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Wstęp

Szanowni Czytelnicy!
Z prawdziwą przyjemnością i dumą przedstawiamy Państwu niniejszą książkę, wieloautorską monografię naukową, zatytułowaną Trickster i inne postaci ambiwalentne w najnowszej popkulturze. Jest ona owocem interdyscyplinarnych studiów,
prowadzonych przez pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
(w tym: Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji, Instytutu Filozofii, Instytutu
Religioznawstwa oraz Instytutu Nauk Politycznych). Cieszymy się, że udało nam się
zgromadzić w tomie artykuły analizujące tytułowe zagadnienie z różnych perspektyw
badawczych.
Postać trickstera (łotrzyka, przechery) stanowi jeden z najbardziej interesujących archetypów kulturowych. Niniejsza monografia analizuje wątki tricksterowskie
w najnowszej zachodniej popkulturze, skupiając się na filmach, serialach i powieściach. Ambiwalencja tytułowej postaci, jej niefrasobliwe podejście do norm rządzących danym uniwersum oraz immanentna złożoność tego typu bohaterów pozwala na
wprowadzanie przewrotnych i nieprzewidywalnych postaci, które często odgrywają
kluczową, acz niejednoznaczną rolę w danej fabule. W niniejszej publikacji analizujemy postać trickstera i jego różnorodne kreacje w interdyscyplinarnym ujęciu (łącząc
studia na pograniczu wielu dziedzin, między innymi kulturoznawstwa, religioznawstwa, literaturoznawstwa czy filmoznawstwa), co pozwala na nowatorskie ujęcie tematu i wpisuje się jednocześnie w tradycję badania mitologicznych wątków w dziełach kultury XX i XXI wieku. Różnorodne i wieloaspektowe perspektywy teoretyczne,
prezentowane w trakcie analizy konkretnych bohaterów w poszczególnych rozdziałach, zapewniają szerokie spektrum badawcze oraz pozwalają spojrzeć na tytułowe
zagadnienie w możliwie najszerszym kontekście.
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Najnowsza popkultura obfituje w intertekstualne nawiązania, intensywnie czerpiąc z kultur i mitologii całego świata. Wątki mityczne, proponowane przez twórców,
znajdują uznanie w oczach odbiorców, zaś śledzenie inspiracji i źródeł rzeczonych
nawiązań stanowi interesujące zagadnienie zarówno na gruncie czysto fanowskim, jak
i stricte akademickim. Naukowy namysł nad popkulturą już od lat wpisuje się w badawczy paradygmat, warto w tym miejscu przywołać choćby studia acafana Henry’ego
Jenkinsa nad fandomem Star Treka1. Chcemy kontynuować tę tradycję i połączyć studia nad mitem oraz badania nad popkulturą pod łotrzykowskim patronatem. W monografii zostaną przedstawione i zanalizowane postaci tricksterów, pojawiających się
w wybranych dziełach popkultury (m.in. trickster z amerykańskiego serialu Nie z tego
świata [Supernatural]), jak również zbadane zostaną mniej oczywiste postaci, których
niejasny czy ambiwalentny charakter pozwala jednak na przyporządkowanie ich do
łotrzykowej rodziny (rozdziały o Hanie Solo, Albusie Dumbledorze czy o bohaterach znanych z prozy Philipa Pullmana). Pojawią się także odwołania do najbardziej
archetypicznego przechery, czyli Lokiego znanego z mitologii nordyckiej (rozdział
o Odynie i Lokim jako o klasycznych nordyckich tricksterach). Takie zestawienie
różnych, mniej lub bardziej oczywistych postaci zapewni dogłębną analizę zarówno
cech charakterystycznych trickstera, jak i funkcji, jakie pełni on w danym uniwersum.
Monografię otwiera tekst Joanny Katarzyny Puchalskiej pod tytułem Szelmy Asgardu, który zapewnia wprowadzenie do dwóch arcyważnych tricksterowych postaci
w skandynawskiej mitologii: Lokiego oraz Odyna. Pojawiają się w nim także odniesienia do współczesnych reintepretacji postaci, jak na przykład cykl o Kłamcy pióra
Jakuba Ćwieka. Rozdział Here comes the trickster? Albus Dumbledore as the figure of
the trickster in the Harry Potter series autorstwa Anny Kuchty i Joanny Mality-Król
poświęcony jest bohaterowi znanemu z sagi o Harrym Potterze, dyrektorowi Szkoły
Magii i Czarodziejstwa, Albusowi Dumbledore’owi. Choć autorki nie uznają Dumbledore’a za klasycznego trickstera, to jednak interpretacja tej postaci w świetle łotrzykowskiego archetypu rzuca nowe światło tak na samą postać, jak i na fabułę całej
serii. Trzeci tekst niniejszej monografii nawiązuje do polskiej fantastyki i obraca się
w kręgu bohaterów stworzonych przez Annę Brzezińską. W rozdziale Plewy na wietrze. Kto pociąga za sznurki i kto krzyżuje plany w Sadze o zbóju Twardokęsku Anny
Brzezińskiej? Marta Błaszkowska analizuje przede wszystkim postać błazna imieniem Szydło (który jest de facto Złodziejem, jednym z bogów czczonych w Krainach
Wewnętrznego Morza), ukazując go na tle skomplikowanego metafizycznie uniwersum Brzezińskiej.

1

Zob. H. Jenkins, Star Trek rerun, reread, rewritten: Fan writing as textual poaching, „Critical Studies in
Media Communication” 1988, nr 5(2), ss. 85–107.
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Słynna saga George’a Lucasa stanowi przedmiot badań kolejnego tekstu. Magdalena Lisińska w tekście Dawno, dawno temu w odległej Galaktyce. Archetyp trickstera
w sadze Gwiezdnych wojen poszukuje tytułowej figury w obydwu trylogiach (filmy
IV–VI oraz prequele, to jest I–III), nawiązując także do najnowszej, VII części. Autorka
zauważa, że w tak zwanej „starej trylogii” najbardziej zbliżoną do trickstera postacią
jest przemytnik Han Solo. Natomiast nowa trylogia nie posiada bohatera tak mocno zbliżonego do łotrzykowskiego paradygmatu (jak Han) i przywołuje zdecydowanie mniej wątków mitologicznych i uniwersalnych motywów. Jar-Jar Binks, który
w oczach reżysera mógłby pretendować do posiadania trickterowego charakteru, nie
znalazł uznania w oczach fanów (ani jako trickster, ani jako postać sama w sobie).
Na mały ekran przenosi czytelników Renata Iwicka, która analizuje serial Nie z tego
świata, gdzie explicite występuje postać trickstera – choć, jak się okazuje, posiadająca
zaskakującą, archanielską tożsamość. Rozdział Play Your Roles! – Trickster as a Liminal
Character in Supernatural pokazuje, jak bardzo złożonym bohaterem jest trickster/
archanioł Gabriel, oraz że jego łotrzykowski rys jest wyraźnie widoczny także w pełnej
archanielskiej formie.
Katarzyna Kleczkowska sięga natomiast po dzieła Philipa Pullmana, poszukując
wątków tricksterskich w powieści dla dzieci Książę Karlstein oraz w uznanej trylogii
Mroczne materie. Tekst Philip Pullman’s trickster figures. The analysis of the characters of
Doctor Cadaverezzi from Count Karlstein and Lyra Silvertongue from His Dark Materials zestawia, jak głosi tytuł, dwie wyjątkowe postaci: doktora Cadaverezziego oraz
Lyrę Silvertongue, pokazuje różnice i podobieństwa między bohaterami oraz analizuje, w jaki sposób i dlaczego we współczesnej literaturze nawiązuje się do mitycznej
postaci trickstera.
Ostatni tekst niniejszej monografii, Cleverman – meandry australijskiej tożsamości
we współczesnej opowieści o dwóch braciach Katarzyny Bajki, sięga po mało znany australijski serial Cleverman, finansowany ze środków państwowych i ciekawe przedstawiający rdzenną mitologię. Nieco przewrotna superbohaterska narracja wprowadza
wątki do bólu współczesne, poruszając problemy związane z aktualnymi wydarzeniami życia społeczno-politycznego Australii oraz zagadnienie tożsamości i jej kryzysu.
Interesującym wydaje się fakt, że prawie wszyscy analizowani potencjalni
tricksterzy i postaci ambiwalentne to postaci męskie (wyjąwszy Lyrę Silvertongue
z Mrocznych materii Philipa Pullmana). To – chciałoby się powiedzieć – genderowe
zagadnienie zostało już podjęte na gruncie naukowym (analizuje je m. in. Deldon
Anne McNeely w pracy Mercury Rising: Women, Evil and the Trickster Gods2), niemniej wydaje się ono warte pogłębienia i prowadzenia dalszych badań, pozostawia
2

Zob. D. A. McNeely, Mercury Rising: Women, Evil and the Trickster Gods, Fisher King Press, Carmel,
CA 2011.
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także furtkę do kolejnych monografii, poświęconych archetypowi łotrzyka (a może
nawet: pani łotrzyk?).
W tym krótkim wstępie nie może oczywiście zabraknąć stosownych wyrazów
wdzięczności – chciałyśmy zatem podziękować wszystkim współautorkom niniejszej
monografii za owocną współpracę, jak również profesor Izabeli Trzcińskiej za wsparcie merytoryczne oraz za recenzję.
Życzymy pasjonującej lektury!
Anna Kuchta i Joanna Malita-Król

Joanna Katarzyna Puchalska

Szelmy Asgardu

Mitologia nordycka1 jest jedną z najbardziej znanych i szeroko wykorzystywanych
w światowej kulturze popularnej mitologii europejskich. Wiedza na temat wierzeń
wczesnośredniowiecznych Skandynawów zachowała się w przeważającej mierze dzięki pismom ich potomków, już chrześcijan. Uczeni Islandczycy, tacy jak Snorri Sturluson, autor Eddy młodszej prozaicznej, zapisywali znane sobie informacje o wierze
swych antenatów. Edda Snorriego, spisana w trzynastym wieku, była podręcznikiem
dla poetów – dzięki niej artyści mogli się zapoznać z bogatym dorobkiem wikińskich
metafor. Nieocenionym skarbem nordyckich opowieści o bogach i bohaterach pozostaje również trzynastowieczny, lecz odnaleziony dopiero w siedemnastym wieku,
rękopis tak zwanej Eddy starszej poetyckiej. Zawiera ona wiele pieśni, których rodowód
sięga czasów wikingów. W obu tych dziełach, a także w zachowanej poezji skaldów –
skandynawskich poetów – możemy odnaleźć całe historie lub skromne wzmianki
o Odynie i Lokim. O ile ta druga postać jest dość powszechnie kojarzona z archetypem trickstera, o tyle Odyna, jako naczelnego boga skandynawskiego panteonu, zwykle omija włączenie do kategorii mitologicznych przecher i szachrajów.
Archetyp2 trickstera należy do najszerzej rozpowszechnionych typów bohatera w mitologiach całego globu. Możemy go odnaleźć w tradycji starożytnej Grecji, wśród opowieści rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej czy Syberii, wśród
1

2

Mówiąc o mitologii nordyckiej/wczesnośredniowiecznej Skandynawii (oraz Islandii) mam na myśli
wierzenia przypisywane wikingom przed ich chrystianizacją. Epokę wikingów datuje się z grubsza na
wieki IX-XI.
Carl Gustav Jung mianem archetypów określał treści podświadomości zbiorowej – archaiczne reprezentacje uniwersalnych wartości – por. J. Jokisch, The One-eyed Trickster and his Names – Óðinn’s Trickster-Aspect as evident in Heiti, Sagas and Eddas, s. 6 [on-line:] https://www.academia.edu/12424620/
The_One-eyed_Trickster_and_his_Names_%C3%93%C3%B0inn_s_Trickster-Aspect_as_evident_
in_Heiti_Sagas_and_Eddas_B.A._Thesis_ [26.05.2016].

9

Joanna Katarzyna Puchalska

ludów Czarnej Afryki oraz w Japonii. Nawet nasz rodzimy i wcale nie tak odległy
czasowo ludowy katolicyzm przechował postać trickstera, który tym razem wcielił się
w głupawego diabła. Cóż więc wyznacza ów archetyp? Sam termin trickster pochodzi
z języka angielskiego i znaczy tyle co „oszust”. W literaturze polskojęzycznej możemy
zetknąć się z tłumaczeniami „oszust”, „przechera”, „głupiec”. W języku francuskim
postacie tego typu obdarzane są mianem decepteur – „zwodziciela” – zaś w języku
niemieckim noszą nazwę Gottlische Schelm – „boskich szelm”3. Jak już sama nazwa
wskazuje, trickster jest typem postaci, która działa wbrew ustalonemu porządkowi
rzeczy, zwodzi, oszukuje, ale i się wygłupia. Jednakże to tylko jedna ze stron tej pełnej
sprzeczności postaci. Trickster może bowiem pełnić funkcje bohatera kulturowego,
być wystawianym na cierpienia, posiadać także pewne właściwości zbawiciela lub
stwórcy świata. William Hynes wyróżnia sześć cech charakterystycznych trickstera:
1. Ambiguous and anomalous.
2. Deceiver and Trick-Player.
3. Shape-Shifter.
4. Situation-Invertor.
5. Messenger and Imitator of the Gods.
6. Sacred and Lewd Bricoleur4.
Opierając się na powyższych charakterystykach postaram się wykazać, że zarówno
Loki, jak i Odyn to postacie, które potrafią kpić i żartować, są wysoce ambiwalentne,
czyniąc dobro i zło, są poddawane torturom, wędrują między światami, a także mają
możliwość zmiany kształtu i same w sobie są „inne” – chociażby dwuznaczne płciowo.
Dobrze zatem wpisują się w archetyp trickstera, zaś ich przygody stanowią współcześnie inspirację dla licznych twórców popkultury5, o których wspomnę pod koniec
tego artykułu.
Najbardziej rozpoznawalnym przecherą wikingów jest Loki. Tak pisze o nim Leszek Słupecki: „Loki to najbardziej złożona postać w mitologii staroskandynawskiej,
istota demoniczna, podstępna, amoralna i zła, ale zarazem ambiwalentna i w dziwny
sposób dla odpowiedniego funkcjonowania świata niezbędna”6.
Loki, niesławny towarzysz bogów, sam w gruncie rzeczy bogiem nie był, choć
bywa zaliczany do Asów – jednej z dwóch gałęzi nordyckich bogów. Jego ojcem był
jednak olbrzym, choć matką mogła rzeczywiście być Asynja – tego typu związki były
wszakże zakazane w świecie wikińskich bogów7. To oczywiście czyni go odmiennym
3
4
5
6
7

