. 1–17;
L. James, Introduction. Art and Text in Byzantium [w:] Art and Text in Byzantine Culture, ed. L. James,
Cambridge 2007, ss. 1–12; R. Webb, Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical
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budowę kościołów Euzebiusza z Cezarei dowodzi zaś, że ten sposób myślenia o formach architektury sakralnej kształtował się u początków sztuki chrześcijańskiej.
Euzebiusz z Cezarei (ok. 260–339 r.) należy do grupy najistotniejszych autorów
wczesnochrześcijańskich i jednocześnie, jak wskazuje Timothy D. Barnes, najbłędniej rozumianych4. W jego obszernej spuściźnie literackiej szczególne miejsce zajmuje
Historia kościelna (Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία), obejmująca dzieje Kościoła od narodzin
Chrystusa do 324 roku, w którym Konstantyn I objął samodzielne rządy w Cesarstwie
Rzymskim. Uznawana jest za pierwszy przykład nowego gatunku historiograficznego5. W niniejszym tekście analizie zostanie poddana zawarta w tym dziele Uroczysta
mowa na budowę kościołów, skierowana do Paulina, biskupa Tyru (HE X 46), bowiem
ten niezwykle ważny w kontekście początków chrześcijańskiej architektury sakralnej
tekst umożliwia zapoznanie się z kształtującą się wówczas symboliką kościoła.

4
5

6
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Theory and Practice, Farnham 2009; V. Ruggieri, Insight into Byzantine Religious Architecture, „Studi
sull’Oriente Cristiano” 2010, Vol. 14, ss. 121–133.
Por. T.D. Barnes, Eusebius of Caesarea, „The Expository Times” 2009, Vol. 121, No. 1, s. 1.
Na temat Euzebiusza z Cezarei i jego twórczości G. F. Chesnut, The First Christian Histories. Eusebius, Socrates, Sozomen, Theodoret, and Evagrius, Paris 1977, ss. 60–166; T. D. Barnes, Constantine
and Eusebius, Cambridge, MA–London 1993; L. Perrone, Eusebius of Caesarea as a Christian Writer
[w:] Caesarea Maritima. A Retrospective after Two Millennia, ed. A. Raban, K. G. Holum, Leiden–
New York–Köln 1996, ss. 515–530; Av. Cameron, S. G. Hall, Introduction [w:] Eusebius, Life of
Constantine, intr., transl. Av. Cameron, S. G. Hall, Oxford 1999, ss. 1–53; A. Carriker, The Library
of Eusebius of Caesarea, Leiden–Boston 2003; S. Inowlocki, Eusebius and the Jewish Authors. His Citation Technique in an Apologetic Context, Leiden 2006; A. Grafton, M. Williams, Christianity and
the Transformation of the Book. Origen, Eusebius, and the Library of Caesarea, Cambridge, MA 2006,
ss. 133–177; A. Kotłowska, Obraz dziejów w „Chronici Canones” Euzebiusza z Cezarei, Poznań
2009, ss. 43–109; T. D. Barnes, Eusebius of Caesarea…, ss. 1–14; W. Treadgold, The Early Byzantine
Historians, Basingstoke–New York 2010, ss. 23–46; J. Patrich, Caesarea in the Time of Eusebius [w:]
Reconsidering Eusebius. Collected Papers an Literary, Historical, and Theological Issues, ed. S. Inowlocki, C. Zamagni, Leiden–Boston 2011, ss. 1–24; O. Irshai, Fourth Century Christian Palestinian
Politics. A Glimpse at Eusebius of Caesarea’s Local Political Career and Its Nachleben in Christian
Memory [w:] Reconsidering Eusebius… ss. 25–38; C. Zamagni, Eusebius’ Exegesis between Alexandria
and Antioch. Being a Scholar in Caesarea (A Text Case from Questions to Stephanos I) [w:] Reconsidering Eusebius… ss. 151–176; Eusebius of Caesarea. Tradition and Innovations, ed. A. P. Johnson,
J. Schott, Washington 2013; A. P. Johnson, Eusebius, London 2014.
W całym tekście skrót HE (Historia ecclesiastica) odnosi się do Historii kościelnej Euzebiusza z Cezarei. Wszystkie cytaty z Historii kościelnej Euzebiusza z Cezarei w tłumaczeniu na język polski za:
Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna, tłum. A. Caba na podstawie tłumaczenia ks. A. Lisieckiego,
oprac. H. Pietras, Kraków 2013. Wszystkie cytaty z Historii kościelnej Euzebiusza z Cezarei w języku greckim za: Eusebius, Kirchengeschichte, hrsg. E. Schwartz, Leipzig 1955. Por. inne wydania
krytyczne: Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique. Livres I–IV, Livres V–VII, Livres VIII–X. Les
Martyrs en Palestine, réd., transl. G. Bardy, Paris 1952–1958; idem, Histoire ecclésiastique, réd.,
transl. G. Bardy, Paris 1960.

Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych

Uroczysta mowa na budowę kościołów7 ma charakter panegiryczny, gdyż autor wychwala w niej zarówno biskupa, jak i samą budowlę8. Wiadomo, że tekst powstał na
prośbę Paulina około 315 roku w związku z uroczystością poświęcenia nowej katedry
w Tyrze9. Poprzednia katedra została zburzona na mocy pierwszego edyktu rozpoczynającego prześladowania chrześcijan wydanego 23 lutego 303 roku przez cesarza
Dioklecjana. Cesarz w tym edykcie nakazał zniszczenie chrześcijańskich ksiąg oraz
budowli, a także skonfiskowanie kościelnej własności. Wyróżnienie kategorii budynków chrześcijańskich – jak zauważył Jeremy M. Schott – świadczy o tym, że już
w tym okresie musiały istnieć jakieś struktury architektoniczne, które jednoznacznie
identyfikowano jako chrześcijańskie10. Wydaje się jednak, iż nie musiało się to wiązać z określonym cechami formalnymi tych budowli – identyfikowano je raczej na
podstawie lokalnych informacji o miejscach gromadzenia się wyznawców Chrystusa.
Zespół świątynny w Tyrze nie zachował się i nie ma po nim śladów nawet w warstwie archeologicznej11. Opis Euzebiusza (HE X 4.37–45) jest więc jedynym źródłem
przybliżającym formę architektoniczną tego kościoła. Na podstawie tego ustępu –
w którym autor skorzystał z formy ekfrazy – badacze proponują różne rekonstrukcje katedry. Rozbieżności te wynikają z dość ogólnikowych sformułowań, z których
Euzebiusz tłumaczy się w następujący sposób: „Po co miałbym się rozwodzić obszernie nad pełnym mądrości i sztuki architektonicznej układem [ἀρχιτεκτονικῆς
7

Jeremy M. Schott wskazał, iż Euzebiusz najpewniej stworzył wiele mów, ale obecnie znamy tylko
trzy: na dedykację katedry w Tyrze, dedykację bazyliki Grobu Pańskiego oraz panegiryk z okazji
30 lat rządów Konstantyna (por. H. A. Drake, In Praise of Constantine. A Historical Study and New
Translation of Eusebius’’ „Tricennial Orations”, Berkeley 1976; T. D. Barnes, Two Speeches by Eusebius, „Greek, Roman, and Byzantine Studies” 1977, Vol. 18, ss. 341–345); por. J. M. Schott, Eusebius’
„Panegyric on the Building of Churches” (HE 10.4.2–72). Aesthetics and the Politics of Christian Architecture [w:] Reconsidering Eusebius…, s. 177.
8 Na temat panegiryku i jego rozwoju w późnej starożytności por. T. Hägg, P. Rousseau, Introduction.
Biography and Panegyric [w:] Greek Biography and Panegyric in Late Antiquity, ed. T. Hägg, P. Rousseau, Ch. Høgel, Berkeley–Los Angeles–London 2000, ss. 1–28. Mowę pod kątem zastosowanych
środków retorycznych oraz jej miejsca w grecko-rzymskiej tradycji literackiej przeanalizowała Christine Smith, por. Ch. Smith, Christian Rhetoric in Eusebius’ Panegyric at Tyre, „Vigiliae Christianae”
1989, Vol. 43, No. 3, ss. 226–247. Michael B. Simmons wykazuje, że tekst Euzebiusza stanowi
polemikę z poglądami Porfiriusza (por. M. B. Simmons, Eusebius’ Panegyric at the Dedication of the
Church at Tyre A.D. 315. Anti-Porphyrian Themes in Christian Rhetoric of the Later Roman Empire,
„Studia Patristica” 2001, Vol. 37, ss. 597–607), zaś Jeremy M. Schottosadził wystąpienie Euzebiusza w kontekście ówczesnych uwarunkowań politycznych, ekonomicznych oraz filozoficznych,
podkreślając przy tym jego złożoność i problematyczność(por. J. M. Schott, op. cit., ss. 177–197).
9 Por. M. B. Simmons, op. cit., s. 597; A. P. Johnson, op. cit., s. 21.
10 Por. J. M. Schott, op. cit., ss. 179, 181.
11 Podczas wykopalisk archeologicznych w Tyrze odkryto pozostałości monumentalnego kościoła
i jego dekoracji, ale badania epigraficzne oraz topograficzne, a także datowanie metodą radiowęglową wskazują, iż nie jest to opisana przez Euzebiusza katedra w Tyrze, lecz być może kościół z początków VI w.; por. S. Garreau-Forrest, A. Khalil Badawi, The Cathedral of Paulinus of Tyre described by
Eusebius of Caesarea: myth or reality?, „Antiquité Tardive” 2014, Vol. 22, ss. 111–123.
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διατάξεως] i nadzwyczajną urodą każdego elementu, gdy oczy są tego lepszym
świadkiem niż uszy słuchaczem?” [HE X 4.44]. I tak Krautheimer wskazał jedynie,
iż kościół w Tyrze stanowił jeden z wariantów katedr wznoszonych przez Konstantyna. Dla ścisłości należy jednak zaznaczyć, iż omawiany kościół nie został ufundowany przez tego władcę, ale przez wspólnotę wiernych pod przewodnictwem
biskupa Paulina, a obszar, o którym mowa, podlegał wówczas władzy Licyniusza12.
Według Krautheimera monumentalna brama prowadząca na teren zespołu sakralnego, atrium oraz wysoka nawa wypełniona światłem stanowią nawiązania do cesarskiej architektury pałacowej. Autor określił kościół w Tyrze mianem bazyliki, nie
precyzując jednak, co dokładnie przez to rozumie13. Na podstawie nieco późniejszego
artykułu można jednak domniemywać, iż miał na myśli kościół o trzech nawach,
z których środkowa była wyższa i przepruta oknami14. W ten sam sposób formę architektoniczną katedry zrekonstruował Cyril Mango15. Z kolei L. Michael White
stwierdził, iż opis dotyczy aulae ecclesiae, będącej swego rodzaju formą przejściową
pomiędzy miejscami, w których spotykali się pierwsi chrześcijanie, a architekturą
sakralną wznoszoną po legalizacji chrześcijaństwa16. White uznał też, że wspomniane
przez Euzebiusza portyki po obu stronach świątyni (HE X 4.42) stanowiły raczej
zewnętrzną kolumnadę, a nie wewnętrzny podział na nawy17. Nadto zasugerował,
iż katedra w Tyrze mogła przypominać kościół św. Chryzogona w Rzymie w fazie
12 Por. J. M. Schott, op. cit., ss. 181–183.
13 Por. R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, New Haven–London 1986,
ss. 44–46.
14 Por. idem, The Constantinian Basilica, „Dumbarton Oaks Papers” 1967, Vol. 21, s. 132.
15 Por. C. Mango, The Art of the Byzantine Empire 312–1453. Sources and Documents, Toronto–Bufflo–London 2013, ss. 4–7.
16 Por. L. M. White, The Social Origins of Christian Architecture, vol. 1: Building God’s House in the Roman
World. Architectural Adaptation among Pagans, Jews, and Christians, Valley Forge 1990, ss. 127–139.
Por. także: K. Sessa, „Domus ecclesiae”. Rethinking a Category of „ante-pacem” Christian Space, „Journal
of Theological Studies” 2009, Vol. 60, pt. 1, ss. 90–108. Autorka we wskazanym artykule postuluje
precyzję terminologiczną i wskazuje – sięgając przy tym po źródła pisane oraz archeologiczne – iż
określenie „domus ecclesiae” stosowane w odniesieniu do okresu sprzed 313 r. ma charakter anachroniczny, ponieważ przed tą datą nie występuje w źródłach. Rok 313 stanowi (najwcześniejszy) terminus
post quem, gdyż wówczas pojawia się ono u Euzebiusza z Cezarei (οἶκος ἐκκλησίας), m.in. w Historii
kościelnej (VII 30.19; VIII 13.13; IX 9a.11) oraz w O męczennikach palestyńskich (13.1). Ponadto
dowodzi ona, iż Euzebiusz odnosił to określenie do budynków, w których chrześcijanie gromadzili się
na liturgii, i bliżej ich nie charakteryzował, stąd brak podstaw, by automatycznie rozumieć przez nie
domy przystosowane do celów kultowych. Nie neguje ona bynajmniej tego, że w początkowym okresie chrześcijanie spotykali się w prywatnych domach, lecz dowodzi, iż do końca III wieku nie używano
określeń „domus ecclesiae” i „οἶκος ἐκκλησίας”. Wskazuje także, iż poza zespołem w Dura-Europos
nie są znane inne archeologicznie poświadczone przykłady domów (lub innych budynków) specjalnie
przystosowanych do potrzeb kultowych chrześcijaństwa i datowanych na okres przed 313 rokiem.
17 Podobne wnioski przedstawił Ludwig Voelkl, stwierdzając, iż katedra w Tyrze była podłużną budowlą
jednonawową, flankowaną przez kolumnowe portyki i zakończoną apsydą, por. L. Voelkl, Die konstantinischen Kirchenbauten nach Eusebius, „Rivista di Archeologia Cristiana” 1953, Vol. 29, ss. 64–66.
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z początku IV wieku18, który to kościół Krautheimer zrekonstruował jako budowlę
na planie prostokąta, jednonawową, z portykami wzdłuż dłuższych boków19. Schott
zaś, odnosząc się do powyższych interpretacji, zasadniczo zgodził się z wnioskami
White’a, dodając, iż większość rzymskich bazylik z końca III oraz początku IV wieku,
jak na przykład bazylika Konstantyna w Trewirze, nie ma wewnętrznych kolumnad.
Występujący w tekście Euzebiusza termin „bazylika” (βασίλειος οἶκος) zdefiniował
jako określenie oficjalnej cesarskiej sali tronowej, wykorzystane w celu podkreślenia
powiązania nowej i monumentalnej architektury chrześcijańskiej z cesarską20.
Z opisu Euzebiusza jasno wynika, iż w Tyrze wzniesiono otoczony murem zespół
sakralny, na który składały się: monumentalna brama (πρόπυλον), atrium (αἴθριον)
otoczone kolumnowymi portykami (στοαῖς), kościół poprzedzony przedsionkami
(προπύλοις). Nie ma natomiast bardziej szczegółowych informacji na temat rozplanowania wnętrza świątyni. Na podstawie opisu fasady – „Prosto na promienie słońca
wystawił znowu trzy bramy [τρεῖς πύλας], wszystkie z tej samej strony, i zarządził, by
środkowa przewyższała obie boczne wielkością i szerokością”[HE X 4.41] – można
by wnioskować, iż zróżnicowana wysokość oraz szerokość wejść odpowiadała podziałowi na trzy nawy. Jednak taką dyspozycję wnętrza odrzucili White i Schott, powołując się na formy cesarskiej architektury świeckiej oraz kolejny (niezbyt precyzyjny)
passus: „W taki sam sposób ustalił liczbę przedsionków [προπύλων] dla portyków
[στοαῖς] postawionych po obu stronach świątyni, zaś żeby z góry uzyskać oświetlenie,
przewidział nad nimi od strony przybytku szereg okien, którym dał piękny wystrój
z misternie rzeźbionego drewna”[HE X 4.42]. W rezultacie uznali oni, że wymienione portyki obiegały kościół od zewnątrz. Wydaje się jednak, iż pozostawiony przez
Euzebiusza opis nie determinuje takiego rozwiązania, zwłaszcza że autor swe zdanie
rozpoczął od sformułowania: „w taki sam sposób…” („τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον”), które
odsyła do wcześniejszego omówienia architektonicznej formy głównego wejścia do
świątyni. Stąd trudno jednoznacznie stwierdzić, iż nie odniósł się tu on do portali
bocznych, umieszczonych po bokach kościoła i prowadzących do naw bocznych,
nazwanych portykami ze względu na kolumny, oddzielające je od nawy głównej.
Przesłanką na rzecz rzędów kolumn oddzielających nawy może być uwaga z akapitu
18 Por. L. M. White, op. cit., ss. 136, 199 (przyp. nr 119).
19 Por. R. Krautheimer, Early Christian and..., s. 37, ryc. 8. Autor określił kościół św. Chryzogona
w Rzymie mianem „skromnej bazyliki sprzed Edyktu mediolańskiego” (ibidem, s. 42). Katedra
w Tyrze została zaś wzniesiona po tej dacie, dlatego nie ma powodów, by ograniczono się wówczas
do prostej, niczym niewyróżniającej się formy, zwłaszcza że Euzebiusz wielokrotnie podkreśla wielkość i wspaniałość nowej budowli, dla której przeznaczono większy teren niż poprzednio. Oczywiście do stwierdzeń autora nie można podchodzić bezkrytycznie. Wydaje się jednak niezbyt prawdopodobne, by kościół na terenie kompleksu katedralnego złożonego ze specjalnej bramy, atrium oraz
innych budynków wprost nawiązywał do wcześniejszych, niezbyt monumentalnych rozwiązań.
20 Por. J. M. Schott, op. cit., s. 184.
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zamykającego opis21, w której jest mowa o zewnętrznej stronie świątyni, do której
miały przylegać „piękne krużganki [ἐξέδρας] i bardzo obszerne sale [οἴκους], które
po bokach złączyły się w jedną całość z bazyliką za pomocą prowadzących do środka
przejść”[HE X 4.45]. Nie wydaje się bowiem, by autor dwa razy opisywał ten sam
element, zwłaszcza że w swym omówieniu przestrzega określonej logiki, prowadząc
opis od wejścia na teren kompleksu, poprzez atrium i przedsionek świątyni, do jej
wnętrza, a następnie budynków do niej przylegających. Gdyby uznać, że passus 4.42
odnosi się do zewnętrznych portyków, rozbijałoby to przyjęty przez Euzebiusza porządek narracji. Kwestii tej nie wyjaśnia także kolejna wzmianka: „Innym wyznaczył
miejsce po obu stronach, wzdłuż bazyliki [βασίλειον οἶκον], jako że są wprawdzie
jeszcze katechumenami, ale już niezbyt daleko i nie na długo oddaleni od oglądania
głębokich tajemnic wiary [θεοπτίας τῶν πιστῶν]”[HE X 4.63]. Dotyczy ona katechumenów bliskich zakończenia okresu formacji, gdyż wiadomo, że osoby przygotowujące się do przyjęcia chrztu mogły uczestniczyć w liturgii słowa, wykluczone
były natomiast z Eucharystii, tu zapewne nazwanej „θεοπτίας τῶν πιστῶν”. Z przytoczonego zdania nie wynika zaś jasno, czy odnosi się ono do miejsca na zewnątrz
kościoła, do którego katechumeni udawali się po liturgii słowa22, czy raczej – bardziej
ogólnie – do przestrzeni przeznaczonej dla uczestników mszy. Wobec tylu wątpliwości należy przyznać, że opis Euzebiusza jest do tego stopnia nieprecyzyjny, iż trudno
o jednoznaczną rekonstrukcję formy architektonicznej katedry w Tyrze.
Szczególna wartość opisu kościoła w Tyrze polega jednak przede wszystkim na
tym, iż Euzebiusz pozostawił świadectwo dokonującej się na początku IV wieku
zmiany w postrzeganiu przestrzeni, w których gromadzili się chrześcijanie, by uczestniczyć w liturgii23. Tak też źródło to wskazuje na początek nowej epoki w architekturze sakralnej24. Ślady tego przełomu widoczne są w warstwie terminologicznej Uroczystej mowy na budowę kościołów, w której określenie „ἐκκλησία” zaczyna
21 Poza tym można wskazać na przykłady wczesnych kościołów z wydzielonymi nawami, jak np. bazylika na Lateranie (budowa rozpoczęta w 313 r.) oraz katedra w CastellumTingitanum (324 r.).
Również w katedrze w Akwilei (ukończona przed 319, być może już w 313 r.) występowały podziały
kolumnowe. Por. R. Krautheimer, Early Christian and..., ss. 43–48.
22 Allan Doig interpretuje ten passus (HE X 4.63) jako świadectwo istnienia tkanin rozwieszanych w interkolumniach i rozpościeranych po liturgii słowa, by katechumeni nie widzieli obrzędu Eucharystii,
lecz go wysłuchiwali (A. Doig, Liturgy and Architecture. From the Early Church to the Middle Ages,
Farnham 2010, s. 24). Zwykle jednak wskazuje się, iż w tym wczesnym okresie Eucharystię sprawowano bez ukrywania jej przed wzrokiem wiernych tak, że osoby do niej niedopuszczone (katechumenów
i pokutujących) wypraszano z kościoła, por. A. Różycka-Bryzek, Symbolika bizantyńskiej architektury
sakralnej [w:] Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku, red. A. Marek et al., Rzeszów 1997, ss. 74–77.
23 Por. H. Pietras, Kościół w Tyrze i tęsknota za świątynią (Euzebiusz z Cezarei, HE X 4) [w:] Sympozja
Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. 5: Miejsca święte
w epoce późnego antyku, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, Lublin 2005, ss. 169–170.
24 Por. F.W. Deichmann, Archeologia chrześcijańska, tłum. E. Jastrzębowska, Warszawa 1994, s. 68.
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oznaczać także miejsce uświęcone obecnością Boga, a nie jedynie wspólnotę wiernych lub miejsce ich spotkań pozbawione charakteru sakralnego. Taki sens podkreśla
również użycie terminu „ναός” (HE X 2.1; X 4.1; X 4.3; X 4.21; X 4.22; X 4.25;
X 4.26; X 4.41; X 4.44; X 4.4525), który dopiero w ostatniej księdze Historii kościelnej 26 Euzebiusz odnosi do budynków chrześcijańskich, w księgach poprzedzających
pojawia się on tylko w kontekście świątyń pogańskich27. Ponadto autor w księdze X
wspomina o uroczystych poświęceniach nowo wybudowanych kościołów (HE X 3.1),
używając przy tym określeń – „ἐγκαίνια” (święto odnowienia, konsekracja)
i „ἀφιέρωσις” (poświęcenie) – wcześniej nie stosowanych w kontekście obrzędów
chrześcijańskich. Pierwszym z nich posługiwano się w odniesieniu zwłaszcza do świątyni jerozolimskiej, która została w 164 r. p.n.e. oczyszczona i na nowo poświęcona
po profanacji króla Antiocha IV Epifanesa28. Drugi termin zaś wskazuje na rzymskie
akty poświęcenia, ustanawiające świątynie w prowincjach, i podkreśla, iż wymienione budynki miały status sakralny29.
Nie tylko jednak terminologia, ale także rozbudowany opis symboliki kościoła
dowodzi, iż Euzebiusz postrzegał katedrę w Tyrze w nowych kategoriach – jako miejsce święte, w którym przebywa Bóg30. Tekst ten stanowi najstarsze znane świadectwo
symbolicznej interpretacji poszczególnych partii kościoła. Tę koncepcję następnie
rozwinęli autorzy bizantyńscy31.
25 W HE X 4 pojawia się także określenie „ἱερόν”, wcześniej odnoszone do żydowskiej świątyni w Jerozolimie; por. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, „Domus” – „Ecclesia” – „Aedes”. Powstawanie świątyni
chrześcijańskiej [w:] Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego
chrześcijaństwa, red. eadem, Lublin 1998, s. 22.
26 Historia kościelna powstawała stopniowo, podlegając różnym zmianom, nie ma jednak wśród badaczy zgody, co do ilości edycji i ich dokładnej chronologii. Ostateczna redakcja księgi X zwykle
jest datowanana ok. 325/326 r. Por. T.D. Barnes, The Editions of Eusebius’ „Ecclesiastical History”,
„Greek, Roman and Byzantine Studies” 1980, Vol. 21, ss. 191–201; A. Louth, The Date of Eusebius’
„Historia ecclesiastica”, „The Journal of Theological Studies” 1990, Vol. 41, No. 1, ss. 111–123;
R.W. Burgess, The Dates and Editions of Eusebius’ „Chronici canones” and „Historia ecclesiastica”,
„The Journal of Theological Studies” 1997, Vol. 48, No. 2, ss. 471–504; T.D. Barnes, Eusebius of
Caesarea…, ss. 5–7; A.P. Johnson, op. cit., ss. 104–112.
27 Por. N. Widok, Euzebiusz z Cezarei o miejscach świętych [w:] Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze
świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa. Tom V..., ss. 177–180; L. Voelkl, op. cit., ss. 51–60.
28 Por. N. Widok, op. cit., ss. 180–181, ss. 180–181; M.A. Fraser, The Feast of the Encaenia in the Fourth
Century and in the Ancient Liturgical Sources of Jerusalem, Durham University 1995, zwł. ss. 30–58
[on-line:] http://dro.dur.ac.uk/17/1/Fraser-MA_encaenia_1996.pdf?DDD32 [18.02.2017], rozprawa doktorska; M. Potoczny, Consacrare un luogo a Dio. Il rito della dedicazione di una chiesa
secondo la tradizione bizantina e latina, Opole 2015, ss. 61–64.
29 Por. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska,„Domus” – „Ecclesia” – „Aedes”…, ss. 23–24; H. Pietras, op. cit.,
ss. 174–175.
30 Generalnie na temat kwestii architektury sakralnej w starożytności Architecture of the Sacred. Space,
Ritual, and Experience from Classical Greece to Byzantium, ed. B.D. Wescoat, R.G. Ousterhout,
Cambridge 2012.
31 Por. A. Różycka-Bryzek, op. cit., ss. 63–82.
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Euzebiusz już na wstępie swej mowy zwrócił się bezpośrednio do biskupa Paulina
w następujący sposób: „Ty, któremu Bóg, ogarniający cały świat, jako nadzwyczajną
łaskę powierzył budowę i odnowienie tego ziemskiego mieszkania [γῆς οἶκον] dla
Chrystusa, swego jednorodzonego i pierworodnego Słowa, oraz dla swojej świętej
i boskiej Oblubienicy!”[HE X 4.2], dając do zrozumienia, iż w katedrze w Tyrze
ustanowiono swoisty dom dla Chrystusa oraz Kościoła. Następnie, posługując się
licznymi cytatami z Pisma Świętego (głównie ze Starego Testamentu) dotyczącymi
domu Boga – w tym porównaniem do świątyni w Jerozolimie32 – zarazem podkreślił
wspaniałość nowego kościoła, jak i jego sakralny charakter, wynikający z obecności
w nim Stwórcy:
Więc niech każdy z powołanych głośno śpiewa i mówi: „Uradowałem się tym, co mi powiedziano –
że pójdziemy do domu Pana” [Ps 121(122),1] i „Panie, miłuję okazałość Twojego domu i miejsce,
gdzie przebywa Twoja chwała [Ps 25(26),8]” [HE X 4.7].
Tak więc nie każdy z osobna, lecz wszyscy razem jednomyślnie i jednogłośnie chwalmy Go i mówmy do Niego: „Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, w mieście Boga naszego, na swej świętej
górze [Ps 47(48), 2]”. Bo wielki jest naprawdę i wielki jest dom Jego, wysoki i obszerny, i „lśniący
pięknością, tak że przewyższa domy synów ludzkich [Ps 44(45), 3]” [HE X 4.8].

Porównany do Beseleela, Zorobabela i Salomona Paulin, któremu powierzono wspólnotę w Tyrze, został powołany przez samego Boga do wzniesienia nowego kościoła,
który ma swój symboliczny pierwowzór w niebie: „budował on tę przepyszną świątynię Boga Najwyższego, z natury swej podobną do owego idealnego wzorca, jak tylko
to, co widzialne, może być podobne do tego, co niewidzialne” [HE X 4.26].
Euzebiusz połączył w swym wystąpieniu dwa plany – symboliczny oraz dosłowny –
wielokrotnie przy tym zestawiając je ze sobą, tak by dobitnie podkreślić, iż wychwalany
kościół to jednocześnie olśniewająca architektura, powstała przy wspólnym wysiłku
wiernych i ich pasterza („jest to więc niewątpliwie naprawdę wielki cud, w największy
podziw wprawiający zwłaszcza tych, którzy zwracają uwagę tylko na wygląd zewnętrzny” [HE X 4.55]) oraz dom Boga, przestrzeń sakralna („lecz od tych cudów cudowniejsze są ich pierwowzory, ich duchowe prototypy i boskie wzorce” [HE X 4.55]).
Autor nie poprzestał jednak na ogólnej symbolice kościoła jako odbicia Niebiańskiej Jerozolimy, lecz omówił znaczenie kolejnych partii budowli – atrium, narteksu,
nawy oraz sanktuarium – a także elementów wyposażenia katedry w Tyrze. Co więcej: wskazał, jakie warunki należy spełnić, aby wejść do domu samego Boga oraz jakie
32 Na temat odniesień do świątyni jerozolimskiej oraz króla Salomona u Euzebiusza z Cezarei – por.
R. Ousterhout, New Temples and New Solomons. The Rhetoric of Byzantine Architecture [w:] The Old Testament in Byzantium, ed. P. Magdalino, R.S. Nelson, Washington 2010, zwł. ss. 225–227; J. Wilkinson,
Paulinus’ Temple at Tyre, „Jahrbuch der ÖsterreichischenByzantinistik” 1982, Vol. 32, Nr. 4, ss. 553–561.
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miejsce w nim przysługuje różnym kategoriom wiernych. Autor także symbolicznie
powiązał ich z poszczególnymi częściami zespołu katedralnego, w efekcie czego powstał obraz architektury sakralnej jako mikrokosmosu odzwierciedlającego złożoność
Kościoła tworzonego przez ludzi i Chrystusa. Euzebiusz wskazuje nadto, iż dusza
każdego chrześcijanina jest zamieszkiwana przez Boga:
Wzniósł ją sam Syn Boży na swój własny obraz, a w każdej części i pod każdym względem dał jej
boskie podobieństwo, naturę niezniszczalną, bezcielesną, rozumną, wolną od wszelkiej przyziemnej
materii, istotę obdarzoną własną myślą. A gdy ją z nicości powołał do bytu, uczynił z niej świętą
oblubienicę i najświętszy przybytek dla siebie i dla Ojca [HE X 4.56].

Odbudowa kościoła w Tyrze, jak i innych świątyń zniszczonych w czasie prześladowań w latach 303–313, nie byłaby możliwa, gdyby nie interwencja „najwyższych
cesarzy” (HE X 4.16)33, którzy zalegalizowali chrześcijaństwo34. Euzebiusz, świadomy
tych uwarunkowań, często odnosi się do nowej sytuacji Kościoła, podkreślając, iż „się
skończyła owa gorzka niewola i ohyda spustoszenia”[HE X 4.36], a Bóg „dźwignął
upadły kościół, oczyściwszy go wcześniej i uleczywszy z niemocy”[HE X 4.36], dzięki
czemu „naprawdę »ostatnia chwała tego domu większa jest od pierwszej« [Ag 2,9]”
[HE X 4.36]. W ten sposób osadził katedrę w Tyrze w kontekście aktualnych wydarzeń, metaforycznie zestawiając odnowę Kościoła ze wzniesieniem nowej katedry
w miejscu, które wcześniej „nieprzyjaciele z rozmysłem zanieczyścili wszelkiego rodzaju śmieciami” [HE X 4.26]: „jak Chrystus, który jako »Wielki Pasterz« rozproszył
nieprzyjaciół dążących do wygubienia chrześcijan, tak Paulin, Boży namiestnik na
ziemi, »odbudował zagrodę trzody«”[HE X 4.28]. Spiętrzona metaforyka architektoniczna określa biskupa Paulina także jako nadzorującego wszystkie etapy procesu
budowy głównej świątyni Tyru oraz tego, który czuwając nad wzrostem wiary ludu
dopiero podnoszącego się po niedawnych prześladowaniach:
w swej rozwadze i roztropności doskonale rozeznaje i sądzi myśli powierzonych sobie dusz i od
pierwszego dnia, że tak powiem, aż do tej chwili nie przestał budować, jako że wkłada w nas wszelkie lśniące złoto i srebro czystej próby oraz drogocenne, wielkiej wartości kamienie [HE X 4.61].