A. Struzik, Trickster – definicje, stan badań, rekonesans, „Roczniki humanistyczne” 2013, t. LXI, z. 4, s. 242.
W. J. Hynes, Mapping the Characteristics of Mythic Tricksters: A Heuristic Guide [on-line:]
http://cathlenamartin.org/UF/LIT2120/HynesTrickster33-45.pdf [25.05.2016].
Bogowie nordyccy pojawiają się również w produkcjach pochodzących z krajów Azji Wschodniej.
L. P. Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków 2003, s. 214.
Ibidem, s. 215.
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od reszty mieszkańców Asgardu, głównej siedziby bóstw. Loki jest też rodzicem wielu potworów (między innymi olbrzymiego wilka Fenrira, który ma pożreć samego
Odyna, oraz Midgardsorma – gigantycznego węża, który pozbawi życia Thora), które
okażą się przeciwnikami bogów i ludzi w czasie końca świata. Sam Loki także wystąpi
wówczas przeciw bogom, zgodnie ze słowami Voluspy, stając za sterami złowieszczego
okrętu olbrzymów, Naglfara, zbudowanego z trupich paznokci8.
Niemniej jednak to właśnie Lokiemu bogowie zawdzięczają swoje największe
skarby, do których należy niechybiająca celu włócznia Odyna Gungnir, mocarny,
powracający do ręki pana po rzucie młot Thora Mjollnir, pojemny, a jednocześnie
składany do formy mieszczącej się w sakwie, okręt Skidbladnir, wierzchowy latający
złoty odyniec Gullinbursti Freya czy złoty naramiennik Draupnir, który co dziewięć
nocy rodził osiem sobie podobnych precjozów. Wszystkie te dobra zostały wykonane
przez karły, które zostały namówione do pracy przez Lokiego. Trzy z nich powstały
zresztą na skutek zakładu. Otóż Loki dał w zastaw własną głowę, twierdząc, że żaden
rzemieślnik nie wykona wspanialszych przedmiotów niż Skidbladnir, Gungnir i złote,
lecz rosnące jak żywe, włosy. Chociaż przegrał, dzięki własnej wymowie ocalił życie,
za to stracił język i zaszyto mu usta. A wyprawa do świata karłów była sposobem na
wyjście z kłopotów, które sam sobie zgotował – dla żartu ściął bowiem piękne włosy
bogini Sif, żony samego Thora. Do karłów udał się zatem, by ocalić skórę i zdobyć perukę dla poszkodowanej Asynji9. W tej opowieści można więc podziwiać przebiegłość
i inteligencję tej złośliwej postaci.
Loki przyczynił się również do powstania obwarowań Asgardu, namawiając bogów do przyjęcia oferty pewnego olbrzyma, który podjął się wybudowania potężnych murów w zamian za rękę Freyi, Słońce i Księżyc. Bogowie wyznaczyli nieprzekraczalny termin na ukończenie prac. Olbrzymowi robota szła sprawnie, pracował
jednak nie sam, a z pomocą wspaniałego ogiera Swadelfariego i gdy mieszkańcy
Asgardu ujrzeli, że będą musieli wywiązać się z umowy posłali po Lokiego, aby ten
zażegnał niebezpieczeństwo utraty ciał niebieskich i bogini miłości. Loki przybrał
więc postać grzejącej się klaczy, podniecił Swadelfariego odciągając go jak najdalej
od Asgardu tak, by ten nie mógł na czas wrócić i pomóc swemu panu. Budowniczemu nie udało się zatem skończyć swej pracy w terminie, więc w gniewie zaatakował
Asów i zakończył swój żywot z ręki Thora. Loki zaś, którego posiadł ogier, zaszedł
w ciążę, by po pewnym czasie urodzić wspaniałego ośmionogiego rumaka Sleipnira,
galopującego z równą łatwością po lądzie, wodzie i w powietrzu, którego ofiarował
Odynowi10. Loki bywał więc nie tylko ojcem rozmaitych stworzeń, ale także matką.
8 Edda poetycka, tłum. A. Załuska-Strömberg, Wrocław 1986, s. 16.
9 L. P. Słupecki, op. cit., s. 218.
10 A. Szrejter, Mitologia germańska. Opowieści o bogach mroźnej Północy, Gdańsk 2006, ss. 131–134.
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Warto w tym miejscu dodać, że w kulturze wikingów stosunki homoseksualne między mężczyznami nie były akceptowane. Zwłaszcza bierny partner seksualny narażał się na pogardę współziomków11, zatem taka rola Lokiego w powyższej historii
pokazuje doskonale jego dwuznaczność, obcość, ale też niesamowitość. W gruncie
rzeczy w tej krótkiej narracji, o której wzmianki pojawiają się w obu Eddach, odnajdujemy co najmniej cztery z podpunktów Hynesa. Trudno uznać rolę Lokiego
w umocnieniu Asgardu za negatywną. Dowiódł on tu bowiem swej mądrości i poświęcił się dla dobra sprawy. Dzięki niemu bogowie nie musieli „brudzić sobie rąk”,
łamiąc zasady kontraktu.
Chociaż Loki wielokrotnie pomaga bogom, najwyraźniej lubi też siać wśród nich
zamęt. Bogini Gefjun w Lokasennie stwierdza nawet, że jest on „nienawistny wszystkim bogom”12. Pieśń ta, opowiadająca o kłótni rozpętanej przez Lokiego podczas
uczty, jest zresztą niezwykle ciekawa z tego względu, iż mamy w niej do czynienia
z wypominaniem poszczególnym niebianom ich wad, słabostek i niecnych uczynków.
Odyn na przykład w trakcie waśni mówi o Lokim:
[…] To tyś był osiem zim pod ziemią
Babą i krowy doiłeś,
Tam dzieci rodziłeś,
A moim zdaniem to natura chłopa-nierządnicy”13.

W ripoście Loki oskarża Odyna o zniewieścienie:
„A o tobie mówią, żeś zamawiania mruczał w Samsö,
Żeś uprawiał czary wieszczkom właściwe,
Jak czarownica latałeś między ludźmi,
A moim zdaniem to natura chłopa-nierządnicy!14

Jednak w tym samym dziele Loki powołuje się również na braterstwo krwi zawarte
z Asem. W wymianie zdań z innymi bogami wielokrotnie przechwala się własnymi dokonaniami na niwie seksualnej, przyznając się do stosunków z wieloma boginiami. Jego
nienawistne słowa ostatecznie tak rozwścieczyły niebian, że mimo próby ukrycia się
pod postacią łososia w wodospadzie Frananger został przez nich pojmany. Związano
11 Bycie spenetrowanym przez innego mężczyznę było łączone z tchórzostwem i brakiem męskości.
Prawdopodobnie dochodziło również do gwałtów dokonywanych na pokonanych wrogach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: Homosexuality in Viking Scandinavia [on-line:]
http://www.vikinganswerlady.com/gayvik.shtml [26.05.2016].
12 Edda poetycka, op. cit., s. 113.
13 Ibidem, s. 114.
14 Ibidem, ss. 114–115.
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go jelitami jednego z jego synów, z kolei innego z jego potomków zamieniono w wilka.
Nad uwięzionym w jaskini Lokim umieszczono węża, którego jad skapuje mu na twarz.
Tylko jego żona Sygin pozostała mu wierną, chroniąc twarz nieszczęśnika przed spływającym jadem za pomocą naczynia. Jednak czasem musi pozbyć się trującej zawartości
i wtedy jad skapuje na Lokiego, a ten wijąc się gwałtownie wywołuje trzęsienia ziemi15.
Według innej wersji powyższa kara spotkała Lokiego nie za naubliżanie bogom,
lecz za czyn znacznie gorszy, do którego zresztą przyznał się podczas wspomnianej
biesiady. Było nim spowodowanie śmierci Baldra. Baldr, syn Odyna i jego prawowitej
małżonki Frigg, jest bodajże jedynym skandynawskim bogiem, który pozostaje bez
skazy. Snorri mówi o nim: „najlepszy i najbardziej chwalony. Postać tak wspaniała
i świetna, że zdaje się promieniami rozrzucać. Z Asów najmędrszy, wymowny i litościwy”16. Być może te wszystkie zalety skłoniły Lokiego do pozbawienia Baldra życia? Zaniepokojona złymi snami Baldra Frigg prosiła wszelkie stworzenia o złożenie
przysięgi, iż nie skrzywdzą jej syna. Tylko jemioły nie wzięła pod uwagę, mając ją za
nazbyt słabą. Jako iż Baldr stał się niemal nietykalny bogowie w Asgardzie poczęli zabawiać się, ciskając w niego rozmaitymi przedmiotami, z których żaden nie dochodził
celu. Wówczas Loki wykonał strzałę z jemioły i namówił Höda, ślepego brata Baldra,
do wystrzelenia pocisku. Ugodzony śmiertelnie Baldr musiał udać się do krainy zmarłych Niflheimu. W Asgardzie zapanowała żałoba. Bogini zmarłych Hel zgodziła się
jednak wypuścić świetlistego boga ze swego królestwa, o ile wszystko, co żyje zapłacze
nad jego losem. I byłby Baldr uszedł z podziemnego świata gdyby nie Loki, który
przybrawszy postać olbrzymki ostentacyjnie odmówił żałoby. Śmierć Baldra była zapowiedzią zbliżającego się Ragnaröku17. Jednakże po zagładzie znanego nam świata
Baldr ma opuścić mroczne i zimne podziemia Niflheimu, by królować wszelkiemu
stworzeniu w nowym dworzyszczu bogów na odrodzonej ziemi.
W powyższej opowieści Loki przedstawiony jest w jak najgorszych barwach, jako
wprost zły i podstępny, w przeciwieństwie do dobrego Baldra. Wszelako warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną cechęt tego niezwykłego szelmy – stwórczość – jest bowiem
Loki jednym z dawców życia dla rodu ludzkiego. W opowieści o stworzeniu ludzi z pni
drzew18 Loki występuje u boku Hönira oraz swego brata krwi:
[…] zstąpili Asowie,
Mocni i miłościwi, do mgieł niebytu;
Ujrzeli na ziemi w niemocy leżących
Aska i Emblę, nieświadomych losu.
15
16
17
18

Ibidem, ss. 118, 121, 124.
Snorri Sturluson, Edda młodsza prozaiczna, tłum. J. Lelewel, Sandomierz 2009, s. 26.
A. Szrejter, op. cit., ss. 161–170.
Mężczyzna miał powstać z jesionu, kobieta z wiązu – ibidem, s. 54.
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Ducha nie mieli i tchu nie mieli,
Ni krwi, ni głosu, ni rumieńców zdrowych;
Dech dał im Odin, a duszę dał Hönir,
Krew dał im Lothur [Loki] i rumieniec zdrowy19.

Loki wielokrotnie występuje też u boku syna Odyna, Thora, w jego licznych wyprawach do ziem olbrzymów. Jednakże to Odyn jest uważany za wędrowca między
światami i to pomimo tego, iż wszelkie wieści o sprawach spoza Asgardu dostarczają
mu nieustannie dwa niezwykle inteligentne kruki: Huginn (Myślący) i Muninn (Pamiętający). Ten bóg najwyższy skandynawskiego panteonu, podobnie jak jego brat
krwi, jest postacią wielce ambiwalentną i amoralną. Do jego towarzyszy poza wspomnianymi ptakami należą dwa wilki, Geri (Łakomy) i Freki (Żarłoczny), z którymi
Odyn dzieli się swoim mięsiwem, swoją dietę ograniczając do alkoholu: „sam jedynie
winem/Odin triumfujący wiecznie żyje”20.
Odyn jest patronem bardzo wielu umiejętności i dziedzin życia. Jest bogiem władzy, poezji, mądrości, czarów i runów, oraz szaleństwa, ale także – a może przede
wszystkim – panem wojny, zmarłych i wojowników, oraz rozdawcą zwycięstw. Dodajmy, iż konflikty, którym patronuje nie są bynajmniej wojnami sprawiedliwymi,
toczonymi w słusznej sprawie. Sam Odyn tak mówi o sobie w pieśni Hárbardsljód:
„[…] doglądałem bojów,/Szczułem książąt na siebie, nigdy nie godziłem”21. Wspomniany utwór jest właściwie opowieścią o tym, jak Odyn, przybrawszy postać przewoźnika przez cieśninę morską i imię Harbarda, naigrawa się z własnego syna –
siłacza Thora. Thor oddzielony od Odyna wodą nie może przedostać się na drugą
stronę i mu zaszkodzić, ale dzielnie próbuje dotrzymać kroku ojcu w przechwałkach.
Odyn w trakcie wymiany zdań kłamie, chwali się dokonaną zdradą i nader chętnie
przywołuje swe przewagi w boju i na niwie miłosnej:
Wojaczki zaznaliśmy, trupy pokotem-śmy kładli,
Wieleśmy doświadczyli, dziewuchy gonili”.
[…]
„Pełne życia były niewiasty, szkoda, że nie mądrzejsze,
Mądre były, szkoda, że nie przychylniejsze […]
Sam jeden wszystkie przechytrzyłem,
Z siedmiu siostrami się przespałem,
Miałem całą ich miłość i wesele
[…]

19 Edda poetycka, op. cit., s. 7.
20 Ibidem, s. 70.
21 Ibidem, s. 93.
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Moc zalotów i forteli użyłem względem wróżek,
Gdym je od mężów odwodził […]”22.

W innych wersach Odyn nie tylko naśmiewa się z wyglądu swojego syna, ale i wypomina mu tchórzostwo podczas jednej z przygód w krainie olbrzymów. Ostatecznie
nie godzi się na przewiezienie Thora na drugi brzeg, „[b]owiem bogowie są złośliwi”23.
Odyn najwyraźniej lubi, podobnie jak Loki, wdawać się w dysputy oraz popisywać
własną wiedzą. W pieśni Vafthrúdnísmál udaje się do słynącego z mądrości olbrzyma
Wafthrudnira i pod przybranym – jak zwykle – imieniem wyzywa go na pojedynek
słowny, w którym stawką jest życie przegranego. Utwór ów częściowo powiela wiadomości ze słynnej Voluspy, ale jest tam też wiele nowych, bardziej szczegółowych informacji o budowie i losie świata. Są to odpowiedzi na zadawane przez przeciwników
pytania. Ostatecznie Odyn wygrywa za pomocą pewnego rodzaju oszustwa – pyta on
gospodarza o rzecz, którą tylko on sam może wiedzieć: „Co szepnął Odin do ucha synowi [Baldrowi],/Nim go na stos złożono?”24. Oczywiście Wafthrudnir w tym momencie
zdaje sobie sprawę, z kim ma do czynienia, ale jako przegrany i tak musi zapłacić głową.
Odyn słynie ze swojej mądrości, jednak żeby ją zdobyć musiał wiele poświęcić.
W zamian za możliwość napicia się wody ze źródła mądrości oddał jego strażnikowi,
olbrzymowi Mimirowi, jedno oko. „Tracąc wiele ze zwyczajnej zdolności widzenia,
Odyn zyskiwał zdolność widzenia nadprzyrodzonego. A brak jednego oka, podobnie
jak inne tego rodzaju ułomności […], jest widomym znakiem związków z zaświatami”25. Nie była to jedyna ofiara Odyna na rzecz wiedzy. W Hávamál Odyn rzecze:
Wiem, że wisiałem na wiatrem owianym drzewie
Przez dziewięć nocy,
Oszczepem zraniony, Odinowi ofiarowany
Sam sobie samemu.
Na tym drzewie, o którym nikt nie wie,
Z jakich wyrasta korzeni26.
Chlebem mnie nie karmiono, ni napojem z rogu,
Wypatrywałem ku dołowi,
Przyjąłem runy – wołając przyjąłem,
Spadłem potem stamtąd.
Pieśni dziewięć wszechmożnych […] dostałem
22
23
24
25
26

Ibidem, ss. 91–92.
A. Szrejter, op. cit., s. 149.
Edda poetycka, op. cit., s. 63.
L. P. Słupecki, op. cit., s. 116.
Mowa tutaj o Yggdrasilu, drzewie kosmicznym, łączącym i podtrzymującym dziewięć światów istniejących w nordyckiej kosmologii.
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[…]
Wtedy zacząłem dojrzewać i rozumieć
I rosnąć i mężnieć27.

Dzięki samoofierze, śmierci i zmartwychwstaniu Odyn poznał więc potężną magię runiczną. Nie jest to też ostatni przykład wystawiania się Odyna na cierpienie.
Pieśń Grimnismál opowiada o dwóch braciach, którzy stali się protegowanymi Odyna i Frigg. Wychowanek najwyższego z bogów, Geirröd, został poważanym królem
i Odyn chwali się jego osiągnięciami przed żoną, deprecjonując jej podopiecznego.
Frigg zaś twierdzi, że Geirröd jest podłym skąpcem, katującym gości. Odyn zamierza
to sprawdzić, przybiera więc nową postać i imię Grimnira – „Zamaskowanego”28 – po
czym udaje się do swego wychowanka. Geirröd rzeczywiście każe pojmać wędrowca
i wystawia go na ośmiodniowe męki między buzującym ogniem. Czyni to jednak
uprzedzony wieścią o groźnym czarowniku, którą to przyniosła mu służka Frigg. Niewzruszony torturą Odyn wyjawia swą tożsamość dopiero po tym, jak syn króla częstuje go napojem. Przerażony Geirröd, wstając z tronu, nadziewa się na własny miecz
i ginie29. Odyn przegrał więc zakład z własną żoną, która nie wahała się użyć podstępu, by zatryumfować nad małżonkiem. Tak mędrzec został przechytrzony, a jego
własna broń – oszustwo – została użyta przeciwko niemu.
Przybieranie nowych imion i ukrywanie swej tożsamości to typowy sposób działalności Odyna. Znane są jednak również opowieści mówiące o jego bardziej dosłownej zmianie kształtu. Kiedy wykradał miód poezji z pieczy olbrzyma Suttunga
najpierw uwiódł jego córkę, która stała na straży drogocennego alkoholu, następnie
zmienił się w węża, by dostać się do miejsca ukrycia kadzi, a po spożyciu trunku uciekł
do Asgardu, przybierając postać olbrzymiego orła30.
Odyn jest patronem wojny i wojowników, także tych działających w szale. W jednym z pałaców Odyna w Asgardzie przygotowano specjalne miejsce dla poległych
w boju wojowników, którzy mają wspomóc bogów w ostatecznym starciu z olbrzymami i innymi siłami destrukcji. Jest to słynna Walhalla. Jej pan decyduje, kto ma do
niej trafić, ginąc w ziemskiej walce. Nie zawsze decyzje te są sprawiedliwe, co wyrzuca
Herjafadirowi31 jego brat krwi:

27
28
29
30
31

Edda poetycka, op. cit., ss. 46–47.
J. Jokisch, op. cit., s. 22.
Edda poetycka, op. cit., ss. 65–77.
A. M. Kempiński, Ilustrowany leksykon mitologii wikingów, Poznań 2003, s. 192.
„Ojciec wojów” – jeden z nader licznych przydomków Odyna.
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Milcz Odin! nie umiałeś nigdy
Rozdzielić szczęścia w boju śród wojów:
Często dawałeś, komuś nie powinien,
Zwycięstwo – gnuśnemu!32

W czas Ragnarök Odyn ma polec, a dokładniej zostać pożartym przez dziecię
Lokiego – Fenrira. To przeznaczenie jest mu doskonale znane, lecz mimo wszystko
Alfadir33 stanie do walki. Jest w tej opowieści jakiś aspekt zbawczy, bogowie walczą
przecież z siłami chaosu, z czymś, co zagraża ludziom34.
Warte odnotowania jest też to, że znamy ponad dwieście różnych imion (tudzież
określeń) Odyna, które odsłaniają różne aspekty tej bogatej postaci35. Liczne prerogatywy Odyna świadczą o tym, że jego postać wyewoluowała do znanej nam formy dość
późno, we wczesnym średniowieczu. Naczelny As z czasem zawłaszczał coraz więcej
dziedzin pierwotnie zarezerwowanych dla innych bogów, chociażby Tyra36. Prawdopodobnie pierwotna forma Odyna dużo bardziej wpisywała się w archetyp trickstera
od tej, którą obecnie znamy z kart Edd37.
Chociaż postacie Lokiego i Odyna są niejednoznaczne, co starałam się pokazać
na przykładzie wybranych i opisanych powyżej opowieści, niektórzy pisarze drugiego
tysiąclecia naszej ery próbowali wierzenia wikingów wtłaczać w schematy znane z religii chrześcijańskiej, karzące ostro wyodrębniać dobro i zło. W tej dualistycznej wizji
Lokiego utożsamiano z Lucyferem lub Antychrystem38. Jednak niektórzy autorzy zauważają, że Loki w gruncie rzeczy stanowi cień samego Odyna: „Loki był personifikacją ciemnej strony natury Odyna, jeśli nie wręcz pierwotnie samym Odynem. Obaj
mają te same cechy: inteligencję połączoną z żądzą wiedzy, skłonność do czynienia
zła, mocne powiązanie z zaświatami i pociąg do zachowań homoseksualnych”39. Obu
można więc nazwać tricksterami.
32
33
34
35

36

37
38
39

Edda poetycka, op. cit., s. 114.
„Wszechojciec” – kolejny imię Odyna.
Największym pogromcą olbrzymów w mitologii skandynawskiej pozostaje jednak Thor.
Oprócz już wymienionych należą do nich m.in. Hangagud – „Bóg powieszonych” (dzięki magii runicznej Odyn miał możliwość wskrzeszania i rozmawiania z wisielcami), Bolverkr – „Złoczyńca”,
Svipall – „Zmienny”, Vidurr – „Niszczyciel”, Yggr – „Straszny”, Skollvaldr – „Władca oszustwa”,
Fjolnir – „Wielokształtny”, Sangetall – „Prawdomówny”. Por. A. M. Kempiński, op. cit., ss. 164–166.
Tyr jest kolejnym wikińskim bogiem wojny, tym razem sprawiedliwej. Jest także bogiem przysiąg,
a pierwotnie był bóstwem naczelnym germańskiego panteonu. Charakter i ewolucję Odyna opisuje
szerzej Georges Dumézil – por. G. Dumézil, Bogowie Germanów. Szkice o kształtowaniu się religii
skandynawskiej, tłum. A. Gronowska, Warszawa 2006, ss. 51–80.
J. Jokisch, op. cit., s. 39.
Nawet Władysław Kopaliński w swoim słynnym Słowniku mitów i tradycji kultury czyni z Lokiego
„boga zła i kłótni, szatana” – W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2001, s. 608.
L. P. Słupecki, op. cit., s. 220.
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Można by się zastanowić, dlaczego wikingowie stworzyli tyle opowieści opowiadających o szachrajstwach ich bogów. Bóstwa skandynawskie są bardzo bliskie ludziom
w swoich zachowaniach. Być może ich przywary i oszustwa miały w pewien sposób
usprawiedliwiać ich ludzkich podopiecznych? Niewykluczone, iż było to świadectwo
zdroworozsądkowego podejścia do życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców
krajów nordyckich. Warto pamiętać o tym, że wikingowie poza brutalną siłą nie gardzili ani konceptem, ani humorem i inteligencją, ani tym bardziej militarnym podstępem, choć uznawali wartość danego słowa. Nawet prostolinijny Thor w pieśniach
Eddy poetyckiej w potrzebie potrafił wykazać się intelektem, doprowadzając mądrego
karła Alvisa do obrócenia się w kamień pod wpływem słońca40.
Stosunkowo wiele mitologicznych przekazów na temat Odyna i Lokiego, ich
zróżnicowana, bogata natura, czyni z nich doskonałą pożywkę również dla wyobraźni współczesnych artystów – pisarzy, rysowników, scenarzystów czy twórców gier.
Wielopłaszczyznowość charakterów tych germańskich bóstw pasuje do najnowszej
kultury popularnej, która odchodzi od prostych schematów czerni i bieli, doceniając
bohaterów moralnie niejednoznacznych. Takie postacie są ciekawsze z punktu widzenia współczesnego odbiorcy, któremu trudno zadowolić się ideałem bez skazy.
Jednym z bardziej uznanych pisarzy fantasy ostatniego ćwierćwiecza wykorzystującym w swych dziełach mitologię wikingów jest Brytyjczyk Neil Gaiman. W roku
2001 opublikował książkę z nurtu urban fantasy Amerykańscy bogowie (American Gods),
która zdobyła wiele nagród świata fantastyki41. Głównym bohaterem powieści jest
Cień, którego na początku fabuły zatrudnia w roli ochroniarza tajemniczy pan Wednesday. Z czasem dowiadujemy się, iż pracodawca Cienia jest tak naprawdę wcieleniem samego Odyna – angielskie słowo „środa” – Wednesday – pochodzi od „Wotan’s
Day”, czyli jednej z wersji imienia Alfadira. W dzisiejszych Stanach Zjednoczonych
żyje wielu dawnych bogów przywiezionych do Nowego Świata przez licznych przybyszów z różnych kultur. Tracą oni jednak swe siły z powodu braku wyznawców. By
temu zaradzić Wednesday chce zebrać starych bogów do walki z nowymi bóstwami
Ameryki. Podczas rokowań z nowymi bogami zostaje zabity, co mobilizuje wreszcie starych bogów do działania. Cień zaś, zobowiązany umową, odgrywa samoofiarę
Odyna i udaje się w zaświaty, gdzie dowiaduje się prawdy o motywach postępowania
swego pracodawcy, a następnie zostaje wskrzeszony. Jak się dowiadujemy, w rzeczywistości Wednesday cały czas działał w porozumieniu z Lokim, a ich prawdziwym
celem było wzmocnienie tylko ich samych – wojna starych i nowych bogów miała być
ofiarą dla Odyna, zaś na powstałym chaosie nasyciłby się Loki. Cień, który okazuje się
synem Wednesdaya, zapobiega masakrze. Po pewnym czasie spotyka innego Odyna
40 Alvísmál – por. Edda poetycka, op. cit., ss. 132–140.
41 Obecnie trwają prace nad serialową adaptacją powieści.
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na Islandii – wytwór wiary pierwszych wyspiarskich osadników. Amerykańscy bogowie
nie są jedyną książką Neila Gaimana wykorzystującą postacie nordyckich bogów. Dla
młodszych czytelników w 2009 roku napisał on powieść Odd i lodowi olbrzymi (Odd
and the Frost Giants), tym razem dziejącą się w czasach wikingów. W tym krótkim
dziele ważnymi postaciami są zamienieni w niedźwiedzia, orła i lisa Thor, Odyn i Loki.
Polskim twórcą urban fantasy czerpiącym inspiracje ze świata wikingów jest Jakub
Ćwiek, który zdobył sławę swym cyklem Kłamca, którym zadebiutował w 2005 roku.
Akcja powieści rozgrywa się w czasach współczesnych, a głównym bohaterem jest tu
oczywiście Loki. Ów trickster ocalał z rzezi Valhalli i przyłączył się do zwycięzców –
aniołów chrześcijańskiego boga. Od tamtej pory jest anielskim chłopcem na posyłki,
którym skrzydlaci wyręczają się przy okazji wszelkiej brudnej roboty w świecie, który
został opuszczony przez boga. Z czasem uniwersum Kłamcy dorobiło się także komiksu oraz gry karcianej „Kłamcianka towarzyska”.
Na komiksach z uniwersum Marvela bazują z kolei popularne amerykańskie filmy
akcji – cykl Thor oraz Avengers, w których niepoślednią rolę odgrywają Loki i Odyn.
W pierwszych filmach obu serii Loki jest głównym antagonistą próbując przejąć władzę w Asgardzie tudzież na Ziemi, z kolei w filmie Thor: Mroczny Świat (Thor: The
Dark World) Loki staje się sojusznikiem Thora w walce z siłami chcącymi zniszczyć
naszą planetę.
Na koniec chciałabym wspomnieć o jeszcze jednym dziele kultury popularnej
zdającym się mieć spore grono wielbicieli. Jest nim kanadyjsko-irlandzki serial Wikingowie (Vikings), stworzony przez Michaela Hirsta na potrzeby kanału History.
Pierwszy sezon został wyemitowany w roku 2013. Akcja serialu ma miejsce w epoce
wikingów. Z wartych odnotowania nawiązań do nordyckich bogów można wymienić
tutaj zwiastun do drugiego sezonu, w którym bohaterów serii przedstawiono niczym
skandynawskich bogów. Główna postać Wikingów, Ragnar Lodbrok pokazany jest
jako Odyn, z włócznią, jego szkutnika Flokiego wyposażono zaś w trailerze złote
zęby. Złote uzębienie jest jednym z atrybutów Heimdalla, boga-straznika Asgardu.
W bitwie końca świata z nim właśnie ma się zmierzyć Loki. W samym serialu postać
Flokiego już zdecydowanie bardziej przypomina brata krwi Odyna, zwłaszcza, iż pod
koniec drugiego sezonu jego udawana zdrada względem Ragnara przyczynia się do
zdobycia przez tegoż bohatera tronu Danii. Z kolei w serii czwartej Floki płaci za
zabójstwo pewnego byłego duchownego chrześcijańskiego. Za karę zostaje rozpięty
linami w jaskini, a na jego głowę skapują krople doprowadzając go do obłędu. Tylko
jego żona, wiernie trwając przy jego boku, łapie cieknącą wodę do miski. Jest to jawne
nawiązanie do mitu o spętaniu Lokiego. Z czasem Floki zostaje jednak uwolniony.
Warto wspomnieć, że postać Flokiego w serialu uchodzi za doskonałego i pomysłowego rzemieślnika, gorliwego wyznawcę starych bogów. Z kolei nawiązaniem do
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Ojca bogów w samym serialu pozostaje postać Harbarda, który pojawia się w trzecim
sezonie serialu. Jego nadejście zwiastują sny trzech bohaterek. Harbard pojawia się
w osadzie Ragnara pod jego nieobecność i zostaje przyjęty przez jego żonę, Aslaug.
Przedstawia siebie jako wędrowca i gawędziarza, choć ewidentnie posiada magiczne
moce, gdyż jest w stanie ukoić ból kalekiego dziecka Aslaug i Ragnara. W kolejnym
sezonie Aslaug zdradza męża z Harbardem, sypia on jednak z większą liczbą kobiet
z osady. Już samo imię Harbarda wskazuje, kim ten naprawdę jest – właśnie takie
miano – „Siwobrody”42 – przyjął Odyn, naigrawając się z Thora nad brzegiem wody
we wspomnianej już pieśni Hárbardsljód.
Loki i Odyn – dwaj archetypowi tricksterzy mitologii nordyckiej – stanowią pewne
ucieleśnienie doli człowieczej. Są zmienni i ambiwalentni, potrafią budować i niszczyć, naigrawać się, ale i pomagać. Wędrują między światami i zdobywają wiedzę,
która jest podstawą ich potęgi. Ich barwne przygody, spisane przez średniowiecznych skrybów, nie przestają wzbogacać skarbca światowej kultury. Zapewne będziemy
świadkami jeszcze wielu literackich i pozaliterackich wcieleń tych szelm Asgardu.

42 A. M. Kempiński, op. cit., s. 165.
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Doktor kulturoznawstwa, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (etnologia i antropologia kulturowa oraz porównawcze studia cywilizacji) i Liceum Plastycznego
w Supraślu. Naukowo zajmuje się przede wszystkim wojownikami, zwłaszcza samurajami oraz wikingami, a teorię wspiera praktyką w zakresie sztuk walki, jeździectwa
i żeglarstwa.
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Abstrakt
Artykuł omawia dwie prominentne postacie znane z mitologii wczesnośredniowiecznej
Skandynawii – Odyna oraz Lokiego. W pierwszej części tekstu autorka wskazuje podstawowe cechy przynależące do archetypu trickstera. Zasadnicza treść artykułu poświęcona
jest prezentacji najważniejszych wątków opowieści mitologicznych dotyczących Odyna
i Lokiego wpisujących się w ów archetyp. W końcowej części tekstu autorka wymienia
kilka znanych dzieł polskiej i zachodniej kultury popularnej wykorzystujących motywy
związane z tytułowymi bohaterami artykułu.

Anna Kuchta, Joanna Malita-Król

Here Comes the Trickster?
Albus Dumbledore as the Trickster Figure
in the Harry Potter Series

Among the works of popular culture published in the last decades, only a few can
compete with the popularity of the Harry Potter series. The fantasy novels published by
Joanne Kathleen Rowling between 1997 and 2007, accompanied by film adaptations
(eight films released between 2001–2011 by Warner Bros1), corresponding video games
(produced by Electronic Arts), Harry Potter-themed toys, clothes, and even tourist attractions2 have piqued fans’ interest almost all over the globe and are a worth studying
cultural and social phenomenon. Thus, it is not surprising that along with fandom
affection, the Harry Potter series gained the interest of scholars and researchers from
various disciplines. Rowling’s fantasy novels were studied numerous times from the
perspective of literary theory3, anthropology4, sociology5, pedagogy6, gender studies7,
1

2
3
4
5
6

7

Four directors worked on the series: Chris Columbus (Harry Potter and the Philosopher’s Stone, Harry
Potter and the Chamber of Secrets), Alfonso Cuarón (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban), Mike
Newell (Harry Potter and the Goblet of Fire), and David Yates (Harry Potter and the Order of the Phoenix, Harry Potter and the Half-Blood Prince, Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1, Harry Potter
and the Deathly Hallows – Part 2). Details about each adaptation are listed in filmography in the end
of the article.
E. g. The Wizarding World of Harry Potter at Universal Orlando Resort in Florida.
D. L. Wallace, T. Pugh, Teaching English in the World: Playing with Critical Theory in J. K. Rowling’s
Harry Potter Series, “The English Journal” 2007, Vol. 96, No. 3 ( Jan.), pp. 97–100.
N. Wandinger, “Sacrifice” in the Harry Potter Series from a Girardian Perspective, “Contagion: Journal of
Violence, Mimesis, and Culture” 2010, Vol. 17, pp. 27–51.
D. H. Nexon, I. B. Neumann, Harry Potter and International Relations, Lanham 2006.
M. M. Wagner and A. Lachance, Mathematical Adventures with Harry Potter, “Teaching Children
Mathematics” 2004, Vol. 10, No. 5 ( Jan.), pp. 274–277; S. Deets, Wizarding in the Classroom: Teaching
Harry Potter and Politics, “PS: Political Science and Politics” 2009, Vol. 42, No. 4 (Oct.), pp. 741–744.
M. Cherland, Harry’s Girls: Harry Potter and the Discourse of Gender, “Journal of Adolescent & Adult
Literacy” 2008/2009, Vol. 52, No. 4 (Dec., 2008–Jan., 2009), pp. 273–282.
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and even linguistics8. However, despite the abundance of studies and a vast variety
of approaches, there are still plenty of unanswered questions and fields that remain
enigmatic and mysterious.
In the following article we aim to analyze the character of Albus Dumbledore,
one of the protagonists of the series, as a trickster figure. Knowing that J. K. Rowling often refers to mythology, uses archetypes, and relies on symbolisms, it is worth
studying whether the figure of trickster is present in her novels. We neither aim nor
expect to prove that Dumbledore possesses all the features of an ideal trickster figure (as described in the next part of the article), yet his behavior and characteristics
show that analysis in this perspective may give a new insight on the character, and
in consequence lead to a better understanding of the Harry Potter series. Rowling’s
novels will serve as a primary source material, while film adaptations are necessary
to enrich the analysis and compare selected scenes9. The novels will be analyzed in
a chronological order, to reveal possible changes and the development of the character. The analysis will focus mostly on Dumbledore’s relationship with Harry Potter,
main protagonist and title character of the series. Along with this research material,
Rowling’s statements regarding the novels and the characters she created will serve as
an additional context which will allow a more diverse insight.