Mimo zróżnicowania powierzonej wspólnoty – „mężczyźni, dzieci i kobiety, mali
i wielcy”[HE X 4.71] – Paulin, dobrze znający jej członków, zdołał każdemu przydzielić
stosowne miejsce oraz funkcję. Sprawił również, iż nie tylko struktura architektoniczna (z perspektywy ziemskiej złożona, zaś z Bożej jednorodna – jest bowiem „jednym
olbrzymim przedsionkiem chwały Króla niebieskiego”[HE X 4.65]) została uporządkowana według określonej hierarchii, ale również, „stosownie do zasług”[HE X 4.63],
33 Por. HE X 2.2.
34 Por. Ch.M. Odahl, Constantine and the Christian Empire, London–New York 2004.
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wierni. Paralelizm ten uwypuklony został za pomocą nagromadzenia słownictwa związanego z architekturą. Jasne zasady zaś powoduje, iż w domu Boga panuje ład.
Pierwszą kategorię tworzą ludzie, których można określić mianem niezdecydowanych, w jakiś sposób zaznajomionych z chrześcijaństwem, ale niegotowych na dalsze
kroki: „a wielki jest tłum takich, którzy nie są w stanie znieść mocniejszej budowy”[HE X 4.63]. Zostali on porównani do muru otaczającego kompleks katedralny,
co sugeruje, iż znajdują się w pobliżu, lecz nie wchodzą dalej: „jednych otoczył tylko
zewnętrznym obwarowaniem, murem nieomylnej wiary”[HE X 4.63].
Autor następnie odniósł się do osób stojących przy wejściu na teren świątynny.
Ich rola jest istotna, gdyż mają odpowiednio kierować przybywających: „polecił im
stróżować przy bramach oraz wprowadzać wchodzących”[HE X 4.63]. Wprawdzie są
już w przestrzeni sakralnej, znajdują się jednak dość daleko od samego kościoła, czyli
miejsca najważniejszego. Stąd – mając na uwadze symboliczny charakter passusu –
można sądzić, iż jeszcze nie weszli w pełni do wspólnoty wiernych.
Kolejny element, atrium35 otoczone portykami i mające zbiorniki ze świeżą
wodą – z jednej strony umożliwiające obmycie ciała, z drugiej zaś, jako „symbole
świętych oczyszczeń”[HE X 4.40] przypominające o niezbędnej czystości duchowej –
przeznaczono dla osób wstępnie zapoznanych z Ewangelią. „Innych oparł o pierwsze
filary, które na zewnątrz z czterech stron otaczają dziedziniec, jako że wdrożył ich
w pierwsze trudności pisma czterech Ewangelii”[HE X 4.63]. Cytat ten odnosi się
do tych, którzy już wkroczyli na drogę do przyjęcia w poczet chrześcijan, ale nie są
wystarczająco zaawansowani, by móc wejść dalej. To mogą uczynić katechumeni,
którzy niedługo otrzymają chrzest. Tym „wyznaczył miejsce po obu stronach, wzdłuż
bazyliki, jak że są wprawdzie jeszcze katechumenami i w okresie rozwoju i czynienia
postępów, ale już niezbyt daleko i nie na długo od oglądania głębokich tajemnic
wiary” [HE X 4.63]. Trudności z precyzyjną interpretacją tego zdania zostały już
omówione. Nie ma więc pewności jaką dokładnie partię kościoła opisano. Można
jednak domniemywać, iż chodzi o strukturę organicznie związaną ze świątynią – albo
ją współtworzącą (nawy boczne), albo bezpośrednio do niej przylegającą (zewnętrzne
portyki), i uchodzącą za mniej zaszczytną.
Dla ochrzczonych – będących przy tym w stanie łaski uświęcającej: „dusze niewinne, Bożym obmyciem oczyszczone jak złoto” [HE X 4.64] – przeznaczono miejsce
we wnętrzu: „są ponadto w tej świątyni trony i niezliczone ławy, co oznacza, że w tylu
duszach spoczęły dary Ducha Świętego podobne do tych, które niegdyś widzieli apostołowie i ci, którzy z nimi byli, którym ukazały się »rozdzielone języki jakby ognia
35 Na temat atrium w kontekście rytualnym por. S. de Blaauw, The Church Atrium in Rome as a Ritual Space. The Cathedral of Tyre and St. Peter’s in Rome [w:] Ritual and Space in the Middle Ages,
ed. F. Andrews, Donington 2011, ss. 30–43.

126

Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych

i po jednym spoczęły na każdym z nich« [Dz 2,3]”[HE X 4.66]. Z tych ludzi jest
też zbudowany Kościół, którego trwałość zależy od ich osobistej postawy: „Wszędzie
i zewsząd wybrał żywe, mocne i solidne kamienie dusz i ze wszystkich buduje wielki
i królewski przybytek, wspaniały, zalany światłem wewnątrz i na zewnątrz, jako że
nie tylko dusza i umysł, ale i ciało ich jaśnieje krasą w pełnym rozkwicie czystości
i skromności”[HE X 4.65].
Szczególną grupę w ramach Kościoła stanowią duchowni, następcy apostołów,
mający dostęp do samego sanktuarium mieszczącego ołtarz (θυσιαστήριον) – „by go
uczynić niedostępnym dla tłumu, otoczył go drewnianą kratą”[HE X 4.44]36. Wśród
nich również obowiązuje hierarchia: „w najwyższym zaś zwierzchniku wszystkich, co
jest słuszne, mieszka cały Chrystus. W tych natomiast, którzy zajmują po nim miejsce, jest On stosownie do ich zdolności, tak więc moc Chrystusa i Ducha Świętego
rozdzielają się na części”[HE X 4.67]. Stąd jasno wynika, iż wszystkim przewodzi
biskup, posługujący w imieniu najwyższego Arcykapłana.
Euzebiusz w swym symbolicznym opisie zarazem odniósł się do architektury
katedry w Tyrze, wyliczając różne kategorie osób z nią związanych oraz wskazując
ich funkcje i miejsce w hierarchii, jak i przybliżył strukturę Kościoła mistycznego,
wykorzystując porównanie z budynkiem, miejscem zgromadzeń chrześcijan, który
wówczas zaczął zyskiwać nowe znaczenie – przestrzeni sakralnej, domu Boga. Dla
podkreślenia nadrzędnej wartości tego, co duchowe, swe rozważania zakończył odniesieniem do najważniejszego wzorca każdej świątyni:
owej krainy przewyższającej niebiosa, owych istniejących tam pierwowzorów tego, co widzimy tutaj, owego tak zwanego górnego Jeruzalem, tej niebieskiej góry Syjon, tego nadziemnego miasta
i Boga żywego, gdzie tysiące chórów anielskich i Kościół pierworodnych zapisanych w niebiosach
wielbi swego Stwórcę i Naczelnego Wodza wszechrzeczy[HE X 4.70].

Uroczysta mowa na budowę kościołów Euzebiusza z Cezarei jest źródłem bardzo
przydatnym w badaniach dotyczących starożytnego Kościoła. Jest ona szczególnie
znacząca dla uchwycenia momentu przełomowego w chrześcijańskim postrzeganiu
przestrzeni, w której sprawowane są czynności kultowe. Autor bowiem wyraźnie dał
do zrozumienia, iż „ἐκκλησία” to nie jedynie wspólnota wierzących, ale też miejsce
święte, w którym przebywa Bóg. Przy takim założeniu nie dziwi, iż nowy status znalazł odzwierciedlenie również w warstwie materialnej, która odtąd musiała być godna
Stwórcy. Tak właśnie postąpił w Tyrze biskup Paulin, wznosząc wspaniałą katedrę
na miejscu wcześniejszego (znacznie skromniejszego) budynku służącego tamtejszej
36 Na temat wyznaczania granic świętości miejsca B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, „Cancelli”, czyli najstarsze przykłady wyznaczania granic świętości w chrześcijańskich miejscach kultu [w:] Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. 8: Granice świętości
w świecie późnego antyku, red. A. Głowa, B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Lublin 2013, ss. 123–138.
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wspólnocie. Euzebiusz nadto ukazał różnorodność ludu powierzonego biskupowi (od
wahających się, poprzez katechumenów, ochrzczonych i duchownych) oraz pozostawił pierwszą koncepcję symboliki architektury sakralnej. Powiązał w niej elementy
struktury architektonicznej z różnymi kategoriami wiernych, wskazując, iż budowla
stanowi odbicie Kościoła, ten zaś ma swój pierwowzór w Niebiańskiej Jerozolimie.
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Justyna Rzońca

Wozy-domy w kurhanach nomadów
Wielkiego Stepu jako domy po śmierci

Transport kołowy został wprowadzony na obszarze stepu eurazjatyckiego wraz z początkiem epoki brązu, w połowie IV tys. p.n.e.1 W środowisku, które charakteryzowało
się ogromnymi, otwartymi przestrzeniami oraz suchym klimatem, ludność żyła przede
wszystkim z pasterstwa o mobilnym charakterze. Wiązało się to z częstymi, zwykle
sezonowymi zmianami miejsca pobytu. Prowadzenie takiego trybu życia wymagało
przyjęcia nowego rozwiązania, umożliwiającego sprawne przemieszczanie się na duże
odległości wraz z dobytkiem. Wozy można było także w łatwy sposób dostosować do
warunków mieszkalnych. Od samego początku ich użytkowania stały się one także częścią rytuału pogrzebowego, czego śladem są znaleziska pełnowymiarowych wozów lub
ich elementów wewnątrz grobów. Pierwszy taki zespół został odkryty w 1949 roku2.
Zjawisko to było interpretowane na rozmaite sposoby. Jedno z zaproponowanych wytłumaczeń tego fenomenu sugeruje, że pojazd mógł symbolizować dom,
w którym zmarły zamieszkiwał za życia. Nie jest to nowa idea: symbolika grobu jako
miejsca mającego naśladować miejsce zamieszkania zmarłego była odnoszona przez
badaczy do rozmaitych społeczności, rozwijających się w różnych okresach i na zróżnicowanych obszarach geograficznych3.
Wykorzystanie wozu jako przestrzeni do zamieszkania pojawiało się u nomadów
od początku znajomości transportu kołowego. Pojazdy mogące służyć jako domy
zostały zadokumentowane w materiałach zabytkowych przypisywanych dwóm kulturom archeologicznym, których geograficzny zasięg obejmował większość obszaru stepu wschodnioeuropejskiego. Pierwsza z nich to kultura grobów jamowych

1
2
3

Por. D. Anthony, The Horse, the Wheel and Language, Cambridge 2007, s. 315.
Por. О. І. Тереножкін, Курган Сторожова Могила, „Археологія Київ” 1951, nr 5, s. 185.
Por. I. Ecsedy, The People of the Pit-Grave Kurgans in Eastern Hungary 1979, s. 38.
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(ok. 3700–2800 p.n.e.; wczesna epoka brązu)4, której stanowiska odkrywane są między Dniestrem a Uralem. Druga jest natomiast ograniczona do dorzecza Dniepru
i Donu kultura grobów katakumbowych, której czas rozwoju szacuje się na ok. 2800–
2200 p.n.e.5, czyli na środkową epokę brązu. W przypadku obu wspomnianych społeczności model gospodarczy określany jest jako tak zwane półkoczownicze pasterstwo.
Z kolei dowody na stosowanie przez historycznych, klasycznych koczowników środków
transportu kołowego jako obiektów mieszkalnych znane są między innymi z literatury.
O wozach wykorzystywanych w charakterze mieszkalnym wspomina między innymi
Herodot, opisując codzienne życie nadczarnomorskich Scytów6 w V wieku p.n.e. Zadaszone kibitki urządzone jak domy miały być znane także historycznym Kazachom,
choć preferowali oni jurty7. W ich przypadku wozy nie stanowiły jednak elementu rytuału pogrzebowego, gdyż Kazachowie byli przede wszystkim wyznawcami islamu i ze
względu na charakter religii obrządek pogrzebowy nie miał wystawnego charakteru.
Między koczowniczym a półkoczowniczym trybem życia istnieją pewne różnice, które mogą wpływać na kontekst znalezisk. Półnomadyczne społeczności epoki
brązu preferowały sezonowe przemieszczanie się między pastwiskami, na których
można było znaleźć pożywienie dla stad. Klasyczni koczownicy charakteryzowali się
natomiast znacznie większą mobilnością, co wynika między innymi z zaadaptowania
konia do jazdy wierzchem8. Nie odnaleziono do tej pory mocnego dowodu na wykorzystanie tego zwierzęcia jako siły pociągowej bądź na przystosowanie go do jazdy
wierzchem we wczesnej i środkowej epoce brązu. Do pojazdów zaprzęgano wówczas
najprawdopodobniej woły lub byki9.
Wozy znajdowane w grobach przypisywanych kulturom stepu, datowanym na
epokę brązu, posiadają wspólne cechy, które wskazują na to, że były one wykorzystywane jako mieszkania. Konstrukcja tego typu wozów nie zmienia się na przestrzeni
lat w sposób odczuwalny dla ich funkcjonalności. Posiadały one solidną konstrukcję
podwozia, opierającą się na dwóch nieruchomych osiach. Tarczowe koła wozów datowanych na epokę brązu zwykle posiadały trójdzielną formę. Na tym etapie rozwoju
transportu kołowego nie znano jeszcze kół szprychowych, a gdy weszły one do użytku,
4
5
6
7
8
9

134

Por. Е. Н. Черных, Л. Б. Орловская, Радиолуглеродная хронология древнеямной общности
и истоки курганных культур, „Российская Археология” 2004, nr 1, s. 93.
Por. E.N. Chernykh, The “Steppe Belt” of stockbreeding cultures in Eurasia during the Early Metal Age,
„Trabajos de Prehistoria” 2008, No. 2, s. 82.
Por. Herodot, Dzieje, ks. 4, Wrocław 2008, s. 180.
Por. А. Кадырбаев, Т. Султанов, Умельцы и мудрецы казахских степей, „Этносфера” 2001,
nr 6 [on-line:] http://www.arba.ru/article/725[ 25.02.2017].
Por. L. N. Koryakova, A. V. Epimakhov, Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Ages,
Cambridge 2007, s. 54.
Por. E. E. Kuz’mina, Origins of Pastoralism in the Eurasian Steppes [w:] Prehistoric Steppe and Adaptation of the Horse, ed. K. Boule, M. Levine, C. Renfrew, Cambridge 2003, s. 214.
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stosowano je w dwukołowych wozach, w przypadku których kontekst znalezisk oraz
budowa wskazują raczej na zastosowanie bojowe10. Na nadwozie składała się zazwyczaj dennica, czyli wykonana z drewna rama z dwóch podłużnych i kilku krótkich
poprzecznych desek. Na dennicę nakładany był półkoszek, czyli siatka wyplatana
z wikliny, cienkich patyków lub innych materiałów organicznych. W podobny sposób zazwyczaj konstruowano także niskie ścianki, chroniące nadwozie dookoła11.
Taki pojazd mógł przyjmować formę zadaszonej kibitki: wówczas do konstrukcji
dołączano łukowate, oparte o drewniany szkielet zadaszenie wykonane z tkaniny.
Wszystkie wskazane cechy świadczą o dużym doświadczeniu i wiedzy ówczesnych
kołodziejów oraz o wysokiej funkcjonalności produkowanych przez nich pojazdów,
które w łatwy sposób można było dostosować do aktualnych potrzeb. Rekonstrukcja ta jest oparta nie na przypuszczeniach, ale na rzeczywistych znaleziskach części
wozów lub całych pojazdów składanych w grobach. Najczęściej występującym elementem są koła, jednak pozostałości dennic i półkoszków również nie należą do
rzadkości. Dobrze zachowane, pełnowymiarowe pojazdy pochodzą między innymi
ze stanowisk Ulan IV (obwód rostowski, Rosja)12 lub Ipatovo (Stawropolski Kraj,
Rosja)13. Sporadycznie ewidencja materiałów archeologicznych dostarcza także informacji o zadaszeniach pojazdów, na przykład ze stanowiska Luk’yanovka (obwód odeski, Ukraina)14. Oprócz tego wygląd nadwozia jest znany także dzięki znaleziskom
modeli wozów, na przykład ze stanowiska Tri Brata lub Chogray VII 3/3 (Kałmucja,
Rosja)15. Przedstawiają one nadwozia typowych kibitek o łukowatych zadaszeniach.
Wóz z Chogray posiada także bogate zdobienia w postaci motywów geometrycznych, co sugeruje, że pojazdy dostosowywane były przez użytkowników nie tylko
pod kątem funkcjonalności – uwzględniano również potrzeby estetyczne. Niektórzy
badacze wskazują, że egzemplarze składane w grobach były tymi samymi wozami,
które wykorzystywali zmarli jeszcze za życia16, na co wskazywać ma wysoka wartość
użytkowa pojazdów znajdowanych w jamach grobowych.
10 Por. И. В. Чечушков, Колесо еврзийской колесницы эпохи бронзы, Вестник ЮурГУ, 2006,
nr 17/72, s. 127.
11 Por. Е. Ибрагимова, Д. Ковалев, Н. Шишлина, Повозки катакомбной культуры евразийских
степей [w:] Бронзовый Век: Европа без границ. Четвертое - первое тысяцлетие до нюэю
Каталог выставки, red. Ю.Ю. Петровский, Санкт Петербург 2013, s. 120.
12 Por. ibidem, s. 123.
13 Por. A. Belinski, A. Kalmykov, Neue Wagenfunde aus Gräbern der Katakumbengrabkultur im Steppengebiet des Zentalen Kaukasus [w:] Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation. Wagen im Vorderen
Orient und Europa, hrsg. M. Fansa, S. Burmeister, Mainz 2004, s. 206.
14 Por. А. А. Мельник, И. Л. Сердюкова, Реконструкция погребальной повозки ямной культуры
[w:] Новые памятники ямной культуры степной зоны Украины, red. О. Г. Шапошникова,
Київ, 1988, s. 122.
15 Por. . Е. Ибрагимова, Д. Ковалев, Н. Шишлина, op. cit., s. 123.
16 Por. A. Belinski, A. Kalmykov, op. cit., s. 219.
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Il. 1. Wóz z Lukyanovki (Mel’nik,
Serdyukova 1988, s. 120).

W epoce żelaza (VI‒IV w. p.n.e.) niektóre wozy umieszczane w grobach nie posiadały wyżej wskazanych właściwości. Przykładowo wóz z grobu z kurhanu 5 z Pazyryku (Tuwa, Rosja) był lekkim pojazdem o bardzo wysokim zadaszeniu, które sięgało
do 3m w górę; posiadał on także cztery duże koła szprychowe i prawdopodobnie był
przeznaczony do ciągnięcia przez konie17. Obiekt ten został odnaleziony w grobie
arystokratki i być może służył jako jej osobisty środek transportu. Podobnie sytuacja
przedstawiała się w Kurhanie Melitopolskim (obwód zaporoski, Ukraina)18: centralny grób należał do kobiety, a w wyposażeniu znalazł się także wóz, zazwyczaj interpretowany jako użytkowany w czasie rytuałów pogrzebowych19. Wykorzystanie wozu
jako łoża dla zmarłego znane było także Herodotowi20. Prawdopodobnie miało to
znaczenie wyłącznie symboliczne; być może wozy takie zostały wykonane wyłącznie
na okoliczność pogrzebu i trudno na podstawie samej konstrukcji oszacować, jakie
znaczenie miało dla Scytów umieszczanie ich w określonych pochówkach.
Kontekst znaleziska – czyli dodatkowe wyposażenie, architektura grobu, a także
płeć oraz wiek zmarłego – jest kluczowy dla rozpoznania symboliki oraz funkcji wozu
złożonego wraz ze zmarłym do grobu. Umieszczanie pojazdów wewnątrz jam grobowych zostało zadokumentowane na stanowiskach datowanych na niemal całą epokę
brązu, choć zwyczaj ten był stosunkowo rzadki: z obszaru stepu znanych jest jedynie około 500 takich grobów. Poszczególne zespoły przypisywane do danych kultur

17 Por. J. Kimball-Davis, V. Bashilov, L. Yablonsky, Nomads in the Eurasian Steppes in the Early Iron
Age, Berkeley 1995, s. 291.
18 Por. В. И. Гуляев, Скифы. Расцвет и падение великого царства, Москва 2005, s. 49.
19 Por. A. Azzalori, An Early History of Horsemanship, Leiden 1985, s. 77.
20 Por. Herodot, op. cit., s. 185.
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wykazują także znaczne zróżnicowanie, jeżeli chodzi o inwentarz grobowy i pozostałe
elementy rytuału pogrzebowego.
We wczesnej epoce brązu, w okresie rozwoju kultury grobów jamowych, wyposażenie grobów z wozami można zakwalifikować do kilku kategorii, choć dostęp do
informacji na temat szczegółowej zawartości zespołów i kontekstu znalezisk jest ograniczony. Wiele materiałów opracowano w niewystarczający sposób i opublikowano
w trudno osiągalnych periodykach. Z tego powodu do tej pory udało się zebrać
zaledwie 32 przykłady grobów z wozami tej kultury. Analiza zebranych inwentarzy
grobowych wskazuje, że w około 20% takich pochówków znajdowało się uzbrojenie,
głównie groty strzał lub sztylety. Rzadziej (12,5%) występowały elementy stroju, służące za osobiste wyposażenie zmarłych. Połowa grobów zawierała ochrę, co oddaje
ogólne tendencje w kulturze grobów jamowych, z uwagi na popularność tego barwnika nazywanej także kulturą grobów ochrowych. Ponad 20% zespołów zawierało
narzędzia pracy, na przykład krzemienne odłupki, miedziane igły i przedmioty wykonane z kości. W jednej czwartej grobów znajdowały się natomiast elementy wyposażenia domu: poduszki, maty z materiałów organicznych oraz skóry21. Te dwa ostatnie rodzaje wyposażenia wydają się kluczowe dla omawianego zagadnienia i mogą
świadczyć o próbie odtworzenia warunków domowych we wnętrzu jamy grobowej22.
W środkowej epoce brązu, w kulturze grobów katakumbowych, do wyposażenia
grobów z wozami dochodzą nowe elementy. Z powodu dobrego dostępu do surowca z Kaukazu zwiększa się różnorodność narzędzi wykonanych z brązu23. Wzrosła
także różnorodność typów uzbrojenia (pojawią się na przykład groty włóczni), które
znalazło się w ponad połowie grobów z tego okresu. Oprócz ochry wewnątrz komór
grobowych odnajdywano także pozostałości węgla drzewnego, kredy oraz wyposażenie należące do stricte rytualnych kategorii, w tym amulety wykonane z rozmaitych
materiałów (metali kolorowych lub kamieni) oraz drewniane naczynia. Mimo znacznego urozmaicenia rytuału pogrzebowego – pod kątem zarówno wyposażenia grobowego, jak i formy konstrukcji grobowej – wciąż obecne były podstawowe elementy
świadczące o przystosowaniu miejsca pochówku do warunków, w których zmarły
przebywał za życia. W wielu zespołach znajdowano tkaniny, maty wyścielające podłoża lub dennice wozów (Ulan IV), skóry, zasłony wejścia do komór grobowych24,
które nadawały komorze wygląd domu.
Komu przysługiwał przywilej bycia pochowanym z wozem? Nie zawsze wyposażenie grobowe wskazuje na płeć lub wiek zmarłego. W przypadku całej epoki brązu
21 Por. J. Rzońca, Militarna i symboliczna funkcja wozów na obszarze stepu eurazjatyckiego w epoce brązu, niepublikowana praca magisterska w Instytucie Archeologii UJ, Kraków 2016, s. 37.
22 Por. I. Ecsedy, The People of the Pit-Grave Kurgans in Eastern Hungary. Budapest 1979, s. 38.
23 Por. E. N. Chernykh, op. cit., s. 84.
24 J. Rzońca, op. cit., ss. 54‒56.
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badania paleoantropologiczne zostały wykonane jedynie dla 45% zebranych grobów
(28 na 61). W kilku przypadkach były to pochówki zbiorowe, na przykład całych
rodzin, gdzie rozpoznanie, do kogo grób miał należeć pierwotnie, może być utrudnione. Wydaje się jednak, ze około 61% (17 z 28) grobów należało do mężczyzn,
natomiast blisko 22% (6) do kobiet, zaledwie 7% (2) zawierało szczątki dzieci, 10%
(3) to natomiast groby rodzinne – kobiety z nastolatkiem, mężczyzny i kobiety lub
pary z dzieckiem25. Wydaje się zatem, że wozy były przede wszystkim elementem
rytuału towarzyszącego pochówkom mężczyzn. Groby te często zawierały wyposażenie kojarzące się z męską sferą aktywności, o czym mogą świadczyć wspomniane
powyżej broń lub narzędzia. Z tego powodu czasem interpretuje się takie groby jako
należące do naczelników rodów, wojowników i innych mężczyzn o istotnej funkcji
społecznej. Na wysoką pozycję w hierarchii wskazuje fakt, że lokalna społeczność
poświęciła dużo energii i czasu w organizację pogrzebu tych osób, w tym wydrążenie odpowiednio dużej komory grobowej oraz umieszczenie wewnątrz pojazdu.
Wśród badaczy struktury społecznej dawnych kultur panuje przekonanie, że jest to
obiektywne kryterium, pozwalające na ocenę roli społecznej zmarłego26. Wybór inwentarza grobowego jest natomiast zazwyczaj bardzo subiektywny i podlega wielu
uwarunkowaniom kulturowym, dlatego zwykle stawia się go na drugim miejscu przy
ocenie wewnętrznej struktury społecznej.
Kontekst znalezisk z epoki żelaza przedstawia inny obraz, choć symbolika samego
zjawiska mogła pozostać niezmienna. W tym okresie wozy stały się przede wszystkim
elementem wyposażenia bogatych grobów przedstawicielek scytyjskiej arystokracji.
Poza wozami groby te zawierały dość typowy inwentarz, na przykład elementy stroju.
U Scytów rozpowszechnionym zwyczajem było odzwierciedlanie sposobu życia zmarłego w rytuale pogrzebowym; niektóre groby były także urządzane jak typowe domy,
na przykład grób książęcy z Ryżanówki na Ukrainie27. Stąd prawdopodobnie wynika
różnica w traktowaniu roli pojazdów kołowych w rytuale pogrzebowym w porównaniu do epoki brązu, w której, jako że dominującym modelem gospodarczym było
półnomadyczne pasterstwo a koń nie był prawdopodobnie wykorzystywany jako siła
pociągowa, mężczyzna mógł zajmować najważniejsze miejsce w strukturze społecznej. Wskazuje na to ilość narzędzi wykorzystywanych w życiu codziennym oraz rosnąca rola broni w rytuale pogrzebowym28 – elementy te częściej występują w tym
25 Por. ibidem, s. 45; 70.
26 Por. С. В. Иванова, B. В. Цимиданов, О социологической интерпретации погребений
с повозками ямной культурно-исторической общности, „Археологический Альманах”
1993, nr 2, s. 26.
27 Por. J. Chochorowski, Scytyjski książę z Ryżanówki, „Alma Mater” 2008, nr 90, s. 192.
28 Por. С. В. Іванова, Л. В. Субботин, Про статево-вікову страатіфікацю населенія ямной
спільності північнозахідного Прічерноморья, „Археологія Київ” 2001, nr 3, s. 54.
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okresie w grobach mężczyzn niż kobiet. Dostosowanie konia do jazdy wierzchem
wiele zmieniło w strukturze społecznej ludności epoki żelaza, co widoczne jest także
w obrządku pogrzebowym: wóz stał się głównym środkiem transportu kobiet, mężczyźni natomiast byli zobowiązani do jazdy wierzchem. Sporo informacji na temat
samego trybu życia Scytów pochodzi od Herodota, z księgi czwartej29:
Ci ludzie ani miast, ani twierdz założonych nie posiadają, lecz domy swe noszą z sobą i wszyscy są
konnymi łucznikami, a żyją nie z uprawy roli, lecz z hodowli bydła, i mieszkania swe mają na wozach. Czyż tacy ludzie są do pokonania i czy łatwo jest wręcz z nimi walczyć?

Tezę o tym, że wóz stanowił główny środek transportu dla kobiet i dzieci, potwierdza także rzymski historyk Marek Junianius Justynus w III w.n.e.:
Scytia leży na Wschodzie. […] Mieszkańców nie dzielą żadne granice. Ani bowiem pól nie uprawiają, ani nie mają żadnych domów czy krytych budynków, czy stałych siedzib, gdyż zwykli zawsze
paść owce i trzody oraz koczować po pustkowiach nie tkniętych ludzką ręką. Swoje żony i dzieci
wożą na wielkich wozach, które zastępują im domy po rozciągnięciu nad nimi skórzanych dachów
jako ochrony przed deszczami i zimnem30.

Wydaje się zatem, że przypisywanie wozom z grobów kobiet z obszaru Scytii symbolicznej funkcji domów może być właściwy tropem. Mimo tego, że pojazdy, których
pozostałości przykryte są kurhanami, rzadko przypominają zadaszone kibitki, mogą
być one nośnikami informacji kulturowej identycznej jak ta z epoki brązu. Fragment
dzieła Justynusa potwierdza także, że wozy mieszkalne Scytów musiały mieć podobne
cechy jak wozy z epoki brązu: podstawą była przede wszystkim funkcjonalność oraz
możliwość dostosowania konstrukcji do aktualnych potrzeb.
Po raz pierwszy hipotezy łączące groby z wozami z symboliką domu pojawiły się
w latach 70. XX wieku. Autorem jednej z nich jest István Ecsedy, badacz kultury grobów jamowych na obszarze Węgier. Uznał on, że chodziło wyłącznie o przeniesienie
indywidualnych cech zmarłego do zaświatów31. Rzadko w grobach z wozami odkrywane jest jednak osobiste wyposażenie zmarłych, na przykład elementy stroju. Mimo
wyraźnego kroku naprzód w zakresie analizy symboliki tego rodzaju pochówków
nie próbowano wyjaśnić, z jakiego powodu podejmowano się takich akurat działań.
Należy przypomnieć, że step jest specyficznym regionem pod względem warunków
naturalnych, a co za tym idzie – gospodarki. W okresach, gdy popularny był zwyczaj
składania ludzi wraz z wozami, nie powstawały żadne trwałe osady. Skąd więc pomysł, by zaznaczać u zmarłego jego przywiązanie do domu?
29 Herodot, op. cit., s. 180.
30 Marek Junianius Justynus, Zarys dziejów powszechnych starożytności na podstawie Pompejusza Trogusa, Warszawa 1988, s. 14.
31 Por. I. Ecsedy, op. cit., s. 38.
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Wyjaśnienia tego zjawiska można doszukiwać się w obserwacjach dotyczących innych obszarów i okresów. Pierwsza z nich uznaje groby z wozami za te należące do głów
domu, których śmierć stanowiła moment krytyczny dla danego rodu. Kojarzy się to
z praktykami, które miały miejsce w epoce brązu w południowej Skandynawii, w okresie
rozwoju kultury nordyjskiej, zwłaszcza pomiędzy 1500 a 1300 r. p.n.e.32. Informacji na
ten temat dostarcza duński archeolog, Kristian Kristiansen. Charakteryzuje on rytuał,
który polegał na założeniu grobu wewnątrz domu, a następnie spaleniu całej konstrukcji. W miejscu pogrzebu usypywano następnie kurhan. Kristiansen uważa, że w ten sposób grzebano gospodarstwo wraz z jego głównym właścicielem33. Analogiczny zwyczaj
był charakterystyczny dla obszaru stepu w epoce brązu: wóz mieszkalny umieszczano
w grobach konkretnych osób: mężczyzn, nieco rzadziej kobiet, którym przypisuje się
zwykle wysoką pozycję społeczną. Być może pogrzebanie wozu wraz z jego właścicielem
miało w symboliczny sposób zaznaczać jego istotną rolę w życiu codziennym.
Podobne zjawisko miało także miejsce znacznie wcześniej w neolicie, w Europie
Środkowej. Początki tego okresu wiążą się z rozwojem i rozpowszechnieniem na tym
obszarze tak zwanej kultury ceramiki wstęgowej rytej (5500‒5000 r. p.n.e.). Charakterystyczne dla niej były długie domy, często porównywane w swojej formie do domów zamieszkiwanych przez Irokezów. W kolejnych okresach (na przykład w okresie
rozwoju kultury pucharów lejkowatych w IV tys. p.n.e.) podobne struktury pojawiły
się pod nasypami kurhanów34. Neolit to czas, w którym z uwagi na wprowadzenie
gospodarki rolniczej po raz pierwszy zaznaczać się będzie silne przywiązanie do ziemi.
Bezpośrednim skutkiem stanie się pojawienie się zróżnicowania majątkowego. Uważa
się, że poprzez umieszczenie grobu przodka w domu – nawet w symboliczny sposób,
gdy długie domy nie były już użytkowane – osoba pochowana w takim miejscu mogła
otrzymywać w swojej społeczności status mitycznego przodka, być może nawet wręcz
założyciela. Czym skutkował taki zabieg? Najprawdopodobniej chodziło o zamanifestowanie swojego przywiązania do danego terytorium35. Gospodarka wytwórcza oraz
gromadzenie dóbr spowodowały, że pojawiła się potrzeba podkreślania swojej własności. Podobne zjawisko mogło być charakterystyczne już dla samego początku rozwoju
kultur osiadłych: stanowiło jedną z cech wyróżniających mieszkańców prehistorycznego

32 Por. K. Kristiansen, Households in Context, Cosmology, Economy and Long-Term Change in the Bronze
Age of Northern Europe [w:] Archaeology of Household, ed. M. Madella, G. Kovacs, I. Briz i Godino,
Oxford 2013, s. 238.
33 Por. ibidem, s. 259.
34 Por. J. Turek, Houses of living and houses of dead in the Neolithic and Copper Age of Central Europe
[w:] Function, utilisations et representation de l’espace dans les sepultures monumentales du Neolithique
européen, éd.G. Robin, A. Schmitt, M. Bailly, Aix-en-Provence 2016, s. 248.
35 Por. ibidem, s. 249.
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Il. 2. Porównanie planu neolitycznego
długiego domu oraz konstrukcji grobowej
z eneolitu (Turek 2016, s. 247).

Jerycha w okresie neolitu preceramicznego (ok. 6800 p.n.e.)36. Swoim zmarłym odejmowali oni czaszki, a następnie oblepiali je gliną i ustawiali wewnątrz domostw.
Gospodarka pasterska, charakterystyczna dla obszaru stepu, również jest gospodarką o wytwórczym charakterze; zróżnicowanie majątkowe, prawdopodobnie opierające się na liczebności posiadanych stad, a także wewnętrzna hierarchia społeczności stepu są dostrzegalne w rytuale pogrzebowym. Dotyczy to zarówno epoki brązu,
jak i epoki żelaza. Wóz pozostawał także istotnym elementem życia dla ludności,
dla której stanowił jedną z podstaw egzystencji, służąc jako środek transportu oraz
mieszkanie jednocześnie. W epoce brązu jest to widocznie wyłącznie dzięki analizie cmentarzysk. W epoce żelaza poświadczają to zjawisko także dodatkowe źródła
historyczne. Wydaje się zatem, że liczba posiadanych pojazdów mogła świadczyć
o statusie majątkowym oraz społecznym danej osoby, zaraz obok wielkości stada.
Co może to oznaczać w kontekście powyższych analogii do praktyk z obszaru Europy oraz Bliskiego Wschodu? Można założyć, że grób z wozem przysługiwał jedynie
osobom w jakiś sposób ważnym dla społeczności: stosunkowo wąskiej grupie społecznej, wyznaczanej przez wiek, płeć oraz wysoki status majątkowy. Jest to pewnego
rodzaju analogia do neolitycznych długich domów, których plan został następnie
zaadaptowany na potrzebę wznoszenia konstrukcji grobowych osób istotnych dla
danej grupy ludzi, którzy z dużym prawdopodobieństwem zyskiwali status świętego
przodka. Jeżeli przez osiadłych rolników zwyczaj ten był praktykowany z uwagi na
potrzebę oznaczenia swojej przynależności do określonego skrawka ziemi, to jaki sens
mógł on mieć dla nomadów lub półnomadów, często zmieniających swoje miejsce
36 Por. T. Ring, K. A. Berney, Internationa lDictionary of Historic Places, vol. 4: Middle East and Africa,
Chicago 1994, s. 367.
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pobytu? Brak stałego miejsca zamieszkania nie oznacza, że ludzie ci nie odczuwali
żadnego przywiązania do swojej ziemi. Potrzebowali przede wszystkim stałych miejsc
na pastwiska, a także ciągłego dostępu do wody. Kurhany, w których po śmierci mieli zamieszkiwać przodkowie, mogły stanowić punkty orientacyjne lub wyznaczające
jakieś zasięgi terytorialne37. Znaczące jest to, co widać na mapie kurhanów z epoki
brązu: obiekty zawierające groby z wozami niemal zawsze ulokowane są w pobliżu
cieków wodnych. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że miały one wyznaczać szlaki lub znakować teren, do którego mogła powracać określona grupa ludzi.
Kurhany stanowiły obiekty, które same w sobie odcinały się w równinnym krajobrazie stepu. Nie dziwi więc, że prócz tego, iż stanowiły monumentalną formę architektury grobowej, wyróżniającą pochówek danego osobnika spośród mniej spektakularnych, używano ich także jako punktów pozwalających rozpoznać drogę lub teren
podlegający czyjejś władzy. Były one jedynymi stałymi konstrukcjami, które zapisały
się w krajobrazie stepu, stąd ich istotna rola jako wyznacznika przynależności obszaru
do danej grupy ludzi. Zjawisko to po raz pierwszy zostało uwiecznione w wielokrotnie wspominanych powyżej Dziejach Herodota:
My Scytowie nie mamy ani miast, ani uprawnej ziemi, żeby zbyt spieszno nam było wdawać się
z wami w walkę, w obawie, że miasta nam zajmiecie, a pola spustoszycie. Gdyby jednak koniecznie
jak najprędzej miało dojść do walki, to posiadamy przecież groby naszych ojców: nuże więc, odszukajcie je i spróbujcie zburzyć; wtedy poznacie, czy będziemy z wami o groby walczyć, czy nie38.

Powyższy fragment to odpowiedź króla scytyjskiego Idantyrsosa skierowana do
władcy Persji, Dariusza. Wyraźnie wskazuje on, że „groby ojców” stanowiły istotny
element krajobrazu i światopoglądu nomadycznych Scytów. Z uwagi na niemal identyczne warunki naturalne oraz podobny sposób życia kurhan-grób przodka mógł
mieć podobną symbolikę już w epoce brązu, co dodatkowo było wzmacniane poprzez zaaranżowanie dla zmarłego wewnątrz jamy lub komory grobowej domu-wozu.
Z uwagi na ciągłą ruchliwość koczowniczych i półkoczowniczych mieszkańców stepu, a także wskazaną powyżej istotną rolę kurhanów w krajobrazie, oddzielenie sacrum
od profanum jest niemal niemożliwe. Wozy, które umieszczano w grobach, miały za
zadanie naśladować sposób życia zmarłego – i to w podstawowym zakresie, ukazując
jego codzienny sposób funkcjonowania w najbliższym mu środowisku. Ich znaczenie
symboliczne może być interpretowane w rozmaity sposób, wciąż jednak zastanawiająca
wydaje się potrzeba podkreślenia przywiązania do miejsca zamieszkania oraz danego
obszaru, która pojawiła się u społeczności prowadzących ruchliwy tryb życia.
37 Por. N. Shishlina, Yamnaya Culture Pastoral Exploitation [w:] Prehistoric Steppe and Adaptation of the
Horse, ed. K. Boule, M. Levine, C. Renfrew, Cambridge 2003, s. 357.
38 Herodot, op. cit., s. 198.
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Zagospodarowanie przestrzenne struktur
mieszkalnych w dobie rozkwitu Imperium
Azteckiego
Tematem artykułu jest rozplanowanie przestrzenne oraz wygląd zabudowy mieszkalnej
Azteków. Ponieważ rozwój ich kultury trwał kilkaset lat, zdecydowałam, że zawężę analizę do okresu największej prosperity imperium, który idealnie odwzoruje przekrojowy
wygląd osiedli mieszkalnych czy pałaców elit. Analizując kilka wybranych stanowisk
oraz układ przestrzenny stolicy Azteków, spróbuję pokazać, jak funkcjonowała jej zabudowa przed przybyciem Europejczyków. Położę duży nacisk na kontekst ogólnego
podziału miasta, a następnie opiszę wygląd oraz funkcjonowanie zabudowy mieszkalnej na terenach całego Imperium z wyszczególnieniem podziału działek mieszkalnych,
wyglądu domostw oraz pałaców należących do elit. Są to przypadki ustandaryzowane,
zatem mój opis będzie miał charakter przekrojowy. Celem artykułu jest pokazanie życia mieszkańców Doliny Meksyku tuż przed przybyciem Europejczyków w kontekście
warunków mieszkalnych oraz wskazanie ewentualnych różnic w zabudowie.
Zamieszkujący Dolinę Meksyku Aztekowie znani są ze swych wyjątkowych krwawych rytuałów, stworzenia silnego imperium czy monumentalnego budownictwa. Jak
wiele wiadomo o zwykłych mieszkańcach i ich życiu? Czy znamy ich dietę, pracę,
domostwa? Dzięki licznym źródłom archeologicznym oraz etnohistorycznym współcześni badacze są w stanie zrekonstruować nie tylko wygląd świątyń, kalendarz czy
rytuały, ale również życie zwykłych mieszkańców Doliny Meksyku w okresie postklasycznym. Po najeździe Hiszpanów kultura ta przestała istnieć, jednak wśród przybyszów z Europy znaleźli się choćby Diego Durán, który próbował opisać ówcześną
kulturę, czy Bernardino de Sahagún, przekazujący w swym tendencyjnym dziele Rzecz
z dziejów Nowej Hiszpanii cenne informacje na temat wierzeń, rytuałów i bóstw.
Gdy Hernán Cortés po raz pierwszy przybył do stolicy Azteków, jego oczom
ukazało się miasto, które konkwistador w listach do króla Hiszpanii Karola V porównywał do Sewilli. Ośrodek ten miał jednak być lepiej zaopatrzony w żywność
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oraz oferujący więcej rozrywek, zaś budynki wydawały się bardzo solidne oraz dobrze
rozplanowane1. Konkwistador Bernal Díaz del Castillo opisał pałac Motecuhzomy II
Xocoyotzina jako rezydencję o niezliczonej ilości pomieszczeń. W sali jadalnej miał
znajdować się niski, drewniany tron (icpalli), zaś stół pokryty był wspaniałymi tkaninami. Podczas posiłków władcy towarzyszyło wiele usługujących mu kobiet oraz
zabawiających go muzyków i tancerzy2. Jest to jedynie fragment opisu pałacu władcy
w czasie przybycia konkwistadorów do Tenochtitlán. Hiszpańscy kronikarze nie stronili od opisów bogatych rezydencji i pałaców notabli.
Dodatkiem do wspaniałej architektury były kolorowe ogrody wypełnione pachnącymi kwiatami, różnorodnymi drzewami oraz kanałami z czystą wodą. Miejsca te
były schronieniem dla licznych ptaków oraz rodzajem ogródków, gdzie uprawiano
lecznicze zioła3. Wielu zamożnych mieszkańców mogło pozwolić sobie na własną hodowlę dzikich zwierząt, tworząc czasem w swych ogrodach małe ogrody zoologiczne
oraz doprowadzając specjalne kanały, w których miała płynąć czysta woda.
Kronikarze skupiali uwagę głównie na bogactwie stolicy i jej pałacowej zabudowie, mniejszą uwagę poświęcając wyglądowi domostw zwykłych ludzi i organizacji
przestrzennej. Obecnie większość dawnych azteckich ośrodków miejskich znajduje
się pod współczesną zabudową Meksyku. Nieliczne, które przetrwały, są silnie zniekształcone lub nawet zniszczone poprzez intensywną uprawę ziemi. Wiedza na temat
azteckich struktur mieszkalnych opiera się na stanowiskach takich jak Cuexcomate
czy Yautepec (które w 1993 roku przebadano i odkryto tam siedem domostw pochodzących z późnego okresu postklasycznego4).

Organizacja mieszkalna na terenach Imperium
Opisując organizację przestrzenną ośrodków miejskich oraz wiosek na terenach państwa Azteków, warto wspomnieć o mieście Tenochtitlán, które była stolicą Imperium
oraz siedzibą władcy. Powstało ono na niewielkiej wyspie znajdującej się na słonym
jeziorze Tezcoco, podzielonej zgodnie z kierunkami świata na cztery części. W samym środku wyspy stworzono okręg świątynny, będący ścisłym centrum miasta.
Ze stałym lądem wyspa była połączona za pomocą trzech grobli oraz podwójnych

1
2
3
4
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akweduktów dostarczających świeżą wodę5, która płynęła ze źródeł Chapultepec6.
Sercem miasta była wielka świątynia zwana Templo Mayor, która znajdowała się przy
głównym placu. Sam okręg świątynny miał zawierać około 78 struktur świątynnych
oraz liczną zabudowę innego rodzaju, między innymi boiska do rytualnej gry w piłkę
i tzompantli (używana w trakcie ceremonii ściana czaszek). Wszystkie budowle miały
być bardzo bogato zdobione. Plac ceremonialny otoczony był pałacem władcy oraz
licznymi rezydencjami arystokracji, natomiast domostwa zwykłych obywateli lokowano na obrzeżach okręgu7.
Gdy w 1519 roku Hiszpanie po raz pierwszy przybyli do Doliny Meksyku, obszar ten był podzielony na tak zwane altepetl (w języku nahuatl ‘państwo-miasto,
indiańskie państwo’). Termin ten określał grupę społeczną zamieszkującą dane terytorium. Altepetl były zróżnicowane pod względem wielkości, a w ich skład wchodziły
nie tylko zurbanizowane centra, ale także otaczające je obszary wiejskie. Charakterystycznymi elementami altepetl były targowiska, świątynie oraz sądy. Danym państwem-miastem zarządzali zazwyczaj dziedziczni władcy, którzy nosili tytuł tlatoani
(‘mówca; ten, który mówi’)8.
Podczas gdy arystokracja zamieszkiwała centra miast, zwykła ludność tworzyła swoje dzielnice mieszkalne dookoła. Dla Azteków siedziba mieszkalna była wyznacznikiem
statusu. Chociaż rozkład domostw bogatej i biedniejszej warstwy społecznej był zbliżony, główne różnice można zauważyć w wielkości, sposobie dekoracji oraz zastosowanych materiałach budowlanych: domy bogaczy wznoszone były z kamienia i pobielane
wapnem, wnętrze zaś zdobiono kolorowymi malowidłami ściennymi, natomiast domy
zwykłych mieszkańców były znacznie skromniejsze i o wiele prostsze, a do ich budowy
służyła cegła adobe, bardzo często zmieszana dodatkowo ze słomą lub sitowiem9.
Najczęściej spotykane były calpolli (‘duży dom’), czyli jakby specjalne działki,
miejsca, gdzie mogły być budowane domy, które z czasem przekształciły się w małe
osiedla. W powszechnym rozumieniu termin ten odnosi się żyjącej obok siebie grupy
rodzin. Calpolli mogły dzielić się na skupiające rzemieślników zajmujących się tylko
jednym fachem lub grupę rodzin wykonującą różne zawody, w tym na przykład rolników10. Wielkość calpolli również była różna. Mniejsze zazwyczaj mieściły skupiska
od 10 do 20 domostw, większe zaś były nawet kilkukrotnie większe i mogły stanowić
osobne wioski zarządzane przez konkretnego szlachcica – tecuhtli11. Dokładną liczbę
5
6

Por. M. Aguilar-Moreno, Aztec Architecture, p. 1, Oxford 2007, ss. 17‒18.
Por. J. Olko, J. Źrałka, W krainie czerni i czerwieni. Kultury prekolumbijskiej Mezoameryki, Warszawa 2008, s. 346.
7 Por. ibidem s. 19
8 Por. ibidem, s. 345.
9 Por. M. Aguilar-Moreno, Aztec Architecture…, s. 29.
10 Por. idem, Handbook to life in the Aztec world, New York 2006, ss. 92‒93.
11 Por. ibidem, s. 93
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mieszkańców danego domostwa bardzo trudno jest współcześnie określić. Antropolog
Jacques Soustelle sugeruje, że mogło to być nawet siedem osób12. Wiadomo jednak,
że domostwa te zamieszkiwane były przez rodziców wraz z ich potomstwem lub przez
dwa małżeństwa i ich dzieci, gdyż bardzo często że młoda para pozostawała przy rodzicach jednego z małżonków lub przy ich krewnych13. Jak już wspominałam, stolica
Azteków – Tenochtitlán – dzieliła się na cztery główne dzielnice, zwane campan, które
wydzielone zostały zgodnie z głównymi kierunkami świata. Każda taka ćwiartka zawierała w sobie kilka calpolli mieszczących lokalną świątynię czy kaplicę poświęcaną
przez mieszkańców bóstwom opiekuńczym. Dodatkowo każde calpolli miało na swoim terenie szkołę dla młodzieży męskiej, zwaną tēlopochalli14, w której szkolono głównie przyszłych wojowników15. Calpolli znajdujące się na terenach wiejskich zazwyczaj
składały się z rodzin, którym przypisywano ziemię uprawną. Jeśli jednak dany grunt
rolny leżał odłogiem, władze mogły rozdysponować go w dowolny sposób, na przykład oddając ziemię komuś innemu. Zwykle na czele danego calpolli stał, najczęściej
należący do rodu, przywódca zwany colapollec. Do jego obowiązków należało czuwanie nad sprawami społeczności swojego calpolli, współpracowanie z państwowymi
urzędnikami, na przykład fiskalnymi, lub branie udziału w spisie ludności, a także
organizowanie pracy w ramach licznych świadczeń16. Przywództwo było dziedziczne.
Co ciekawe, dla mieszkańców Imperium Azteków najpowszechniejszym sposobem różnicowania społecznego było utrzymywanie wspólnoty w obrębie calpolli. Podobnie rzecz wyglądała na większych obszarach, tak zwanych altepetl17, które
w uproszczeniu można uznać za miasta. Każde takie miejsce miało swoją historię
i swoje rytuały, a mieszkańcy uważali się za jedność w obrębie danej grupy, nie zaś na
poziomie całej nacji czy Imperium Azteków.

Wygląd domostw
Jak już wspominałam, domy biedniejszej warstwy społecznej, zwanej w języku nahuatl macehualtin, najczęściej parterowe i mające kształt litery L, były budowane
z cegły suszonej na słońcu. Ilość pomieszczeń była uzależniona od zamożności danej
rodziny. Najbiedniejsze domy w swej najpowszechniejszej wersji występowały jako
budynki z jednym, dużym pomieszczeniem. Wejście wychodziło prosto na patio,
będące głównym dziedzińcem całej społeczności danego calpolli. Ściana przeciwległa,
12
13
14
15
16
17
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która znajdowała się od strony ulicy, była całkiem zamknięta ze względu na zachowanie prywatności18. Większość azteckich domów nie miała kominów, okien oraz drzwi,
kamienne podłogi stanowiły również rzadkość, zazwyczaj była to ubita ziemia. Jeśli
chodzi o zadaszenie, to najbardziej powszechnym rozwiązaniem były płaskie, drewniane dachy, w których zostawiano specjalnie otwory, by mogło wpadać przez nie światło
słoneczne19. Najczęstszy rodzaj domu macehualtin składał się z kuchni, pomieszczenia sypialnego dla całej rodziny oraz dwóch ołtarzyków zawierających figurki bóstw,
z których jeden był umieszczony blisko sypialni, zaś drugi – w pobliżu drzwi20. Bardzo
często występowały również domowe łaźnie, znajdujące się w osobnych budynkach,
podobnie jak kuchnie21. W kuchni najważniejszym wyposażeniem były metate (nahuatl metal) – płaski kamień do rozgniatania kukurydzy – oraz gliniane naczynie służące
do wypiekania tortilli, zwane comal. Posiłki przygotowywano poza obszarem domu,
gdzie członkowie rodziny mogli wspólnie jeść oraz rozmawiać22.
W altepetl rozłożenie danego calpolli oraz innych budynków nie miało większego znaczenia dla rozplanowania przestrzennego. Ze względu na ograniczone miejsce
większość zwykłych domów w miastach była mała. Jednym z nielicznych znanych
ośrodków z zauważalnym planowanym sposobem zabudowy jest Cuexcomate. Było
ono ośrodkiem o charakterze rolniczym i z całą pewnością nie odgrywało roli lokalnego państwa-miasta. Na podstawie badań wykopaliskowych udało się określić
dokładne rozmieszczenie domostw oraz innych budowli. Cuexcomate jest ważnym
i interesującym stanowiskiem w kontekście omawianych zagadnień, gdyż jako jedyne przedstawia pełny obraz rozmieszczenia przestrzennego budowli w przeciętnym
ośrodku mieszkalnym na terenach Imperium Azteckiego23. Planowana zabudowa zapewne wynikała z faktu, że mieszkańcy nie byli ograniczeni powierzchnią, jak miało
to zwykle miejsce w bardzo dużych miastach. Domy i otaczające je patia układały
w ciąg 800 budowli rozmieszczonych na obszarze 14,6 hektara; dodatkowo znajdowały się tam również dość duże obszary otwarte mające służyć jako pola uprawne. Większość altepetl była znacznie większa niż omawiane Cuexcomte, przeciętny
ośrodek o charakterze lokalnego miasta (lub państwa-miasta) liczył średnio 9 tysięcy
mieszkańców, których domostwa rozmieszczone były na obszarze 200 hektarów. Na
podstawie obserwacji zagęszczenia populacji można stwierdzić, że Cuexcomate nie
odbiegało od normy w stosunku do innych ośrodków. Podczas gdy większy ośrodek
18 Por. idem, Aztec Architecture…, s. 29.
19 Por. Mexicolore, Aztecs at Mexicolore. Basic Aztec facts: Aztec Houses [on-line:] http://www.mexicolore.co.uk/aztecs/kids/aztec-houses [24.02.2017].
20 Por. M. Aguilar-Moreno, Handbook to life…, ss. 93‒94.
21 Por. ibidem, ss. 93‒94.
22 Por. idem, Aztec Architecture…, s. 29.
23 Por. M. Smith, The Aztecs, Oxford, 1996, s. 191.
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miejski liczył około 45 mieszkańców na hektar, tu było ich średnio o 10 więcej24.
Cuexcomate wpisuje się więc w typowe założenie wiejskie okresu rozkwitu Imperium
Azteków – tym ciekawsze, że w wyniku prac archeologicznych udało się ustalić wygląd stanowiska oraz rozmieszczenie struktur mieszkalnych.

Wyposażenie
Umeblowanie danego domu również zależało od zamożności rodziny. W wersji
skromnej były to maty służące do spania oraz skrzynie do przechowywania rzeczy
osobistych. Plecione siedziska stanowiły element wyposażenia każdego domu, niezależnie od stanu materialnego. Zarówno bogaty szlachcic, jak i zwykły rolnik spali
na matach z trzciny, jedyną różnicą mogły być specjalne zasłony używane przez arystokrację. Innym rodzajem umeblowania były tak zwane icpalli, czyli drewniane siedziska z wysokimi oparciami wystającymi ponad głowę siedzącego. Tego typu krzesła
były spotykane w wielu domach, jednak tylko władca mógł mieć icpalli pokryte materiałem czy skórą zwierzęcia lub ozdobione złotem. Bardzo ważnym wyposażeniem
domów była skrzynia zwana petlacalli, w której przechowywano odzież oraz biżuterię.
Wśród Azteków istniało bardzo surowe prawo dotyczące kradzieży, w związku z tym
petlacalli najczęściej były wyplatanymi koszami z pokrywą, gdyż nie było potrzeby
lepszego chronienia dóbr materialnych. Ostrza krzemienne czy zwoje papieru mogły
być przechowywane w solidniejszych skrzyneczkach wykonanych najczęściej z kory
drzewnej, na powierzchni których znajdowały się różne znaki związane z danymi
wydarzeniami i ich daty. W centrum każdego domu musiało znajdować się serce
i wizerunek Huehuetéotla, Starego Boga Ognia25. Bernardino de Sahagún opisuje
to bóstwo jako „ojca”, który „płonie ogniem”26. Huehuetéotl zarówno podpala, jak
i zapala, co można rozumieć ambiwalentnie: bóstwo może ogrzewać, pozwala przygotować jedzenie czy podgrzać łaźnię, ale jednocześnie czasem wywołuje pożary27.
Serce tego boga miało składać się z trzech kamieni; ustawiano na nich naczynia,
pomiędzy które wkładano żarzące się kłody. Bardzo uważano na to kamienne serce
bóstwa, gdyż wierzono, że każdy, kto stanąłby na kamieniu, musiałby umrzeć w szybkim czasie ze względu na obrazę ognia i – co za ty idzie samego – Huehuetéotla28.

24 Por. ibidem, s. 191.
25 Por. M. Aguilar-Moreno, Handbook to life…, s. 94.
26 B. de Sahagún, Rzecz z dziejów Nowej Hiszpanii, ks. 1‒3, tłum. K. Baraniecka, M, Leszczyńska,
Kęty 2007, s. 51.
27 Por. ibidem, s. 51.
28 Por. M. Aguilar-Moreno, Handbook to life…, s. 94.
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Rezydencje
Rezydencje arystokracji bardzo często przypominały okazałe kompleksy pałacowe
otoczone wspaniałymi ogrodami. Pałace te spełniały często funkcje nie tylko mieszkalne, ale również administracyjne29.
Świetnym przykładem pomniejszych rezydencji są domostwa ze stanowiska Yautepec. Struktura I znajdująca się na tym terenie to parterowe domostwo z kilkoma
pomieszczeniami, połączone wspólnym patio ze strukturami II i III. Niestety ściany
północna i wschodnia uległy zniszczeniu na skutek intensywnej uprawy ziemi w tym
rejonie. Struktura II znajdująca się na zachód od budowli nr I miała gipsową podłogę,
która niestety nie zachowała się w całości. Obydwa domostwa miały kamienne ściany30,
co może sugerować, że zamieszkiwane były raczej przez bogatszą warstwę społeczną.
Yautepec było ośrodkiem mogącym odgrywać dla lokalnej społeczności znacznie
większą rolę niż ich państwo-miasto. Zwykli mieszkańcy zbierali się tam na targach
lub ceremoniach religijnych31. Yautepec znajdowało się w dzisiejszym stanie Morelos
i otaczało je kilka pobliskich założeń, dla których pełniło rolę lokalnej stolicy. Stanowisko archeologiczne jest istotne, ponieważ znajduje się tam jedyny zachowany pałac
królewski32. Na podstawie przeprowadzonych badań wykopaliskowych stwierdzono,
że cały ośrodek mógł mieć około 210 hektarów. Jak już wspominałam wcześniej,
udało się także odnaleźć 7 dość dobrze zachowanych azteckich domostw wraz z serią
zabytków. Były to głównie przedmioty importowane, na przykład obsydian, sól pochodząca z jezior Doliny Meksyku, ceramika oraz brąz i miedź sprowadzane z terenów
zamieszkiwanych przez Tarasków33. Artefakty te sugerują, że ludność zamieszkująca
Yautepec była dość majętna i mogła pozwolić sobie na import licznych przedmiotów.
Odkryte domy nie różnią się natomiast pod względem zabudowy od innych znanych
nam przykładów. Na tej podstawie można stwierdzić, że domostwa zwykłych mieszkańców niezależnie od zamieszkiwanego ośrodka nie różniły się od innych.

Pałace królewskie
Najlepiej poznany jest pałac należący do Motecuhzomy II – to właśnie ten największy
w całej okolicy budynek był najczęściej opisywany przez mogących w nim przebywać
konkwistadorów. Zlokalizowany został przy południowej ścianie Wielkiej Świątyni
(Templo Mayor), w miejscu, gdzie współcześnie znajduje się Pałac Narodowy (Palacio
29
30
31
32
33

Por. J. Olko, op. cit., ss. 121‒122.
M. Smith, op. cit., s. 192.
Por. ibidem, s. 190.
Por. ibidem, s. 192.
Por. ibidem, ss. 192‒195.
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Nacional) w Meksyku. Miał to być rozległy kompleks, w którym mieszkało około
tysiąca strażników, służba, kucharze, arystokracja oraz dworzanie. Część rezydencji
należących do notabli była połączona z pałacem władcy lub znajdowała się w jego
bliskim otoczeniu. Sam pałac, otoczony rozległym ogrodem, składał się z wielu pomieszczeń, spośród których największe umiejscowione były na parterze. Znajdowały się tam również liczne kolumny podtrzymujące piętra. W centrum pałacu miała
znajdować się klatka schodowa wykonana z marmuru. Tylko najbogatsi mieszkańcy Imperium mogli sobie pozwolić na ten luksusowy materiał. Jednak największe
wrażenie na Hiszpanach zrobiła dekoracja pałacu. Składały się na nią bogate malowidła ścienne, złote panele, rzeźby oraz mozaiki. W pomieszczeniach na parterze
znajdowała się między innymi sala, w której władca przyjmował gości, arystokratów
i urzędników, oraz największa komnata w całym pałacu, tak zwana sala widzeń. Była
ona trzykrotnie większa od pomieszczenia, w którym przyjmowano gości, i zaprojektowana w taki sposób, by władca, którego tron znajdował się na podwyższeniu, wyglądał na potężnego i wszechmocnego. Ostatnim pomieszczeniem na parterze była
sala, w której gromadzono daniny od poddanych oraz trybuty podległych ośrodków.
Innymi pokojami w pałacu były prywatne pomieszczenia przeznaczone dla władcy i jego rodziny. Jak już wspominałam, budynek ten był złożonym kompleksem,
w którym, poza pomieszczeniami typowo pałacowymi znajdowały się zbrojownia,
szereg specjalnych pomieszczeń dla tkających kobiet, artystów i rzemieślników, ptaszarnia, oczka wodne oraz prywatne zoo władcy34.
Innym ciekawym przykładem zabudowy pałacowej jest Pałac Królewski ze wspominanego już stanowiska Yautepec. Podczas prowadzonych tutaj prac wykopaliskowych udało się oczyścić i przebadać kopiec skrywający ruiny pałacu. Struktura ta została wybudowana na dużej, niskiej platformie (65×95 metrów). Odkryte fragmenty
górnej części kopca okazały się pomieszczeniami oraz korytarzami wybudowanymi
z wysokiej jakości materiałów. Podłogi składały się z kilku warstw wapiennego tynku,
zaś ściany były kamienne, pokryte również tynkiem oraz dodatkowo polichromowanymi muralami. Na szczycie platformy po zachodniej stronie odnaleziono pojedynczą
klatkę schodową35. Na tej podstawie można sądzić, że pałace tworzone były według
pewnego kanonu, w którym wspaniałe zdobienia stanowiły wyznacznik bogactwa.
Warto też zauważyć, że tylko arystokracja mogła pozwolić sobie na luksus w postaci
dodatkowego pięta. Grupy szlacheckie miały liczne przywileje, bardzo drobiazgowo
regulowane przez prawo, które umożliwiały na przykład noszenie określonych strojów, posiadanie dóbr luksusowych oraz piętrowych rezydencji36.
34 Por. M. Aguilar-Moreno, Aztec Architecture…, ss. 27‒29.
35 Por. M. Smith, op. cit., s. 134.
36 Por. J. Olko, J. Źrałka, op. cit., s. 353.