The Trickster Mythology
Trickster figures appear quite frequently in myths of different cultures, and may take
a variety of forms. In many cases tricksters are associated with animal categories10,
however it should be pointed out that “very often the trickster label is given to any fictional character that is seen to be clever, deceitful, and selfish”11, while of course these
features may be present in different proportions for different trickster figures12. For
8
9

A. Klęczar, Harry Potter, a Latin Speaker?, “Biuletyn Glottodydaktyczny”, No. 7, 2003, p. 77–89.
Certain scenes are shown differently in the film adaptations than in the novels (the scene from Harry
Potter and the Goblet of Fire when Harry is chosen for Triwizard Tournament, further described on
page 7 of the following article, is a good example). We aim to analyse such differences and strive to
explain their origin and their impact on of Dumbledore and Harry’s relationship.
10 A detailed report on animal categories trickster figures may be associated with can be found in the
study Lévi-Strauss, Freud, and the Trickster: A New Perspective upon an Old Problem written by Michael
P. Carroll. Cf. M. P. Carroll, Lévi-Strauss, Freud, and the Trickster: A New Perspective upon an Old
Problem, American Ethnologist, Vol. 8, No. 2 (May, 1981), pp. 301–313.
11 Ibidem, p. 305.
12 Cristiano Grottanelli addresses the possible troubles with defining trickster figures and mentions
concernsabout the usage of the term “trickster” raised by some scholars: “a series of very different and
extremely complex figures of various mythologies have been unduly thrown together to form a hybrid,
a monstrous abstraction”. Ch. Grottanelli, Tricksters, Scape-Goats, Champions, Saviors, “History of
Religions” 1983, Vol. 23, No. 2 (Nov.), p. 117.
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example, the label of trickster can be easily given both to mischievous Loki from Norse mythology and, as Michael P. Carroll points, to Bugs Bunny13, an animated cartoon
character from Looney Tunes series, despite huge and obvious differences between
the two characters. Additionally, common features attributed to tricksters which may
prove useful in the analysis of Dumbledore’s character include individualism, solitary
habits14, witty brain and craftiness, rather than power or strength15 (which may be
connected with secret knowledge and often leads to trickery, deceit and acting in
disguise), playful attitude16, and – of course – being a breaker of rules17, someone who
violates a taboo, and disturbs natural or social order.
Referencing the works of Claude Levi-Strauss, Carroll further points out that the
figure of trickster is always ambivalent, and
in many other stories, the trickster appears as a type of culture-hero, specifically as
a transformer who makes the world habitable for humans by ridding it of monsters or
who provides those things (such as fire or various ways of capturing animals) that make
human society possible. In short, to borrow a phrase often used by Levi-Strauss, the
trickster is associated in these stories with the origin of culture18.

Contradictory behavior and paradoxical nature of the trickster is also indicated
by Christiano Grottanelli who states that “tricksters are breakers of rules”19, yet at
the same time “they are often tragic in their own specific way”20. Thus, the trickster,
who can be “guilty and heroic”21 at the same time, serves both as an antagonist and
as a protagonist (depending on the purpose of the story), and performs good deeds
along with acts of trickery. He is not only uneasy to define but also it seems impossible to judge his moral status. In literature, this dualistic character has a major impact
on the plot, often acting as a sort of catalyst to the storyline. The trickster, indirectly or
13 M. P. Carroll, op. cit., p. 305.
14 Ibidem, p. 307. In the study The Development of the Trickster in Children’s Narrative David M. Abrams
and Brian Sutton-Smith compare tricksters from various cultures and describe this feature as “lack
of close, caring relationships” which may be connected with “apparent disregard for the feelings of
others”. D. M. Abrams, B. Sutton-Smith, The Development of the Trickster in Children’s Narrative, “The
Journal of American Folklore” 1977, Vol. 90, No. 355 ( Jan.–Mar.), p. 30.
15 Ch. Grottanelli, op. cit., p. 120.
16 Abrams and Sutton-Smith mention playful competitiveness, humor, and word plays of punning, variable behavior (breaking the rules as well as breaking routine habits and behaving in unconventional way)
as common signs of the playfulness of the trickster. D. M. Abrams, B. Sutton-Smith, op. cit., pp. 33–34.
17 Ibidem.
18 M. P. Carroll, op. cit., p. 305.
19 Ch. Grotanelli, op. cit., p. 120.
20 Ibidem.
21 Ibidem, p. 135.
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in mysterious ways, steers, controls or fuels the actions of other characters. The power
of trickster lays in “the power of breaking boundaries, of getting away with it”22, explains Grottanelli, putting emphasis on the fact that the trickster does not follow the
rules which apply to other characters from his narrative universe.
It is worth adding that the issue of trickster’s presence in modern literature has already been addressed by scholars. Many of them have done what we are doing in this
article, that is tracked tricksters’ footsteps in various novels. We should mention here
Robert C. Evans, who wrote an article on Mark Twain’s Huckleberry Finn (describing
the novel as “brimming with tricks, trickery and tricksters”23) and Lewis Hyde who
seeks for woman tricksters in American fiction24. How Professor Dumbledore is depicted, and what trickster-like features he exhibits, will be shown in the next part of
this article.

Dumbledore: study of the protagonist
Professor Albus Dumbledore, the Headmaster of Hogwarts School of Witchcraft
and Wizardry, is one of the first characters the readers meet in the series (and the first
to enter the screen in the film adaptation), and from that very appearance, right in the
heart of Muggles’ residence, he is shown as quite a unique personage:
Nothing like this man had ever been seen in Privet Drive. He was tall, thin and very old,
judging by the silver of his hair and beard, which were both long enough to tuck into his
belt. He was wearing long robes, a purple cloak which swept the ground and high-heeled,
buckled boots. His blue eyes were light, bright and sparkling behind half-moon spectacles and his nose was very long and crooked, as though it had been broken at least twice25.

Beard, cloak, old age – Dumbledore certainly “is a wizard in the legendary mould”26, as David Colbert, who draws a clear parallel between Rowling’s hero and such
characters like Merlin or Gandalf, puts it. Throughout the novel (and the whole series) readers become more and more acquainted with Dumbledore and so does Harry. When the Boy Who Lived unwraps a Chocolate Frog and finds one of Famous
Witches and Wizards cards, he can read more about Dumbledore. He discovers that
Dumbledore defeated dark wizard Grindelwald, wrote numerous books on alchemy
22 Ibidem, p. 139.
23 R. C. Evans, The Trickter Tricked: Huck Come Out of the Fog in Mark Twain’s “Adventures of Huckleberry Finn” [in:] The Trickster. Bloom’s literary themes, ed. H. Bloom, B. Hobby, New York 2010, p. 1.
24 L. Hyde, Where are the Women Tricksters? [in:] Trickster Lives: Culture and Myth in American Fiction,
ed. J. C. Reesman, University of Georgia, Athens 2001, pp. 185–208.
25 J. K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, London 2001, p. 12. For reader’s convenience
in further footnotes the novels’ titles will be provided in an abbreviated form (i.e. PS).
26 D. Colbert, The Magical Worlds of Harry Potter, Lumina Press 2001, p. 70.
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with Nicholas Flamel, discovered twelve uses of dragon blood, and is “considered
by many the greatest wizard of modern times”27. Similar phrases are used numerous
times throughout the series by several characters, and may seem contradictory to the
characteristics of the trickster provided by Carroll and Grottanelli. It is worth pointing out that while Dumbledore is said to be a great and powerful wizard, he does not
show it on a daily basis.
Dumbledore’s airs match his eccentric character which corresponds with Abrams
and Sutton-Smith’s description of the aforementioned playful attitude. One might
suspect the headmaster’s way of being since the very beginning, when he offers professor McGonagall a sherbet lemon in the middle of a serious conversation about
Voldemort’s downfall (“‘No, thank you’, said Professor McGonagall coldly, as though
she didn’t think this was the moment for sherbet lemons”28). Further events come to
prove Dumbledore’s uncommon manners. The speech delivered during the banquet
on Harry’s first evening at Hogwarts, provides a perfect example:
‘Before we begin our banquet, I would like to say a few words. And here they are: Nitwit!
Blubber! Oddment! Tweak! Thank you!’
He sat back down. Everybody clapped and cheered. Harry didn’t know whether to laugh or not.
‘Is he – a bit mad?’ He asked Percy uncertainly.
‘Mad?’ said Percy airily. ‘He’s a genius! Best wizard in the world. But he is a bit mad, yes’29.

Dumbledore reveals himself not only as an eccentric, but also as a calm, brave, and
kind-hearted professor. He is the one to quieten down the overwhelming panic at
the Halloween banquet with one rumble30. What is more, when Harry discovers the
Mirror of Erised, an enchanted object which reflects not the viewer’s image but his
heart’s deepest desire, the headmaster explains the ways the mirror works and gently
tells Harry about its dangers. Even his presence somewhere in the castle is a guarantee of security – as pointed out by Hermione, who assures Harry that “as long as
Dumbledore’s around, you’re safe”31. His wisdom is the key factor which, according to
Agnieszka Sobich, makes Dumbledore a true master who accompanies and supports

27 PS, p. 77. Later, when the Ministry of Magic becomes at variance with Dumbledore, he is deprived of
many of his official functions and more and more deprecating articles are published in The Daily Prophet,
Dumbledore is reported to say that “he doesn’t care what they do as long as they don’t take him off the
Chocolate Frog Cards”. J. K. Rowling, Harry Potter and the Order of Phoenix, London 2003, p. 90.
28 PS, p. 14.
29 PS, p. 92.
30 “Silence!” he yells in the film (1:06, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, dir. C. Columbus, 2001),
in the book he adds “several purple firecrackers” (PS, p. 128).
31 1:45, PS.
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his student, not just a teacher32. Moreover, Dumbledore earns fierce loyalty – Harry
himself will become a proof of it – but in the first book it is Rubeus Hagrid, Keeper of
Keys at Hogwarts who defends the headmaster’s honour. When Harry’s uncle, Vernon
Dursley, insults Dumbledore and addresses him as “some crackpot old fool”33, Hagrid
takes vengeance and conjures up a curly pigs tail right on Dudley Vernon’s bottom.
Therefore, in Harry Potter and the Philosopher’s Stone Albus Dumbledore is depicted as a noble, powerful (yet we do not have detailed information on his abilities,
except for the fact that he does not need an Invisibility Cloak to become invisible34),
calm, good-natured, and somewhat unconventional and uncanny wizard. Although
some of his actions might be doubtful – has he not seen that Quirrell had become
possessed by Lord Voldemort35? Did he really show Harry the Mirror of Erised to
allow him to face You-Know-Who? – he remains a true authority. He provides crucial explanations (e.g. the final conversation with Harry in the hospital wing, when
Dumbledore explains the importance of Harry’s mother love and the sacrifice36) and
occasionally making jokes about various matters (“What happened down in the dungeons between you and Professor Quirrell is a complete secrete, so, naturally, the whole school knows”37 – playful attitude again!). This image is well-supported by the film
adaptation, where Professor Dumbledore is portrayed by dignified Richard Harris.
A similar depiction of Professor Dumbledore – as a wise, powerful, and eccentric
wizard – is provided by further books. In Harry Potter and the Chamber of Secrets the
headmaster, though gravely disappointed, treats Harry and Ron with understanding
even though they have seriously violated wizarding laws and injured the Whomping
Willow. He is perfectly calm, especially in contrast to agitated Professor Snape who
would gladly see both students expelled. This contrast is even more visible in the film
adaptation, when Dumbledore (also played by Richard Harris) gently reminds Snape
(portrayed by Alan Rickman)) that “I am well aware of our bylaws, Severus, having
written quite a few of them myself ”38. This sets the headmaster as the order-giving,
rule-creating authority who does not hesitate to bend the rules when it suits him
32 Cf. A. Sobich, Mistrz – nauczyciel w świecie magii [in:] Kulturowe konteksty baśni, t. 2, ed. G. Leszczyński, Poznań 2006, pp. 69-97.
33 PS, p. 48.
34 PS, p. 156.
35 Only in the last novel Dumbledore’s concern is revealed, when he asks Snape “Keep an eye on Quirrell, won’t you?”, according to Snape’s memories. Cf. J. K. Rowling, Harry Potter and the Deathly
Hallows, London 2007, p. 545.
36 This manner of “explaining everything conversation” have become a sort of tradition in the series,
most of the books include one somewhere in the end. Still, in the first novel, Professor Dumbledore
chooses not to reveal everything when he has “very good reasons not to” (PS, p. 216).
37 PS, p. 214.
38 0:31, Harry Potter and the Chamber of Secrets, dir. C. Columbus, 2002.
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(which is a classic trickster behaviour, as presented by Grotanelli, Abrams, and Sutton-Smith). Dumbledore continues to act somewhat incomprehensibly: his sound
mind might be questioned when he hires Gilderoy Lockhart. Strangely enough, when
dangerous accidents continue to occur, Dumbledore is removed from his headmaster’s position – which only allows Harry and Ron to take action39. In the final clash
between Harry and ghost-like Tom Riddle in the Chamber of Secrets, Dumbledore
sends Harry quite an usual form of aid (doesn’t it look like a perfect trickster-like behaviour?): Fawkes, the headmaster’s pet phoenix, brings the Sorting Hat. Riddle is sure to mock Fawkes’ arrival: “This is what Dumbledore sends his defender!
A songbird and an old hat!”40. Nevertheless, the two artefacts reveal themselves as indispensable – Harry is able to defeat the basilisk with Gryffindor’s sword withdrawn
from the hat, and Fawkes cures boy’s fatal wounds. After those climax scenes the ‘final
conversation’ takes place. This conversation seems to have become a certain tradition
and appears in nearly every book in the series (including the conversation with the
headmaster’s portrait in the last novel). It is worth noticing that Dumbledore does
not seem to be surprised with Harry’s ability to speak Parseltongue. Glad and serene
headmaster kindly receives also the visit of Lucius Malfoy, never ceasing to lose his
good manners41.
Good manners are maintained, yet more and more hints suggesting Dumbledore’s
ambivalence are found in Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. The going-back-in-time sequence would pose as a fine example, as it clearly shows that it is not in
Dumbledore’s nature to give precise and exact instructions to anyone (this tendency
is driven to the extremes in Harry Potter and the Deathly Hallows42 and determines
Dumbledore’s trickster-like character). When the dreadful events in the Shrieking
Shack come to an end43 and Harry, Ron, and Hermione are carefully tended to in
the school’s hospital wing, it occurs that Sirius Black, the title Prisoner of Azkaban
(wizarding prison) is about to face the horrible kiss of the Dementors, which would
39 As put by D. Colbert, “The hero encounters the first threshold to a new world. The protector can only
lead the hero to the threshold; the hero must cross it alone”. D. Colbert, op. cit., p. 160.
40 J. K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, London 1998, p. 233.
41 Including later confrontations with those characters, who might not be worthy of such kindness, like
Dolores Umdrigde, Rita Skeeter (both in The Order of Phoenix), and Bellatrix Lestrange (the scene on
the Astronomy Tower in The Half-Blood Prince).
42 First example would be the headmaster’s enigmatic last will, and the second the conversation between
Harry and Aberforth, Dumbledore’s younger brother: “Dumbledore explained it all”, says Harry and
Aberforth is quite amused with such a statement: “‘Oh, did he, now? And did he tell you everything,
was he honest with you?’. Harry wanted with all his heart to say ‘yes’, but somehow the simple word
would not rise to his lips. Aberforth seemed to know what he was thinking”. Cf.: DH, p. 453.
43 These dreadful events include: meeting an unexpected friend/enemy, learning that one of Hogwarts
teachers is a werewolf, and an encounter with hundreds of Dementors.
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remove his soul from his body. Harry knows that Black is blameless, but when he learns
that Dumbledore cannot save the ex-prisoner, he feels as if all hope has gone because
he “had grown used to the idea that Dumbledore could solve anything”44. Yet it turns
out that the headmaster’s brilliant mind has provided a solution anyway, as he says:
Sirius is locked in a Professor’s Flitwick’s office on the seventh floor. Thirteenth window
from the right of the West Tower. If all goes well, you will be able to save more than one
innocent life tonight […] it’s five minutes to midnight. Miss Granger, three turns should
do it. Good luck45.

One cannot help but wonder why Harry is utterly perplexed (“What’s he talking
about? What are we supposed to do?”46). Luckily Hermione understands a little bit
more from Dumbledore’s instructions. They both travel back in time to rescue Buckbeak the Hippogriff first, then they fly him, and collect Sirius from his temporary
custody in Flitwick’s office. The headmaster is pleased with the result of their mission
and, of course, provides Harry with traditional ‘final conversation’, explaining, among
others, the importance of Harry’s bond with Peter Pettigrew (Voldemort’s ally, responsible for the death of Harry’s parents).
As for the film, from Harry Potter and the Prisoner of Azkaban to the last adaptation, Albus Dumbledore is portrayed by Michael Gambon whose interpretation of
the character is definitely more energetic than Richard Harris’. Still, the professor’s
tricksterish behaviour remains visible. Although in the third film the headmaster rarely graces the screen with his presence, he is often behind the most important events
presented, and when he appears, it matters a lot. These appearances are important
both for the plot, and for our analysis of Dumbledore as a trickster figure, especially in the going-back-in-time sequence, when Dumbledore deliberately distracts the
Minister of Magic’s attention, allowing Harry and Hermione to free Buckbeak and
later, when he fails to acknowledge they saved Sirius’s life (“We did it!”, says Harry
enthusiastically. “Did what?” asks the headmaster as if he knew nothing47). In the
novel, he is more willing to congratulate and praise the protagonists for their bravery
(“Dumbledore beamed at them. ‘Well done’ [he said]”48).
Trickster-like actions are growing and growing in numbers. In Harry Potter and
the Goblet of Fire, when Harry is forced to take part in dangerous and challenging
Triwizard Tournament, Dumbledore allows him to do so even if the circumstances
44
45
46
47
48

J. K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, London 2000, p. 288.
Ibidem.
Ibidem.
2:02, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, dir. A. Cuarón, 2004.
PoA, p. 305.
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are more than suspicious. This very scene in the film adaptation is worth a closer look,
not only because the headmaster appears as a character particularly distant from the
calm image the reader was used to: enraged, he shakes Harry, yelling “Did you put
your name in the Goblet of fire?!”49. Dumbledore decides to use Harry as a bait to
help unravel the thread beyond mysterious events which happened so far (including
the appearance of the Voldemort’s Dark Mark after the Quidditch Cup final). It is
a purely political action – unlike Professor MacGonagall, Professor Snape is more
than willing to support this idea (Snape, a spy and double-agent, is well familiar with
the art of deception, whereas high-principled McGonagall simply cannot withstand
such a tricksterish behaviour). Yet it must be admitted that he still cared for Harry: he
asked Professor Moody to have an eye (literally) on Harry during the tournament50.
Only during the ‘final conversation’ in the film, Dumbledore honestly admits that he
has put Harry in a “terrible danger” and apologizes for it51. The apologies are followed
by a firm reassurance of support (“You have friends here. You are not alone”52), albeit
the dark times lie ahead.
Dark times come, indeed, in the following novels and their adaptations, as Voldemort, Harry’s arch-enemy, has finally restored his human form and plans to assume
power and eventually kill the Boy Who Lived. Not everyone is able to accept the
truth about You-Know-Who’s return. Harry and Dumbledore pose as the unwanted
voice of reason, while the Ministry of Magic (lead by Cornelius Fudge, the Minister)
obstinately refuses to believe them. The Order of Phoenix, a secret society opposing
Voldemort and founded by Dumbledore years before, is on the move again. Harry,
furious and emotionally unstable teenager who in The Order of Phoenix is mocked and
treated as a lunatic, is in desperate need of someone to calm him down. Yet Dumbledore tells Harry nothing. Moreover, he advises the others to do likewise (“We couldn’t
tell you anything, Dumbledore made us swear we wouldn’t”, explains Hermione when
the trio meets in the Order of Phoenix headquarters53), and even to avoids any contact
with the boy54. Only at the end of the novel Dumbledore reveals the reasons behind
his actions and shares his secret knowledge with the rest of the Order. This trickster-like behaviour seems more than strange, and Dumbledore’s final explanation – “If
49 0:36, Harry Potter and the Goblet of Fire, dir. M. Newell, 2005 – far, far away from the very same question
“asked calmly” in the novel, cf. J. K. Rowling Harry Potter and the Goblet of Fire, London 2003, p. 242.
50 0:37, GoF.
51 2:20, GoF.
52 2:21, GoF.
53 OoP, p. 61.
54 This deliberate lack of contact is clearly shown in the film adaptation: no matter how much Harry
tries, he cannot engage in any conversation with the headmaster, as if Dumbledore was escaping from
him. Cf. 0:24, 0:47, 1:05, Harry Potter and the Order of the Phoenix, dir. D. Yates, 2007.
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I had been open with you, Harry, as I should have been, you would have known a long
time ago that Voldemort might try and lure you to the Department of Mysteries […]
the blame lies with me, and me alone”55 – does not seem to be sufficient. If he had
provided Harry with more information, maybe not very detailed, but only revealing
certain purpose, some tragic events would have been prevented, especially the death
of Sirius, who has grown to be Harry’s cherished friend and godfather. In the film
adaptation the headmaster does not hesitate to acknowledge that he was at fault and
apologise, explaining that the only reason he had for not sharing his knowledge with
Harry was that he did not want to cause Harry more pain56.
The relationship between Harry and Dumbledore is tightened even more in the
next to last book, The Half-Blood Prince. At the beginning of the novel, they complete
a successful mission, persuading Professor Slughorn to return to Hogwarts57. But
most importantly, during Harry’s sixth year, Dumbledore offers him private lessons
and starts to explain some facts from the life of Tom Riddle a.k.a. Lord Voldemort,
including – finally! – the only possible way to defeat You-Know-Who. Once again
he proves that just like a true trickster he knows much more than he had previously
revealed, and has a carefully prepared plan of action. After one destroys all Horcruxes
(the objects to which Voldemort had transferred a part of his soul), the arch-enemy
can be killed once and for all. Yet again Dumbledore prefers not to share everything
with Harry, seemingly underestimating Harry’s suspicions concerning Draco Malfoy
and his mistrust towards Snape (“I do not that it [Harry’s concerns] is of great importance”, says headmaster with an impassive face, astonishing and infuriating the boy58).
However, Harry is allowed to accompany Dumbledore in the quest to acquire one of
the Horcruxes – mission not perfectly completed, as the obtained object turns out to
be fake – and thus treated very seriously59. And when Dumbledore is killed by Snape
at the end of Half-Blood Prince (very trickster-like plan lied behind this act, as the
readers learn in the last novel), Harry bewails him with a great sense of loss.
Therefore, the relationship between Harry and Dumbledore appears to be complex and complicated. Many similarities can be found between both wizards, e.g. they
both used to live for a while in Godric’s Hollow and have lost their families there.
55 OoP, p. 728.
56 “I thought by distancing myself from you as I have done all year he’d [Voldemort] would be less
tempted and therefore you might be more protected”. Cf. 1:59, OoP.
57 Dumbledore reveals himself to be a perfect manipulator, cunningly making use of Slughorn’s weaker
points.
58 See: HBP, p. 335. No one seems to believe Harry in that point – when he shares his doubts with
Lupin, he follows Dumbledore’s opinion: “It comes down to whether or not you trust Dumbledore’s
judgement. I do; therefore I trust Snape” (ibidem, p. 311).
59 “It was very good not to hear words of caution and protection for once”, admits Harry. Cf. HBP, p. 474.
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Harry treats the headmaster with all possible respect and trust60, and does not hesitate
to call himself “Dumbledore’s man through and through” twice in The Half-Blood
Prince61. This sound and reliable relationship becomes somewhat threatened when
Harry starts to discover more and more shameful events from Dumbledore’s life. The
headmaster’s credibility is undermined for the first time at Bill and Fleur’s wedding:
Aunt Muriel reveals that Dumbledore had a brother and lived in Godric’s Hollow62.
In the film adaptation, she even asks Harry ironically “Honestly, my boy, are you
sure you knew him at all?”63. This observation corresponds well with the description
of the trickster provided by Abrams and Sutton-Smith. Despite the fact that Harry
and Dumbledore’s relationship is of great importance and that they both risked lives
fighting together against Voldemort, Harry seems to be hurt by the “lack of close,
caring relationships”64 with his mentor. Eventually, Potter cannot help but wonder
why the headmaster – so admired and respected – never told him anything about his
personal life. Harry is especially irritated with Dumbledore’s friendship with Gellert
Grindelwald and their idea of wizard dominance over Muggles. No wonder Harry
bitterly denies Hermione’s assurance of Dumbledore’s love and loyalty:
I don’t know who he loved, Hermione, but it was never me. This isn’t love, the mess he’s
left me in. He shared a damn sight more of what he was really thinking with Gellert
Grindelwald than he ever shared with me65.

Dumbledore’s darker side, although revealed and described as a tabloid sensation
by infamous Rita Skeeter, haunts Harry for a long time. On the other hand, the headmaster’s attitude to Harry seems to be only positive and approving. He acknowledges all of Harry’s virtues: this can be understood immediately from headmaster’s last
words to Kingsley and Lupin (“Harry is the best hope we have. Trust him”66), or when
60 As put in the third novel, Dumbledore “was often described as the greatest wizard of the age, but that
wasn’t why Harry respected him. You couldn’t help trust Albus Dumbledore” . Cf. PoA, p. 71.
61 Cf. HBP, p. 326 and p. 605.
62 Cf. DH, p. 132.
63 0:33, Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1, dir. D. Yates, 2010.
64 D. M. Abrams, B. Sutton-Smith, op. cit., p. 30.
65 DH, p. 295. This bitter remark and comparison with Grindelwald becomes even more bitter when
collated with Rowling’s statement concerning Dumbedore’s sexual orientation. “I always thought of
Dumbledore as gay […]. Dumbledore fell in love with Grindelwald, and that that added to his horror
when Grindelwald showed himself to be what he was”, she admitted during the meeting with the
readers at Carnegie Hall, New York in 2007. See: J. K. Rowling at Carnegie Hall Reveals Dumbledore
is Gay; Neville Marries Hannah Abbott, and Much More, The Leaky Cauldron, 20.10.2007 [on-line:]
http://www.the-leaky-cauldron.org/2007/10/20/j-k-rowling-at-carnegie-hall-reveals-dumbledoreis-gay-neville-marries-hannah-abbott-and-scores-more/ [14.08.2016]
66 Recalled by Lupin in both film and novel, see DH, p. 65 and 0:19, DH 1.
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he trustfully confesses: “I am not worried […], I’m with you”67, just before the two of
them have emerged from the cave where one of the Horcruxes had been hidden. Yet
there is more in this relationship that meets the eye: Dumbledore’s most trickster-like
behaviour is revealed late in the last novel, when Harry digs into Snape’s memories
and bears witness to a stormy conversation between the Potions teacher and the headmaster68. With a certain degree of resignation, Harry discovers that he was being
raised by Dumbledore “like a pig to slaughter”69 (as ruthlessly yet accurately put by
Snape), only to be ready to die at the proper moment, and hence bring the end to
Voldemort’s life as well. Harry’s recognition of the truth serve as the ultimate proof of
the fact that Dumbledore was not a flawless character:
Dumbledore’s betrayal was almost nothing. Of course there had been a bigger plan; Harry had simply been to foolish to see it, he realised that now […]. Dumbledore had passed
the job of destroying them [Horcuxes] to him, and obediently he had continued to chip
away the bond tying not only Voldemort, but himself, to life! How neat, how elegant, not
to waste any more lives, but to give the dangerous task to the boy who had already been
marked for slaughter70.

Harry, although now aware of the whole plan and its consequences, does not hesitate to confront Voldemort and to sacrifice himself. And then, just after Voldemort uses the Killing Curse, Harry finds himself somewhere in between life and
death, once again talking to Professor Dumbledore (who matter-of-factly admits to
be dead). Headmaster praises Harry (“You wonderful boy. You brave, brave man”71),
acknowledges his own mistakes and begs for forgiveness, admitting that Harry is
a much better man than he himself ever was. Dumbledore compares his selfishness
and obsession with Grindelwald’s ideas with Harry’s voluntary sacrifice and him becoming the true master of Deathly Hallows. This conversation purifies the relationship of the protagonists and prepares Harry for the ultimate clash with Voldemort (it
is worth noticing, though, that in the film adaptation no apology is included and the
whole scene consists rather of Harry asking for advice)72. In the end, when the evil is
67 It is worth mentioning that Snape also feels that Dumbledore does not trust him completely: “You
refuse to tell me everything!”, he snarls. Cf. HBP, p. 540.
68 DH, p. 550.
69 DH, p. 551. The issue of Harry’s “self-sacrifice” made in order to destroy Voldemort is addressed in
detail in Nikolaus Wandinger’s study “Sacrifice” in the Harry Potter Series from a Girardian Perspective.
Cf. N. Wandinger, “Sacrifice” in the Harry Potter Series from a Girardian Perspective, “Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and Culture” 2010, Vol. 17, pp. 27-51.
70 DH, p. 555.
71 DH, p. 566.
72 Cf. 1:28, Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2, dir. D. Yates, 2011
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conquered and all the resentments are eased, the last ‘final conversation’ takes place.
Dumbledore talks to Harry from his portrait in the headmaster’s office, and “the pride
and the gratitude emanating from him filled Harry with the same balm as phoenix
song”73. Voldemort defeated, the Deathly Hallows dispersed, peace restored – the
noble hero and his trickster-like mentor can have some rest at last. Harry’s devotion
to Dumbledore finds one last expression when he names his second son after two
headmasters of Hogwarts: Albus and Severus.

Conclusions
The mere thought that the Headmaster of Hogwarts and the leader of the Order of
Phoenix – the mythical bird perceived by many as a symbol of good and light74 that
can prevail over Voldemort’s evil and dark magic – would believe and act as ift the
end justifies the means is confusing and unsettling, not only for Harry, but also for
the readers of the novel. A personal example might be given here: when the plan of
this very article was mentioned to one of our academic friends, a huge Potter fan, she
was all “Dumbledore? A trickster? Never!”, only to admit a few days later that she reconsidered the idea and there is definitely something to it. Dumbledore’s not-so-very-much-logical behaviour did not go unnoticed by the fandom. Memes highlighting
some of the headmaster’s actions75 or comics showing how irresponsible he was76 have
flooded the Internet long time ago. However, one may ask whether it is more likely
that “best wizard in the world” was indeed irresponsible and behaved illogically, or
that he was following his own carefully prepared plan of action.
The essential question should be asked: is Dumbledore a trickster or not? Naturally, he cannot be perceived as classic trickster such as the North American Coyote
or the Loki of Asgard who are mischievous characters, meddling and interfering in
the course of the events. But then again the headmaster of Hogwarts is certainly not
an impeccable, crystal-like hero, and while he was clearly against Voldemort, the moral status of many of his actions remain questionable. Eccentric air, plotting his own
73 DH, p. 599.
74 Clearly visible in the name of the Dumbledore’s Army, a group established by Hogwarts’ students as
a counter-move to the Ministry of Magic’s educational programme. Cf. OoP, p. 347.
75 Like the one with establishing rules, imitating Dumbledore’s speech in the beginning of the school
year: “The Dark forest is strictly forbidden to all students, except for detention, where you will be
forced to wander around when it’s darkest and scariest. Doesn’t that make so much sense. I’m so good
at rules. Ten points to Dumbledore”. Cf. 10 Points from/for Gryffindor Images, Know Your Meme
[on-line:] http://knowyourmeme.com/photos/891821-10-points-fromfor-gryffindor [27.07.2016].
76 An example selection can be found here: 10+ Funny ‘Harry Potter’ Comics Reveal How Irresponsible Dumbledore Was, Bored Panda [on-line:] http://www.boredpanda.com/irresponsible-dumbledore-funny-harry-potter-comics [27.07.2016]
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plans (including conjuring his own death!), steering other characters’ actions (often
without their knowledge and awareness), the dark past (do remember Grindelwald
and “for the greater good”) – all of Dumbledore’s traits form an ambivalent character, both “guilty and heroic”, as Grotanelli puts it. His ambivalence is shown both in
the novels and in the film adaptations, although the emphasis is placed differently
(fox example, trickster-like behaviour in the Prisoner of Azkaban’s going-back-in-time
sequence is stressed in the film version). Therefore, we do not urge that Dumbledore
is a trickster, but we strongly believe that analysing his character in the light of the
mythical trickster figure can provide new interpretations and add new threads to the
academic research on the Harry Potter series, and to the trickster lore as well. There is
definitely something to it.
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Abstrakt
Seria o Harrym Potterze pióra J. K. Rowling, fenomen kulturowy ostatnich lat, obfituje w intertekstualne nawiązania historyczne i mitologiczne. W niniejszym rozdziale
badamy, czy wśród tych nawiązań znajduje się także figura trickstera. Albus Dumbledore, ekscentryczny dyrektor Hogwartu, jawi się jako bohater wyjątkowo ambiwalentny – choć nie można zaklasyfikować go jako klasycznego trickstera, to jednak jego
działania interpretowane przez pryzmat tego archetypu rzucają nowe światło na jego
postać i całą serię.

Marta Błaszkowska

Plewy na wietrze. Kto pociąga za sznurki
i kto krzyżuje plany w Sadze o zbóju
Twardokęsku Anny Brzezińskiej?