152

Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych

Podsumowanie
Zagospodarowanie przestrzenne ośrodków miejskich i wiejskich w Dolinie Meksyku podczas istnienia Imperium Azteków jest częściowo poznane dzięki nielicznym
ośrodkom, które nie uległy zniszczeniu lub przykryciu przez współczesną zabudowę. Nie jest łatwo jednoznacznie określić wygląd poszczególnych domostw czy
ich dokładne funkcje. Dzięki zachowanym kronikom hiszpańskim oraz badaniom
archeologicznym udało się zrekonstruować najważniejsze aspekty związane z tym
zagadnieniem. Rozwarstwienie społeczne pod względem materialnym jest charakterystyczne dla niemal każdej społeczności. Nic zatem dziwnego, że bardzo wyraźnie możemy te różnice uchwycić choćby w materiale archeologicznym. Na ślady
zabudowy elit zazwyczaj łatwiej jest natrafić ze względu na wielkość oraz przepych,
bardzo często pomija się jednak zwykłych mieszkańców, którzy przecież stanowili
większość każdego społeczeństwa. Pomimo wielu utrudnień badacze dysponują dobrym materiałem pozwalającym na określenie struktury społecznej danego ośrodka,
zabudowy oraz wyglądu domostwa, często nawet udaje się określić, jakie przedmioty
mogły być używane w życiu codziennym. Na podstawie przytoczonych przeze mnie
przykładów można stwierdzić, że organizacja konstrukcji mieszkalnych oraz sam
wygląd domostw były bardzo ujednolicone. Domy, które budowano w mniejszych
ośrodkach oraz większych państwach-miastach, nie różniły się od siebie w dużym
stopniu. Sama struktura organizacji przestrzennej calpolli – jeśli prześledzić ich pozostałości na terenach dawnego Imperium – także nie wyróżnia się wśród innych. Chcę
jednak podkreślić brak wyraźnych różnic pomiędzy poszczególnymi domostwami
zwykłych mieszkańców na terenach całego Imperium Azteków. Zarówno Indianie
zamieszkujący małe osady o charakterze rolniczym, jak i ci, którzy żyli w dużych
altepetl używali tych samych materiałów konstrukcyjnych, stosowali bardzo podobny
układ przestrzenny oraz należeli do konkretnego calpolli. Ze względów technicznych
zróżnicowane były jedynie rozmiary domostw oraz ich wyposażenie, warunkowane
zamożnością rodziny, choć ogólnie sprzęty domowe także były raczej ujednolicone.
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Dom Irokezów
jako zwierciadło zmian społecznych

Irokezi to nazwa pięciu (od 1722 roku sześciu) plemion rdzennych mieszkańców
Ameryki Północnej, które pierwotnie zamieszkiwały głównie dzisiejsze tereny stanu
Nowy Jork. Do Ligi, którą wspólnie tworzyły, należeli Mohawkowie, Oneidowie,
Onondagowie, Kajugowie i Senekowie1 (później także Tuskarorowie)2. Trudno dziś
prześledzić etymologię nazwy „Irokezi”. Nie pojawia się ona w żadnym współcześnie
znanym nam języku Indian Ameryki Północnej, a mimo to już od czasu pierwszych
kontaktów z Europejczykami była powszechnie używana. Sami Irokezi stosują wobec
siebie całkiem inne określenie – Haudenosaunee, co w wolnym tłumaczeniu oznacza
‘Ludzie Długiego Domu’3.
Długi dom aż do XVII wieku był jedyną konstrukcją mieszkalną używaną wśród
pięciu plemion. Był jednak czymś więcej niż tylko budynkiem. Metafory długiego
domu używano do opisu samej Ligi Irokeskiej, której powstanie ciężko dziś precyzyjnie datować. Wiadomo tylko, że miało ono miejsce przed przybyciem Europejczyków na te tereny, a Liga, jako silna organizacja polityczna, dała (według niektórych
współczesnych autorów, na przykład Donalda Grinde czy Bruce’a Johansena) podstawy późniejszej konstytucji Stanów Zjednoczonych4. Ten metaforyczny długi dom
rozciągał się na całe terytorium zajmowane ówcześnie przez Irokezów. Mohawkowie,
najbardziej wysunięte na wschód plemię, było określane jako strażnicy wschodniego
wejścia, Senekowie – zachodniego, zaś zamieszkujący po środku Onondagowie mieli
1
2
3
4

W nazewnictwie plemion należących do Ligi Irokezów posługuję się spolszczeniami, które utrwaliły
się już w polskojęzycznej literaturze specjalistycznej. W oryginalnej, anglojęzycznej pisowni są to
odpowiednio: Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca oraz Tuscarora.
Por. W. N. Fenton, Northern Iroquoian Culture Patterns [w:] Handbook of the North American
Indians. Northeast, red. Bruce G. Trigger, Washington 1978, s. 296.
Por. ibidem, s. 320.
Por. D. R. Snow, The Iroquois, Malden 1994, s. 154.
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za zadanie chronić centralne ognisko domowe5. Potwierdzeniem tej metafory może
być chociaż zapisana przemowa jednego z przywódców Mohawków, Canaqueese, który zabrał głos podczas sporu pomiędzy Mohawkami a Onondagami o przyjęcie misji
jezuickiej około 1657 roku. Stwierdził on, że jezuici, będąc gośćmi, powinni wejść
poprzez wschodnie drzwi, gdyby zaś zdecydowali się na wybranie Onondagów, postąpiliby jak złodzieje, którzy przekradają się do domu poprzez otwór dymny, umieszczony ponad paleniskiem, ryzykującym tym samym poparzenie się ogniem i oślepienie
od dymu6. Innym przykładem może być wypowiedź wodza Irokezów z czasów wojny siedmioletniej7, która padła podczas spotkania z Brytyjczykami. Stwierdził on, że
Francuzi włamali się do ich domu wejściem zarówno zachodnim (atakując Seneków)
jak i wschodnim (Mohawków), brudząc go krwią, którą teraz Irokezi muszą zmyć8.
Choć długie domy wyszły z użycia jako konstrukcje mieszkalne ponad dwieście
lat temu, ich metaforyczne znaczenie nadal jest obecne. W niektórych irokeskich
rezerwatach osoby, które uważają się za strażników tradycyjnego dziedzictwa kulturowego oraz zwolenników politycznej, niezależności nazywa się „ludźmi długiego
domu” (the longhouse people)9. Jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku wyrażenie „ród matki” było synonimem określenia na gospodarstwo domowe10, a jeden
z rozmówców antropologów w 1985 roku opisał społeczeństwo Irokezów jako budowniczych długiego domu pokoju, w którym wodzowie są słupami wspierającymi
całą konstrukcję, korą, tworzącą ściany, jest prawo, którym kieruje się ich społeczeństwo, dachem natomiast system wierzeń, który wyznają11.
Mimo wielu lat, które upłynęły od postawienia ostatniego długiego domu, jego
duch nadal jest obecny w społeczeństwie Irokezów. Jest to coś więcej niż budynek.
W rozmowach z antropologami i etnografami Irokezi zaznaczają, że to rodzaj stylu
życia, niepisanych zasad, którymi członkowie Ligi do dzisiaj kierują się w życiu. Jest
to tak naprawdę jedność osób żyjących w danej społeczności12. W niniejszym artykule chcę ukazać, jak w zmianach zachodzących w konstrukcji i wyglądzie długiego
domu możemy dostrzec odzwierciedlenie tych przekonań i prześledzić historię Irokezów w burzliwym okresie dwóch stuleci od pierwszego kontaktu pomiędzy Ligą
5
6
7

Por. ibidem, s. 61.
Por. ibidem, s. 117.
Wojna siedmioletnia (1756‒1763) – wojna pomiędzy Wielką Brytanią, Prusami i Hanowerem
a Francją, Rosją, Austrią, Szwecją i Saksonią. W Ameryce Północnej był to ostatni, rozstrzygający
konflikt pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, którego efektem było zrzeczenie się przez Francję na
rzecz Wielkiej Brytanii większości posiadłości kolonialnych na tym kontynencie.
8 Por. R. H. Daly, Housing metaphors: A study of the role of the longhouse in the persistence of Iroquois
culture, Ottawa 1986, s. 125.
9 Por. ibidem, s. 5.
10 Por. ibidem, s. 117.
11 Por. ibidem, s. 124.
12 Por. ibidem, s. 7.
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a Europejczykami. W pierwszej części, opartej na źródłach historycznych, zamierzam
przedstawić wygląd długiego domu w momencie zetknięcia się ze sobą Starego i Nowego Świata, aby w kolejnych akapitach przejść już do samej jego historii.
*
Pierwszy historyczny opis długiego domu pochodzi już z 1616 roku – wykonał go Samuel de Champlain13 podczas swojego pierwszego spotkania z Irokezami. Później pojawiały się kolejne, mniej lub bardziej dokładne opisy. Jeden z najbardziej szczegółowych
pochodzi z 1724 roku. Sporządził go Joseph Lafitau14, który pisał między innymi o tym,
że domy Irokezów przypominają z wyglądu tunele pokryte korą, oraz że są podzielone
na części, z których każda posiada własne ognisko i zamieszkują ją dwie rodziny15.
Dzięki tym opisom oraz badaniom archeologicznym możemy stwierdzić, iż standardowy długi dom, który zamieszkiwali Irokezi, był konstrukcją o szerokości sześciu
metrów i o znacznie mniej ustandaryzowanej długości, która w okresie świetności
Ligii potrafiła sięgać aż 122 metrów długości. Samą konstrukcję opierano na bazie
szkieletu wykonanego z drewnianych słupów, który okładano korą. Najprawdopodobniej do wykonania szkieletu używano drewna cedrowego z powodu jego odporności na gnicie oraz powszechnej dostępności na tych terenach. Potwierdzające te
teorię ślady znaleziono między innymi na stanowiskach Kelso (Onondaga) czy Garoga (Mohawkowie)16. Więcej problemów sprawia dziś rekonstrukcja dachu takiego
założenia. Dean Snow uważa, że był on półkolisty i wykonany z bardziej elastycznych
gałęzi – najpewniej wiązu. Swoją teorię podpiera tłumaczeniami z języka francuskiego zapisków podróżników oraz mnichów, którzy opisywali długie domy z jakimi
zetknęli się podczas swoich kontaktów z Irokezami17.
Brak ujednolicenia długości domu Irokezów nie był przypadkowy. Odzwierciedlała ona bowiem ilość rodzin, które zamieszkiwały taką konstrukcję i była związana z matrylokalnością i matrylinearnością irokeskiego społeczeństwa. Standardowa
część długiego domu, zamieszkiwana przez dwie rodziny, miała sześć na sześć metrów i na równe połowy dzieliło je położone na środku ognisko18. Przywódczynią
długiego domu była zawsze najstarsza kobieta, a mieszkańcami – przede wszystkim
jej siostry, córki i wnuczki wraz ze swoimi mężami. Także po matce dziedziczono
13
14
15
16
17

Por. S. de Champlain, Voyages de la Nouvelle France, Paris 1632.
Por. J.-F. Lafitau, Moeurs des Sauvages Amériquains, vol. 2, Paris 1724.
Por. D. R. Snow, The Iroquois..., s. 40.
Por. W. Engelbrecht, Iroquoia, Syracuse 2003, ss. 70‒71.
Por. D. R. Snow, Iroquoian Hoseholds: A Mohawk Longhouse at Otstungo, New York [w:] Ancient
Households of the Americas. Conceptualizing what households do, ed. J. G. Douglas and N. Gonlin,
Boulder 2012, s. 121.
18 Por. ibidem, s. 121.
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przynależność do konkretnego rodu (na przykład Wilka, Niedźwiedzia czy Żółwia –
klany u Irokezów nosiły nazwy konkretnych zwierząt)19. Harmen Van Den Bogaert,
Holender, który w 1634 roku odwiedził kilka irokeskich wiosek, zauważył wizerunki
zwierząt wymalowane ponad drzwiami długich domów, co dla wielu badaczy stanowi potwierdzenie teorii, iż konkretny dom zamieszkiwany był przez segment jednego
z klanów20. Sama irokeska rodzina nie była zbyt duża: ze źródeł pisanych wiemy,
że składała się zazwyczaj z rodziców oraz trójki lub czwórki dzieci21. Mogło to być
związane z rolą kobiet, które ze względu na ciężką pracę w polu oraz sprawowanie
pieczy nad całym domem i wioską, gdy mężczyźni wyruszali na polowanie, nie mogła
pozwolić sobie na zbyt dużą ilość dzieci w małym odstępie czasu22. Nie oznaczało to
jednak, że kobieta wyłącznie pracowała – to właśnie najstarsza przedstawicielka segmentu rodu wyznaczała mężczyznę, który miał go reprezentować podczas spotkania
Ligi Irokezów23.
Można więc powiedzieć, że długość irokeskiego domu często była uzależniona od
wielkości rodu lub od wielkości jednostki matrylinearnej24. Wyjątkiem był jedynie
wódz całego plemienia, do którego wprowadzała się żona. W prywatnej rozmowie
zasugerowano Williamowi Engelbrechtowi (emerytowanemu profesorowi antropologii, zajmującego się zagadnieniem kultury Irokezów), że znajduje to odzwierciedlenie
w micie o pochodzeniu Irokezów (w wersji znanej z plemienia Onondaga), gdzie tak
zwana Sky Woman wprowadza się do domu Sky World Chief, a nie na odwrót25. Stąd też
przypuszczenie, że największe konstrukcje odnajdywane na stanowiskach archeologicznych mogły być w rzeczywistości domami wodzów. W takich miejscach mogły też odbywać się zgromadzenia czy ceremonie, co wyjaśniałoby ogromne rozmiary budowli26.
Długie domy posiadały także dwa wejścia – wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwsze
prowadziło do części magazynowej, a drugie – do mieszkalnej. Przed wprowadzeniem
drzwi takie wejścia zasłaniano skórami lub dużymi kawałkami kory27. Długie domy
były także przedłużane – dobudowywano do nich kolejne segmenty wraz z pojawieniem się nowych rodzin, które miały w nich zamieszkać. Zachował się lingwistyczny
ślad tego procesu: fraza „przedłużanie krokwi” (extending the rafters) oznacza nie tylko dobudowanie nowego segmentu, ale także adopcję – co odzwierciedla popularny

19
20
21
22
23
24
25
26
27
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Por. W. Engelbrecht, op. cit., s. 68.
Por. ibidem, s. 76.
Por. D. R. Snow, The Iroquois…, s. 74.
Por. ibidem, s. 71.
Por. ibidem, s. 62.
Por. W. Engelbrecht, op. cit., s. 71.
Por. ibidem, s. 68.
Por. ibidem, s. 72.
Por. ibidem, ss. 76‒77.
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wśród Irokezów proces adoptowania innych plemion czy jeńców wojennych w celu
zniwelowania strat poniesionych w trakcie wojen, a później także zarazy28.
*
Pierwsze struktury przypominające długie domy pojawiły się już przed rokiem 1000,
jednak dopiero w XII wieku, w trakcie trwania kultury Owasco, z której potem wyłonili się Irokezi, zaczęły być one powszechnie stosowane29. Wciąż nie były one jednak
dominującym trendem w budownictwie mieszkalnym na terenach dzisiejszego stanu
Nowy Jork. W okresie Owasco, trwającym od 900/950 do 1350 roku, istniały różne
warianty domostw. Wśród nich znajdowały się także domy wielorodzinne z kilkoma
ogniskami, już wtedy podzielone na części. Jednym z najbardziej znanych stanowisk
z tego okresu jest Maxon Derby, gdzie oprócz małych domów są znane także większe
struktury, sięgające 18 metrów długości30. Z tego okresu pochodzi także dom na stanowisku Roundtop, którego długość wynosiła 27 metrów i który już znacznie bardziej
przypominał swoją konstrukcją długi dom znany z późniejszego okresu (w Maxon
Derby paleniska były położone przy ścianie domu, a nie w centralnej jego części)31.
Wciąż jednak obok większych założeń pojawiają się także małe, okrągłe struktury,
znane chociażby ze stanowiska Sackett, na którym są dominującą zabudową32.
Po 1350 roku, czyli najprawdopodobniej w początkach właściwej kultury Irokezów, nastąpił gwałtowny wzrost populacji plemion irokeskich, czego odzwierciedlenie znajdujemy w zmianach związanych ze strukturami mieszkalnymi. W tym
okresie rozpowszechnia się budownictwo długich domów, które nawet dwukrotnie
zwiększają swoje rozmiary względem budowli znanych z poprzedniego okresu. Także
w tym okresie osiągają one już ostateczną, właściwą formę, z którą zetknęli się później Europejczycy33. Najdłuższe domy z tego okresu znane są ze stanowisk Onondagów – Howlett Hill (ok. 1380 rok, 102 metry długości) czy Schoff (ok. 1410 rok,
122 metry długości)34. Już wcześniej, bo z około 1340 roku posiadamy poświadczony
archeologicznie dom sięgający 42 metrów długości ze stanowiska Nodwell znad jeziora Huron35. Do końca XV wieku na jeden długi dom przypadało średnio od trzech
do pięciu ognisk (co przy założeniu, że jedno ognisko oznacza dwie rodziny po pięć
osób, dawało liczbę od 30 do 50 mieszkańców na jedną budowlę).
28 Por. ibidem, s. 73.
29 Por. J. A. Tuck, Northern Iroquoian Prehistory [w:] Handbook of the North American Indians. Northeast, ed. Bruce G. Trigger, Washington 1978, s. 327.
30 Por. D. R. Snow, The Iroquois…, s. 28.
31 Por. ibidem, s. 29.
32 Por. J. A. Tuck, op. cit., s. 327.
33 Por. D. R. Snow, The Iroquois…, s. 35.
34 Por. W. Engelbrecht, op. cit., s. 72.
35 Por. J. A. Tuck, op. cit., s. 328.
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Kolejne zmiany zaszły pod koniec XV wieku i na początku XVI. Ponownie miało
miejsce gwałtowne zwiększenie się liczy ludności. Na terenach Irokezów zaniknęły
małe wioski, za to utworzyły się większe centra osadnicze. Wraz z tą tendencją zwiększyły się także rozmiary długich domów. Ze struktur posiadających od trzech do
pięciu ognisk zmieniły się one w założenia sięgające nawet dwunastu, co oznaczało
około 120 osób zamieszkujących jeden długi dom36. Z tego okresu znamy już także
ślady przedłużania domów oraz ich napraw, co świadczy o tym, że nie były to krótkotrwałe struktury z poprzednich okresów37.
W okresie od 1525 do 1600 roku, ostatnim przed kontaktem z Europejczykami,
nastąpiły kolejne drobne zmiany, mówiące nam o sytuacji społecznej Irokezów38.
W tym okresie mniejsze wioski zmieniły się w duże, ufortyfikowane osiedla na szczytach wzniesień, położone z dala od szlaków. Był to najwyraźniej okres wzmożonej
liczby konfliktów, których potwierdzenie znajdujemy w archeologicznych śladach
tortur (na przykład odciętych palcach) czy kanibalizmu39. Choć nie jesteśmy w stanie
powiedzieć, co dokładnie zaszło w tym okresie, nie wpłynęło to znacząco na samo
budownictwo domów, które nadal były prężnie rozwijającymi się, długimi strukturami, mogącymi świadczyć o tym, iż mimo konfliktów i prowadzonych przez Irokezów
wojen populacja pięciu plemion stale rosła aż do roku 1634, który bezpowrotnie
odmienił los Ligi.
*
Kontakt z Europejczykami już od samego początku prowadził do zmian w wyglądzie
długich domów. W 1634 roku, czyli zaledwie osiemnaście lat od spotkania Irokezów
z Samuelem de Champlain, Van der Bogaert zauważył podczas swojej podróży, że
wewnętrzne drzwi w irokeskich domach są wykonane z desek i metalowych zawiasów40. W rzeczywistości jednak to nie wymiana kulturowa, a epidemie chorób, jakie
przywieźli ze sobą europejscy kolonialiści miały największy wpływ na kształtowanie
się nowego obrazu społeczeństwa Ligii.
Pierwsza epidemia była zarazem najbardziej dewastującą. Wybuchła w 1634 roku
i sprawiła, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy zmarło około 63% populacji Mohawków41. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku pozostałych plemion. Jedyny
wyjątek stanowili Senekowie, którzy utrzymali swoją populację w pierwotnej liczbie.
Było to jednak wynikiem masowej adopcji przedstawicieli innych, obcych plemion,
36
37
38
39
40
41

Por. D. R. Snow, Iroquoian Hoseholds…, s. 122.
Por. idem, The Iroquois…, s. 35.
Por. ibidem, s. 53.
Por. ibidem, s. 53.
Por. W. Engelbrecht, op. cit., s. 163.
Por. D. R. Snow, Iroquoian Hoseholds..., s. 123.
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praktyki rozpowszechnionej wśród Irokezów ale do tej pory nigdy nie odbywającej
się aż na tak wielką skalę42.
Efektem tych wydarzeń było ustandaryzowanie się formy długiego domu. Od
tego czasu wielkie założenia ustąpiły miejsca budowlom o średniej wielkości trzech
lub czterech palenisk. Najpewniej było to związane z zerwaniem się dotychczasowych relacji rodzinnych, które cechowały każdy segment konkretnego klanu. Przy
tak dużej umieralności wiele rodzin nie uniknęło rozpadu, adopcja zaś nie potrafiła
odtworzyć tak silnych więzi, jakie występowały pomiędzy osobami faktycznie ze sobą
spokrewnionymi. Pośrednio związany był z tym spadek pozycji kobiet, które miała
coraz mniejszy wpływ na życie polityczne Irokezów43. Ciekawym dowodem lingwistycznym, poświadczającym powyższą teorię, jest fakt, że przed 1634 rokiem irokeskie
dzieci nazywały ciotki zamieszkujące wspólny dom tym samym terminem, którego
używały w stosunku do własnej matki. Dopiero jakiś czas po wyniszczającej epidemii
terminy te zaczęły się różnicować, przyjmując w każdym z plemion inną formę44.
U Seneków, w związku z masową adopcją osób pochodzących spoza plemienia,
niepowiązanych z jej dotychczasowymi członkami, długie domy przestały być wznoszone już przed 1677 rokiem, co wiemy dzięki relacji Wentwortha Greenhalgha.
W efekcie przyjęcia tak dużej liczby obcych porzucili oni dotychczasowe zabudowania mieszkalne na rzecz mniejszych form, przypominających jedną część dawnego
długiego domu45. U Onondagów długie domy tworzono jeszcze do XVIII wieku,
choć już w 1743 roku John Bartram podczas wizyty w głównej wiosce tego plemienia
znalazł mniej niż czterdzieści budowli – wtedy już małych struktur, zamieszkałych
przez jedną lub dwie rodziny. W tym okresie jedynym budynkiem, który przypominał dawne założenie długiego domu, była siedziba rady plemienia (miała ona około
24 metrów długości i 5 metrów szerokości)46. U Kajugów jeszcze około 1750 roku
nadal budowano ustandaryzowaną formę długiego domu z trzema lub czterema segmentami47. W tym samym okresie Mohawkowie przestali już pokrywać domy korą48.
Na stanowiskach tego plemienia dostrzegamy też tendencję do zakładania nowych
osad ze ściśle rozplanowaną zabudową w odróżnieniu od bardziej chaotycznej zabudowy sprzed 1634 roku (na przykład stanowisko Caughnawaga w Mohawk Valley
[1679‒1693], na który dwanaście długich domów wybudowano w dwóch równych
42
43
44
45
46

Por. idem, The Iroquois…, s. 100.
Por. ibidem, s. 111.
Por. idem, Iroquoian Hoseholds…, s. 123.
Por. idem, The Iroquois…, s. 100.
Por. H. Blau, J. Campisi, E. Tooker, Onondaga [w:] Handbook of the North American Indians. Northeast, ed. Bruce G. Trigger, Washington 1978, s. 491.
47 W. Engelbrecht, op. cit., s. 164.
48 Por. ibidem, s. 164.
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rzędach)49. Po 1750 roku prawdziwy długi dom istniał już raczej w formie ceremonialnego miejsca spotkań i organizacji świąt religijnych50.
*
Ostatecznym ciosem dla Ligi Irokezów okazała się wojna o niepodległość Stanów
Zjednoczonych (1775‒1783). Przyniosła ona rozłam wśród samych Irokezów: Mohawkowie, Onondagowie, Kajugowie i Senekowie opowiadali się za Anglikami, podczas gdy Oneidowie i Tuskarorowie optowali za wsparciem Amerykanów. W rzeczywistości jednak Liga pozostawała neutralna, co i tak nie uchroniło jej przez atakiem
wojsk amerykańskich, który wplątał ich w wojnę51. Amerykanie zniszczyli prawie
każde pole uprawne oraz wioskę Irokezów na terenie stanu Nowy Jork. Ataki te doprowadziły do tego, że część Irokezów postanowiła przyłączyć się do sił brytyjskich,
część uciekła do Fortu Niagara, by tam przeczekać wojnę, część zaś przeniosła się na
stronę kanadyjską w okolice Grand River, gdzie dziś znajduje się irokeski rezerwat
Six Nations52. Kolejnym trudnym czasem okazał się okres pomiędzy 1830 a 1846 rokiem, gdy część Seneków oraz Kajugów, którzy po wojnie o niepodległość jako jedyni
zostali na terenie stanu Nowy Jork, zostali przesiedleni (po uprzednim odsprzedaniu
własnych ziem) na tereny indiańskiego rezerwatu w Oklahomie, gdzie ich potomkowie żyją do dziś53.
Choć wydawać by się mogło, że w tym okresie ciężko już mówić o samych długich
domach, w rzeczywistości przeżyły one pewnego rodzaju renesans, gdy stały się centrum ceremonialnym nowej religii, założonej w 1799 roku przez Handsome Lake, proroka z plemienia Seneków54. Religia ta nazwana Gaihwi:io (Good Message) lub The Code
of Handsome Lake, upowszechniła się pod nazwą Religii Długiego Domu (The Longhouse Religion), związaną z wykorzystaniem w obrządku dawnych struktur mieszkalnych.
Do dzisiaj wszelkie uroczystości tej religii odbywają się w prostokątnej strukturze o wyglądzie długiego domu, z piecami lub ogniskami umieszczonymi na krótszych bokach
(lub w ich okolicy) oraz ławami na dłuższych. Środkową część współczesnego założenia
pozostawia się wolną dla tancerzy uczestniczących w ceremonii55.
*

49
50
51
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Por. D. R. Snow, Iroquoian Hoseholds…, s. 124.
Por. idem, The Iroquois…, s. 141.
Por. ibidem, s. 151.
Por. ibidem, ss. 152‒153.
Por. ibidem, s. 164.
Por. E. Tooker, Iroquois since 1820 [w:] Handbook of the North American Indians. Northeast,
ed. B. G. Trigger, Washington 1978, s. 454.
55 Por. ibidem, s. 459.
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Mimo iż długi dom wyszedł z użycia jako struktura mieszkalna już w XVIII wieku,
jego silnie ugruntowana w społeczności Irokezów rola sprawiła, że przetrwał on do
dziś w postaci miejsca szczególnego kultu, który nadal odgrywa centralną rolę w wydarzeniach religijnych i ceremonialnych. Metafory z nim związane także przetrwały
próbę czasu w językach Ligi Irokeskiej, a choć po dawnych, dużych założeniach matrylokalnych nie pozostał namacalny ślad, to jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku
badacze zauważali, że mimo rozpadu na małe domy, zamieszkiwane przez zaledwie
jedną rodzinę, struktury mieszkalne powiązanych ze sobą pokrewieństwem kobiet
(matek i córek czy sióstr) wciąż budowano blisko siebie56, co pozwalało na zachowanie silnych więzi rodzinnych niezależnie od zmienionej formy zarówno budownictwa
mieszkalnego jak i organizacji społecznej.
Współcześnie żyje około 125 tysięcy Irokezów57 (80 tysięcy w Stanach Zjednoczonych i 45 tysięcy w Kanadzie), którzy walczą o to, by nazywać ich własną nazwą – Haudenosaunee, Ludźmi Długiego Domu. Członkowie Ligi należą dziś do
najbardziej tradycjonalistycznych plemion na terenie Ameryki Północnej i walczą
o uznanie ich niezależnej tożsamości narodowej, między innymi poprzez wydawanie
własnych paszportów, które nie są jednak respektowane w większości krajów (w 2010
przedstawiciel plemienia Onondagów Oren Lyons oświadczył, iż wydano około półtora miliona dolarów na opracowanie paszportów spełniających obecne wymogi bezpieczeństwa) czy wypowiadanie wojny niezależnie od Stanów Zjednoczonych i Kanady (miało to miejsce w wypadku obu wojen światowych). Religia Długiego Domu,
w której jako miejsce spotkań wykorzystuje się długi dom, wciąż jest wyznawana
(głównie przez przedstawicieli plemienia Seneków), a do czasów współczesnych przetrwało wszystkie sześć języków używanych przez Ligę, choć niestety cztery z nich są
poważnie zagrożone wymarciem (językiem tuscarora posługuje się obecnie dziewięć
osób). Nie ulega jednak wątpliwości, że Irokezi nie ugięli się pod naporem obcych
cywilizacji i nie porzucili poczucia odrębności, które starają się manifestować w wielu
aspektach życia. Niezależnie od przeciwności losu, konfliktów, wyniszczających chorób oraz faktu, że Irokezi dziś w niewielkiej ilości zamieszkują swoje dawne ziemie,
które niegdyś tworzyły ich metaforyczny długi dom, sama idea tej konstrukcji jako
czegoś spajającego wszystkie sześć plemion przetrwała tylko nieznacznie zmieniona.
Choć długi dom w materiale archeologicznym jest zaledwie pozostałością drewnianych fundamentów, w rzeczywistości był czymś więcej – dowodem zmian zachodzących wśród rozwijającej się potęgi plemion Ligi Irokezów, niemym świadkiem
ich gwałtownego upadku, aż wreszcie trwałym elementem ich tożsamości, którą po
XVIII wieku Irokezi musieli odbudować na nowo.
56 Por. R. H. Daly, op. cit., s. 121.
57 Liczba oparta o cenzus z 2010 roku.
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Antaba drzwiowa –
łącznik między światami, amulet, ornament

Wstęp
Kołatka drzwiowa to rzecz niegdyś silnie związana z życiem domowników. Przyjmując
na przestrzeni wieków wielorakie kształty, charakteryzowała się mnogością funkcji –
najbardziej pierwotną, sugerowaną przez samą nazwę, było kołatanie, wpływające na
jej postać zgodnie z wiele młodszym niż sam omawiany obiekt, wielbionym przez architektów hasłem Luisa Sullivana: form follows function, czyli „forma podąża za funkcją”. Niezwykle często kołatka bywa zwana zamiennie antabą (od niemieckiego die
Handhabe1 – ‘rękojeść, dzierżak’), jako że stanowi ruchomy element, który oprócz
pukania umożliwiał także otwarcie drzwi. Lecz wygląd kołatki – czy też antaby – nie
był jedynie efektem samej funkcjonalności – w ramach niej wystarczałby początkowo
wykreowany2 prosty mechanizm umożliwiający uchwycenie i uderzenie w odrzwia.
Jednakże kołatki stały się z czasem przedmiotem ozdobnym, świadczącym o gustach
i charakterze gospodarzy. Stanowiły one dekorację domu, czasem przesyconą symboliką wynoszącą ten zwykle niewielki ornament do roli strażnika ogniska domowego.
Niniejszy tekst skupia się głównie na przedstawieniu wielofunkcyjności kołatek
i pobieżnego przeglądu przyjmowanych przez nie kształtów. Należy jednak pamiętać, że obiekty te wychodziły poza aspekt wizualny, niosąc ze sobą całe spektrum
doświadczeń3 zarówno dla osoby odwiedzającej, jak i dla mieszkańca. Zwykłe, jak
mogłoby się wydawać, uderzenie w drzwi kołatką, wiązało się bowiem z koniecznością ujęcia przedmiotu w dłoń, zmierzenia się z fakturą materiału, jego ciężarem,
1
2
3

Por. A. Brückner, Antaba [w:] Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, s. 5.
Por. Thürklopfer [w:] Meyers Großes Konversations-Lexikon, Vol. 19, Wien 1908, s. 831.
Por. Z. McCune, The Door Knocker – A Sensory Archaeology [on-line:] https://www.brown.edu/
Departments/Joukowsky_Institute/courses/13things/6611.html [09.12.2016].

165

Sara Arbter
Il. 1. Motywy rzeźbiarskie
nawiązujące do antab;
ul. Piłsudskiego 13, Kraków

temperaturą. Kołataniem wywoływany był efekt dźwiękowy, zależny od formy i od
tworzywa, jak również mocy uderzenia, ilości powtórzeń i ich częstotliwości – będący
więc nieraz charakterystycznym dla usposobienia pukającego gościa i pozwalający na
jego identyfikację przez domowników bez dostarczenia dodatkowych danych.

Historia
Analizując funkcje kołatek, należałoby rozpocząć od tej, która doprowadziła do ich
powstania – czyli pukania w drzwi. Zanim jednak prześledzimy genezę mechanizmu,
warto zastanowić się nad samą jego ideą. Stworzenie przez człowieka przestrzeni domowej, którą uważamy za prywatną, wykreowało jednocześnie granicę między tym,
co intymne, a tym, co publiczne. Choć linia oddzielająca te dwa światy może być
trudna do zdefiniowania przez pryzmat ludzkich emocji, przyzwyczajeń, zachowań4,
to architektonicznie rysuje się poprzez fizyczne bariery, takie jak ściany czy ogrodzenia, a przejściem umożliwiającym poruszanie się między nimi są drzwi wejściowe.
Fizyczna separacja domu od świata zewnętrznego wymagała wypracowania prostego sygnału będącego jednoznacznym komunikatem o chęci wejścia
w interakcję z jego mieszkańcami. Znane nam pukanie sięga czasów starożytnego Egiptu, czego przykładem może być dekoracja ze świątyni z około 1360 roku
p.n.e. w Soleb, w Nubii, na terenie dzisiejszego Sudanu. Tam, jak pisze Hugh Nibely, możemy zobaczyć5 jak „Amenhotep III uderza w odrzwia jednej z szesnastu
bram miasta swoją buławą z białą gałką”6. Choć źródła zwykle opisywały ceremoniał
4
5
6
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Por. M. Kowalewski, M. Ostrowski, Mieszkanie – przestrzeń prywatna? Praktyki uniformizacji
wnętrz, „Architecturae et Artibus” 2010, nr 3, ss. 39‒40.
Ilustracja na podstawie oryginalnej dekoracji świątyni do znalezienia w: H. Nibely, Message of the
Joseph Smith Papyri: An Egyptian Endowment, Salt Lake City 2005, s. 272.
„Amenhotep III strikes the doorpost of one of sixteen city gates with his white-headed mace […]” –
ibidem. Wszystkie tłumaczenia w niniejszym tekście, jeżeli nie podano inaczej, moje – S. A.
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uderzeń w drzwi czy bramy wiążący się z przejściem w przestrzeń będącą domem
bogów, a nie ludzi, to sam cel pukania wydaje się pokrywać ze dzisiejszym – chodziło
o przekazanie informacji o swojej obecności. O anonsowaniu się w czasach starożytnych przed wejściem do uświęconej przestrzeni włoski rabin Umberto Cassuto
pisał: „Jest niestosownym wejść do królewskiego pałacu znienacka; dobre wychowanie nakazuje żeby wejście poprzedzone było zapowiedzią, a kapłan powinien być
ostrożnym, by nie wchodzić do sanktuarium zuchwale”7. Fragment ten sugeruje, że
rytuał pukania w obrzędzie religijnym powstał na wzór już wcześniej wypracowanych
zachowań międzyludzkich.
Początków istnienia narzędzia służącego niejako automatyzacji pukania – a więc
kołatki – można doszukiwać się w starożytnej Grecji. Używane współcześnie greckie
słowo roptro (Ρόπτρο), oznaczające ten właśnie przedmiot, jest również używane jako
nazwa starożytnego, nieistniejącego już dziś instrumentu wykorzystywanego w obrzędach korybantów8, często mylnie utożsamianego z tamburynem. W opisie Plutarcha czytamy, że „wydawał martwy, pusty, hałaśliwy dźwięk, jak połączenie ryku bestii
z grzmotem burzy”9. To straszliwe brzmienie było wykorzystywane również przez
Partów, którzy roptrem chcieli wzbudzić lęk wśród wrogów na polu walki10.
Jednak wracając do samego słowa roptro – jako określenie kołatki było ono już
używane przez klasyków. Możemy je znaleźć w tragedii Eurypidesa Ion, w wersie
1612, wypowiadane przez Kreuzę. W polskim tłumaczeniu Jerzego Łanowskiego
niestety nie pojawia się kołatka – została zastąpiona kijem wędrowca11 – natomiast
w angielskim przekładzie Roberta Pottera interesujący nas fragment nie odbiega od
oryginału i brzmi następująco:
These gates are lovely to my eyes, and the oracles of the god, which were hostile before. But now
I gladly cling to the handle of the door and address the gates12.

Innym dziełem, w którym w oryginale odnajdujemy słowo roptro, jest Historia
grecka Ksenofonta – księga 6, rozdział 4, część 37. Polski przekład przekształcił tym
7

„It is unseemly to enter the royal palace suddenly; propriety demands that the entry should be preceded by an announcement, and the priest should be careful not to go into the sanctuary irreverently” – U. Cassuto, A Commentary on the book of Exodus, transl. I. Abrahams, Jerusalem 1971, s. 383.
8 Ρόπτρο [w:] The Online Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon, red. M. Pantelia [on-line:] http://
stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=95358&context=lsj&action=from-search [09.12.2016].
9 „Rhoptra make a dead, hollow noise, like the bellowing of beast mixed with the sound of thunder”,
cyt. za: T. J. Mathiesen, Apollo’s Lyre: Greek Music and Music Theory in Antiquity and the Middle Ages,
Lincoln NE 1999, s. 174.
10 Por. ibidem, s. 173.
11 „Widzę z radością bramy i wyrocznię boga, których nienawidziłam. A teraz oburącz chwytam z radością
kij ten i żegnam te bramy” – Eurypides, Tragedie – Ijon, tłum. J. Łanowski, Warszawa 1967, s. 444.
12 Eurypides, Ion, tłum. R. Potter [on-line:] https://ebooks.adelaide.edu.au/e/euripides/ion/ [09.12.2016].
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razem antabę w zasuwę13 i ponownie angielskie tłumaczenie Carletona L. Brownsona
jest lepszym przykładem – tu trafnie użyte zostało słowo knocker, czyli kołatka:
Then, as soon as they had gone in, she closed the door and held fast to the knocker until her husband had been killed14.