Dwoma najczęściej chyba wskazywanymi i omawianymi bohaterami reprezentującymi archetyp1 trickstera w polskiej literaturze fantastycznej są Loki ze stworzonego
przez Jakuba Ćwieka cyklu Kłamca i Wirus z Achai Andrzeja Ziemiańskiego. Postać
tego pierwszego nawiązuje do motywu w sposób oczywisty: podobnie jak pierwowzór
z mitologii nordyckiej jest spryciarzem i patronem oszustów. Wirus, mówiący o sobie
jako o tworze Sepha, Boga Zdrajcy, również doskonale wpisuje się w tricksterowy
archetyp ‒ mówi o tym, że komplikował plany bogów i obserwował tworzenie świata,
poza tym bez przerwy porusza się na granicy między dobrem i złem, a w powieściowej
fabule uczy człowieka, jak za pomocą magii uciec z więzienia, zmieniając się w wirusa.
Ci dwaj bohaterowie nie stanowią jednak, co oczywiste, jedynych tego rodzaju postaci
pojawiających się w polskich tekstach fantastycznych. Skłonność do sięgania po ten
archetyp wydaje się zresztą szczególnie związana z takim właśnie typem literatury
‒ i to nie bez powodu: postać trickstera szczególnie dobrze funkcjonuje w takich
przestrzeniach, w których ma możliwie szerokie pole do naginania obowiązujących
zasad i do swoich oszukańczych działań. Od dawna archetyp ten znajdował więc
swoje realizacje w mitach i legendach2, a dzisiaj szczególnie żywy zdaje się w tekstach
fantastycznych, które nie dążą do naśladowania realiów świata znanego czytelnikowi,
mogą więc na przykład zakładać istnienie powszechnie uznawanej magii lub opierać
1

2

Ponieważ jako podstawa teoretyczna niniejszego artykułu służy przede wszystkim uznawana już za
klasyczną praca Paula Radina The Trickster. A Study in American Indian Mythology oraz komentarze
do niej autorstwa Carla Gustava Junga (On the Psychology of the Trickster Figure) i Karla Keréneyiego
(The Trickster in Relation to Greek Mithology), konsekwentnie trickster będzie tu trakowany jako figura
archetypowa.
Por. P. Radin, Prefatory note [w:] idem, The Trickster. A Study in American Indian Mythology, New York
1956, s. ix.
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się na działaniu sił nadprzyrodzonych. Nie powinno więc dziwić, że tricksterowe postaci można spotkać zwłaszcza w literaturze fantasy3.
Nie inaczej jest w przypadku literatury polskiej. Wydawana w latach 1999‒2009
Saga o zbóju Twardokęsku4 Anny Brzezińskiej, będąca głównym przedmiotem poniższych rozważań, jest jednym z przykładów wykorzystania archetypu trickstera ‒ ale,
co interesujące, funkcjonuje on na kilku poziomach, których rozszyfrowanie i zbadanie ma na celu niniejszy tekst. Obiektem zainteresowania stanie się więc główny,
jak się wydaje, tricksterowy bohater sagi: błazen Szydło, będący w istocie bogiem
nazywanym Złodziejem, równocześnie dworski wesołek i dwunasty z bogów Wewnętrznego Morza. Fabuła cyklu powieściowego Brzezińskiej z tomu na tom zakreśla
jednak coraz szersze kręgi, komplikując się i do konwencji powieści awanturniczo-podróżniczej w stylistyce fantasy dodając coraz głębiej sięgające wątki metafizyczne.
Żeby więc w pełni omówić postać Szydła-trickstera, a w dalszej kolejności sprawdzić,
czy jedynie on realizuje ten archetyp, czy może tricksterowych bohaterów jest więcej,
należy najpierw nakreślić realia świata Sagi o zbóju Twardokęsku, w szczególności zaś
to, w jaki sposób wygląda w niej relacja między ludźmi i sferą metafizyczną.
Miejscem akcji powieści Brzezińskiej są Krainy Wewnętrznego Morza ‒ obszar
zróżnicowany geograficznie i kulturowo; jego poszczególne fragmenty łączy wiara
w jedenastu bogów, którym przypisane są wprawdzie konkretne atrybuty i sfery działania5, ale najważniejsze jest jednak ich powiązanie z konkretnymi obszarami. Co
jednak istotne, jedenastka ta jest, jak się okazuje, niejako drugim pokoleniem bogów
‒ przed nimi istniała jeszcze piątka Stworzycieli, którzy powołali do życia nie tylko
świat, ale i liczne potwory, nazywane Dziećmi Gniewu. Najsilniejszym z nich była
Annyonne, jedna z kluczowych postaci legendarnych sagi, bezustannie z lękiem przywoływana przez bohaterów ze wszystkich klas społecznych: zabójczyni Stworzycieli,
która ścięła ich głowy zakrzywionym sierpem, nazwanym sharkah:
3

4

5

W jej rozumieniu słownikowym, a więc w takich tekstach, które „wprawdzie nawiązują do innych odmian [fantastyki – przyp. M. B.] usankcjonowanych przez tradycję […], ale ze względu na typ motywacji z żadną z nich nie dają się w pełni utożsamić” (Fantasy [w:] A. Niewiadowski, A. Smuszkiewicz,
Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Poznań 1990, s. 287) i które pokrewne są zarówno
fantastyce naukowej, jak i fantastyce baśniowej oraz baśniom, a także „czerpią motywy z mitologii,
baśni ludowych, legend, sag bohaterskich czy średniowiecznych poematów rycerskich” (ibidem, s. 288).
W skład cyklu wchodzą następujące tomy: Zbójecki gościnec (1999 r.) i jego wersja poprawiona i rozszerzona ‒ Plewy na wietrze (2006 r.); Żmijowa harfa (2000 r., wersja poprawiona ‒ 2007 r.); Letni
deszcz. Kielich (2004 r.); Letni deszcz. Sztylet (2009 r.).
Ta jedenastka to (w kolejności alfabetycznej): Bad Bidmone Od Jabłoni (Kwietna Panna), Cion Ceren Od Kostura ( Jałmużnik), Fea Flisyon Od Zarazy (Zaraźnica), Hurk Hrovke Od Szarańczy, Kea
Kaella Od Wrzeciona (Tkaczka), Kii Krindar Od Ognia i Miecza (Mieczownik), Mel Mianet Od
Fali (Morski Koń), Nur Nemrut Od Zwierciadeł (Śniący), Org Ondrelssen Od Lodu, Sen Silvar Od
Wichrów i Zird Zerkun Od Skały.

40

Plewy na wietrze. Kto pociąga za sznurki…
[…] obłe, białe ciała bogów, które odpływają coraz dalej – pięcioro tych, którzy tworzyli
światy. […] Drunethegors O Żelaznym Ramieniu, Reigrullenog Splatający Węzły I Wichry, Sajjinerthe Bogini Wiecznej Przemiany, Maghrenolli Rozrzucająca Ziarna Szaleństwa i Lloweidrenne W Sieci Snu. […] Wizerunek wielkiego, jałowego pola, gdzie leżeli
martwi bogowie, wiał wicher, zrywając z ziemi tumany pyłu, i ktoś krzyczał: „Annyonne!
Annyonne! Annyonne!”6.

Metafizyczną strefę świata Sagi o zbóju Twardokęsku zaludniają również inne istoty,
nazywane przedksiężycowymi. To między innymi tajemnicza bogini narodu dzikich
wojowniczek Servendyjek, Delajati; morska Sandalya, Iskry, nieśmiertelne boginki,
określane jako młodsze siostry bóstw; wiedźmy, będące w istocie boskimi bękartami i dysponujące dziką magią wybuchającą niezależnie od ich woli; wreszcie – cały
szereg demonów i potworów, utopców, morskich panien czy zwierzołaków. Co warte
zauważenia, właściwie wszyscy przedksiężycowi nawiązują relacje z ludźmi; chociaż
charakter tych stosunków jest różny i może obejmować różne stany od przyjaźni do
wrogości, zasadniczo z każdą boską czy demoniczną istotą można próbować dojść
do porozumienia ‒ nie są więc rzadkością pakty, przysięgi i zakłady. Jedenastu bogów zresztą regularnie komunikuje się z ludźmi, szczególnie ze swoimi wyznawcami;
przekazali im też atrybuty, nazywane znakami, wykute po to, by zamknąć w nich część
boskiej mocy i uniemożliwić jej obrócenie się przeciwko Krainom Wewnętrznego
Morza. Każdy z jedenastu bogów jest także, wbrew temu, co głoszą kapłani, śmiertelny – chociaż zabicie ich jest trudne i wymaga użycia boskiej mocy.
W momencie rozpoczęcia akcji sagi krainy znajdują się w przededniu wojny, która,
jak się później okazuje, przebiegać będzie na dwóch poziomach: ludzkim i boskim.
Ten pierwszy obejmuje przede wszystkim działania Koźlarza, prawowitego księcia
Żalników, który próbuje odzyskać tron odebrany mu przez Wężymorda, protegowanego Zird Zerkuna. W wojnę po obu stronach angażują się coraz liczniejsi stronnicy,
przez co ostatecznie obejmuje ona większość Krain Wewnętrznego Morza. Poziom
boski to natomiast wieloletni spór między Jedenastoma, podżegany najczęściej przez
Zird Zerkuna, który wbrew woli pozostałych bóstw wyrwał i wydźwignął kawał morskiego dna, tworząc Pomort, i który zawiązał spisek, by zabić żalnicką boginię Bad
Bidmone. Boska wojna obejmuje jednak, oprócz tych wewnętrznych niesnasek, również walkę między Zird Zerkunem a Delajati – oboje oni niezależnie od siebie pragną
powrotu świata Stworzycieli, a więc wyzwolenia boskiej mocy ze wszelkich ograniczeń; są jednak świadomi, że wiązać się to będzie z zagładą przynajmniej części bóstw
a także zniszczeniem świata śmiertelników. W istocie jednak ludzki i boski poziom
wielkiej wojny bezustannie się przenikają i zazębiają – chociażby przez to, że Koźlarz
nosi znak Bad Bidmone, miecz Sorgo i był przy tym, jak żalnicka bogini umierała,
6

A. Brzezińska, Żmijowa harfa, Warszawa 2003, s. 542.
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natomiast Wężymord jest powiernikiem części mocy Zird Zerkuna i uczestniczył
w wydźwignięciu z morza ziem Pomortu.
Niezwykle ważną częścią metafizyki świata Sagi o zbóju Twardokęsku jest obecność
przeznaczenia, przed którym nie ma ucieczki – nie bez powodu pierwsza z książek
cyklu nosi tytuł Plewy na wietrze. Przekonanie o tym, że śmiertelnicy są jedynie marionetkami w rękach sił, których istnienie nie zawsze sobie uświadamiają, towarzyszy
większości głównych bohaterów. Bardzo istotną częścią fabuły sagi jest ujawniające
się stopniowo istnienie powtarzających się w historii wzorów, w które bogowie układają losy ludzi. Dwie ‒ poniekąd paralelne, o czym jeszcze będzie mowa ‒ bohaterki,
Szarka i Zarzyczka (później nazywana Selveiin), powoli w toku rozwoju akcji rozpoznają w tym, co je spotyka, realizację znanych z legend i opowieści schematów; obie
też próbują się wyrwać z tego cyklu.
Jak już zaznaczono, przedstawione wyżej omówienie świata sagi Brzezińskiej, rzuca nowe światło na postać występującego w niej i niemal eksplicytnie przypisanego do
archetypu trickstera błazna Szydło, którego, co interesujące, czytelnik poznaje stosunkowo późno i który początkowo wydaje się postacią marginalną, właściwie epizodyczną. Szydło pojawia się jako błazen księcia Spichrzy, Evorintha, równolegle doskonale
zaznajomiony ze środowiskiem żebraków i płatnych bandytów. Od początku zwraca
na siebie uwagę wyglądem:
Po zacnym przyodziewku niziołka dało się poznać, że zwykle w innej kompanii się obraca, nie pomiędzy żebrakami, co zresztą nie dziwiło, bo panowie trzymali karłów przy
dworach i wielce ich cenili. Wszakże zazwyczaj były to krzywulce niewydarzone, koślawe i paskudne, tymczasem niziołek przy kominie wyglądał wcale kształtnie. Plecy miał
proste, opięte czerwonymi rajtuzami łydki zgrabne, tyle że sięgał żebrakom ledwie do
łokcia. Bujna, starannie spleciona broda niemal zupełnie przesłaniała mu gębę. Wydatny
nos przebijał się przez gęstwę włosów, a głęboko osadzone, czarne oczka spoglądały zdumiewająco bystro. Szarka nie potrafiła odgadnąć jego wieku7.

Chociaż Szydło wydaje się cały czas postacią dość niejednoznaczną, jego poczynania
można początkowo postrzegać jako zwykłe dworskie spiski i plany knute ze znudzenia. Błazen bowiem działa równocześnie na dwóch płaszczyznach: z jednej strony
podjudza książęcą nałożnicę, Jasenkę, do tego, by wystąpiła przeciwko Zarzyczce,
przybywającej do Spichrzy jako wysłanniczka Żalników, z drugiej natomiast jest silnie zaangażowany w doprowadzenie Szarki do książęcej cytadeli. Przebieg obu tych
wątków wydawać się może dość przypadkowy i niezależny od postaci karła, jednakże
uważniejsza ich analiza pozwala dostrzec pewien schemat, uwidaczniający, ze już na
tym etapie rozwoju fabuły Szydło funkcjonuje jako spiskujący i manipulujący ludz7

Eadem, Plewy na wietrze, Warszawa 2006, s. 479.
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kimi i boskimi planami trickster. Zobrazować to można, analizując, jak przebiegał
rozwój wątków każdej z trzech bohaterek – Jasenki, Zarzyczki i Szarki ‒ w scenach
rozgrywających się w Spichrzy.
Jasenka, od lat starająca się zajść w ciążę, bezustannie szykanowana przez matkę
Evorintha, obawia się o trwałość uczucia kochanka; Szydło, zaufane służące i kapłani
Zird Zerkuna równolegle podburzają ją przeciwko Zarzyczce, która, jak głoszą plotki,
przybywa do Spichrzy, by zawrzeć z księciem przymierze przypieczętowane małżeństwem. Zazdrosna i zdesperowana Jasenka sprzymierza się z pomorckimi kapłanami,
a ci ostatecznie pchają ją do opłacenia zamachu na życie Zarzyczki. Ta z kolei, by
udać się na umówione spotkanie z niewidzianym od lat bratem-wygnańcem, sięga po
pomoc zaufanej służącej książęcej nałożnicy, której przykazano szpiegować księżniczkę. Kiedy wreszcie Zarzyczka wymyka się z cytadeli, dopadają ją wynajęci mordercy;
jej życie ratuje jednak Szarka, którą Szydło, spotkany przez nią w karczmie, ma zaprowadzić do siedziby Evorintha, ale, jak się okazuje, kluczy po mieście tak, by trafić
w odpowiednim momencie na miejsce niedoszłego zamachu. Zawiłości tej sytuacji
i szczegółowy przebieg zdarzeń tłumaczy sam błazen Jasence – w długiej rozmowie
nie tylko przyznaje, że był świadom wynajęcia zabójców, ale też daje wyraz swojej
znajomości zarówno rzekomo tajnych informacji na temat spichrzańskiej polityki, jak
i motywacji książęcej kochanki. Na tym etapie jednak jego działania są tłumaczone
w sposób całkowicie przyziemny:
– Skąd wiesz? – spytała powoli. – Skąd karzeł rozeznaje się w podobnych sprawach?
– Ja wiele wiem – odparł niziołek. – Wiele słyszę. Ludzie nie lękają się wesołka. To
Szydło, mówią, i rzucają we mnie resztkami jadła. Obgryzionymi kośćmi i zgniłą nacią.
Raz twoje dworki wepchnęły mnie do gnojówki. Po pachy. A ja się przysłuchuję. Siedzę
z psami pod stołem i łowię wieści. Widzisz, Jasenko, ludziom nie dostaje roztropności8.

To wyjaśnienie wydaje się zupełnie logiczne: Szydło, będąc błaznem, przynależy do
grupy słabych i wykluczonych, co sprawia, że zasadniczo odpowiada on wartościom
sfery communitas i z perspektywy większości społeczeństwa jest „»podrzędną« osobą”9;
efekt ten wzmaga dodatkowo fakt, że ‒ podobnie jak większość znanych z kultury
trefnisiów ‒ jest karłem10. Pozostając na marginesie ustrukturyzowanej społeczności,
ma dostęp do wielu informacji z różnych źródeł, a przy tym może działać niemal
niezauważony, bo nikogo nie interesują jego poczynania.

8
9

Ibidem, s. 521.
V. Turner, Proces rytualny, tłum. I. Kurz [w:] Antropologia widowisk, oprac. A. Chałupnik et al.,
Warszawa 2005, s. 127.
10 Por. M. Gluckman, Politics, Law and Ritual in Tribal Society, Chicago 1965, s. 104.
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Szydło w Spichrzy działa, dając wyraz specyficznej formie inteligencji, którą Monika
Sznajderman za Marcelem Detienne’em i Jean-Pierre’m Vernantem określa jako metis,
a którą powiązać można z pojęciami takimi jak „szelmostwo”, „spryt” czy „przebiegłość”11.
Ten typ intelektu, typowy dla figur błaznów i tricksterów, sprawdza się w sytuacjach
„niejednoznacznych, przejściowych, trudnych i zmiennych, które wymagają czujności,
przebiegłości, przytomności umysłu, zaradności i pomysłowości, wspartych umiejętnościami radzenia sobie w każdych okolicznościach i wiedzą zdobywaną latami”12. Istotnie,
sukcesy błazna księcia Evorintha zwykle wynikają z jego zdolności szybkiego myślenia
i równie szybkiego reagowania, a także dostosowywania się do zastanej sytuacji. Sprawdza się to nie tylko względem Jasenki, która w dyskusjach bywa nieprzewidywalna, ale
również w odniesieniu do Szarki, którą karzeł umiejętnie zagaduje tak, żeby nie zauważyła przedłużonego kluczenia po mieście. Również później wielokrotnie daje on wyraz
inteligencji typu metis: jednym z licznych przykładów jest oszukanie mieszczki, mające
na celu ukrycie, że jedną z kobiet wędrujących z błaznem po Spichrzy jest wiedźma,
której ogolono głowę za czary. Szydło tłumaczy, że podjęła ona ślubowanie, w ramach
którego zdecydowała się „sploty własne dziewicze obciąć […], a rycerzom prawym je
oddać na cięciwy do łuków”13, jako że „przeciwko plugastwu obmierzłemu nie samo żelazo, ale dziewicze sploty w cięciwach, modlitwa czysta i ślubowanie najwięcej zaszkodzić
mogą”14. Sytuacja ta ujawnia, oprócz sprytu karła, również jego kolejną cechę ‒ złośliwość
i mściwość, które jednak zwykle przybierają wymiar komiczny. Kobieta jest bowiem tak
przejęta opowieścią karła, że zaczyna dopytywać, czy również jej włosy mogłyby się przydać, a następnie deklaruje, że przekaże informację dalej. Jej zaangażowanie i fakt, że Szydło nie wyprowadza jej z błędu, ciągnie za to konsekwentnie żart, bawią, ale i zaskakują
towarzyszy wesołka, a on sam wcale nie wypiera się, że dał wyraz złośliwości:
– Toż ona prawdziwie gotowa się do gołej skóry wygolić – zauważyła z potępieniem
księżniczka. – A wstyd będzie, jak się ludzie dowiedzą, że to tylko figlik złośliwy.
– I dobrze – zajadle odparł karzeł – bo wstrętna baba, gruba, sprośna i zadufana. Wlazła
na mnie jak krowa, trzewik mi przydeptała, a jeszcze mordę drze i wyzywa. No, obaczym
teraz, jak się po postrzyżynach będzie baba rozpychać15.

To również typowa cecha nie tylko postaci błazna, ale i trickstera ‒ figur, które związane są z żywiołem chaosu i z których działań przebijają nieustannie śmiech i ironia16.
11 Por. M. Sznajderman, Błazen. Narodziny i struktura mitu, „Konteksty. Polska sztuka ludowa” 1998,
z. 2, s. 57.
12 Ibidem.
13 A. Brzezińska, Żmijowa…, op. cit., s. 22.
14 Ibidem.
15 Ibidem, s. 23.
16 Por. P. Radin, Prefatory note…, op. cit., s. x.
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Szydło czasem pragnie zaszkodzić ludziom, ale raczej ich nie krzywdzi ‒ a przynajmniej nie bezpośrednio. Jego działania to zasadniczo psoty i lekkie utrudnianie
życia, zwłaszcza tym, którzy w jakiś sposób mu ubliżyli. W ostatecznym rozrachunku
poczynania błazna Szydło raczej, podobnie jak w przypadku klaunów, „prowadzą do
krótkich przebłysków wesołego bałaganu, po którym następuje druzgocący odwet ze
strony status quo”17.
W dalszych wydarzeniach z Sagi o zbóju Twardokęsku Szydło uczestniczy dość
aktywnie. Szybko staje się stałym członkiem kompanii głównych bohaterów, a podczas wspólnej wędrówki funkcjonuje nadal głównie jako wesołek, współtworząc sytuacje komiczne, oparte przede wszystkim na jego ciągłym narzekaniu na niewygody
podróży. W tej części cyklu archetyp trickstera realizuje się więc głównie w swoim
aspekcie błazeńskim18. Sytuacja nieco zmienia się, kiedy na jaw wychodzi prawdziwa
tożsamość karła. Wzmianki o Złodzieju, którego Fea Flisyon posłała za Szarką, by
śledził jej poczynania, pojawiają się już wcześniej, a sam błazen w ostatniej swojej
rozmowie z Jasenką na pytanie o to, kim jest, odpowiada „Parszywą owcą. Oni nazywają mnie złodziejem”19. Jednakże jednoznaczne określenie prawdziwego imienia
Szydła i roli przezeń pełnionej czytelnik otrzymuje dopiero w trzecim tomie sagi.
Rozmowa między błaznem a Szarką prowadzi do ujawnienia rzeczywistej tożsamości
tego pierwszego; najpierw jednak bohaterka daje do zrozumienia, że odkryła, kim jest
naprawdę wesołek i wykorzystuje tę wiedzę do wymuszenia na nim spełnienia trzech
życzeń ‒ to zresztą ewidentne zastosowanie wątku baśniowego opartego o magiczną
rolę „prawdziwego imienia”. Pojawia się tu też typowy dla archetypu trickstera motyw
zmiennokształtności: Szarka kpi, że nawet jeśli błazen zacznie uciekać i zmieniać się
w zwierzęta, ona i tak zdoła go dogonić i schwytać.
Ostatecznie odpowiedź na pytanie o to, kim jest Szydło, dostaje także Twardokęsek:
– Twardokęsek, pozwól, że was wreszcie należycie poznakomię. To dwunasty z bogów
Krain Wewnętrznego Morza. Złodziej.
Szydło skromnie spuścił oczy i ukłonił się, szurając nogami w piachu20.

O ile wcześniej sytuacje, w których karzeł wydawał się postacią posiadającą moc lub
zdolną do wieszczenia, były stosunkowo rzadkie i dało się je wytłumaczyć w sposób
racjonalny, o tyle w dalszej części cyklu boski, mistyczny aspekt trickstera uwidacznia
się mocniej i momentami zaczyna dominować nad aspektem głupawo-wesołkowatym.
17 W. Boyd, Clowns. Innocent Outsiders in the Sanctuary: A Phenomenology of Sacred Folly, „Journal of
Popular Culture” 1988, vol. 22, nr 3, s. 10, cyt. za: M. Sznajderman, op. cit., s. 47.
18 Por. N. O. Brown, Hermes the Thief; The Evolution of a Myth, New York 1969, s. 48.
19 A. Brzezińska, Plewy…, op. cit., s. 540.
20 A. Brzezińska, Letni deszcz. Kielich, Warszawa 2004, s. 254.
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Szydło wie wiele – zna naturę bogów, bo jest jednym z nich, ale równocześnie pozostaje inny od pozostałych Jedenastu, a czasem można odnieść wrażenie, że pozostaje
z nimi w nie do końca jasnej relacji, zakładającej być może nawet pewien rodzaj zależności. Przede wszystkim Złodziej nie ma, w przeciwieństwie do innych bóstw, własnej
krainy ani swoich wyznawców. Jest w związku z tym postacią wędrującą bez celu po
świecie ‒ to zresztą kolejny element archetypu trickstera21. Ponadto nie wiadomo nic
o tym, by miał on mieć swój własny znak, w którym zaklęta byłaby część jego mocy.
Dalej: nawet w sytuacji trudnej nie jest skłonny, by używać boskich umiejętności ‒
kiedy wóz, którym podróżuje, pada ofiarą oddziału pomorckiego wojska, na prośbę
o reakcję odpowiada:
‒ Więc mam ich jasnym ogniem spalić? Tego chcesz, durniu? I żeby się zaraz Zird Zekrun
na kamieniu objawił? ‒ wysyczał jak żmija […] ‒ Żeby moce zaczęły stawać przeciwko
sobie jak bezpańskie psy, wyrywając strzępy ze ścierwa świata? Tego chcesz, głupi22?

Chociaż zachowanie Złodzieja można by postrzegać jako przejaw lęku przed innymi bogami, takiej interpretacji przeczą pozostałe jego działania. Chociaż wielokrotnie widać, że jego relacje z Jedenastoma są skomplikowane ‒ pojawia się zresztą
na wezwanie Fei Flisyon i to na jej życzenie podąża za Szarką, nie chce też zwracać na
siebie uwagi boskich braci i sióstr ‒ to jednak ostatecznie postępowanie Szydła zdaje
się zawsze doprowadzać do założonego przezeń celu. Złodziej nie ma także oporów
przed jawnym oszukiwaniem pozostałych bogów: Karzeł jest mistrzem knucia, układania własnych planów i psucia zamierzeń innych; w wielu sytuacjach to właśnie za
jego przyczyną zdarzenia układają się w nieprzewidziane zbiegi okoliczności, a losy
poszczególnych bohaterów wiążą się ze sobą.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że na pewnym etapie rozwoju akcji grupa głównych bohaterów dzieli się na dwie części, z których każda podąża w inną stronę.
Szarka wraz z uważającym się za jej ojca Suchywilkiem i jego drużyną wojowników,
a także Wiedźmą i Koźlarzem udają się na Przechytrze ‒ wyspę, na której spotkanie
wyznaczył rzekomy przyszły sojusznik, który ma wspomóc żalnickiego księcia w staraniach o tron. Tymczasem zbój Twardokęsek, przewodzący miejscowej ludności, która okrzyknęła go „zbójeckim hetmanem”, pozostaje na kontynencie, zaś na żądanie
Szarki razem z nim pozostaje tam Szydło. W ten sposób dochodzi również do rozgałęzienia głównego wątku fabularnego i poniekąd pogłębia się podział na boski i ludzki
aspekt wielkiej wojny: chociaż pierwotna motywacja wyprawy na Przechytrze jest
związana z działaniami śmiertelników ‒ chodzi przecież o pozyskanie militarnego
21 Por. P. Radin, The Trickster…, op. cit., s. 168 i in.
22 A. Brzezińska, Letni deszcz. Sztylet, Warszawa 2009, s. 399.
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sojusznika ‒ to podczas podróży dzieją się także zdarzenia związane z walką między
bogami: w Szarce ujawnia się w pełnym zakresie krew Iskry, a wiedźma, najpierw
wykorzystując własną moc magiczną, a potem za pośrednictwem Kei Kaella wieszczy
i w istotny sposób wpływa na losy rozpętanej z nagła na wyspie bitwy. Równolegle
rozwija się wątek Twardokęska, odpowiadającego za wojnę w aspekcie ludzkim, a nawet więcej ‒ przyziemnym. O ile sceny na Przechytrzu nasycone są atmosferą magii
i tajemnicy, o tyle te związane z losami zbójcy dotyczą głównie bądź to jego chytrości
i prób odnalezienia się w roli zbójeckiego kapłana, bądź też okrucieństw wojny w jej
wymiarze krwawym i dosłownym.
W tej przestrzeni funkcjonuje Szydło, który staje się przekaźnikiem i katalizatorem wątków metafizycznych ‒ chociaż nadal łączy w sobie, jak przystało na trickstera,
aspekt komiczny i demoniczny23, jego rolą bardzo często jest przestrzeganie bohaterów przed niebezpieczeństwem, informowanie ich o zagrożeniach płynących ze strony
bóstw czy też wyrażanie przestróg, zwłaszcza tych związanych z kwestiami magicznymi i boskimi („Uważajcie. – Karzeł popatrzał ku niemu bystro ponad stołem. – Uważajcie, bo bogowie nazbyt często przychylają ucha słowom bez namysłu wypowiedzianym i nie w porę”24). Z tego powodu zdaje się momentami zbliżać do tego wariantu
postaci trickstera, który podkreśla dobroczynną rolę boskiego psotnika i czyni z niego
cennego pomocnika, pośredniczącego między światem bogów i rzeczywistością ludzi25.
Nie zmienia to faktu, że przez większość czasu Szydło pozostaje wciąż wesołkiem
i błaznem, który w dodatku ma skłonność do kłamstwa i manipulacji. Jest również
niewątpliwie, jak większość tricksterów, pożądliwy i nienasycony26; lubi dobre jedzenie, ceni alkohol, a kiedy marznie i nudzi się, jego marzeniem jest „dziewka gorąca,
piersiasta”27. Co jednak najważniejsze, Złodziej pozostaje ciągle boskim oszustem
i przez większość czasu koncentruje się na dążeniu do ciągłego zmieniania zaplanowanego biegu zdarzeń. Natomiast jego głównym zadaniem jest ostatecznie, jak sam
stwierdza, wykradanie tego, co „inni zagarnęli bezprawnie na tamtym jałowym ciemnym polu, gdzie konali Stworzyciele”28; „jestem złodziejem, wciskam się w szczeliny
świata i czerpię z mocy, które mnie nie potrafią dostrzec. Moce są moim łupem”29
‒ mówi, i daje temu wyraz, wykradając Zird Zerkunowi jego ludzi. Oddział liczący
trzy tuziny pomorckich knechtów, którzy zostali pokonani podczas bitwy pod Rogobodźcem, zostaje przez Szydło za pomocą magii zaprowadzony na wyspę, gdzie
23
24
25
26
27
28
29

Por. N. O. Brown, op. cit.
A. Brzezińska, Letni deszcz. Kielich, op. cit., s. 233.
Por. np. N. O. Brown, op. cit.
Por. P. Radin, The Trickster…, op. cit., s. 167‒168.
A. Brzezińska, Letni deszcz. Kielich, op. cit., s. 99.
Ibidem, s. 430.
Eadem, Letni deszcz. Sztylet, op. cit., s. 254.
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ma na rozkaz dla dwunastego z bogów Wewnętrznego Morza wybudować wieżę. Jej
przeznaczenie jest początkowo żołnierzom nieznane; co więcej: są oni przekonani, że
pod postacią karła objawił się im ich własny bóg, któremu mają postawić przebłagalną
świątynię. Szydło nie rozwiewa ani ich wątpliwości, ani nadziei ‒ nie przejmuje się
też tym, że żołnierze, w wyniku magii jakby pogrążeni w ustawicznym śnie na jawie,
zaczynają występować przeciwko sobie, a wreszcie zabijać się nawzajem. Priorytetem
Złodzieja jest bowiem jego cel:
‒ Potrzebujemy miejsca ‒ rzekł błazen. ‒ Więzienia, grobowca albo schronienia, w zależności, na czyją stronę przeważą się szale wojny. Lecz potrzebujemy miejsca, wykradzionego spod wszelkich mocy tak doszczętnie, że poważyłem się dla niego zaryzykować
więcej niż kiedykolwiek wcześniej30.

Wieża staje się miejscem, do którego Złodziej przenosi zawieszoną pomiędzy życiem
a śmiercią Szarkę ‒ wbrew ustalonym zasadom umieszcza ją tam, by spała, odgrodzona od świata i niedostępna dla boskich mocy.
Ten niespodziewany czyn domyka właściwie wątek Szydła ‒ a równocześnie prowokuje do zastanowienia się, czy jest on jedynym tricksterem w cyklu Brzezińskiej.
Z pewnością to właśnie on realizuje archetyp w sposób możliwie całościowy i spójny; zdaje się jednak, że w fabule opartej tak mocno o rolę przeznaczenia i splatanie
się losów poszczególnych postaci w najmniej spodziewanych momentach bohaterów
oszukujących i krzyżujących plany może być więcej. Niejako na marginesie powyższych rozważań o bogu‒błaźnie warto więc krótko omówić postać Szarki, nazywanej
również Llostris, która w wielu momentach wydaje się realizować niektóre z aspektów
archetypu trickstera.
Przede wszystkim jedną z najbardziej ewidentnych cech tej postaci jest jej niedookreślenie: przez większość cyklu czytelnik nie ma pewnych, potwierdzonych informacji na temat jej pochodzenia czy historii. Szarka, która, jak stwierdza w pewnym
momencie Koźlarz, zdaje się pochodzić znikąd, „jakby pewnej nocy wynurzyła się przy
brzegu Traganki”31, stopniowo okazuje się wpisywać w coraz więcej schematów, w niewiarygodny wręcz sposób realizując kolejne proroctwa i przystając do symboli i mitów:
Jak gdyby bogowie rzucili pomiędzy nas Iskrę, byśmy nadali jej kształt wedle własnych
pragnień, przepowiedni i lęków. Byśmy ją przekuli kolejno w dri deonema, zwajecką
kniahinkę i prorokinię Servenedyjek, póki jej prawdziwe oblicze nie zagubi się w korowodzie masek i cudzych twarzy. Aż wreszcie nikt, nawet ona sama, nie zdołał już rozsądzić, na kogo zastawiono pułapkę32.
30 Ibidem.
31 Eadem, Letni deszcz. Kielich, op. cit., s. 237.
32 Ibidem.
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Rzeczywiście, wraz z rozwojem akcji coraz częściej pojawiają się sceny, w których
bohaterka wątpi w swoją tożsamość i prawdziwość własnych wspomnień. To właśnie
to niedookreślenie – i związane z nim przekonanie, że nie ma niczego do stracenia –
pcha Llostris ku temu, co najbardziej zbliża ją do archetypu Trickstera: chęci przeciwstawienia się przeznaczeniu i działania na przekór boskim planom. Większość działań
tej postaci koncentruje się na próbach niewykonania kierowanych do boskich i ludzkich żądań i próśb. Szarka, wbrew magicznym znakom, nie pozwala Servendyjkom
uznać się za wyczekiwaną przez nie przez stulecia pośredniczkę Delajati; nie chce
dla Koźlarza zabić Zird Zerkuna; buntuje się przeciw Suchywilkowi, który uznaje ją
za zaginioną córkę, a potem, nieco na przekór logice, próbuje unikać wojny; wyzbywa się znaku Fei Flisyon, który chronił ją przed oczami innych bogów. Ostatecznie
jednak, wyposażona w sztylet wykuty ze znaków wszystkich bogów, będący nowym
wariantem zakrzywionego sierpu, którym Annyonne zabiła Stworzycieli, decyduje się
zmierzyć z Zird Zerkunem i zabija go ‒ chociaż stanowi to w jej przypadku dotarcie
do miejsca, które naznaczyło jej przeznaczenie, istotne jest to, że to ona wybiera miejsce starcia. Widoczna jest jednak także w historii Szarki rola podróży jako drogi do
samopoznania, wiązana również z archetypem trickstera33.
Co jednak chyba najważniejsze, bohaterka Brzezińskiej jest postacią, która bezustannie z jednej strony oszukuje, z drugiej zaś ‒ jest oszukiwaną34. Wielokrotnie
wprowadza w błąd swoich towarzyszy, wykorzystując ich do swoich celów i nie tłumacząc własnych poczynań. Twardokęsek, podążając za nią początkowo po to, by przy
odpowiedniej okazji ją okraść, szybko jest przez nią zaszantażowany i poniekąd przymuszony do pomocy ‒ a potem zostaje wykorzystany do tego, by zgodnie z inicjatywą
Szarki, chcącej wymknąć się ze Spichrzy, rozpętać bunt, nazwany później „krwawym
spichrzańskim karnawałem”. Zarzyczka zostaje niemal podstępem zwabiona do wieży Nur Nemruta i staje się świadkiem tego, jak Llostris niszczy umieszczone tam
zwierciadła i samą budowlę, sprawiając tym samym, że bóg milknie. Bezustannie też
pozostali bohaterowie ‒ w szczególności Twardokęsek ‒ zauważają, jak bardzo Szarka
wpływa na innych i jak manipuluje ich decyzjami i posunięciami:
Znowu to robi, pomyślał Twardokęsek. Splata ludzkie losy równie ławo, jakby dobierała
kwiaty do wianka. I ledwie zauważa ich twarze35.