Artykuł The Evolution of the Door-Knocker, opublikowany w 1918 roku w piśmie
„The Art World”, właśnie Grekom przypisuje stworzenie kołatki w kształcie znanego
nam prostego pierścienia umieszczanego na drzwiach. Jej powstanie miało być następstwem tradycji stawiania u wejścia co bogatszych domostw służących, by witali
gości. Aby zapobiec ucieczkom, niewolnicy przykuci byli do drzwi łańcuchem, do
którego przypięty był metalowy podłużny pręt służący do pukania, jeśli gość wyrażał
chęć wejścia do środka. Jednak jako że rzecz taka mogła łatwo stać się w rękach nieprzyjaznej osoby narzędziem niebezpiecznym, zastąpiona została pierścieniem, który
nie tylko służył do pukania, ale również spełniał funkcję uchwytu otwierającego odrzwia15. Rzeczywiście już w księdze I Odysei Homera możemy przeczytać: „[…] po
czym wyszła, drzwi srebrnym przyciągnęła pierścieniem, zasuwkę zasunęła, szarpnąwszy rzemieniem”16. Bezsprzecznie potwierdza to istnienie antab w opisanej wcześniej
formie w Grecji starszej niż ta, w której żyli wspomniani Eurypides czy Ksenofont.

Amulet
Tak jak Partowie odstraszali nieprzyjaciela dźwiękiem instrumentu, tak Grecy mieli
w zwyczaju odstraszanie zła od domostwa poprzez umieszczanie na drzwiach przedstawienia Meduzy17. Ten amulet chroniący mieszkańców uległ już w starożytności
syntezie z kołatką, czego przykładem może być znalezisko z Capui, opisane w dziele
Franza S. Meyera Handbuch der Ornamentik.
Mityczna kreatura siejąca postrach to nie jedyne stworzenie budzące grozę i respekt, włączone w poczet popularnych kształtów antab. Innym – dla odmiany całkiem realnym – jest lew. Najoczywistszym przykładem, poprzedzającym przedstawienia w kołatkach, mogą być rzeźbione lwice z bramy w Mykenach, pochodzące
13 „Kiedy spostrzegła, że bracia boją się wejść, oświadczyła, że zbudzi męża, jeśli mu nic nie uczynią,
a skoro ci doń weszli, drzwi zatrzasnęła i zasuwę przytrzymywała tak długo, aż mąż jej ducha wyzionął” – Ksenofont, Historia grecka [on-line:] http://biblioteka.kijowski.pl/antyk%20grecki/%20
ksenofont%20-%20historia%20grecka.pdf [09.12.2016].
14 Ksenofont, Hellenica, vol. 2: Books 5‒7, ed. C. L. Brownson, Cambridge 1921.
15 Należy w tym miejscu zaznaczyć, że artykuł ten jest jedynym znalezionym, który podaje taki rodowód kołatki w formie pierścienia, i nie jest poparty materiałem źródłowym. Nie zostały jednakże
znalezione żadne źródła wykluczające przedstawioną w artykule genezę.
16 Homer, Odyseja, tłum. L. Siemieński, Kraków 2007, s. 19.
17 Por. S. Bartlett, The Mythology Bible: The Definitive Guide to Legendary Tales, London 2009, s. 30.
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z około 1250 r. p.n.e., gdzie jako onieśmielające ucieleśnienie siły pełniły funkcję
strażników cytadeli. Brązowa kołatka pochodząca z drzwi domostwa wykorzystująca
lwi motyw została znaleziona przez amerykańskich archeologów w trakcie badań na
terenie starożytnego miasta Olint i datowana jest już na czwarty wiek p.n.e.18
Na terenie Środkowego Wschodu i północnej Afryki wielce rozpowszechnionym
amuletem ochronnym, wykorzystywanym również jako antaba, jest chamsa – w zależności od kontekstu zwana ręką Fatimy lub też ręką Miriam. Pomimo że symbol
ten nie tłumaczy się w równie oczywisty sposób co poprzednio wymienione formy
kołatek, miał tak samo jak one odpędzić od domu wszelkie nieszczęścia – chroniąc
przed „złym okiem” i zapewniając wszelkie błogosławieństwa19. Ciekawym faktem
jest, że w kulturach tego regionu popularny był również zwyczaj tworzenia kołatek
męskich i żeńskich – o różnym kształcie, a przede wszystkim różnym brzmieniu,
pozwalającym rozróżnić, z którym z domowników gość chce się widzieć. Był to efekt
obyczaju niepozwalającego kobiecie na otwieranie drzwi mężczyźnie. Kołatka żeńska
odznaczała się formą bardziej organiczną niż męska oraz delikatniejszym dźwiękiem.
Jako antaby stojące na straży spokoju domostwa można by interpretować również
gargulce, smoki oraz inne formy z zasady uznawane za przerażające czy onieśmielające. Odstraszając kształtem i wydając huk przy uderzeniu, były syntezą przyziemnej
funkcjonalności i symbolicznej ochrony.

Formy
Przenosząc się w czasy nam bliższe niż omawiana do tej pory historia starożytna, należy zaznaczyć, że choć antaby drzwiowe istniały już w antyku, to czasy ich popularyzacji przypadają na romanizm i gotyk, kiedy to przyjmują one coraz bardziej zróżnicowaną postać. Formy geometryczne typowe dla sztuki tego okresu były adaptowane
na potrzeby tworzenia kołatek, czego przykładem mogą być obiekty zaprezentowane
w książce Spanish decorative ironwork autorstwa Luisa Labarta, wykorzystujące motyw
rybich pęcherzy. Kształty te łączą się czasem z elementami zoomorficznymi czy też
postaciami ludzkimi. Wprowadzenie nowych wątków oczywiście nie oznaczało odejścia od starych. Nadal bardzo popularnym kształtem była lwia głowa z pierścieniem
w paszczy – choć różniąca się sposobem przedstawienia od omawianej wcześniej greckiej. W tym czasie zwierzę było upraszczane, jego grzywę zwykle rzeźbiono w nienaturalny, gwieździsty kształt, a kompozycję otaczano pierścieniem z liści i kiści winogron.

18 Por. I. K. Raubitschek, Isthmia VII: Metal Objects, 1952‒1989, New Jersey 1998, s. 132.
19 Por. R. Cuthbert, The Esoteric Codex: Amulets and Talismans, Raleigh 2015, s. 49.
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Pełen rozkwit kołatka osiągnęła natomiast w epoce renesansu20, przede wszystkim
na terenie Włoch. Antaby, określane w Italii mianem battiporta lub też picchiotto, bywały same w sobie niezwykłymi dziełami sztuki. Często prócz samego mechanizmu
służącego pukaniu posiadały obręcz na pochodnię21, zwiększającą funkcjonalność
obiektu. Prostsze przyjmowały kształty podobne jak w gotyku – a wśród przedstawianych zwierząt wyjątkową popularnością cieszył się na przykład delfin. Innym interesującym kształtem, bardzo powszechnym we Włoszech, Francji i Hiszpanii, była
kobieca dłoń dzierżąca jabłko lub kulę. Można domniemywać, że właśnie w Hiszpanii – będącej pod kulturowym wpływem Afryki Północnej – należałoby szukać jej
genezy, a forma ta mogłaby być zeuropeizowaną wersją ręki Fatimy. Z czasem antaby
stawały się coraz bardziej kunsztowne: niektóre były w stanie zawrzeć w sobie całe
tematy mitologiczne, jak na przykład kołatka z drugiej połowy XVI wieku, stworzona przez Alessandro Vittoria. Ten misterny obiekt z brązu przedstawia Neptuna
w sposób realistyczny, ukazując zarys muskulatury, pukle włosów i zarost, wspartego
na uskrzydlonych morskich wierzchowcach. Ich korpusy przechodzą w ogony splecione z roślinnym motywem, tworząc obramowanie rzymskiego boga, podczas gdy
całość spięta jest muszlą.
Wymienienie wszystkich możliwych form antab prawdopodobnie nie jest możliwe, gdyż jedynym ograniczeniem dla przyjmowanych przez nie kształtów była (i nadal
pozostaje) wyobraźnia twórców. Były one z zamiłowaniem adaptowane na potrzeby
kolejnych stylów charakteryzujących się bogatą ornamentyką, lubujących się w motywach geometrycznych, organicznych, zoomorficznych lub też mitologicznych.

Wizytówka domu
Obiektem mocno odróżniającym się od wcześniej wymienionych jest kołatka amerykańska w kształcie ananasa. Aby zrozumieć myśl kryjącą się za taką formą konieczne
jest przedstawienie historii tego owocu. Końcem XV wieku ananas został przedstawiony mieszkańcom Europy, po raz pierwszy przywieziony z Gwadelupy przez powracającą z Nowego Świata ekspedycję Krzysztofa Kolumba. Jednakże w związku
z koniecznością importu z Ameryki owoc ten był, naturalnie, dobrem luksusowym.
W późniejszym czasie wypracowana została umiejętność jego hodowli w warunkach
szklarnianych, jednak budowa takiego obiektu była niezwykle kosztowna i nadal
przysmak ten zarezerwowany był tylko dla bogatych sfer. Doskonałym przykładem
ilustrującym, z jakim bogactwem był związany jest namalowany w roku 1675 przez
Hendricka Danckertsa portret króla Karola II Stuarta, na którym jego ogrodnik John
20 Por. Thürklopfer …, s. 831.
21 Por. ibidem.
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Rose wręcza mu pierwszego ananasa wyhodowanego w angielskiej szklarni. Jeżeli
więc gospodarz częstował odwiedzających tym owocem, musiało to oznaczać, że dom
jest zamożny i bardzo gościnny. Ananas zaczął funkcjonować w architekturze Ameryki i Europy jako symbol wcześniej wymienionych cech już w XVIII wieku – na
początku głównie w bogatych miejscowościach portowych, biorących udział w handlu z Nowym Światem, by z czasem stać się elementem charakterystycznym dla
angielskich kolonii w Ameryce22.
Z tego krótkiego zarysu historii tłumaczącej pojawienie się ananasa na drzwiach
amerykańskich wnioskujemy, że antaba mogła być symbolem niekoniecznie mającym na celu zapewnienie domownikom ochrony, tak jak w przypadku lwów, Meduzy
czy chamsy. Jej forma mogła także w symboliczny sposób ukazywać, jakie wrażenie na odwiedzającym chcieli sprawiać domownicy. Wygląd antaby uwarunkowany
mógł być nie tylko, co oczywiste, stylem, w którym była tworzona, ale także usposobieniem gospodarza, jego zainteresowaniami, statusem społecznym i majątkowym.
Kołatka stała się więc łącznikiem miedzy odwiedzającym a mieszkańcami nie tylko za
sprawą samego pośrednictwa w pukaniu, ale także poprzez zawarte w niej informacje
o tym, czego można było spodziewać się we wnętrzu. Nawet w obrębie tego samego
wątku można odnaleźć przykłady bardzo od siebie różne, na podstawie których można by stworzyć zupełnie odmienne profile właściciela.
Sytuację tę świetnie ilustruje wcześniej wspominana Meduza. Przedstawienie
z dzielnicy Campo Marzio w Rzymie ukazuje młodą kobietę o delikatnych rysach
twarzy, z lekko niepokojącym spojrzeniem, ze splotami węży zgrabnie opadającymi
po bokach jej policzków. Subtelnie zaznaczone tekstury łusek i piór dodają kołatce
wartości artystycznej, tworząc rzeźbę elegancką i dekoracyjną. Dzieło to w swej spokojnej pochmurności nijak ma się do ładunku emocjonalnego antaby Emile-Antoine Bourdelle’a z 1925 roku. Rzeźba mająca aż 57 centymetrów23 wysokości wręcz
epatuje przemocą – choć twarz mitycznej kreatury jest spokojna, węże wiją się jakby
w szale ostatnich tchnień życia, walcząc z uściskiem Perseusza. Dramatyzmu scenie
dodaje rozedrgana faktura materiału. Obydwie kołatki są sporych rozmiarów, wykonane na wysokim poziomie rzeźbiarskim. Jednak temat Meduzy był wykorzystywany
nie tylko na potrzeby bogatych mecenasów sztuki: możemy znaleźć także – a właściwie przede wszystkim – tego rodzaju antaby wielkości kilku czy kilkunastu centymetrów, o mniejszej wartości artystycznej i finansowej. Decyzja gospodarza domu
o opatrzeniu drzwi wejściowych głową Meduzy mogła świadczyć o zainteresowaniu
22 Por. H. Levins, Social History of the Pineapple [on-line:] http://www.levins.com/pineapple.html
[09.12.2016].
23 Por. Medusa’s Head Doorknocker by Emile-Antoine Bourdelle [on-line:] https://www.artfund.org/
supporting-museums/art-weve-helped-buy/artwork/815/medusas-head-doorknocker-emile-antoine-bourdelle [09.12.2016].
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mitologią lub nawet samej chęci bycia postrzeganym jako osoba interesująca się mitologią, a także wzbudzania w ludziach emocji w skali od lekkiej powagi aż po lęk.
Osoby o zgoła innym usposobieniu spodziewalibyśmy się za drzwiami ze swojsko
wyglądającą kołatką z wizerunkiem konia z uwieszoną u szyi podkową na szczęście –
bez względu na kunsztowność wykonania i reprezentowaną tym majętność.
Il. 2. ul. Kanonicza 6

Il. 3. ul. Kanonicza 20

Il. 4. ul. św. Marka 24
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Na podobne zróżnicowanie możemy natknąć się również w Krakowie. Rozpoczynając porównania od form najprostszych, należałoby wejść w ulicę Kanoniczą. Tam,
pod numerem 6, widzimy dwa pierścienie w swojej prostocie podkreślające surowość
odrzwi. Dalej, na Kanoniczej 20, znajdujemy pojedynczą, delikatną kołatkę w kształcie owalu na ozdobnie wyciętej plakietce – całość odznacza się zdecydowaną lekkością.
Wśród form bazujących na samym pierścieniu na uwagę zasługują również antaby
z Domu pod Krzyżem, dodające bramie od strony ulicy świętego Marka ciężaru i powagi. Już na tych trzech ilustracjach widać różnice w charakterze i wkładzie finansowym w obiekt, co mogłoby stanowić fundament dla prób spekulacji na temat osób
zlecających ich wykonanie i czynników wpływających na podjęte przez nich decyzje.
Odchodząc od antab zgeometryzowanych na rzecz przedstawiających, powracamy na ulicę Kanoniczą, gdzie mamy do czynienia z dwoma typami lwów – na
drzwiach z numerem 9 widzimy dwie głowy o czarnym połysku, z groźnym spojrzeniem, rzeźbione w sposób dążący do realistycznego. Dużo mniej niepokojące są lwy
spod numeru 11 – złocone, odbiegające od werystycznych przedstawień, emanujące
uroczystym spokojem. Podobne emocje wywołuje piękna kołatka w postaci orła na
drzwiach Pałacu Czapskich.

Łącznik między światami
Przedstawiony do tej pory aspekt kołatki jako łącznika, dotyczył (choć w różnoraki
sposób) świata zewnętrznego – przestrzeni publicznej – i świata wewnątrz domu –
przestrzeni intymnej, prywatnej. Warto jednak zauważyć, że prawdopodobnie najsłynniejszy literacki opis dotyczący kołatki nie odnosił się do żadnej z uprzednio wymienionych funkcji, ukazując ten obiekt w zupełnie innym świetle – jako pośrednika
między tym, co materialne a tym co niematerialne:
W każdym razie faktem jest, że w kołatce u drzwi nie było niczego nadzwyczajnego, poza tym, że
była to bardzo duża kołatka. Jest również faktem, że Scrooge widywał ją w nocy i o poranku – cały
czas odkąd tutaj mieszkał. […] A teraz niech mi ktoś wyjaśni – jeśli potrafi – jak to się stało, że
obracając klucz w zamku, Scrooge ujrzał zamiast kołatki (choć nie uległa ona żadnej stopniowej
przemianie)… twarz Marleya. Tak, twarz Marleya. Nie pogrążała się ona w nieprzeniknionych
ciemnościach, tak jak inne przedmioty na dziedzińcu, lecz wydzielała posępną poświatę. Nie było
w niej gniewu czy srogości. Wpatrywała się w Scrooge’a jak zwykł nań patrzeć Marley – z upiornymi okularami nasuniętymi na upiorne czoło. Włosy widma dziwacznie falowały, jak gdyby pod
wpływem oddechu czy powiewu; i choć oczy były szeroko otwarte, ich spojrzenie było całkiem nieruchome. Wszystko to – oraz jej bladość – czyniło twarz straszną, choć zdawało się, że wrażenia tego
nie tłumaczy sama twarz i jej wyraz, lecz coś wobec niej zewnętrznego i będącego poza jej kontrolą.
I gdy Scrooge utkwił wzrok w owym zjawisku, ponownie ujrzał kołatkę24.

24 Ch. Dickens, Opowieść wigilijna, tłum. M. Filipczuk, Kraków 2003, ss. 12‒13.
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Fragment ten ukazuje nam kołatkę z punktu widzenia nie osoby odwiedzającej, a mieszkańca – człowieka oswojonego z jej wyglądem. Widok ten, będący dla
Scrooge’a wpisanym w rytuał codzienności, w opisanej sytuacji staje się momentem
przełomowym. Wybór właśnie kołatki na obiekt pierwszego kontaktu z zaświatami
wydaje się dodatkowo niezwykle trafny, wziąwszy pod uwagę, że podstawową formą
komunikacji z duchami była jedna z funkcji omawianego przedmiotu – pukanie25.
Patrząc w twarz zmarłego wspólnika, widząc obiekt dotąd mu nieznany, Scrooge
przyjmuje niejako postawę osoby odwiedzającej.
Transformacja kołatki w nieżyjącego Marleya jednocześnie naruszyła istniejącą
w drzwiach fizyczną granicę między światem zewnętrznym i, z założenia bezpiecznym, wnętrzem mieszkania. W dalszym fragmencie czytamy, że zamykając drzwi,
Scrooge obawiał się zobaczyć tył głowy, której twarz ujrzał, wchodząc do budynku,
traktując zmiany zaszłe w kołatce jako ostrzeżenie, że wszystko, co w swoim otoczeniu przyjmował dotychczas za niezmienne, mogło ulec przeobrażeniu. To zatarcie
bariery między rzeczywistością a sferą duchową wywołało w nim lęk, którego nie
doświadczał od dzieciństwa. Niepokój ten starał się interpretować zgodnie ze swym
skrajnie racjonalnym umysłem, uznając całą dotąd mu znaną przestrzeń domową
jako miejsce potencjalnego zagrożenia, podejmując środki ostrożności wymierzone
przeciw ewentualnym żywym i cielesnym intruzom, mogącym mu wyrządzić namacalną krzywdę. Tłumiona i faktycznie napawającą go przerażeniem była jednak perspektywa uwierzenia, że metamorfoza antaby nie jest zapowiedzią groźby wewnątrz
mieszkania, a symbolem nieuchronności rozliczenia się z własnym wnętrzem.
Innym interesującym przykładem traktującym kołatkę jako obiekt zmuszający
człowieka do głębszej refleksji na swój temat jest fragment pochodzący z powieści dla
dzieci Pierścień i róża autorstwa Williama Makepeace Thackeraya. Czarna Wróżka,
nie zostawszy wpuszczona do zamku przez opryskliwego, niemającego poszanowania
dla niej – ani dla kogokolwiek innego – odźwiernego Gburiosa, za karę przemieniła
go w kołatkę. Poprzez tę transfigurację wykreowała dla niego niejako fantastyczną
wersję jednoosobowego czyśćca, gdyż Gburioso nie został pozbawiony myśli i odczuwania. A zatem jako kawałek mosiądzu latem ogromnie się przegrzewał, zimą marzł,
każdy mógł bić nim o drzwi, a podczas ich malowania przez warstwę farby na twarzy
prawie się udusił. W tych pokutnych warunkach trwał przez ponad dwadzieścia lat,
dopóki Czarna Wróżka nie odczarowała go, by zapobiec kolejnemu małżeństwu jego
przebiegłej żony – hrabiny Gburioso – z królem Juliem. Choć opis Thackeraya wskazuje na okropne warunki życia w postaci kołatki, odźwierny po przemianie wydaje
się być niezmieniony, zachowując swój dość impertynencki charakter sprzed dwóch
dekad. Można przypuszczać, że zamiarem Czarnej Wróżki była jednak nie przemiana,
25 Spiritismus [w:] Meyers Großes Konversations-Lexikon, Vol. 18, Wien 1907, s. 755.
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a skazanie małżeństwa Gburiosów na dożywotnie znoszenie siebie nawzajem w niereformowalnej postaci. Mimo braku ostatecznego efektu skruchy czy jakiejkolwiek
pozytywnej metamorfozy po odbytej pokucie, kołatka spełnia tu podobne funkcje
jak u Dickensa: jest łącznikiem między światami – ożywionym i nieożywionym –
oraz katalizatorem autorefleksji.

Zakończenie
Pomimo swych względnie niewielkich rozmiarów kołatki mieszczą w sobie ogrom
symboliki, funkcji, odniesień do tradycji i trendów estetycznych. Sens ich istnienia
jest nierozerwalnie związany z architekturą, a forma zależna od rzeźbiarskiego kunsztu
i osobistych preferencji. W krajach wysokorozwiniętych pierwotne funkcje pełnione
przez antaby z czasem zostały wyparte przez substytuty reprezentujące myśl technologiczną, pozostawiając w większości pukanie kołatkami terenom biedniejszym.
Obecnie, w dobie elektronicznych dzwonków i wideodomofonów, kołatka umieszczana na drzwiach domostw obok istniejących równolegle współczesnych środków
komunikacji z mieszkańcami, spełnia głównie – jeśli nie jedynie – rolę estetyczną.
Strony internetowe oferują ogromny wybór kołatek, w kształtach od czerpiących
z historii aż po wręcz wulgarne i szokujące, pretendujące do miana zabawnych. Antaba jest dziś wizytówką domu; znajdując się w centrum drzwi wejściowych przyciąga
wzrok osoby stojącej przed nimi. Jako ornament jest elementem gry między wnętrzem a zewnętrzem domostwa, będąc uzupełnieniem wizerunku właściciela, tworzonego dla szerszej publiczności poprzez wygląd domu. Antaba współcześnie jest więc
odarta z podstawowej funkcji, która doprowadziła do jej powstania.
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Brunatne domy.
Miejsce kobiet w Trzeciej Rzeszy1

Dwudziestolecie międzywojenne w wielu krajach Europy jest czasem nacjonalizmu,
autorytaryzmu i dyktatur. W pokonanych w Wielkiej Wojnie Niemczech stanowi
okres zwątpienia i nadziei, upadku, ale i odbudowy – także potencjału militarnego.
Jest epoką, która wydała zbrodniarzy dochodzących do władzy na drodze demokratycznych wyborów. Kobiety, które niedawno uzyskały prawa wyborcze i większą kontrolę nad swoim losem, usiłowano w tym czasie wtłoczyć z powrotem w konserwatywny gorset rodem z przeszłości, odbierając im to, o co tak długo walczyły ich babcie
i matki. Niestety wiele Niemek czynnie wspierało dyktaturę, robiącą z nich samych
obywateli drugiej kategorii, łudząc się, iż partia nie odwróci się od swoich zagorzałych
zwolenniczek. W niniejszym artykule chciałabym przyjrzeć się, jak Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (NSDAP) – wraz ze swym wodzem, Adolfem
Hitlerem – zapatrywała się na rolę kobiet w Trzeciej Rzeszy oraz jak ten ideał niemieckiej kobiety, czy raczej matki i strażniczki domowego ogniska, musiał ulec zmianie po
zderzeniu z trudnościami ekonomicznymi oraz realiami światowego konfliktu.
W kulturze europejskiej od czasów starożytnych kobiety łączono ze sferą domową. To mężczyzna miał być tym, kto wychodzi na zewnątrz i aktywnie działa w swojej społeczności. Kobiety zasadniczo miały pozostawać ukryte wewnątrz domostw
i gospodarstw. Dom sam w sobie symbolizuje między innymi bezpieczeństwo, trwałość, schronienie, ale i rodzinne gniazdo, a wreszcie: sam ród. Jest to przestrzeń zorganizowana i uporządkowana, miejsce centralne. „W tradycji mistyków dom uważano
1

„Trzecia Rzesza” – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami Hitlera i NSDAP (Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników) – w latach 1933‒1945. „Brunatnym domem”
nazywano zaś siedzibę partii nazistowskiej, mieszczącą się w Monachium. Reżim hitlerowski nazywany jest „brunatną dyktaturą” od koloru mundurów oddziałów szturmowych – SA (Sturmabtailung), czyli bojówek NSDAP.
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za żeński aspekt Wszechświata […] lub za skarbnicę mądrości”2. Stanowił on też
wzorzec do opisu ciała człowieka, a ze względu na wszelkie otwory i wgłębienia jego
charakter był zdecydowanie kobiecy – drzwi oraz sień miały odwzorowywać narządy
rodne. W ludowych tradycjach utożsamienie budynku z ludzkim ciałem szło tak daleko, że w ramach przygotowań do porodu należało pootwierać wszelkie możliwe miejsca – drzwi, okna, szafy czy kufry – by dziecko mogło bez przeszkód przyjść na świat.
Tę samą zasadę otwierania stosowano również przy śmierci któregoś z domowników,
by dusza była w stanie bez problemu opuścić ziemski padół3. W czasach nowożytnych
dom stanowił – czy to w wioskach, czy w miastach – miejsce zamieszkania rodzinnej
wspólnoty, w którym naturalnie zaczynało się i kończyło ludzkie życie i w którym
wychowywano potomków. Doglądaniem dzieci oraz wszelkimi domowymi sprawami,
takimi jak przygotowywanie posiłków, pranie czy sprzątanie, tradycyjnie zajmowały
się natomiast kobiety. Przez długie lata za ideał uznawana była rodzina, w której matka
nie musiała parać się pracą zarobkową, ponieważ jej mąż był w stanie utrzymać ją samą
oraz ich dzieci. Taki konserwatywny płciowy podział prac i obowiązków był (i często
wciąż jest) reprodukowany w kolejnych pokoleniach, gdyż dzieci obserwują swoich
rodziców4. Ten sztywny system ról społecznych poczęły rozluźniać sufrażystki, które
od dziewiętnastego wieku walczyły o prawa wyborcze dla kobiet, zaś do ich większej
emancypacji i udziału w rynku pracy przyczyniła się także pierwsza wojna światowa.
Nie wszystkim jednak podobały się zachodzące w społeczeństwach Zachodu zmiany.
W 1933 roku Republika Weimarska przekształciła się w Trzecią Rzeszę – państwo
od początku pełne sprzeczności. Z jednej strony rząd stawiał na rozwój przemysłu,
inwestował w najnowsze technologie zbrojeniowe czy budowę autostrad, z drugiej
zaś w pewnych kwestiach wracano do zgoła romantycznych wyobrażeń czy wręcz
średniowiecznych stosunków, jak na przykład w sprawie dziedzicznych gospodarstw
rolnych oraz w przypadku prób silnego związania chłopów z ideałem „Krwi i Ziemi”.
Taki archaiczny wydźwięk miał też popularny slogan die drei K, czyli „trzy K” – Kinder, Küche, Kirche – w polskiej wersji znany pod postacią „kołyska, kuchnia, kościół”
lub, bardziej dosłownie, „dziecko, kuchnia, kościół”. Ta niemiecka sentencja pochodzi jeszcze z wieku dziewiętnastego, a przypisywana jest cesarzowi Wilhelmowi II5,
jednak prawdopodobnie ma znacznie starsze korzenie. Było to hasło na tyle uniwersalne oraz lubiane przez konserwatystów, że w latach międzywojennych głosiły je

2
3
4
5

W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1999, s. 69.
Por. P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 2007, ss. 88‒89.
Brak możliwości wyboru swojej drogi życiowej wielokrotnie prowadzi tak mężczyzn, jak i kobiety
do poczucia braku szczęścia; kobiety dodatkowo często czują się uwięzione w domu – por. H. Bradley, Płeć, tłum. E. Chomicka, Warszawa 2008, ss. 156‒158.
Por. Encyklopedia makatek [on-line:] http://wiano.eu/article/3079 [13.02.2017].
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pospołu i partia nazistowska, i katolicka Partia Centrum6. Ta szeroko znana maksyma w zwięzły sposób prezentuje najważniejsze punkty patriarchalnej wizji miejsca
i roli kobiet w społeczeństwie, zgodnie z którą powinny one pozostawać w domu
i zajmować się rodzeniem oraz wychowywaniem dzieci. Kościół miał je natomiast zapewne uczyć pokory i posłuszeństwa mężowi, według biblijnych słów świętego Pawła: „Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu” (Kol 3,18)7. W przypadku brunatnego reżimu kobiety powinny być oczywiście posłuszne przede wszystkim
partii i jej przywódcy, gdyż akurat w jednym punkcie poglądy wysoko postawionych
nazistów odbiegały od chrześcijańskiej normy – małżeństwo nie było potrzebne, aby
móc rodzić dzieci. Liczyło się po prostu dostarczanie nowych obywateli Niemiec –
kobiety były narzędziem rozrodu.
W wygłoszonym w 1934 roku przemówieniu Hitler stwierdził: „Odpowiednikiem odwagi mężczyzny na polu walki jest wieczne poświęcenie, ból i cierpienie kobiety. Każde dziecko, jakie kobieta
wydaje na świat, jest bitwą toczoną o przetrwanie jej narodu”8.

Problem dzietności Niemek był kwestią szeroko dyskutowaną w kręgach władzy.
Powód stanowił bezprecedensowy dla uprzemysłowionej Europy spadek liczby urodzeń w Niemczech w latach 1919‒1933: o ile w roku 1900 na ponad dwa miliony
urodzeń przypadało około miliona czterystu tysięcy zgonów, o tyle w roku 1932 na
niecały milion urodzeń było ponad siedemset tysięcy zgonów. Do tego załamania
przyczyniła się przede wszystkim porażka poniesiona w Wielkiej Wojnie oraz idące
za nią bieda, inflacja, bezrobocie i głód. Światowy kryzys końca lat dwudziestych
tylko pogłębił te problemy9. Nazistowskie państwo na różne sposoby starało się więc
zachęcać kobiety niemieckie do rodzenia jak największej liczby dzieci – prawdziwym ideałem była rodzina z czwórką pociech. Nazistowska propaganda była na tyle
6

7

8
9

P. Roland, Nazistki. Okrutne, wyrachowane, uległe, tłum. M. Sieduszewski, Warszawa 2016, s. 72.
Chociaż wydaje się, iż ideały chrześcijańskie były nie do pogodzenia z wizją Hitlera, należy pamiętać
o tym, że zdecydowana większość Niemców popierających brunatną dyktaturę była chrześcijanami – katolikami i protestantami – a przeważająca część niemieckich związków wyznaniowych nigdy
nie ośmieliła się wystąpić przeciwko polityce swego kraju. Co więcej, pierwszą międzynarodową
umową Trzeciej Rzeszy był konkordat z Watykanem, podpisany w lipcu 1933 roku – por. M. Kitchen, Trzecia Rzesza. Charyzma i wspólnota, tłum. L. Otrębski, Warszawa 2012, s. 98. Adolf Hitler
oficjalnie do końca życia należał do Kościoła katolickiego i nigdy nie został ekskomunikowany.
Pismo święte starego i nowego testamentu [on-line:] http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1394#P6
[13.02.2017]. Podobne idee żywe są po dziś dzień – w lutym 2017 roku w Zebrzydowicach koło
Kalwarii Zebrzydowskiej odbywały się warsztaty Geniusz kobiecości – posłuszna żona, na których
poruszano takie tematy jak: „posłuszeństwo a poddaństwo – cnota czy uzależnienie; - szacunek
względem mężczyzny - uznanie jego pozycji w rodzinie” [on-line:] https://www.facebook.com/
events/123339461413702/ [13.02.2017].
Ch. McNab, II Wojna Światowa. Trzecia Rzesza 1933‒1945. Fakty, liczby i dane statystyczne, tłum.
J. Szkudliński, Poznań 2011, s. 162.
Por. A. M. Sigmund, Seks w III Rzeszy, tłum. B. i D. Lulińscy, Warszawa 2015, s. 107.
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natrętna, że po Niemczech zaczął nawet krążyć dowcip: „Na rozkaz Führera ciąża
zostanie skrócona z dziewięciu do siedmiu miesięcy”10. Ku konsternacji nazistów
niewielu obywateli Trzeciej Rzeszy decydowało się jednak na promowany odgórnie
przez NSDAP model 2+4. Co więcej, także rodziny prominentnych narodowosocjalistycznych oficjeli niezwykle rzadko dostosowywały się do tego wzorca. Znaczącym
wyjątkiem była tu rodzina ministra propagandy i oświecenia publicznego Josepha
Goebbelsa, którego żona Magda urodziła siedmioro dzieci (najstarszy syn pochodził
z wcześniejszego związku przyszłej pani Goebbels), a wszystkim nadano imiona na
literę „H” na cześć Adolfa Hitlera11. Nawet osławiony „Czarny Zakon” SS – Schutzstaffel – nie przyczyniał się do poprawy sytuacji w kwestii urodzeń. Otóż „w 1939 r.
dzietność w rodzinach członków SS wynosiła przeciętnie tylko 1,1 potomka, czyli
znacznie mniej od średniej krajowej”12, która wynosiła 1,9, i to pomimo możliwości
uzyskania przez SS-manów jednodniowych urlopów prokreacyjnych13. Wódz SS Heinrich Himmler zachęcał swoich podwładnych także do zapładniania niezamężnych
kobiet o odpowiednich „aryjskich” walorach.
Oczywiście nakaz rozmnażania się dotyczył wyłącznie osób „czystych rasowo”,
gdyż ludziom o „niearyjskim” pochodzeniu, a także tym ze stwierdzonymi wadami
genetycznymi lub ułomnościami fizycznymi, utrudniano płodzenie potomków. I tutaj znowu wyjątkiem był Goebbels, który miał zdeformowaną prawą nogę. Nazistowska elita ulgowo traktowała swoich prominentnych przedstawicieli, tego szczęścia nie
mieli jednak przeciętni obywatele Niemiec, których pokaźna liczba została po prostu
wysterylizowana bez pytania o zgodę. Sterylizacje tego rodzaju odbywały się również
podczas wojny w obozach koncentracyjnych, gdzie zabiegowi poddawano między innymi Żydówki i Romki, ale w czasach pokoju dotyczyły przede wszystkim Niemców
chorych psychicznie, obciążonych dziedzicznie oraz tak zwanego „elementu aspołecznego”. Ta ostatnia kategoria dotyczyła między innymi notorycznych przestępców,
włóczęgów i żebraków, prostytutki, alkoholików, narkomanów i homoseksualistów.
Do 1939 r. wysterylizowano przymusowo około trzystu siedemdziesięciu tysięcy Niemców [i Niemek], w tym dwa tysiące za przestępstwa kryminalne, a jakby tego było mało, zabroniono im
zawierania małżeństw, bo nie mogliby dać Führerowi dziecka gotowego wykonać jego polecenia14.

10
11
12
13

Por. ibidem.
Por. P. Roland, op. cit., s. 175. Joseph Goebbels jednak zdradzał swoją żonę i wiedziała ona o tym.
M. Kitchen, op. cit., s. 290.
Por. A. Krzemiński, Seks pod okiem państwa, „Polityka. Pomocnik historyczny” 2013, nr 5: Trzecia
Rzesza 1933‒1945, s. 59.
14 M. Kitchen, op. cit., s. 128.
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Jak widać, w celu „odkażenia organizmu rasowego narodu” sterylizację stosowano
zgodnie nie tylko z wytycznymi medycyny eugenicznej, ale i kryteriami społecznymi.
Ubezpłodniono w ten sposób około jednego procenta niemieckich kobiet15.
Jednakowoż większość płodnych Niemek i Niemców próbowano zachęcić do
wydawania na świat potomków. Jedną z metod była wprowadzona już w czerwcu
1933 roku specjalna pożyczka dla małżeństw, zarezerwowana dla par zaakceptowanych rasowo. Był to nieoprocentowany kredyt wypłacany w formie talonów na meble i inne przedmioty gospodarstwa domowego. Wraz z narodzinami dziecka umarzano jedną czwartą zadłużenia, więc po wydaniu na świat czwórki dzieci rodzina nie
musiała już niczego spłacać.
Przyznanie kredytu uzależniono od tego, czy na przestrzeni minionych dwóch lat aryjska niemiecka
narzeczona przynajmniej przez sześć miesięcy pracowała i porzuciła pracę z chwilą zawarcia małżeństwa. Powinna się całkowicie poświęcić rodzinie i pozostawić swoje miejsce pracy mężczyźnie16.

Innymi słowy – żona miała pozostawać w domu. Co więcej, po urodzeniu trzeciego
dziecka wypłacano zasiłki rodzinne, a na dzieci obowiązywały rozmaite ulgi podatkowe. Ponadto przyszłe matki mogły liczyć na lepszy niż dotychczas poziom świadczeń
medycznych. W ramach tych udogodnień powołano do istnienia między innymi
szkoły macierzyństwa, z których usług do 1944 roku skorzystało pięć milionów kobiet, zaś do roku 1941 powstało dodatkowo piętnaście tysięcy ośrodków opieki nad
dzieckiem prowadzonych przez Akcję Pomocy dla Matki i Dziecka.
Kobiety ciężarne dostawały sześć tygodni pełnopłatnego urlopu przed porodem i po nim, co było
bezprecedensowym posunięciem w skali całego świata. Oferowano również bezpłatne wakacje dla
matek z dziećmi. Szczodre świadczenia przewidziane były dla matek niezamężnych, pod warunkiem
oczywiście, że pochodzenie rasowe dziecka było odpowiednie17.

Miejscem, w którym ciężarne kobiety mogły szukać pomocy, był też założony
w 1935 roku przez Himmlera ośrodek Lebensborn (‘źródło życia’). Oficjalnie miało
to być przede wszystkim miejsce dla promowania dzietności członków SS, ale w rzeczywistości do ośrodków przyjmowano w miarę możliwości wszelkie „czyste rasowo” zapłodnione kobiety z tak zwanych dobrych rodzin, zwłaszcza te niezamężne.
Lebensborn cieszył się dużą renomą, a jego mieszkanki zajmowały się co najwyżej
lekką pracą przystojącą kobietom, dużo wypoczywały, miały zapewnioną optymalna
dietę i szkolenie dla matek. Ośrodki Lebensborn były zakładane także na terytoriach

15 Por. ibidem, ss. 144‒145.
16 A. M. Sigmund, op. cit., s. 112.
17 M. Kitchen, op. cit., s. 181.
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okupowanych, a ich dodatkowym celem w czasie wojny stało się rabowanie „wartościowych rasowo” dzieci18.
Innym rodzajem zachęty do rozrodu było specjalne opodatkowanie nieżonatych
i bezdzietnych. Oprócz tego tylko rodziny z co najmniej trójką dzieci miały prawo
do darmowej szkoły, a czesne w placówkach oświatowych znacząco wzrosło w latach
trzydziestych19. Zakazano także rozwodów, chociaż istniała możliwość rozstania, gdy
któremuś z małżonków udowodniono bezpłodność.
Znacznie gorzej powodziło się jednak kobietom, które nie chciały podporządkowywać swojego życia płciowego rządowym dyrektywom. I tak aborcję uznano za
zbrodnię przeciwko sile życiowej narodu niemieckiego – groziła za nią kara wieloletniego więzienia lub pobyt w obozie koncentracyjnym, a w 1943 roku wprowadzono nawet możliwość zasądzenia kary śmierci dla kobiet łamiących ów zakaz. Zabieg
usunięcia ciąży był dopuszczalny tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak choroby genetyczne czy bezpośrednie zagrożenie dla życia ciężarnej kobiety. Mimo tak
restrykcyjnego prawa Niemki nadal poddawały się zabiegom. Liczbę nielegalnych
aborcji szacowano na osiemset tysięcy rocznie20. Zapewne mogłoby ich być mniej,
gdyby Niemki miały dostęp do antykoncepcji. Tutaj jednak znowu państwo stanęło
im na przeszkodzie, zamykając wszelkie ośrodki kontroli urodzeń. Edukacja seksualna w Trzeciej Rzeszy stanowiła temat tabu, a środki antykoncepcyjne potępiono – ich
produkcja i dystrybucja były karalne. W 1933 roku Hitler posunął się nawet do stwierdzenia: „Prowadzimy małą wojnę przeciwko kondomom”21. Ten konflikt z prezerwatywami zakończono jednak wraz z rozpoczęciem działań wojennych w 1939 roku.
Żołnierzom Wehrmachtu zaczęto wydawać miesięcznie dwanaście kondomów na
osobę i zobowiązywano do ich używania podczas stosunków. Podobnie zmieniło się
podejście władz do domów publicznych i prostytutek. Początkowo państwo zakazało
nierządu, likwidując już 1933 roku przybytki płatnej rozkoszy oraz aresztując pracownice tego sektora. Seks pozamałżeński i nieprowadzący do prokreacji postrzegano
bowiem jako potencjalny czynnik rozprzestrzeniania groźnych chorób oraz osłabianie zdrowej tkanki narodu. Domy publiczne okazały się jednak koniecznością podczas wojny – istniały po to, by utrzymać w ryzach miliony młodych mężczyzn. Już
we wrześniu 1939 roku „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało dekret o »ponownym utworzeniu burdeli i skoszarowaniu tam zarejestrowanych prostytutek«”22.

18
19
20
21
22
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Por. A. M. Sigmund, op cit., ss. 131‒136.
Por. M. Kitchen, op. cit., ss. 198, 204.
Por. A. M. Sigmund, op cit., ss. 125-126.
Ibidem, s. 233.
Ibidem, s. 232.
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Oczywiście oficerowie nie korzystali z tych samych przybytków, co ich podwładni.
Istniały nawet specjalne domy publiczne dla więźniów obozów koncentracyjnych23.
Niemki miały dbać o czystość aryjskiej rasy, nie mogły więc wchodzić w stosunki seksualne z „podludźmi”, takimi jak Żydzi czy Słowianie. Statuty norymberskie
z 1935 roku pozbawiły Żydów niemieckiego obywatelstwa i możliwości zawierania
związków małżeńskich z nie-Żydami24. Łamiący te zakazy narażali się na surowe kary,
ostracyzm i lincze. Słynący z fanatycznej nienawiści do Żydów Julius Streicher donosił na łamach swego pisma Der Sturmer, iż „wystarczy, by aryjska kobieta przespała
się tylko raz z Żydem, by jej krew została zatruta na zawsze”25.
Pronatalna polityka państwa nazistowskiego znajdowała szerokie odbicie w propagandzie. Na oficjalnych plakatach, na przykład tych promujących akcję Niemieckiej
Pomocy Zimowej – Winterhilfswerk, czy też na okładkach magazynów dla pań pokroju „NS-Frauen-Warte” przedstawiano blondwłose niemieckie matrony, oczywiście
otoczone wianuszkiem równie jasnowłosego potomstwa. Idealną wizję niemieckiej rodziny ukazywali również artyści w malarstwie olejnym. Jednym z nich był Wolfgand
Willrich, autor licznych portretów niemieckich żołnierzy, aryjskich kobiet i słynnego
obrazu niemieckiej rodziny z lat trzydziestych, na którym ojciec obejmujący ręką jedną córkę spogląda na swą żonę, która właśnie karmi piersią niemowlę, a przed nimi
znajduje się jeszcze dwójka dzieci, chłopiec i dziewczynka; wszyscy są blondynami.
Właśnie tego typu kompozycje występowały często w oficjalnej sztuce reżimu26. Kobieta zawsze była tutaj matką – rzeczywistą lub potencjalną. Do rasy panów apelowano także ze srebrnego ekranu – w tym celu powstał film Hura, jestem tatą27.
Kobieta nie stanowiła więc wartości samej w sobie, jako człowiek i osoba. W ogóle rysem charakterystycznym nazistowskich Niemiec było stawianie dobra wspólnoty
ponad dobro jednostki28. I tak niemiecka kobieta liczyła się tylko jako spełniająca
swoją powinność względem społeczeństwa matka – rodząca następne pokolenia wojowników Trzeciej Rzeszy oraz przyszłe rodzicielki, takie jak ona sama. Z pompą
i patosem celebrowano zatem ustanowiony niedługo przedtem Dzień Matki – święto
płodności i macierzyństwa29. Wręczano wówczas Honorowy Krzyż Niemieckiej Matki30 – odznaczenie nazywane w skrócie Mutterkreuz, Krzyżem Matki, a potocznie
23
24
25
26
27
28
29
30

Por. ibidem, s. 241.
Por. P. Fritzsche, Życie i śmierć w Trzeciej Rzeszy, tłum. T. Tesznar, Kraków 2010, s. 167.
Cyt. za: M. Kitchen, op. cit., s. 132.
Więcej informacji na temat nazistowskiej sztuki można znaleźć w: P. Krakowski, Sztuka Trzeciej
Rzeszy, Kraków 2002.
Por. M. Kitchen, op. cit., s. 239.
Pragnienie poczucia ducha wspólnoty narodowej (Volksgemeinschaft) i potrzeba przynależności były
tym, co pociągało wielu Niemców, zapewniając stronników NSDAP.
Por. ibidem, s. 182.
Ustanowione co prawda dość późno, bo dopiero w 1938 roku.
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„orderem króliczym”. Istniały trzy klasy odznaczenia – brązowa, srebrna i złota,
nadawane odpowiednio za czwórkę, szóstkę lub ósemkę dzieci. Na rewersie widniała
sentencja „Dziecko uszlachetnia matkę”31. Trudno o lepszy wyraz braku szacunku
nazistów do kobiet jako takich. Nie trzeba było zresztą być nazistą by mieć podobne
poglądy: „Jak ujął to wicekanclerz Franz von Papen32, »kobieta, która nie jest matką,
nie jest tak naprawdę kobietą«”33.
Rozbudowana polityka prorodzinna i pronatalna nie poskutkowała jednak zwiększeniem przyrostu naturalnego. W początkach dyktatury nazistowskiej poziom urodzeń rzeczywiście nieco wzrósł, ale było to raczej wynikiem lepszej sytuacji gospodarczej niż nachalnych apeli o rozmnażanie się. Realnym ideałem Niemców pozostawała
rodzina z dwójką dzieci, a rzeczywisty przyrost ludności w latach 1933‒1939 wyniósł
około dwóch milionów dwustu tysięcy ludzi, przy czym liczba nieślubnych dzieci
spadła zamiast wzrosnąć. Także Lebensborn nie spełnił pokładanych w nim nadziei34.
Antyfeminizm i pogarda względem kobiet są wyraźnie dostrzegalne w wypowiedziach nazistowskiej elity. Adolf Hitler stwierdził między innymi, że: „Mężczyzna
jest wszechświatem kobiety. Tylko od czasu do czasu myśli [ona] o czymś innym”35.
W przemówieniu do kobiecej sekcji NSDAP w 1934 mówił:
31
32
33
34
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Por. A. M. Sigmund, op. cit., ss. 114‒115.
Polityk i dyplomata związany z Partią Centrum; wicekanclerz Niemiec w latach 1933‒1934.
P. Roland, op. cit., s. 87.
Por. A. M. Sigmund, op. cit., ss. 148‒149.
Ibidem, s. 28.

Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych
Hasło „emancypacji kobiet” stworzyli żydowscy intelektualiści. Jeśli świat mężczyzny mieści się
w sferze państwa, a jego walka i siła służą społeczności, możemy powiedzieć, że świat kobiet jest
światem mniejszym. Światem kobiety jest bowiem jej mąż, rodzina, dzieci i dom36.

Wtórował mu Joseph Goebbels, który jednak próbował gładkimi słowami ukryć
lekceważenie względem żeńskiej części społeczeństwa. Podczas jednej ze swoich wczesnych przemów zauważył, że chociaż to mężczyźni tworzą historię, to do osiągnięcia
wieku męskiego wychowują ich kobiety – i że chociaż NSDAP trzyma te ostatnie
z dala od polityki, jest to podyktowane wyłącznie wielkim szacunkiem partii względem nich, gdyż różnią się one od mężczyzn i mają inną misję do spełnienia. Ich
miejscem jest rodzina, a najwyższym powołaniem – rodzenie dzieci, które gwarantują
nieśmiertelność narodu. To małżeństwo, rodzina i macierzyństwo są najważniejszymi
zadaniami Niemek37. Należy jednak pamiętać o tym, że brak szacunku względem
kobiet i ich dyskryminacja istniały ówcześnie we wszelkich warstwach społecznych,
zresztą nie tylko w Niemczech.
Idealne Niemki miały przeważającą część swego życia spędzać w zamkniętych
przestrzeniach domowych38, opiekując się dziećmi i gospodarstwem oraz przygotowując posiłki, zwłaszcza obiady dla mężów wracających z pracy. Były to zajęcia wymagające znacznego nakładu czasu i między innymi dlatego zniechęcano kobiety do
podejmowania pracy zarobkowej. Ważniejszym powodem była jednak walka z bezrobociem. Naziści uważali, że kobiety odbierają mężczyznom miejsca pracy – stąd
warunkiem otrzymania kredytu małżeńskiego była rezygnacja z pracy przez żonę39.
W latach trzydziestych oficjalnie piętnowano pracę zawodową Niemek, nazywając
ją „atakiem na godność kobiety”40. Kobiety jednak garnęły się do pracy z powodów
ekonomicznych, nawet jeśli nie mogły liczyć na równe płace. Oczywiście nie mogły
również oczekiwać zatrudnienia na wyższych stanowiskach. Mimo to liczba czynnych zawodowo Niemek stale rosła. Najwięcej ich pracowało w rolnictwie, wiele
z nich zatrudniano również jako urzędniczki.
Na przeciwległym krańcu drabiny społecznej kobiety z wykształceniem uniwersyteckim zmuszano do rezygnowania z pracy i tylko bardzo niewielką liczbę kobiet
przyjmowano na wyższe uczelnie. W 1933 r. było dwadzieścia tysięcy studentek,
36 Cyt. za: Ch. McNab, op. cit., s. 163.
37 Por. J. Moch, Women In Nazi Propaganda [on-line:] http://www.wou.edu/history/files/2015/08/
jonathanmoch2.pdf [15.02.2017].
38 Na takie zamknięcie w domu panie w wielu regionach Niemiec reagowały „poduszkowym wyglądaniem”, w wolnych chwilach bacznie obserwując życie miejskie z parapetu swych okien. Takie
zachowanie swojej matki opisywał np. Jürgen Stroop – odpowiedzialny za stłumienie powstania
w warszawskim getcie – K. Moczarski, Rozmowy z katem, Warszawa 1977, s. 32.
39 Po pewnym czasie zniesiono zresztą ten warunek ze względu na małe zainteresowanie pożyczką.
40 Por. A. M. Sigmund, op cit., s. 113.
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a do 1939 r. liczba ta spadła do pięciu tysięcy. Kobiet zamężnych pozbywano się ze
służby publicznej, nie wolno im było uprawiać zawodów prawniczych ani pracować
w charakterze lekarzy, nie mogły również piastować wyższych stanowisk w edukacji.
W 1936 r. zaprzestano powoływania kobiet na ławników, motywując to tym, że są
z natury „niezdolne do logicznego myślenia ani obiektywnego rozumowania”41.
Wraz z wybuchem wojny władze musiały się jednak pogodzić z tym, że potrzebują kobiecej pracy. Korzystał z niej sam Hitler, zatrudniając na stałe kilka sekretarek
oraz dietetyczkę42. W oficjalnej propagandzie zaś przestawiono się z przedstawień
matek z dziećmi na ukazywanie kobiet pracujących: czy to na roli – jak w przypadku wspomnianego już magazynu „NS-Frauen-Warte” – czy też jako sanitariuszki
i kucharki dbające o żołnierzy Wehrmachtu, znane z wojennych wydań pisma „Das
Deutsche Mädel”. W 1944 roku kobiety stanowiły ponad połowę zatrudnionych,
a duża część z nich podejmowała z konieczności pracę w przemyśle zbrojeniowym43.
Zaczęły pracować na stanowiskach do tej pory zarezerwowanych dla mężczyzn, zniesiono również niektóre ograniczenia, chociażby w dostępie do studiów medycznych;
wydłużył się także dzień pracy44. I tak front domowy miał wspierać front wojenny.
Jak widać, kolejny światowy konflikt także wpłynął pozytywnie na emancypację kobiet. Nie można również zapominać o tym, że setki tysięcy Niemek zatrudniono
w siłach zbrojnych narodowosocjalistycznego państwa. Kobiety działały nie tylko
w obronie przeciwlotniczej, ale i w siłach pomocniczych Wehrmachtu: Heer, Kriegsmarine, Luftwaffe45, a nawet SS. Ponad trzy i pół tysiąca z nich służyło, często na
własne życzenie, w obozach koncentracyjnych46.
Republika Weimarska bywała bardziej postępowa od swoich sąsiadów – Francji
i Szwajcarii – Niemki bowiem już od 1919 roku cieszyły się posiadaniem czynnego
i biernego prawa wyborczego. I chociaż reprezentacja kobiet w Reichstagu nie była
znacząca, to jednak większa niż na przykład w ówczesnej Wielkiej Brytanii. Jeszcze
w początkach 1933 roku, gdy już co prawda Hitler był kanclerzem, ale jeszcze nie
doszło do rządów monopartii, trzydziestu pięciu deputowanych płci żeńskiej zasiadało
w niemieckim parlamencie47. Naziści ukrócili te praktyki, ograniczając kobiece prawa

41 M. Kitchen, op. cit., ss. 182‒183.
42 O tym, jak wyglądało życie codzienne sekretarki wodza III Rzeszy, możemy się dowiedzieć
z opublikowanych wspomnień Traudl Junge – por. T. Junge, M. Müller, Z Hitlerem do końca,
tłum. B. i D. Lulińscy, Warszawa 2003.
43 Por. Ch. McNab, op. cit., s. 58.
44 Por. M. Kitchen, op. cit., ss. 183‒184.
45 Wehrmacht to całość nazistowskich sił zbrojnych; dzielił się na wojska lądowe, marynarkę wojenną
i lotnictwo.
46 Por. P. Roland, op. cit., s. 250.
47 Por. J. Stephenson, Women in Nazi Society, London, New York 2013, ss. 3‒4.
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polityczne. Kobieta zajmująca się polityką nie była przecież kobieca, nie spełniała się
w swojej biologicznie zdeterminowanej roli matki i opiekunki ogniska domowego.
Wszelkie emancypacyjne postulaty były odrzucane przez Führera, który potępił nie tylko prawo wyborcze kobiet48, ale nawet popularną w latach dwudziestych
modę na chłopczyce. Panie hołdujące temu ideałowi starały się ukrywać tak zwane
kobiece kształty – odpowiednim strojem maskowały wcięcie w talii, biust czy szerokie biodra, ale odsłaniały łydki. Spodnie nie były jeszcze wśród nich rozpowszechnione, powodzeniem cieszyły się jednak włosy ścięte dość krótko jak na obowiązujące
do tej pory standardy. Mimo lekkiego upodobnienia sylwetek do męskich kobiety
podkreślały urodę, stosując silny makijaż, do tej pory zarezerwowany głównie dla
aktorek i dam lekkich obyczajów. Nie ukrywały też upodobania do trunków oraz
palenia tytoniu, co również kłóciło się z nazistowskim ideałem. Prawdziwa narodowosocjalistyczna kobieta powinna się bowiem powstrzymywać od ulegania tej „zgniłej” modzie państw kapitalistycznych. Makijaż, farbowanie włosów, regulacja brwi,
malowanie paznokci – to wszystko było bardzo źle widziane przez Hitlera49. Jeśli zaś
chodzi o papierosy, to akurat naukowcy Trzeciej Rzeszy jako pierwsi odkryli szkodliwość palenia i związek tegoż z rakiem płuc. Do jakże nielicznych pozytywnych cech
reżimu należy zaliczyć to, iż państwo nazistowskie rzeczywiście starało się promować
wśród obywateli zdrowy sposób życia – odpoczynek na łonie przyrody, walkę z używkami i dbałość o rozwój fizyczny (także kobiet) – chociaż wynikało to z romantycznej
wizji, zakładającej, że ludzkość została zatruta przez nowoczesną cywilizację50.
Sport był tą działalnością, która była dostępna i mężczyznom i kobietom,
a zwłaszcza młodzieży. Od roku 1936 wszyscy młodzi Niemcy musieli być zrzeszeni
w Hitler-Jugend – Młodzieży Hitlera51. Żeńska sekcja tej organizacji funkcjonowała
pod nazwą Bund Deutscher Mädel – Związku Niemieckich Dziewcząt52. Członkinie BDM nie tylko zajmowały się gimnastyką, ale przede wszystkim były uczone
rozmaitych umiejętności przydatnych przyszłym paniom domu, takich jak gotowanie czy szycie, wysyłano je też do pomocy w domach rodzin wielodzietnych. Podczas
wojny służyły między innymi jako sanitariuszki. To właśnie do nich było skierowane
wspomniane już pismo „Das Deutsche Mädel”. Magazyn „NS-Frauen-Warte” zaś
48 Kobietom oficjalnie nie odebrano prawa wyborczego, ale i tak nie miało to już znaczenia, gdyż
Niemcy nie mogli liczyć na zorganizowanie wyborów.
49 Por. P. Roland, op. cit., s. 173.
50 Por. R. S. Rose, Krytyczny słownik mitów i symboli nazizmu, tłum. Z. Jakubowska, Warszawa 2006, s. 180.
51 Por. B. R. Lewis, Hitler-Jugend. W czasach wojny i pokoju 1933‒1945, tłum. G. Siwek, Warszawa
2008, s. 45.
52 Złośliwi twierdzili, że skrót BDM w istocie oznacza Bund Deutscher Matratzen – ‘Związek Niemieckich Materacy’ – lub Bald Deutsche Mutter – ‘Niebawem Niemieckie Matki’, ze względu na to,
iż wiele dziewcząt zachodziło w ciążę po pobytach na obozach lub wielkich imprezach masowych
z udziałem HJ – por. P. Fritzsche, op. cit., s. 141.
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wydawano z myślą o członkiniach NS-Frauenschaft, czyli kobiecego skrzydła NSDAP. Przywódczynią tej organizacji była Gertrud Scholtz-Klink (matka jedenaściorga dzieci z trzech związków małżeńskich), nosząca oficjalne miano Reichsfrauenführerin (Przywódczyni Kobiet Rzeszy), chociaż wykluczono ją z podejmowania decyzji
politycznych. Z pełnym przekonaniem wspierała oficjalną linię partii, głosząc: „Misją
kobiety zarówno w domu, jak i w pracy jest troska o potrzeby mężczyzny, od pierwszych
do ostatnich chwil jego życia”53. Scholtz-Klink odpowiadała między innymi za organizację szkół dla żon SS-manów, w których prowadzono specjalne – płatne – szkolenia:
Tematy zajęć obejmowały każdy aspekt życia domowego, począwszy od podstawowych umiejętności, takich jak prasowanie, dekorowanie wnętrz i ogrodnictwo, po przydatne rady dotyczące wywabiania plam z munduru męża czy prowadzenia rozmów towarzyskich na oficjalnych partyjnych
przyjęciach. Duży nacisk kładziono na opiekę nad dziećmi, jako że celem była przemiana dziewcząt
w obowiązkowe, pracowite panie domu i płodne matki […]54.

Wypada wspomnieć, iż codzienna egzystencja w przedwojennych Niemczech wymagała od przeciętnej gospodyni znacznie więcej wysiłku niż obecnie. Realia życia
były trudne, wzrost produkcji w latach trzydziestych zawdzięczano przede wszystkim wydłużeniu godzin pracy oraz większej eksploatacji kobiet, przy czym zarabiały
one znacznie gorzej od mężczyzn i były zatrudniane na najgorzej płatnych stanowiskach. Z zaopatrzeniem w żywność jeszcze przed wojną bywało nie najlepiej, niektóre produkty były bardzo drogie. Niewielu Niemców mogło pozwolić sobie na
jadanie mięsa częściej niż raz w tygodniu55. W celu pomocy biednym zachęcano
obywateli w okresie jesienno-zimowym do urządzania raz w miesiącu „niedziel jednogarnkowych” – Eintopfsonntag. Pieniądze zaoszczędzone na rezygnacji z bardziej
wystawnego obiadu miały być wpłacane na konto Niemieckiej Pomocy Zimowej.
Nierzadko na półkach sklepowych i w domach brakowało również niektórych towarów. Wynikało to między innymi z dążeń władzy do autarkii – samowystarczalności
gospodarczej. Obywateli Trzeciej Rzeszy nie było także w przeważającej mierze stać
na urządzenia AGD, chociaż w dwudziestoleciu międzywojennym sprzęty takie jak
odkurzacz, pralka i lodówka były już znane. Jedynym urządzeniem elektronicznym,
które dość powszechnie występowało w niemieckich domach – w 1939 roku posiadała je ponad połowa gospodarstw – było radio. „Odbiornik ludowy” VE301 był co
prawda tubą propagandową Goebbelsa, ale ludność bardzo lubiła z niego korzystać.
Najpopularniejszą audycją radiową był nadawany co drugą niedzielę Koncert życzeń –

53 Cyt. za: P. Roland, op. cit., s. 99.
54 Ibidem, s. 108.
55 Por. M. Kitchen, op. cit., s. 166.
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Wunschkonzert – który łączył żołnierzy na froncie z ich rodzinami w Niemczech.
Słuchanie radia zapewniało poczucie bycia wśród swoich56.
Państwo nazistowskie oczekiwało, iż Niemki będą wykazywały się „naturalnymi
kobiecymi wartościami” – że z pełnym poświęceniem będą się podporządkowywać
swoim mężom oraz nakazom partii i z oddaniem zaopiekują się potomstwem. Brunatne domy miały być miejscem, w którym kultywuje się niemieckie, konserwatywne wartości, dba o czystość krwi i rasy, oraz wychowuje kolejne pokolenia wojowniczych obrońców Vaterlandu bawiących się za młodu ołowianymi żołnierzykami.
Idea domu, osiadłego trybu życia, autochtoniczność była w Trzeciej Rzeszy związana
z pojęciem nordyckości, w opozycji do żydowskiego koczownictwa57. Niemcy inspirowali się bowiem słowami Tacyta, który w Germanii pisał o tym, że Germanie zawsze byli ludem odrębnym i czystym, nie mieszającym się z przybyszami, odwiecznie
osiadłym na swojej ziemi58.
Nie wszystkie jednak przedstawicielki płci pięknej poddawały się bez walki dyktatowi nazistów. Mało znanym faktem pozostaje protest berlińskich żon z 1943 roku,
w którym te domagały się uwolnienia swoich żydowskich mężów59 aresztowanych
przez Gestapo po klęsce stalingradzkiej. Co ciekawe, ich działania zakończyły się sukcesem60. Zdarzały się także kobiety niezależne, wyłamujące się ze stereotypu Matki-Niemki, ale bezpośrednio służące brunatnej dyktaturze. Należały do niech słynna reżyserka Triumfu woli – filmu o zjeździe NSDAP w Norymberdze – Leni Riefenstahl,
oraz wybitna pilotka Hanna Reitsch, oblatywaczka między innymi pierwszych niemieckich śmigłowców i samolotu rakietowego Messerschmitt Me 163 Komet, odznaczona
zresztą przez Hitlera Krzyżem Żelaznym61. Tak wybitnym postaciom Führer wybaczał
widać „zepsucie feministyczne”. Wreszcie także tysiące kobiet pracujących w przemyśle
zbrojeniowym i siłach pomocniczych wojsk lądowych czy lotnictwa nie przystają do
nazistowskiego ideału kobiety. Nawet najzagorzalsi fanatycy narodowego socjalizmu
skonfrontowani z wojenną rzeczywistością musieli pogodzić się z klęską swojej wizji.

56
57
58
59

Por. P. Fritzsche, op. cit., ss. 92‒97.
Por. R. S. Rose, op. cit., ss. 130‒131.
Por. J. Bartosz, Od mitu do zbrodni, Warszawa 2015, ss. 24 i n.
Do tej pory berlińscy Żydzi unikali wywózek do obozów koncentracyjnych ze względu na to, iż
w stolicy Niemiec znajdowały się międzynarodowe agencje prasowe – naziści nie chcieli, aby dotarły
do nich wieści o łapankach.
60 Por. P. Roland, op. cit., ss. 210‒213.
61 Wartą lektury pozycją jest autobiografia lotniczki – por. H. Reitsch, Latanie – moje życie, tłum.
A. Kossowska, Jelenia Góra 2007.
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Kurnik w wannie i inne osobliwości –
kulturowa przestrzeń nowohuckiego domu
(1950-1960)
Kulturowa przestrzeń nowohuckiego domu, której poświęcam niniejszą pracę, nie
zamyka się jedynie w czterech ścianach mieszkań najmłodszej z krakowskich dzielnic.
Konieczne jest jej rozszerzenie przede wszystkim o pokoje w hotelach robotniczych,
w których dzieciństwo spędziło pierwsze pokolenie mogące mówić o sobie „nowohucianie”. Stamtąd chciałabym przenieść się do bloków mieszkalnych, podwórek-ogrodów oraz poniżej tego wszystkiego, do schronów atomowych, które można potraktować jako – zarówno faktyczny, jak i symboliczny – fundament nowohuckich bloków.
Istotne było dla mnie uchwycenie wyglądu przestrzeni domowych Nowej Huty: nie
tylko rzeczywistego, ale także tego postulowanego, wyłaniającego się z propagandowych haseł oraz mrocznych legend, które zaczęły otaczać dzielnicę, ale chyba przede
wszystkim z wyobrażeń, które na temat domu tworzą jego mieszkańcy.
Podczas przygotowywania artykułu najważniejsze okazały się dla mnie materiały prasowe, przede wszystkim z „Głosu Nowej Huty” oraz „Budujemy Socjalizm”,
a także drukowane wspomnienia, reportaże, fotografie, filmy dokumentalne, a nawet
powieści i opowiadania (przede wszystkim Juliana Kawalca), z fragmentów których
starałam się pozbierać obraz tego, co w Nowej Hucie, przynajmniej do lat 60., nazywano domem.

Wstępne życie ludzi – hotele robotnicze
O nowohuckich mieszkaniach nie da się w moim przekonaniu pisać bez uwzględniania hoteli robotniczych, choćby dlatego, że dla bardzo wielu z przyjezdnych były one
pierwszą próbką miejskiego życia – w tłoku, braku własnego miejsca i ciągłym narażeniu na fizyczny kontakt z innymi. W środku tych obiektów znajdowały się ciasne
pokoje, gdzie zakwaterowanych było często nawet osiem osób. Każdy z mieszkańców
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dysponował niewielką ilością miejsca – właściwie niewiele większą niż własne łóżko.
W powieści Juliana Kawalca można odnaleźć krótki, raczej sentymentalny opis hotelowego pokoju, charakterystyczny dla tekstów literackich dotyczących pierwszych
lat budowy Nowej Huty:
Mieszkam w małym pokoju, w którym jest równiutka podłoga i cztery łóżka, po dwa ułożone piętrowo przy dwóch ścianach, i cztery szafki. […] Cieszę się łóżkiem jak całym domem, bo jest ono
żelazne, mocne i wygodne, a także przytulne. Śpi się w nim jak w dużych nieckach; dobrze się śpi,
przykrywam się dwoma kocami1.

W „Budujemy Socjalizm” można przeczytać szereg artykułów na temat sytuacji
w obiektach hotelowych. W jednym z tekstów Edward Cybułka uskarża się na brak
grzejników w pokojach (co miało niebagatelne znaczenie wobec faktu, że artykuł
ukazał się w numerze grudniowym), kluczy do pomieszczeń, wydawanej robotnikom
kawy oraz na źle zainstalowane instalacje elektryczne, przez które trudno było wyłączyć światło2. Winą za wszystko – zgodnie z retoryką przyjętą przez propagandową
gazetę – obciążeni zostali kwatermistrzowie3.
Pomimo tych niedogodności była to jednak w jakimś sensie przestrzeń domu,
a każdy nowy dom wymaga oswojenia. Hotele także trzeba było zagospodarować,
niezależnie od panujących w środku warunków. Mimo że większość mieszkańców
wracała tam jedynie na odpoczynek, nie mogło zabraknąć firanek w oknach i serwet
na stołach. Na ścianach zawieszane były zdjęcia aktorek i aktorów wycinane z gazet,
święte obrazy przyozdabiane sztucznymi kwiatami z papieru i pierza – co nadawało
wspólnej przestrzeni nieco więcej swojskości4. Zabiegi te pozwalały także na wyznaczenie swojego terytorium, określenie granic pomiędzy „ja” i innymi. Pośrodku
ogromnego placu budowy, na którym majaczyły dopiero niewyraźnie kształty przyszłej Nowej Huty, hotelowy pokój był czymś rzeczywistym, namacalnym. Rzeczywistość tę kształtowały najdrobniejsze przedmioty, takie jak „perkalikowe niebiesko-czerwone kwiaty firanek”5, a także:
[…] ze ściany kolorowy kotek pozszywany ze szmatek, wokół gołej żarówki bibułkowe ozdoby,
pocztówki przypięte pineskami jedna z klasztorem częstochowskim, druga z Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Serwetki, serwetki, serwetuszki. Mieszkanko w walce z czterema koszarowymi,
piętrowymi łóżkami6.
1
2
3
4
5
6
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J. Kawalec, Przepłyniesz rzekę…, Warszawa 1973, s. 14.
Por. E. Cybułka, Wciąż jeszcze za mało troski o sprawy bytowe robotników w hotelu w Czyżynach,
„Budujemy Socjalizm” 1950, nr 21, s. 3.
Por. M. Golonka-Czaja, Nowe miasto nowych ludzi. Mitologie nowohuckie, Kraków 2013, ss. 90‒91.
Por. R. Siemieńska, Nowe życie w nowym mieście, Warszawa 1969, s. 264.
S. Kozicki, Reporterskie sumienie [w:] Krajobraz ogni, red. S. Kozicki, Z. Stolarek, Warszawa 1971, s. 320.
Ibidem.
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Miejsce, które można określić jako „swoje”, jest warunkiem oswojenia przestrzeni7.
Gest zawieszania obrazków na ścianie, upinania firanek w hotelowym oknie, przestrzeni nieprzyjaznej, nieznanej, jest czymś porównywalnym do wbijania flagi na obcej ziemi, która od tej chwili staje się własna. Ta praktyka pozwala przybyszom zadomowić
się w krajobrazie pełnym wszechobecnego błota i jest zbliżona do gestu rysowania
konturów domu na gołej ziemi, która jest dopiero przygotowywana do zabudowy.
Brak intymności był prawdopodobnie najbardziej dotkliwym elementem, z jakim
musieli się zmagać nowohucianie. Zdzisław Olszewski na temat hotelu w Czyżynach
(blok Monopolu Tytoniowego) pisał, że „mieścił jakieś mrowisko ludzkie (ok. 2000,
mówiono, że nawet 3000 robotników). […] Byli to ludzie z różnych stron Polski.
Przeważnie wygnańcy: przedwojenni bandosi i komornicy”8.
W hotelach kobiety i mężczyźni kwaterowani byli zwykle oddzielnie. Obiektów
mieszanych było niewiele, dlatego też małżonków zmuszano do krótkich i raczej
mało intymnych wizyt: „Zestawienia są różne: mąż z żoną na jednym łóżku, a na
drugim matka z dwu i pół roczną córeczką: w innych pokojach znowu małżeństwo
plus dwie młode panienki lub małżeństwo i para kochanków”9.
Z drugiej strony jednak wymuszona bliskość towarzysząca pionierom w hotelach
robotniczych z całą pewnością przyczyniła się do zbudowania wspólnoty pośród grona ludzi przypadkowo ze sobą dobranych. Jak pisał Marian Maj:
Wszyscy oni mieszkają w jednym pokoju, zżyli się ze sobą, tworzą jedną zorganizowaną grupę ludzi.
Ot nie tak, jak na starej wsi w pojedynkę, ale razem, kolektywnie – do wspólnego celu10.

Pomijając nachalny dydaktyzm tekstu, trudno nie przyznać autorowi racji. Być może
więc etap zamieszkiwania (czy lepiej pomieszkiwania) w robotniczym hotelu należy
potraktować jako swoisty rytuał przejścia, konieczny do wejścia w krąg wspólnoty
mieszkańców Nowej Huty.

Człowiek osiadły
Oswojenie miejsca jest warunkiem zakorzenienia się w przestrzeni, obudowania małej ojczyzny, która została w jakiś sposób utracona11. Potrzeba własnego mieszkania
7

Por. M. Ujma, „Site”: miejsce, gdzie znajdują się ruiny [w:] Miejsce rzeczywiste. Miejsce wyobrażone.
Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury, red. M. Kitowska-Łysiak, E. Wolicka, Lublin
1999, ss. 182‒183.
8 Z. Olszewski, Dziennik lekarza [w:] Krajobraz ogni. Antologia reportaży o Nowej Hucie, red. S. Kozicki, Z. Stolarek, Warszawa 1971, s. 139.
9 Hotel żeński czy rodzinny?, „Głos Nowej Huty” 1957, nr 38, s. 4; zachowano pisownię oryginalną
10 M. Maj, Hotel-miasto, „Budujemy Socjalizm” 1951, nr 8, s. 3.
11 Por. A. Bagłajewski, Miasto-palimpsest [w:] Miejsce rzeczywiste. Miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury, red. M. Kitowska-Łysiak, E. Wolicka, Lublin 1999, s. 326.
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odnosi się więc nie tylko do chęci wygospodarowania sobie użytkowej przestrzeni
potrzebnej do funkcjonowania, ale także do budowania miejsca, któremu się ufa.
W tym wypadku los nowohuckich budowlańców spaja się bardzo wyraźnie z powojenną historią, naznaczoną wewnętrzną emigracją. Nowohucianie byli więc wygnańcami (bo przecież z domów wygnała ich bieda), którzy trafili na nową ziemię,
a budowanie bloków mieszkalnych urasta do rangi budowy Nowego Świata. Co ciekawe, nazwa „Nowy Świat” właśnie była jedną z zaproponowana dla dzielnicy, zanim
nadano jej oficjalnie nazwę Nowej Huty12.
W tym Nowym Świecie głośnym echem odbijały się informacje o dewastacji
mieszkań, wypuszczaniu wody z kaloryferów, rozbijaniu parkietów pod ogniska (za
to miały odpowiadać przede wszystkim rodziny romskie)13 czy zakładaniu kurników
w wannach. To ostanie miało być dziełem przybyszów ze wsi, którym najtrudniej było
zaaklimatyzować się w nowym mieście. Na łamach „Głosu Nowej Huty” czytamy:
Nowohucianie kochają zwierzęta. Nie. Oni lubią mieć zwierzęta. To nie to samo. Myślę, że z trudem byłoby mi wskazać choćby jedną zaaklimatyzowaną rodzinę robotniczą w Nowej Hucie, która
nie hodowałaby w mieszkaniu czegoś żywego. Oczywiście oprócz dzieci. Znam kilka rodzin posiadających ogromne, kilkupiętrowe klatki, w których żyje kilka gatunków gwiżdżących, śpiewających
i ćwierkających stworzeń. Geneza tego zjawiska chyba prosta – aktualnie dorosłe pokolenie mieszkańców Nowej Huty pochodzi w znakomitej większości ze wsi. Jeden z moich znajomych – chłop
z kieleckiego, po przyjściu z pracy chodzi po domu swojego mieszkania przy Placu Centralnym
na bosaka. „Trza dać nogom wytchnąć” – powiada i chwali się, że mu się kanarki pięknie lęgną14.

Co ciekawe, do informacji tych bardzo chętnie odwołują się nie tylko felietoniści czy
pisarze, ale także badacze dziejów Nowej Huty. Żadne źródła nie potwierdzają skali
tego zjawiska, a jak wskazuje Andrzej Chwalba, trzymanie zwierząt hodowlanych
w domach nie było obce także Krakowowi, ponieważ w ten sposób chroniono się
przed problemami z aprowizacją15. Nawet jeśli prawdą jest, że w nowohuckich mieszkaniach można było usłyszeć gdakanie kury, przyczyn tego zjawiska należy doszukiwać się raczej w sytuacji gospodarczej kraju, niż w nieumiejętności przystosowania
się do miejskiego stylu życia.
Zamienianie nowiutkich mieszkań w ruiny mogło być także próbą innego oswojenia przestrzeni. Jak pisze Stefan Papp, w ten sposób zamienia się „odhumanizowane”,
„bezduszne” blokowiska w coś własnego, w czym można odnaleźć ślady życia16. Niezależnie jednak od tego, ile prawdy nosiły w sobie informacje o zniszczeniach mienia, rozprzestrzenienie się tej nowohuckiej legendy sprawiło, że Kraków z łatwością
12
13
14
15
16
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Por. A. Chwalba, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1945‒1989, Kraków 2004, s. 227.
Por. M. Golonka-Czajkowska, op. cit., ss. 194‒204.
Nowohuckie osobliwości. Zoologia, „Głos Nowej Huty” 1959, nr 32, s. 6.
Por. A. Chwalba, op. cit., s. 231.
Por. S. Papp, Przestrzeń, Kraków 2002, s. 152.

Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych

uwierzył, iż u swojego boku ma dziką hordę, której znakiem charakterystycznym
stały się odtąd gumiaki i kufajka – koniecznie ubłocone.
Zarówno sama koncepcja urbanistyczna (duże przestrzenie pomiędzy budynkami
w pierwszym etapie zabudowy Nowej Huty17), jak i rozwój demograficzny nowej
dzielnicy sprzyjały rozszerzeniu tej przestrzeni przede wszystkim o podwórka-ogrody, które były zakładane pomiędzy budynkami, tworząc skoncentrowaną, intymną
przestrzeń. Można tambyło znaleźć ławki, trzepaki oraz sznury do wieszania prania,
a nawet rozstawiane szachownice. Już wczesną wiosną wystawiano przed drzwi krzesełka, które stawały się lokalnym centrum towarzyskim:
Opodal wprawdzie stoją ławki, ale ludziskom jakoś zręczniej jest usiąść na specjalnie przyniesionej
cegle czy kamieniu, oprzeć się plecami o własną chałupę. Mężczyźni palą papierosy, spluwają na
boki i sennie przyglądają się przechodzącym kociakom. Kobiety zaś te z gatunku „przy mężu” czasem w fartuchach a nawet w szlafrokach nierzadko i z chochlą albo tłuczkiem w garści rozgadają się
na temat tego kto z kim, a co z tego wynikło18.

Miejsca te stawały się naturalnym przedłużeniem zwykle ciasnych mieszkań, w których
kwaterowane były rodziny, a niekiedy także sublokatorzy. Zwyczajnym widokiem na
podwórkach były sznury z praniem. We wspomnieniach jednej z mieszkanek czytamy:
–Jutro mam takie wielkie pranie, gdzie ja je powieszę? Żeby na kilkanaście rodzin budować taką
małą pralnię. A klucz to nawet nie wiadomo, gdzie się podziewa. Przyjdzie wiosna to będę wywieszać wszystko co drobniejsze za okno. – Ależ mamusiu przecież to ordynarnie wygląda z ulicy– żachnęłam się. Istna wiocha! – Ja w mieszkaniu wilgoci nie potrzebuję i wieszać nie będę19.

Ten charakterystyczny element, z którym zresztą można spotkać się do dziś,
dowodzi zaufania do wspólnoty sąsiedzkiej oraz uregulowania stosunków między
mieszkańcami. W ten sposób miało realizować się pierwotne założenie architektoniczne głównego architekta Nowej Huty, Tadeusza Ptaszyckiego – tak zwane jednostki sąsiedzkie20. Ten rys krajobrazu wskazuje też, że przestrzeń nowohuckich domów
miała raczej charakter otwarty – bez grodzeń i przecinania przestrzeni. Warto pamiętać jednak o semantycznej zależności między leksemami „ogród” i „grodzić”, na którą
uwagę zwrócił Pavol Koprda21. Podwórka, będące naturalnym przedłużeniem mieszkań, były szczelnie otoczone kilkoma blokami – to właśnie mieszkańcy zyskiwali do
nich prawo dostępu, podczas gdy od strony ulicy ogród pozostawał niewidoczny.
17
18
19
20
21

Por. Nowa Huta, red. Ł. Klimek, Kraków 2013, s. 25.
Nowohuckie osobliwości, „Głos Nowej Huty”, 1959, nr 34, s. 6.
G. Jarecka, Tu spędziłam młodość, „Głos Nowej Huty”, 1959, nr 33, s. 6.
Por. Nowa Huta…s. 23.
Por. P. Koprda, „Ogród – miejsce ogrodzone” jako metoda twórcza [w:] Przestrzeń ogrodu przestrzeń
kultury, red G. Gazda, M. Gołąb, Kraków 2008, s. 355.
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Rzędy bloków, poprzetykane podwórkami i budynkami użyteczności publicznej,
na przykład przedszkolami lub pawilonami handlowymi, tworzyły dość zawiły układ
urbanistyczny, którego nie upraszczał fakt, że Nowa Huta została niemal pozbawiona
nazw ulic. W dodatku w pierwszych latach budowy także nazwy osiedli nie dawały
zbyt przejrzystej orientacji w terenie, ponieważ były oznaczane literami i liczbami,
począwszy od osiedli A-1 i A-0. Sytuację tę znakomicie oddają słowa Jerzego Jarzębskiego: „Z tej samej wszechwładzy rodzą się pomysły gigantycznych osiedli na
peryferiach, gromadzących dziesiątki tysięcy mieszkańców w rzędach jednakowych
bloków, wśród których błądzi bez ratunku każdy przybysz z zewnątrz”22.
Do osobliwości nowohuckich należy zaliczyć więc także kwestię określania swojego adresu. Do dzisiaj mieszkańcy Nowej Huty pytani o nazwę ulic wzruszają ramionami. Najprościej określić adres względem położenia wobec innego obiektu:
W zasadzie mało kto posługuje się nazwami ulic, nieco częściej nazwami osiedli. Ludzie między
sobą tak określają miejsce swojego zamieszkania: Koło Chełmka albo w tym bloku co Józek K.
zupełnie jak Górale w Zakopanem czy Rabce23.

Nie mniej istotną rolę niż zieleń w mieszkalnej zabudowie Nowej Huty odegrały światło i kolor: „światło, przestrzeń i barwa zwyciężyły na całej linii”24. W opowieściach o Nowej Hucie często pojawiają się opisy związane zarówno ze słońcem
wpadającym do mieszkań przez duże okna, jaki ze światłem elektrycznym, które rozświetlało bloki i ulice. Ważny dla budowania tej przestrzeni okazuje się także kolor.
Nowohuckie blokowiska zaczęły nabierać barw pod koniec lat 50., kiedy zaczęto je
tynkować, a ich barwność budziła mieszane uczucia. Rozświetlenie i pokolorowanie
przestrzeni przywodziły na myśl młodość i radość, a szerokie aleje dawały poczucie przejrzystości i jednocześnie antagonizowały Nową Hutę – „miasto bez sutener
i piwnic”25 – względem mieszczańskich kamienic Krakowa.
Jednak pod tą krainą wiecznej wiosny można znaleźć obraz znacznie bardziej
niepokojący. To schrony atomowe, którymi dosłownie naszpikowana jest Nowa
Huta (tylko na osiedlu Hutniczym znajduje się ich aż siedem)26. To obszar teoretycznie nieistotny dla przestrzeni domowej, jednak budzący niepokój na tyle silny,
że wart chociaż wspomnienia. Zejście do podziemi jest silnie obciążone kulturowo;
w tym wypadku wytwarza się aura poczucia zagrożenia przed trudnym do określenia
22 J. Jarzębski, Zniszczenie centrum [w:] Miejsce rzeczywiste. Miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią
miejsca w przestrzeni kultury, red. M. Kitowska-Łysiak, E. Wolicka, Lublin 1999, s. 409.
23 Nowohuckie osobliwości, „Głos Nowej Huty” 1959, nr 33, s. 6.
24 I. Kozielska, „Głos Nowej Huty” 1959, nr 25, ss. 6‒7.
25 Kierunek – Nowa Huta!, real. A. Munk [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=I4rqCv-8lm8
[07.02.2017].
26 Por. T. Mierzwa, Z. Semik, Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie, Kraków 2015, s. 33.
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wrogiem. Nowa Huta nie ma murów obronnych, które izolowałoby ją zarówno od
niebezpieczeństwa, jaki od świata, ale ma schrony, których funkcja jest właściwie
podobna. W ten sposób przestrzeń nowohuckich domów daje się wpisać w układ
wertykalny – począwszy od strzelistych budynków, poprzez usytuowane u ich stóp
podwórka-ogrody, aż do podziemnych zakamarków.

Szeleszcząca elegancja
Projekt pierwszych mieszkań zakładał – a jednocześnie wymuszał – zmiany w funkcjonowaniu społecznym, zgodnie z ideą mówiącą, że „mieszkanie jest swoistą miniaturą miasta: wielofunkcyjnym środowiskiem życia w prywatnym wymiarze jednostki, rodziny”27. Rodzina nowohucka miała zrezygnować z tradycyjnego modelu,
w którym kobieta zajmowała się jedynie gospodarstwem domowym, natomiast
mężczyzna utrzymaniem rodziny. Dlatego projekty pierwszych mieszkań zakładały
redukcję przestrzeni kuchennej oraz salonu, które nie były już potrzebne, skoro kobiety opuściły swoje dotychczasowe stanowiska pracy28.
Dwa pokoje z kuchnią, na które mogła liczyć przeciętna czteroosobowa rodzina,
nie zapewniały wystarczającej przestrzeni domownikom; nie dało się w nich wydzielić
osobnego pomieszczenia dla każdego członka rodziny, co w znacznym stopniu ograniczało prywatność. Pokoje zaczęły pełnić rozmaite funkcje, które trudno było ze sobą
pogodzić29. Dzieci umieszczane były zwykle w jednym pokoju, niezależnie od ich płci.
Natomiast sypialnia rodziców, salon i jadalnia były złączone w jedno. Należy jednak
podkreślić, że nie jest to cecha charakterystyczna mieszkań nowohuckich, a raczej blokowisk jako pewnego typu budownictwa, charakteryzującego się tendencją do kondensacji przestrzeni, na tle którego mieszkania nowohuckie wypadają i tak dość korzystnie
pod względem metrażu. Tam także bardzo ograniczone było zjawisko zagęszczania gospodarstw domowych, które po 1945 roku dotknęło krakowskie Śródmieście30.
Mieszkania pozwalały na znaczne zbliżenie się do siebie nie tylko domowników,
ale także sąsiadów. Cienkie (tak zwane kurtynowe) ściany sprawiają, że w blokach,
inaczej niż w kamienicach czy domach wolnostojących, można doskonale usłyszeć
wszystko, co dzieje się u sąsiada, począwszy od kłótni małżeńskich, kończąc na ilości
wizyt w toalecie. Aleksander Jędrzejczak w jednym ze swoich reportaży pisał: „W kręgu

27 S. Papp, op. cit., s. 151.
28 Por. M. Miezian, L. J. Sibila, Rewolucja czy kontynuacja [w:] Nowohucki design. Historia wnętrz i ich
twórcy w latach 1949–1959, red. L. J. Sibila, Kraków 2007, s. 9.
29 Por. S. Papp, op. cit., s. 152.
30 Por. B. Klich-Kluczewska, Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie (1945‒1989), Warszawa 2005, ss. 194‒198.
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znajomych i krewnych mieszkanie na szóstym nazywa się plotkarnią centralną”31.
Grażyna Jarecka tak wspomina swoją pierwszą noc w Nowej Hucie:
Gdzieś z czyjegoś mieszkania dobiegało gdakanie kury […]. Z braku żarówki w pokoju panowała
ciemność. Położyłam się na twarde posłanie. Stukot przejeżdżającego tramwaju, światła uliczne przenikające do pokoju, czyjeś pijackie wycie było ostatnimi łącznikiem ze światem. Westchnęłam nad
twardością parkietu i życia. To moja pierwsza noc w Nowej Hucie – przeleciało mi przez głowę32.

Podnoszący się poziom życia mieszkańców Nowej Huty miał naturalnie wpływ
na wygląd domostw. Luksusem był sklep meblarski uruchomiony na Osiedlu B-31,
pierwszy w Nowej Hucie i jeden z pierwszych w Krakowie33. Do prawdziwych rarytasów zaliczały się takie przedmioty, jak orzechowy pokój kombinowany z Kalwarii, gabinety, dywany w różnych wielkościach i gatunkach34. Meble pojedyncze
także były dostępne, ale królowały przede wszystkim całe zestawy meblowe, które
nieco później otrzymały nazwę meblościanek. Ograniczone możliwości nabycia nowego umeblowania sprawiały, że w nowohuckich mieszkaniach można było zobaczyć
sporo używanych mebli. Zachęcano do kupowania mebli w jednolitym stylu oraz
dekorowania pomieszczeń obrazami, które można było wymienić także na tańsze
reprodukcje znanych dzieł oferowane przez Desę35.
Wnętrza mieszkań były zunifikowane. Wiązało się to w dużym stopniu z założeniem, że przemysłowa produkcja elementów będzie zdolna odpowiedzieć na jednostkowe potrzeby mieszkańców36. Indywidualne postulaty musiały być wobec tego
sprowadzone do wspólnego mianownika po to, by dało się odpowiedzieć na wszystkie potrzeby domowników i to za pomocą jednego zmyślnego kredensu. Na takim
kredensie koniecznie musiało znaleźć się miejsce na kolorowe porcelanowe figurki,
najlepiej z fabryki w Chodzieży, które dobrze było umieścić na przeszklonych półkach – poradniki dotyczące urządzania mieszkań bardzo popularyzowały tego typu
dodatki. Każda prawdziwa pani domu musiała mieć także porcelanową zastawę do
kawy z Ćmielowa – komplet na dwanaście osób37, mimo że przeciętny stół w pokoju
dziennym mógł pomieścić wygodnie do czterech.
Mieszkanie zatem musiało być urządzone w określonych normach. I tak na przykład sanitariaty w łazience powinny być śnieżnobiałe, co miało wyrażać czystość.
Stąd też z niemałym zdziwieniem przyjęto całą serię różowych i żółtych pralek, które
31
32
33
34
35

A. Jędrzejczak, Mój miliard, Kraków 1971, s. 35.
G. Jarecka, Moje życie w Nowej Hucie. Tu spędziłam młodość, „Głos Nowej Huty” 1959, nr 32, s. 6.
Por. W salonie meblowym, „Głos Nowej Huty” 1959, nr 34, s. 7.
Por. Urządzamy mieszkania, „Głos Nowej Huty” 1960, nr 15, s. 7.
Por. I. Kozielska, O estetyce czyli jak chcielibyśmy urządzić nasze mieszkania, „Budujemy Socjalizm”
1957, nr 37, s. 3.
36 Por. I. Wisłocka, Dom i miasto jutra, Warszawa 1971, s. 151.
37 Por. Urządzamy nasze mieszkania, „Głos Nowej Huty” 1960, nr 5, s. 7.
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wypuściła Huta Lenina. Marzeniem każdej pani domu była natomiast pralka elektryczna z wyżymaczką, do zakupienia na raty; nie każda rodzina mogła także pozwolić sobie na lodówkę38.
W drugiej połowie lat 50. królowały ozdoby z Cepelii. Na stole musiał się znaleźć
obrus w duże kwiaty, do produkcji weszły też niedrogie rattanowe meble. Kolejnym
nieodzownym elementem były oczywiście szafy wnękowe w przedpokojach39. Z kolei w łazienkach poustawiano dla odmiany niewielkie wanny, uniemożliwiające położenie się40. W mieszkaniu nie mogło zabraknąć także kwiatów, które rosły w donicach, zarówno we wnętrzach, jak i na maleńkich balkonach; rozpowszechnione były
także sztuczne rośliny41. Ze względów ekonomicznych szybko zaczęto rezygnować
z drewna zastępowanego wszechobecnym plastikiem i wytworami drewnopodobnymi, które na długie lata zagościły w polskich domach42.
Rozkład pokoi wymuszał na mieszkańcach koncentrację życia w pokoju dziennym. Niewielka i często ślepa kuchnia była trudna w użytkowaniu, dodatkowy
pokój, jeśli w ogóle istniał, przeznaczano na sypialnię lub pokój dziecięcy. Jeszcze
w 1957 roku w poradach dotyczących urządzania mieszkań można wyczytać apel
o wstawianie oddzielnego łóżka dla dziecka43. Telewizor był jeszcze wówczas produktem luksusowym (w 1960 roku przypadał na co dziewięćdziesiątego mieszkańca44),
więc trudno powiedzieć, że wokół niego koncentrowało się życie rodzinne. Zdecydowanie chętniej słuchano natomiast radia: ogromną popularnością cieszyły się słuchowiska, na przykład Matysiakowie45. Do popularnych sprzętów elektrycznych można
zaliczyć mikroaparaty radiowe na tranzystorach – Szarotki oraz Eltry46.
Osobną kwestią były korytarze, które – za Bogdanowiczem – określę jako „uboczny
produkt urbanizacji”47. Ta część bloku okazywała się najbardziej problematyczna, bo
będąc wspólną, stawała się w rzeczywistości niczyją. Przypadki zniszczeń klatek schodowych były prawdopodobnie dosyć częste, a w każdym razie często piętnowane w prasie:
Brak światła w klatkach schodowych, nieczynne dzwonki elektryczne, powybijane szyby w oknach
piwnic i klatek schodowych, brudne ściany, miesiącami nie myte schody, nieczynne windy,

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Por. Rady dla gospodyń, „Głos Nowej Huty” 1959, nr 26, s. 7.
Por. Urządzamy nasze mieszkania, „Głos Nowej Huty” 1960, nr 14, s. 8.
Por. Oszczędność, „Budujemy Socjalizm” 1957, nr 17, s. 4.
Por. Między nami-– kobietami. Drogie czytelniczki!, „Budujemy Socjalizm” 1957 , nr 35, s. 4; I. Kozielska, O estetyce czyli jak chcielibyśmy urządzić nasze mieszkania, „Budujemy Socjalizm” 1957 , nr 37, s. 4.
Por. Urządzamy nasze mieszkania, „Głos Nowej Huty” 1960, nr 1, s. 9.
Por. I. Kozielska, O estetyce…, s. 3.
Por.1030 telewizorów, „Głos Nowej Huty” 1960,nr 13, s. 1.
Por. B. Drozdowski, Małe wielkie sprawy. Socjolog w Nowej Hucie, „Głos Nowej Huty” 1959, nr 3, s. 2.
Por. Świat w fotografii, „Głos Nowej Huty” 1960, nr 1, s. 12.
P. Bogdanowicz, Człowiek i przestrzeń, Warszawa1997, s. 175.
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niewywożone śmieci, odrapane tabliczki numeracyjne, nieczynne suszarnie, brak anten centralnych
na dachach, które są w dalszym ciągu strasznym widokiem potwornej gmatwaniny kijów…48.

O tym, jak przebiegało życie w nowohuckich blokach, informuje wiele reportaży,
w tym reportaż Jerzego Walawskiego Dzień jak co dzień. Dowiadujemy się z niego, że
mieszkania oferowały bardzo niewielką ilość rozrywek. Poza pracami gospodarczymi
lokatorzy mogli spędzać czas na czytaniu gazet, odwiedzaniu sąsiadów, słuchaniu radia czy wspólnym biesiadowaniu – „Czy to się często powtarza? Do 4 dni po każdej
wypłacie. Później to pożyczają na chleb”49. Książek na półkach było raczej niewiele50.
Niezbyt duża atrakcyjność wymarzonego mieszkania przyczyniła się więc do rozszerzenia jego przestrzeni o miejsca, które dostarczały wrażeń, jakich próżno szukać
za zamkniętymi drzwiami, iw których kwitło życie towarzyskie (bary czy skwery).
Nowohuckie mieszkania w omawianym przeze mnie okresie nie są więc w żaden
sposób ograniczone poprzez ściany budynków, na co w znacznym stopniu pozwolił
układ urbanistyczny całej dzielnicy. To mieszkania, w których zaciera się granica między prywatnym a publicznym, a mieszkańcy wykorzystują i przekształcają każdy fragment przestrzeni tak, by dać sobie jak najwięcej miejsca do funkcjonowania. Nieco
odcięta od Krakowa, bardzo skoncentrowana wewnątrz dzielnica-miasto pozwoliła na
wytworzenie pewnego rodzaju komuny, co ciekawi o tyle bardziej, że jedynym czynnikiem spajającym mieszkańców była sama Nowa Huta. Do stworzenia tej wspólnoty
ogromnie przyczyniły się legendarne hotele robotnicze, do których każdy z przyjezdnych wniósł swoje zwyczaje, tradycję oraz przedmioty wybrane do przeprowadzki ze
starego świata, by stać się zalążkiem nowego domu. Jeszcze na długo przed tym, jak
nowohucianie mogli zacząć zaopatrywać się w meble w sklepie przy osiedlu C i zanim
mogli rozpocząć przyozdabiane mieszkania bibelotami z Desy, to właśnie te przedmioty określały prywatną przestrzeń i pozwalały zakorzenić się w nowym miejscu.
Nowohuckie mieszkania, prawdopodobnie bardziej niż jakiekolwiek inne, zbudowane są z wielu pozornie nieprzystających do siebie elementów. W latach 1950‒1960
były więc bardzo nowoczesne – dzięki nowatorskim założeniom architektonicznym,
dostępowi do kanalizacji i elektryczności – i jednocześnie tradycyjne z uwagi na sposób dekorowania (ozdoby z Cepelii) czy podział na izby białą i czarną (w swoisty
sposób odtworzone we współczesnych wnętrzach). Były jednocześnie miejskie, choćby poprzez zagęszczenie ilości mieszkańców budynku, jaki wiejskie, dzięki otwartej
przestrzeni i wszechobecnej zieleni. Były jednocześnie jasne, kiedy światło słoneczne,
wpadające przez duże okna, rozświetlało kolorowe ściany, a w każdym mieszkaniu
48 Prezydium DRN pod rozwagę. O estetyczny wygląd naszej dzielnicy, „Głos Nowej Huty” 1958, nr 17, s. 3.
49 J. Walawski, Buzi Feluś! „Dzień jak co dzień” czyli odwiedziny dziennikarza w rodzinnych mieszkaniach, „Budujemy Socjalizm” 1957, nr 5, s. 3.
50 Por. ibidem.
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była elektryczność, ale także ciemne i mroczne, kiedy schodziło się do podziemnych
schronów lub kiedy chuligani powykręcali żarówki z korytarzy. Mieszkania te były
prywatne – strzeżone pod kluczem, pomniejszone do jednej, dwupokoleniowej rodziny – i jednocześnie wspólne, kiedy godzinami wysiadywało się z sąsiadami pod
blokiem. To właśnie ilość kontrastów zbudowała dzielnicę mieszkalną, która po dziś
zachowała swój unikatowy charakter.
Prezentowany przeze mnie szkic jest ledwie wstępem do badań nad kulturową
przestrzenią nowohuckiego domu. Ze względu na objętość pracy nie byłam w stanie
poruszyć wielu ważnych wątków, choćby kwestii zróżnicowania ekonomiczno-społecznego rodzin, mającego niebagatelny wpływ na przykład na sposób urządzenia
mieszkań. Pominęłam także celowo inne materiały źródłowe, takie jak akta sądowe,
korzystając właściwie tylko ze źródeł literackich, pamiętnikarskich i publicystycznych – po to, by możliwie jak najpełniej oddać to, co za Ewą Rewers mogę określić
jako „przestrzeń wyobrażoną”51.
Na przestrzeń tę złożyć się miały założenia urbanistyczne, zgodnie z którymi powstała Nowa Huta (miasto-ogród, jednostki sąsiedzkie), propaganda okresu stalinowskiego, ale przede wszystkim to, co do nowego domu wnieśli ze sobą jego przyszli
lokatorzy. Fakt, że Nowa Huta była budowana (w sposób jak najbardziej dosłowny)
przez swoich przyszłych mieszkańców, ma ogromne znaczenie dla nawiązywania prywatnej, intymnej, niełatwej, wymagającej zakorzenienia się i ogromnej cierpliwości,
ale jednocześnie bardzo trwałej relacji z miejscem, dzięki której Nowa Huta do dziś
cieszy się poczuciem odrębności, a nawet zabiega o autonomię52.
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Dominika Oleś
Politechnika Wrocławska

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
śląskich osiedli robotniczych

Dom jako miejsce, leży pośrodku ludzkiego życia,
w kulturach tradycyjnych jest symbolem środka, oznacza punkt wyjścia i początek1.
Barbara Firla

Wstęp
Niniejszy artykuł stanowi próbę określenia prawidłowego postępowania z dziedzictwem śląskich osiedli robotniczych w kontekście urbanistyczno-architektonicznym.
Celem pracy jest ukazanie unikatowości sześciu indywidualnych założeń. Analizie
poddano osiedla Ficinus i Kaufhaus w Rudzie Śląskiej, Borsig i Zandka w Zabrzu,
Nikiszowiec w Katowicach oraz Kolonia III w Knurowie. Przeprowadzono badania
bezpośrednie ‒ wizje lokalne, podczas których wykonano dokumentację fotograficzną, zwrócono uwagę na strukturę, charakter całych założeń oraz pojedynczych elementów, budujących nastrój osiedla. Ponadto opis układów urbanistycznych oparto
o ocenę zdjęć satelitarnych. Dokonano także przeglądu źródeł opisujących problematykę kolonii oraz planowane przedsięwzięcia.

Kontekst historyczno-kulturowy
Struktura konurbacji górnośląskiej jest skutkiem gwałtownego rozwoju oraz postępu
technicznego, który w przeciągu stu lat przemienił obszar o niskim stopniu urbanizacji w znaczący ośrodek przemysłowy. Krajobraz Górnego Śląska ukształtował się
na przełomie XIX i XX wieku poprzez rozrastanie miast i łączenie ich siatką komunikacyjną dróg i kolei. Osiedla robotnicze wznosili przedsiębiorcy dla pracowników
1

B. Firla, Śląskie miejsca, Katowice 2012, s. 43.
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zakładów. Najczęściej lokalizowane na obrzeżach miast przenikały się z powstającymi zakładami przemysłowymi. W obrębie kolonii starano się zapewnić podstawowe usługi, edukację oraz opiekę społeczną, co w szybkim tempie pozwoliło na wytworzenie społeczności lokalnych, tradycji, kultury i norm zachowań sąsiedzkich2,
a wyróżniający i indywidualny wygląd architektury oraz przestrzeni oddziałuje na
budowanie tożsamości osób zamieszkujących dany obszar.
Silny wpływ na charakterystyczną kulturę społeczną na Górnym Śląsku miały
także trzy główne czynniki: praca, religia oraz rodzina. Pracę fizyczną traktowano
jako naczelną wartość, która dla Ślązaków była podstawą uczciwego i godnego życia,
budowała poczucie własnej wartości oraz honoru. Ciężka praca ‒ szczególnie w hutnictwie i górnictwie ‒ była przyczyną wykształcenia się typowych dla Ślązaków cech,
między innymi spokoju, odwagi, opanowania, rzeczowości3. Religia oddziaływała
na ukształtowanie się zarówno modelu rodziny, jak i ideałów, obyczajowości, zachowań oraz sposobu bycia. Ściśle związany z tradycją robotniczą jest także kult świętej
Barbary, patronki górników, oraz świętego Floriana, patrona hutników. Model wielopokoleniowej, śląskiej rodziny oparty był na zbiorowości regionalno-zawodowej, na
którą wpływ miały uwarunkowania lokalne i przestrzenne, uprzemysłowienie oraz
praca wzmacniająca więzy rodzinne4.
Wizerunek domu śląskiego jako centrum życia tradycyjnej rodziny umocnił się
pod postacią charakterystycznego dla krajobrazu osiedli robotniczych ceglanego familoka z pomalowanymi na czerwono bądź zielono parapetami i futrynami okien. Wnętrza wypełniały wizerunki świętych, krzyże oraz kropielnice, świadczące o religijności
domowników. Nieodłącznym czynnikiem mającym wpływ na tożsamość kulturową
Ślązaków jest także kuchnia i tradycja kulinarna5. Obraz Górnego Śląska oraz jego
mieszkańców ugruntował się dzięki licznym przedstawieniom filmowym, artystycznym i literackim. Wśród nich wymienić można Tryptyk Śląski Kazimierza Kutza (Sól
ziemi czarnej, Perła w koronie, Paciorki jednego różańca) czy też dzieła działającej na
Nikiszowcu Grupy Janowskiej. Obecnie familok traktowany jest jako ikona regionu,
rozpoznawalna w dużej części Polski. Wykorzystywany jest dzięki temu we współczesnym wzornictwie jako produkt regionalny, służący promocji Górnego Śląska.

2
3
4
5

Por. A. Sulimowska-Ociepka, Kłopotliwe dziedzictwo ‒ historyczne osiedla robotnicze Górnego Śląska,
„Przegląd Kulturoznawczy” 2016, nr 1, ss. 60‒72.
Por. M. Błaszczak-Wacławik, Miejsce i rola regionalnej kultury w procesach życia społecznego zbiorowości Górnego Śląska do roku 1945 [w:] Górny Śląsk. Szczególny przypadek kulturowy, Warszawa 1990,
ss. 13‒14.
Por. ibidem, ss. 17‒18.
Por. W. Żarski, Językowo-kulturowy obraz Śląska i Ślązaków w przewodnikach turystycznych [w:] Śląskie pogranicza kultur, Wrocław 2013, s. 174.
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Degradacja osiedli robotniczych
W wyniku wieloletniego zaniedbania osiedla robotnicze często stają się niewygodnym
bagażem, obciążonym licznymi problemami ekonomiczno-społecznymi6. Wpływ na
degradację kolonii miało wiele czynników, wśród których wymienić można działania
powojenne oraz przemiany polityczno-gospodarcze lat 90. XX wieku. Wzrost przestępczości oraz zjawisk patologicznych możemy wiązać z zerwaniem ciągłości kulturowej, które na Górnym Śląsku jest skutkiem powojennej migracji, masowych wysiedleń
i wymiany ludności7. Restrukturyzacja przemysłu po transformacji systemowej w Polsce spotęgowała problemy mieszkańców kolonii robotniczych ‒ likwidacje zakładów
powodowały zwiększenie bezrobocia oraz powstawanie stref poprzemysłowych. Anna
Szewczenko określiła trzy podstawowe kategorie problemów z jakimi borykają się kolonie robotnicze: wandalizm, zjawisko wykluczenia społecznego, niski standard techniczny zabudowy i otoczenia budynków8. Trudna sytuacja ekonomiczna oraz niekorzystna
lokalizacja osiedli robotniczych w strukturze miasta mają także wpływ na wytworzenie
się wyodrębnionych stref, a wysoki stopień przestępczości i uzależnienia oraz dezorganizacja społeczna znajdują odzwierciedlenie w poziomie degradacji dzielnic9.

Analiza osiedli robotniczych
Osiedla robotnicze, chociaż najczęściej utożsamiane z ceglanymi familokami, przyjmują
różne formy ‒ zarówno architektoniczne, jak i urbanistyczne. Planowane indywidualnie na potrzeby poszczególnych zakładów stanowią obecnie unikatowe zespoły w tkance miast poprzemysłowych. Tworzą je proste, geometryczne układy ulic z budynkami
typu blokowego, wiejskiego bądź willowego10. Analizie urbanistyczno-architektonicznej poddano sześć kolonii robotniczych reprezentujących różne układy przestrzenne.
Dwa z nich ‒ Ficinus i Nikiszowiec ‒ chronione są wpisem do rejestru zabytków.
Ruda Śląska - osiedle Ficinus
Ficinus jest najstarszym zachowanym osiedlem robotniczym na terenie Górnego
Śląska zbudowanym w latach 1860‒1867 dla pracowników kopalni Gottessegen11.
6
7

Por. A. Sulimowska-Ociepka, op. cit., s. 61.
Por. J. Braun, Z badań nad zróżnicowaniem przestrzennym zjawiska przestępczości nieletnich w dwóch
miastach województwa katowickiego [w:] Górnośląskie Studia Socjologiczne, t. 7, Katowice 1969, s. 203.
8 Por. A. Szewczenko, Bezpieczeństwo a społeczności lokalne Problem bezpieczeństwa w starych robotniczych dzielnicach mieszkaniowych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2009, z. 48, s. 86.
9 Por. A. Sulimowska-Ociepka, op. cit., ss. 64‒65.
10 Por. ibidem, s. 62.
11 Por. Ł. Urbańczyk, Kolonia Ficinus w Rudzie Śląskiej jako przykład udanej rewitalizacji osiedla robotniczego, „Wiadomości konserwatorskie województwa śląskiego” 2014, nr 6: Dom ‒ zabytkowa
architektura mieszkalna, s. 66.
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Tworzy je szesnaście niewielkich, dwukondygnacyjnych domów ułożonych kalenicowo wzdłuż jednej drogi (il. 1). Zabudowę o charakterze wiejskim wzniesiono
z piaskowca na rzucie prostokąta (il. 2). Proste fasady dekorują jedynie ceglane opaski wokół otworów okiennych. Poszczególne domy mieściły w sobie cztery nieduże
mieszkania z przedsionkiem, kuchnią oraz niewielkim pokojem. Powierzchnia jednego lokalu mieszkalnego wynosiła 40 metrów kwadratowych. Pierwotnie za domami znajdowały się pola uprawne oraz budynki gospodarcze, w których mieszkańcy
hodowali zwierzynę. Zabudowę kolonii robotniczej wpisano do rejestru zabytków
w 1978 roku (A‒1231/78 z dn. 19.08.1978). Szkody górnicze, niewystarczające prace remontowe oraz późniejsze wyłączenie osiedla z użytkowania doprowadziły do
degradacji zabudowy. Wśród zniszczeń wymienić można między innymi spękanie
ścian, brak stolarki okiennej i drzwiowej, zmurszenie drewnianych elementów nośnych. W 1996 roku miasto rozpoczęło rewitalizację, dzięki czemu osiedle zaopatrzono w nową infrastrukturę techniczną. Dokonano sprzedaży poszczególnych nieruchomości wraz z warunkiem przeprowadzenia prac remontowych w ciągu pięciu
Il. 1. Schemat układu zabudowy
osiedla Ficinus w Rudzie Śląskiej
(oprac. Dominika Oleś)

Il. 2. Osiedle Ficinus przy ulicy
Pawła Kubiny w Rudzie Śląskiej
(fot. Dominika Oleś, grudzień
2016)
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lat12. Dzisiaj ulica przemieniona jest w dobrze funkcjonującą strefę usługowo-handlową, a zespół obiektów znalazł się na Szlaku Zabytków Techniki.
Zabrze - osiedle Borsig
Osiedle Borsig, wzniesione na zlecenie Alfreda Borsiga w latach 1863‒1871, jest największą i najstarszą kolonią robotniczą tego typu na obszarze województwa śląskiego.
Osiedle zbudowano dla pracowników koncernu Borsig Kokswerke A.G., w którego
skład wchodziły kopalnia, huta oraz koksownia. Obecnie zachowało się pięćdziesiąt
osiem z sześćdziesięciu sześciu domów13, które razem z częścią przeznaczoną dla kadry technicznej zajmowały powierzchnię 19 ha. Układ urbanistyczny założenia tworzy nieregularna część północna z obiektami użyteczności publicznej oraz regularna
część południowa z zabudową mieszkalną. Wysoki standard osiedla zapewniały podstawowe budynki usługowe i socjalne ‒ między innymi szkoła, przedszkole, poczta
Il. 3. Schemat układu zabudowy
osiedla Borsig w Zabrzu
(oprac. Dominika Oleś)

Il. 4. Familok i chlewik zabudowa osiedla Borsig przy
ulicy Pawła Kempki
(fot. Dominika Oleś, grudzień
2016)

12 Por. ibidem, s. 69.
13 Por. D. Walerjański, Zabrze ‒ krok po kroku, Bytom 2006, ss. 42‒43.
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i gabinet lekarski. Kompozycję strefy mieszkalnej opartej na układzie linijkowym
tworzy siatka opadających w kierunku rzeki Bytomki równoległych ulic, wzdłuż
których rozmieszczono w dziesięciu rzędach dwukondygnacyjne familoki (il. 3).
Budynki wzniesiono z cegły licowej na kamiennym fundamencie i pokryto dwuspadowym dachem. Ściany szczytowe zabudowy skierowano w kierunku północ‒
południe, pozwalając na ekspozycję dłuższych ścian w kierunku wschód‒zachód.
Wejścia zlokalizowano w ścianach szczytowych. Poprzecznie budynki podzielono
chlewikami, czyli niskimi budynkami pełniącymi funkcje gospodarcze (il. 4), zaś
puste przestrzenie między familokami zagospodarowano na przydomowe ogródki.
Pierwotnie ulice obsadzono jesionami, które ożywiały monotonny krajobraz zabudowy, jednak w wyniku modernizacji gospodarki wodno-ściekowej przeprowadzonej
w 2014 roku wybrukowano ulice oraz dokonano wycinki drzew, czego skutkiem jest
znaczna utrata walorów estetycznych osiedla14. W obrębie kolonii zaprojektowano
dwa typy familoków, mogących pomieścić osiem bądź dwanaście rodzin. Mniejsze
mieszkania składały się z kuchni i jednej izby, zaś większe z kuchni i dwóch pokoi ‒
w obu przypadkach wspólne toalety oraz punkt czerpania wody zlokalizowano na
klatce schodowej. Średnia powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosiła około 55 metrów kwadratowych.
Ruda Śląska - osiedle Kaufhaus
Pierwsze budynki kolonii Kaufhaus wzniesiono w 1870 roku dla pracowników Huty
Pokój. Struktura osiedla oparta była na części starszej, o szeregowym układzie, oraz
nowszej, powstałej po 1904 roku, stanowiącej samodzielny, reprezentacyjny układ.
W 1904 roku zbudowano secesyjny dom towarowy Kaufhaus, któremu kolonia zawdzięcza swoją nazwę. Ceglany budynek, wokół którego toczyło się życie mieszkańców, stanowi do dzisiaj dominantę założenia. W 1933 roku osiedle liczyło około
czterdziestu budynków15, jednak w latach osiemdziesiątych w wyniku decyzji o dokonaniu częściowej rozbiórki utraciło swój pierwotny charakter. Budynki mieszkalne
to typowe dwukondygnacyjne, ceglane familoki ze skromnym detalem architektonicznym. Zaprojektowane zostały w dwóch typach ‒ o większym oraz mniejszym
standardzie. Pierwszy mieścił na piętrze sześć niewielkich mieszkań dostępnych
z jednej klatki schodowej. Drugi typ posiadał dwie klatki schodowe obsługujące po
dwa mieszkania ‒ dzięki czemu na piętrze zlokalizowano cztery większe, składające
się z kuchni oraz dwóch pokoi. Na podwórzu znajdowały się sanitariaty i zaplecze
gospodarcze. Obecny układ osiedla tworzą pojedyncze obiekty rozmieszczone się
14 Por. A. Sulimowska-Ociepka, op. cit., ss. 66‒67.
15 Por. Lokalny plan działania dla osiedla Kaufhaus, Ruda Śląska 2011, s. 4 [on-line:] http://urbact.eu/
sites/default/files/lap_-_ruda_slaska_pl_-2.pdf [14.01.2017].
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szeregowo wzdłuż zakrzywionej ulicy (il. 5 i 6) oraz usytuowane linijkowo budynki
typu blokowego. Brak odpowiedniej opieki oraz zaniedbania remontowe doprowadziły do złej sytuacji dzielnicy, którą zasiedlano społecznością dysfunkcyjną16. Dzięki dofinansowaniom osiedle objęto licznymi programami rewitalizacyjnymi, wśród
których wyróżnić można Lokalny Plan Działania dla Osiedla Kaufhaus, Program Aktywności Lokalnej w Rudzie Śląskiej oraz Program Rewitalizacji Podwórek. Prace nad
pierwszą fazą rewitalizacji Kaufhausu zakończono w 2011 roku, czego efektem jest
nowa infrastruktura drogowa wraz z ogólnodostępnymi miejscami parkingowymi,
boiska oraz media. Działania sfinansowano z funduszy miejskich17. Osiedle chronione jest wpisem do gminnej ewidencji zabytków miasta Ruda Śląska18.
Il. 5. Schemat układu zabudowy
osiedla Kaufhaus w Rudzie
Śląskiej (oprac. Dominika Oleś)

Il. 6. Zabudowa osiedla Kaufhaus
przy ulicy Niedurnego
(fot. Dominika Oleś,
grudzień 2016)

16 Por. ibidem, s. 5.
17 Por. oficjalna strona Domu Towarowego Kaufhaus [on-line:] http://kaufhaus.pl/index.php/historia.html [15.01.2016].
18 Por. oficjalna strona Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Rudy [on-line:] http://www.mkzruda.pl/kaufhaus.htm [14.01.2017].
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Zabrze - osiedle Zandka
Osiedle Zandka ‒ kolonia Piaskowa w Zabrzu wzniesiono w latach 1900‒1922 jako
osiedle patronackie huty żelaza Donnersmarck. Miało ono stanowić wizytówkę spółki poprzez wysoki standard i piękno architektury. Kompozycję osiedla tworzy około
czterdziestu budynków mieszkalnych usytuowanych wzdłuż dzisiejszej ulicy Krakusa, będącej główną drogą i obsadzonej regularnie platanami19. Część południowo‒zachodnia kolonii rozszerza się i rozprasza względem osiowego układu w północno‒
wschodniej części (il. 7). Wśród zabudowy mieszkalnej znajdowały się nieistniejące
dzisiaj budynki gospodarcze. Niewykorzystane przestrzenie między domami z biegiem lat zapełniły się licznymi chaotycznie wznoszonymi przybudówkami, parkingami, obiektami garażowymi, które negatywnie wpłynęły na odbiór estetyczny osiedla.
Zabudowa mieszkalna miała podobne, symetryczne rzuty, w większości mieściło się
dwanaście lokali mieszkalnych ‒ po cztery na każdej kondygnacji. Lokale składały się
z dwóch pokoi oraz kuchni, toalety zaś były wspólne, zlokalizowane na półpiętrach.
Il. 7. Schemat układu zabudowy
osiedla Zandka w Zabrzu
(oprac. Dominika Oleś)

Il. 8. Willowa zabudowa osiedla
Zandka przy ulicy Franciszka
Siedleckiego (fot. Dominika
Oleś, grudzień 2016)

19 Por. D. Walerjański, op. cit., s. 38.
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W wyniku późniejszych przekształceń mieszkania podzielono na mniejsze20. Architekturę zabudowy urozmaicono dzięki różnorodnemu kształtowaniu elewacji i wielopołaciowych dachów. Zastosowano czerwoną oraz białą cegłę dekorowaną drewnianą
konstrukcją szkieletową. Część budynków dodatkowo otynkowano ‒ w całości lub
częściowo. Kompozycje fasad tworzą także ryzality, wykusze, lukarny i facjatki. Wnętrza doświetlają okna o różnych formach i rozmiarach. Osiedle robotnicze Zandka
nawiązuje do wyglądu dzielnic willowych dzięki układowi urbanistycznemu, dużej
ilości zieleni oraz kształtowaniu architektury (il. 8).
Katowice - osiedle Nikiszowiec
Osiedle Nikiszowiec wzniesiono w latach 1908‒1918 według projektu Georga
i Emila Zillmannów na zlecenie spółki Georg von Giesches Erben. Zabudowa ma
strukturę dziewięciu pierścieniowo zamkniętych kwartałów podkreślających prostą
siatkę ulic (il. 9). Cały układ tworzy zwartą kompozycję. Dominantę założenia stanowi neobarokowy kościół pod wezwaniem św. Anny. Bloki mieściły po około 165
mieszkań rozłożonych na trzech kondygnacjach; każda klatka obsługiwała 12 mieszkań, a typowy lokal miał powierzchnię około 63 metrów kwadratowych i mieścił dwa
pokoje z kuchnią. W sumie na terenie całego osiedla znajdowało się 1000 mieszkań.
Dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, takie jak chlewiki, komórki i piec do wypieku chleba, umieszczono w podwórzach21. Zabudowę wzniesiono z surowej cegły,
dzięki czemu całość jest spójna wizualnie (il. 10). Zróżnicowanie uzyskano dzięki
wyjątkowości zastosowanych detali odwołujących się w sposób uproszczony i zgeometryzowany do form średniowiecznych, barokowych oraz wzornictwa regionalnego. Detale te wyróżniają osiedle na tle pozostałych rozwiązań kolonii robotniczych.
Założenie posiada wpis do rejestru zabytków z numerem rejestrowym A/1239/78
z dn. 19.08.1978 roku. W 2010 roku rozpoczęto prace nad Zintegrowanym Programem Rewitalizacji Nikiszowca opartym o współpracę ze społecznością lokalną,
przedsiębiorcami, lokalnymi stowarzyszeniami oraz władzami miasta. Zadaniem
programu było przywrócenie osiedleńczych i inwestycyjnych walorów osiedla22. Dziś
można zobaczyć efekty tych działań ‒ Nikiszowiec jest jednym z atrakcyjniejszych
miejsc na Śląsku, a w 2011 roku osiedle uznano za pomnik historii23.
20 Por. J. Czarnecki, P. Maryńczuk, Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu, „Przegląd Budowlany” 2011, nr 4, s. 60.
21 Por. E. Gonda-Soroczyńska, Infrastruktura, układ urbanistyczny osiedla Nikiszowiec cudem architektury i pomnikiem historii, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2013, nr 3, s. 55.
22 Por. D. Milczyńska-Hajda, Programowanie rewitalizacji. Materiał dydaktyczny, 2012.
23 Por. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polski z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Katowice‒osiedle robotnicze Nikiszowiec” [on-line:] http://www.nid.pl/pl/
Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/Lista_miejsc/Katowice_Nikiszowiec_rozporządzenie.pdf [19.01.2017].
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Il. 9. Schemat układu
zabudowy osiedla Nikiszowiec
w Katowicach (oprac. Dominika
Oleś)

Il. 10. Arkady parter zabudowy
przy placu Wyzwolenia na
Nikiszowcu (fot. Dominika Oleś,
grudzień 2016)

Knurów - osiedle Kolonia III
Kolonię III w Knurowie zrealizowano w sąsiedztwie kopalni Knurów w latach 1909‒1914.
Jako pierwowzór posłużyły niezrealizowane plany osiedla autorstwa Karla Henriciego,
które zakładały budowę około 190 obiektów. Ostatecznie wzniesiono dziewięćdziesiąt
domów robotniczych, pięć urzędniczych oraz kilka obiektów towarzyszących24. Kompozycję założenia tworzy nieregularna sieć dróg dzieląca przestrzeń na mniejsze, różnorodne kwartały (il. 11). Pomimo prostoty układu zastosowano skróty perspektywiczne oraz
delikatne przesunięcia ulic, dzięki którym uniknięto monotonii, podkreślając przy tym
zmienność krajobrazu osiedla. Charakterystyczny jest także trakt przebiegający na osi północ‒południe, stanowiący rodzaj kręgosłupa struktury. Różnorodność wyrazu architektonicznego i układu zabudowy podkreśla indywidualne ukształtowanie poszczególnych
kwartałów. Wyróżnić można dwanaście typów domów z ogrodem o charakterze wiejskim
24 Por. J. Figaszewski, III Kolonia Robotnicza w Knurowie na tle ówczesnych osiedli patronackich, „Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej: Architektura, Wybrane problemy kształtowania przestrzeni
miejskich” 1996, z. 11.
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o różnej wielkości i strukturze, podkreślających układ dróg i akcentujących narożniki ulic.
Dwukondygnacyjne bryły wzbogacają ryzality i loggie, a wielospadowe dachy urozmaicono lukarnami. Całość założenia, pomimo pluralizmu form, tworzy spójny i jednolity
charakter dzięki użytym materiałom budowlanym oraz podobnej skali obiektów (il. 12).
Na obszarze osiedla znajdowało się 515 mieszkań o dwóch, trzech bądź czterech izbach.
Oprócz pokoi lokale posiadały własną kuchnię oraz spiżarnię. Do każdego mieszkania
należał ustęp zlokalizowany na półpiętrze bądź na werandzie gospodarczej25. Wewnątrz
kwartałów zorganizowano ogrody, a każdy z budynków posiadał wydzielony plac gospodarczy oraz dostęp do gołębnika, szamba i śmietnika26. Osiedle objęte jest strefą ochrony
konserwatorskiej27 oraz Programem opieki nad zabytkami28.
Il. 11. Schemat układu zabudowy
osiedla Kolonia III w Knurowie
(oprac. Dominika Oleś)

Il. 12. Zabudowa Kolonii
III w Knurówie przy ulicy
Antoniego Słoniny (fot.
Dominika Oleś, luty 2017)

25 Por. ibidem, s. 96.
26 Por. ibidem, s. 91.
27 Por. Urząd Miasta Knurów, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Knurów na lata 2010‒2013, s. 6
[on-line:] http://www.knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=17276&idmp=457&r=r [18.01.2017].
28 Por. Urząd Miasta Knurów, Program opieki nad zabytkami Gminy Knurów na lata 2013‒2017 [on-line:] http://www.knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=17468&idmp=456&r=r [18.01.2017].
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Podsumowanie - Ochrona osiedli robotniczych
W tabeli 1 (s. 220) dokonano zestawienia podstawowych parametrów osiedli robotniczych poddanych analizie ‒ uwzględniono datę realizacji założenia, liczbę wzniesionych budynków, ilość lokali mieszkalnych oraz typ usług towarzyszących. Na
przykładzie osiedli Ficinus, Borsig oraz Nikiszowiec zauważyć można, że z biegiem
czasu projektowano mieszkania o większych powierzchniach co miało bezpośrednie
przełożenie na poprawę jakości życia. Zapewnienie robotnikom podstawowych usług
stanowiło kontrast dla pogarszających się w XIX wieku warunków mieszkaniowych.
Tworzenie dobrych jakościowo osiedli, zaplanowanych przez architektów i urbanistów, stanowiło o rozwoju przedsiębiorców oraz miało na celu pozyskanie jak najlepiej wykwalifikowanej kadry pracowników.
Przedstawione powyżej przykłady osiedli robotniczych świadczą o różnorodności rozwiązań estetycznych, kompozycyjnych i funkcjonalnych, dzięki czemu można
mówić o ich unikatowości oraz wysokiej wartości dla dziedzictwa kulturowego. Należy jednak pamiętać, że część osiedli robotniczych stanowi przykład rozwiązań, do
których mieszkańcy przyzwyczaili się, traktując je jako typowe czy wręcz pospolite.
Fakt ten nie zwalnia lokalnych władz z obowiązku prawidłowego postępowania
z tymi dzielnicami, które architekturą świadczą o dawnej historii miejsca. Kolonie
robotnicze nie powinny być traktowane marginalnie, jako problematyczne zespoły
budynków, ale przede wszystkim jako miejsce zamieszkania licznych społeczności.
W innym przypadku nadal będą silnie wyizolowanymi strefami miast, tworząc swego
rodzaju getta, których problemy pogłębiają się.
W granicach Aglomeracji Górnośląskiej znajduje się około 250 osiedli robotniczych29. W tabeli 2 (ss. 220–221) dokonano zestawienia kolonii wpisanych do
rejestru zabytków30, zlokalizowanych na terenie Górnego Śląska – spis systematyzuje
chronione zespoły według daty powstania. Mnogość poprzemysłowych kompleksów mieszkalnych świadczy o dużej skali problemu, z jakim borykają się miasta na
Górnym Śląsku. Coraz częściej jednak osiedla chronione są także poprzez wpisy do
gminnej ewidencji zabytków czy też tworzenie stref konserwatorskich.
Badania nad poprzemysłowymi dzielnicami mieszkaniowymi prowadzone były
od początku lat dziewięćdziesiątych przez zespół Politechniki Śląskiej31. Dopiero dzisiaj, z perspektywy czasu, możemy powoli oceniać lokalne działania, mające na celu
29 Por. A. Sulimowska-Ociepka, op. cit., s. 63.
30 Por. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, województwo śląskie [on-line:]
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2030.09.2016/SLS-rej.pdf [05.01.2017].
31 Wśród wielu pracowników poruszających tematykę osiedli robotniczych wymienić można N. Juźwę,
K. Gasidło, M. Wenklara, H. Mercika, J. Figaszewskiego, A. Sulimowską-Ociepkę.
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poprawę sytuacji stref poprzemysłowych. Nikiszowiec oraz kolonia Ficinus stanowią
przykład prawidłowo przeprowadzonych rewitalizacji, które w obu przypadkach były
dobrze zaplanowanymi procesami. Istotna jest kompleksowość programów rewitalizacyjnych, które powinny uwzględniać szeroki kontekst ‒ nie tylko miejscowy, ale
przede wszystkim urbanistyczny, tak aby umożliwić scalenie często rozerwanej tkanki
miejskiej. Rozwiązanie problemów społecznych, ekonomicznych oraz estetycznych
wymaga odpowiedniego rozpoznania oraz wielobranżowej współpracy. Wykorzystanie tradycji, kultury oraz potencjału lokalnych społeczności (poprzez aktywizację
i partycypację) może stanowić dobry punkt wyjścia dla dalszych działań, mających
na celu długoterminowe budowanie wizerunku miejsca. Skupienie się wyłącznie na
poprawie jakości technicznej oraz estetycznej bez jednoczesnego rozwiązania pozostałych, podstawowych trudności jest niewystarczające. Niestety bardzo często brak
jakiegokolwiek postępowania wynika z mnogości problemów oraz braku funduszy
umożliwiających rozpoczęcie inwestycji i realizację planów.
Dawne zespoły robotnicze nie powinny pozostawać nieistotnymi plamami na mapie Górnego Śląska, a ich przyszłość w dużej mierze zależy od prawidłowego podejścia,
świadomości skali problemu oraz dobrze zaplanowanych działań. Rewitalizacja kolonii patronackich stanowi proces skomplikowany ze względu na liczne niekorzystne
czynniki, wśród których wymienić można lokalizację, stopień degradacji czy sytuację
ekonomiczną mieszkańców ‒ jest jednak szansą na poprawę warunków życia lokalnych społeczności oraz zachowanie świadectwa przemysłowej historii śląskich miast.
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Ficinus

Borsig

Kaufhaus

Ruda
Śląska

Zabrze

Ruda
Śląska

Zabrze

Katowice

Knurów

1

2

3

4

5

6

1909-1914 r.

1908-1918 r.

1900-1922 r.

1870 r.

1863-1871 r.

1860-1867 r.

Datowanie

66
58 istniejące

55m2 - 1 lub 2 pokoje, kuchnia

43 istniejące
9 kwartałów
90

2 pokoje, kuchnia
63m2 - 2 pokoje,
kuchnia
2, 3 lub 4 pokoje,
kuchnia, spiżarnia

ok. 40
23 istniejące

16 istniejące

40m2 - przedsionek,
pokój, kuchnia

2 pokoje, kuchnia

Liczba budynków

Typ mieszkań

515

ok. 1000

ok. 500

---

---

64 istniejące

Liczba mieszkań

Miasto

Ruda Śląska

Bytom

L.p.

1

2

Kolonia Zgorzelec

Ficinus

Nazwa osiedla

1897-1901 r.

1860-1867 r.

Datowanie

Numer rejestrowy
A-1231/78 19.08.1978
A/1553/94 28.02.1994

Kopalnia Węgla Kamiennego Błogosławieństwo Boże
(niem. Gottessegen)
Huta Hubertus
później huta Zygmunt

szkoła, apteka, dom kultury,
magiel, poczta

kościół, restauracja

---

dom handlowy

poczta, szkoła, przedszkole,
gabinet lekarski

pola uprawne

Usługi dodatkowe

Koncern

Tabela 2 - zestawienie osiedli robotniczych wpisanych do rejestru zabytków (stan na 31 grudnia 2016r., opracowanie własne)

Kolonia III

Nikiszowiec

Zandka

Nazwa osiedla

Miasto

L.p.

Tabela 1 - zestawienie parametrów osiedli robotniczych, opracowanie własne

Dominika Oleś

KWK Dębieńsko

Czerwionka-Leszczyny

Ruda Śląska

Chorzów

Ruda Śląska

Rybnik

Zabrze

Ruda Śląska

Katowice

Bytom

Katowice

Ruda Śląska

Bytom

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1908-1918 r.
1909-1911 r.
1920 r.

Carl Emanuel
os. Karmańskie

ul. Zabrzańska, Konstytucji, Stalmacha

1907-1912 r.

Nikiszowiec

Nowa Kolonia Robotnicza

1907-1910 r.

1906-1907 r.

ul. Styczyńskiego, Nowobytomska, Szafranka

Giszowiec

1905-1920 r.

1900-1929 r.

1900 r.

pocz. XXw.

pocz. XXw.

1899- 1916 r.

Datowanie

Ballestrema

KWK Rymer

Kolonia Staszica

Stary Chorzów

ul. Ks. Niedzieli

Nazwa osiedla

Miasto

L.p.

---

A/1359/85 10.06.1985

A/1574/95 10.11.1995

A/1230/78 19.08.1978

Kopalnia Węgla Kamiennego Giesche, obecnie
Kopalnia Węgla Kamiennego Wieczorek
---

A/1554/94 28.02.1994

A/1229/87 18.08.1978
1348/87 19.08.1978

Kopalnia Węgla Kamiennego Giesche, obecnie
Kopalnia Węgla Kamiennego Wieczorek
huta Julia

A/1334 21.05.1985

A/1435/91 05.09.1991

A/1409/90 07.08.1990

A/1518/93 30.04.1993

A/1200/72 20.12.1972

A/176/06 03.03.2006

A/1550/95 10.11.1995

Numer rejestrowy

Kopalnia Paulus-Hohenzollern
później Paweł

Kopalnia Węgla Kamiennego Castellengo

Kopalnia Węgla Kamiennego Rymer

Kopalnia von Bellestrema

---

---

Kopalnia Węgla Kamiennego Dębieńsko

Koncern

Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych
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