Równocześnie jednak wskazać można liczne momenty, w których to Szarka pada
ofiarą cudzego oszustwa. Mimo rozległej wiedzy o świecie, dużej świadomości i ży33 Por. np. L. Hyde, Introduction [w:] idem, Trickster Makes This World. Mischief, Myth, and Art, New
York 1999, s. 6.
34 Por. M. Sznajderman, op. cit., s. 49.
35 A. Brzezińska, Letni deszcz. Kielich, op. cit., s. 208.
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wej intuicji, nie jest w stanie przewidzieć poczynań innych i nie od razu rozumie
schematy, w które próbują ją wpisać bogowie. Zanim udaje jej się dotrzeć do istoty
boskich zamierzeń, narażona jest na otaczające ją z każdej strony kłamstwa i spiski.
Jako najistotniejsze przykłady mogą posłużyć sytuacja otwierająca powieściowy wątek
Szarki oraz ta, która przydarzyła się zdecydowanie bliżej jego końca. Pierwsza z nich
to oczywiście ta, którą opisuje jeden z pierwszych rozdziałów pierwszego tomu cyklu:
na skutek tego, że Twardokęsek wskazuje jej świadomie niewłaściwą trasę, Szarka
trafia do pałacu Fei Flisyon, gdzie przypadkiem zabija Dri Deonema ‒ oficjalnego
kochanka bogini ‒ i zmuszona jest zająć jego miejsce oraz przyjąć obręcz stanowiącą
znak Zaraźnicy. Drugie ze zdarzeń to natomiast zdrada, na skutek której Llostris
wypija wodę ze źródła Ilv, dającą władzę niszczenia wszelkich mocy ‒ w wyniku tego
w bohaterce budzi się krew Iskry i w bitewnym szale doprowadza ona do krwawej
masakry na Przechytrzu, a po pewnym czasie decyduje się zrealizować swoje przeznaczenie. Za każdym razem Szarka wbrew swojej woli, przez kłamstwo lub oszustwo,
którego pada ofiarą, zostaje wplątana w ciąg zdarzeń, które nieuchronnie zbliżają ją
do realizacji jej przeznaczenia.
Z archetypem trickstera łączą też postać Llostris niuanse: wspominane już przy
okazji błazna Szydło wędrowanie po świecie i brak przypisanego sobie miejsca, w którym można by osiąść, a także na przykład kwestia seksualności ‒ to właśnie ta bohaterka, chociaż początkowo raczej pozostaje poza sferą erotyki, w Spichrzy uprawia
seks z Evorinthem na parapecie okna, na oczach dziesiątek poddanych, łamiąc w ten
sposób tabu i wyraźnie naruszając panujące zasady. Co więcej, chociaż Szarka nie ma
możliwości pełnej przemiany na przykład w zwierzę, wielokrotnie pojawia się motyw
jej zmienności ‒ jak wtedy, kiedy na Przechytrzu objawia się w niej krew Iskry, przez
co sam jej dotyk parzy. Liczne są też sceny, w których przyjmuje cudzą tożsamość,
zmieniając stroje i dostosowując zachowanie do danej sytuacji. Najwyraźniej zresztą
widać to w pierwszych scenach z jej udziałem, gdy Twardokęsek, widząc ją w przebraniu południowego wojownika, uważa ją za mężczyznę tak długo, aż nie odsłania
ona twarzy ‒ ten subtelnie zarysowany motyw manipulowania płciowością również
przywodzi na myśl płynność i zmienność trickstera36.
Jeżeli więc uznać, że postać Szarki realizuje pewne elementy archetypu trickstera,
należy stwierdzić, że wpisuje się ona w jego aspekt bardziej dramatyczny ‒ brakuje tu
ewidentnie tak typowego elementu wesołkowatości i pewnego rodzaju głupoty, chociaż Szarka pojawia się również w sytuacjach komicznych. Dlatego trudno powiedzieć,
by wpisywała się ona w omawiany archetyp w pełni i bez wątpliwości. Z pewnością
jednak można stwierdzić, że wiele z elementów konstrukcji bohatera tricksterowego
znajduje w postaci Szarki mniej lub bardziej wyraźne odbicie. W konsekwencji to
36 Por. np. P. Radin, The Trickster…, op. cit., s. 137.
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właśnie ona staje się osobą, która, łamiąc przyjęte w świecie Krain Wewnętrznego
Morza zasady, bardzo często krzyżuje plany innych i doprowadza do niespodziewanych wypadków.
Saga o zbóju Twardokęsku, poruszając na wielu poziomach kwestię przeznaczenia
i możliwości ‒ lub niemożliwości ‒ ucieczki przed nim, unika w wielu miejscach dookreśleń i jasnych odpowiedzi. Również zakończenie cyklu Brzezińskiej nie jest jednoznaczne: w ostatniej scenie epilogu Koźlarz dowiaduje się, że czeka go wybór jednej z trzech ścieżek, z których pierwsza prowadzi ku zagładzie, druga ‒ ku bogactwu
i sławie, na końcu trzeciej czeka natomiast „dziewczyna, co pieśni morzu śpiewa”37. To
otwarte, niedopowiedziane zakończenie, zdaje się odpowiadać wydźwiękowi całości
sagi. Świat Twardokęska ‒ rzeczywistość, w obrębie której ludzie są jak tytułowe „plewy na wietrze”, pozbawieni możliwości decydowania o własnym losie, funkcjonujący
w rękach bogów jak kukiełki, wpisywani bezustannie w realizowane wciąż na nowo
schematy ‒ okazuje się światem szczególnie przychylnych dla postaci wpisujących się
w archetyp trickstera, takich jak błazen Szydło. Okazuje się bowiem, że właśnie przekora, szachrajski intelekt i chęć walki z zastanymi zasadami są tym, co może w tej
poddanej wszechwładzy przeznaczenia rzeczywistości przynieść przynajmniej element
wolności i zwycięstwa. Taka interpretacja działań trickstera (a może, jeżeli uwzględnić
Szarkę, tricksterów) Brzezińskiej zdaje się zresztą zgodna z tym, co, jak wskazują badacze, jest dla całego archetypu kluczowe: z potrzebą ukazania „człowieka jako bohatera
kulturowego […], zanurzonego w nurcie czasu i zmieniającego jego bieg”38.

37 A. Brzezińska, Letni deszcz. Sztylet, op. cit., s. 598.
38 L. Kolankiewicz, Ku antropologii widowisk [w:] Antropologia widowisk, oprac. A. Chałupnik et al.,
Warszawa 2005, s. 31.
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Polonistyki UJ, przygotowuje rozprawę poświęconą koherencji światów przedstawionych w polskiej fantastyce współczesnej. Wśród jej zainteresowań naukowych znajduje się teoria literatury, psychoanaliza w ujęciu filozoficznym, a także badania nad
fantastyką i grami video – oraz nad kulturą popularną w ogóle.
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Abstrakt
Artykuł, którego zasadniczym celem jest omówienie bohaterów Sagi o zbóju Twardokęsku, stanowi próbę wskazania, którzy z tychże bohaterów mogą być interpretowani
w kontekście archetypu tricksterskiego. W trzytomowym cyklu Brzezińskiej pojawiają się postaci, które w ten model wpisują się w sposób oczywisty, ale również takie, dla
których zdaje się on nie stanowić pierwszego punktu odniesienia, a które mimo to zawierają w sobie elementy kulturowego, eklektycznego obrazu trickstera. Tak przeprowadzona interpretacja ujawnia, że pojawianie się wspomnianego archetypu ma silny
związek z próbą odzyskania podmiotowości i podjęcia odpowiedzialności w świecie,
w którym bohaterowie są rządzeni przez nieznane sobie siły.

Magdalena Lisińska

Dawno, dawno temu w odległej Galaktyce.
Archetyp trickstera w sadze
Gwiezdnych wojen

Wstęp
Stworzona przez George’a Lucasa saga Gwiezdnych wojen to bez wątpienia jeden
z najpopularniejszych wytworów XX-wiecznej kultury popularnej. Zakreślająca ramy
czasu i miejsca fraza „dawno, dawno temu w odległej galaktyce” ukształtowała wyobraźnię milionów widzów, niezależnie od wieku i pochodzenia. Niezwykły sukces
Gwiezdnych wojen, daleko wykraczający poza przeżycie pokoleniowe, stał się szeroko
opisywanym fenomenem, zarówno przez kulturoznawców, jak i socjologów, medioznawców, antropologów. Nie ulega wątpliwości, iż o legendzie galaktycznej sagi zdecydowała uniwersalność jej przesłania i oparcie struktury oryginalnej trylogii na głęboko
zakorzenionych figurach archetypicznych, tworzonych przez ludzkość od zarania dziejów, jak również odwiecznie obecnym w kulturze motywie walki dobra ze złem.
Pojęcie archetypu, po raz pierwszy użyte w I w. p.n.e. przez Filona z Aleksandrii,
w późniejszym okresie pojawiało się w dziełach św. Ireneusza i Pseudo-Dionizego
Aeropagity. Do psychologii wprowadził je w XX wieku Carl Gustav Jung, traktując
archetypy jako wytwory zbiorowej nieświadomości, prezentowane w świadomości
poprzez wyraziste ujęcia i skłonności1. W pracach Junga archetypy są elementami
struktur psychicznych zbliżonych do mitologicznych „motywów” i „wyobrażeń zbiorowych” znanych z socjologii francuskiej2. Istnieją one w każdej kulturze, a zgłębianie
ich przypomina nam, iż wszyscy ludzie, niezależnie od czasu i miejsca pochodzenia,
związani są ze sobą już u samych źródeł. Wśród opisywanych przez Junga archetypów
najwięcej uwagi poświęcił on tym wyłaniającym się w procesie indywidualizacji, a więc
rozwoju osobowości od pojawienia się ego do jaźni. Są to archetypy cienia, animy/
1
2

C. G. Jung, Typy Psychologiczne, tłum. R. Reszke, Warszawa 1996, s. 420.
E. M. Mieletenski, Poetyka mitu, Warszawa 1981, s. 82.
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animusa i Starego Mędrca/Wielkiej Matki3. Jak podkreśla Jerzy Prokopiuk, cień to
w pierwszej kolejności personifikacja indywidualnej nieświadomości, wszystko to, co
na początku procesu indywidualizacji pozostaje poza progiem ludzkiej świadomości,
reprezentując popędową naturę człowieka wykraczającą poza obowiązujące w danej
kulturze wzorce społecznego zachowania4. Najpopularniejszym odzwierciedleniem
archetypu cienia jest bez wątpienia postać szatana, jednak, jak słusznie zauważa Paweł
Dziwisz, może nim być również trickster, łączący cechy negatywne z pozytywnymi,
które stłumiono w procesie socjalizacji5. Postać trickstera, występująca w praktycznie
wszystkich kulturach, stanowi jedną z najważniejszych figur mitologicznych, którego cechami charakterystycznymi są sprzeczność, i brak poszanowania dla społecznie przyjętych reguł. Jak podkreślił sam Jung, jest on jednocześnie podczłowiekiem
i nadczłowiekiem, bestią i bóstwem6. Bardzo często postać trickstera niesie za sobą
elementy komizmu, nie jest on jednak typowym błaznem7.
Figura trickstera, najbardziej ambiwalentna i niejednoznaczna w ocenie, jest jednocześnie archetypem przyciągającym najwięcej uwagi i najbardziej fascynującym.
Jej obecność, gwarantująca zachowanie równowagi między porządkiem a chaosem,
od wieków dostrzegana jest w bazujących na mitologicznych schematach wytworach
kultury, najpierw w literaturze, a w późniejszym okresie również w przekazach audiowizualnych. Co więcej, dobrze napisana postać trickstera stanowić może element
decydujący o sukcesie danej produkcji, a jego brak bądź nieudolność kreacji wpłynąć
może na negatywne postrzeganie danego tytułu przez odbiorców. Doskonałym przykładem ilustrującym oba te zjawiska jest saga Gwiezdnych wojen.
Celem artykułu jest prześledzenie obecności archetypu trickstera w uniwersum
Gwiezdnych wojen. Krótka forma niniejszego tekstu wymusza przyjęcie zawężonych
ram definicyjnych dotyczących gwiezdnowojennego kanonu, ograniczając się do siedmiu produkcji filmowych. Są to:
3
4
5
6
7

C. G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1981, ss. 65–66.
J. Prokopiuk, C. G. Jung, czyli gnoza XX wieku [w:] C. G. Jung, Archetypy…, op. cit., s. 24.
P. Dziwisz, Funkcje archetypów w micie, literaturze i Tarocie w świetle koncepcji C. G. Junga, „Forum
Myśli Wolnej” 2010, nr 46–47, s. 22.
C. G. Jung, Four Archetypes. Mother, Rebirth, Spirit, Trickster, London and New York 2003, ss. 169–170.
W literaturze przedmiotu archetypy trickstera i błazna (jester) traktowane są niekiedy jako synonimy.
W przekonaniu autorki podejście takie stanowi jednak daleko idące uproszczenie. Jak podkreśla Beatrice K. Otto, trickster, w przeciwieństwie do błazna, nie jest związany z żadnym autorytetem, czy
też stojącą ponad nim władzą. Dodatkowo, co jeszcze istotniejsze, trickster zwraca znacznie mniejszą uwagę na to, kto pada ofiarą jego żartów lub oszustw. Błazen, mając świadomość swoich wpływów, bardzo często kieruje się zasadami etyki, poprzez śmiech zwracając uwagę na głębsze problemy
społeczne. Trickster kieruje się natomiast własnym interesem bądź rozrywką, nie mając skrupułów
przed oszustwem zarówno najsilniejszych, jak i najsłabszych, najbogatszych oraz najbiedniejszych.
Por. B. K. Otto, Fools Are Everywhere: The Court Jester Around the World, Chicago 2007, s. 41.

56

Dawno, dawno temu w odległej Galaktyce…

1. trzy filmy powstałe na przełomie lat 70. i 80. XX wieku: Nowa nadzieja, Imperium kontratakuje i Powrót Jedi – produkcje popularnie określane jako stara,
oryginalna bądź klasyczna trylogia (biorąc pod uwagę chronologię wydarzeń
w sadze są to części IV, V i VI),
2. nowa trylogia, bądź trylogia prequeli z przełomu XX i XXi wieku, a więc filmy
Mroczne widmo, Atak klonów i Zemsta Sithów (chronologicznie części i, ii i iii);
3. otwierająca trzecią trylogię część VII sagi – Przebudzenie Mocy z 2015 roku.
Główną tezą postawioną w niniejszym tekście jest stwierdzenie, iż obecność elementów archetypicznych trickstera jest istotnym elementem sukcesu starej trylogii
Gwiezdnych wojen. Dodatkowo, stanowi ona o przewadze klasycznej trylogii nad
prequelami, w których próżno jest szukać dobrze napisanej i sprawnie poprowadzonej
postaci uosabiającej ów archetyp.
W pierwszej kolejności przedstawione zostaną mitologiczne inspiracje leżące
u podstaw przygód Luke’a Skywalkera w oryginalnej trylogii. Ukazane zostanie, w jaki
sposób odwołanie się do klasycznych archetypów i wzorców pozwoliło Gwiezdnym
wojnom na określanie się mianem produkcji o uniwersalnym przesłaniu. Dalsza część
tekstu poświęcona zostanie obecności archetypu trickstera w starej trylogii, którego
najbliższym klasycznemu wzorcowi, aczkolwiek niepełnym przykładem jest postać
Hana Solo – dowcipnego szmuglera i kanciarza, przemierzającego galaktykę swoim
statkiem Sokołem Millenium. Następnie, przechodząc do nowej trylogii, zwrócona
zostanie uwaga zarówno na brak wyraźnych inspiracji mitologicznych, jak i praktyczną nieobecność archetypu trickstera. Uwaga skupiona zostanie na postaci Jar Jara
Binksa – aspirującego do miana trickstera, który ze względu na nieudolną kreację
przerodził się w jedną z najmocniej krytykowanych postaci w historii kultury popularnej. W podsumowaniu przedstawione zostaną wnioski pozwalające zweryfikować
postawioną w tekście tezę.

Gwiezdne wojny jako trylogia mitologiczna
George Lucas, pytany o źródła inspiracji dla galaktycznej sagi, nie ukrywał, iż świadomie chciał sprawdzić, na ile klasyczne motywy mitologiczne sprawdzają się w czasach
nam współczesnych. Tuż przed premierą Nowej nadziei mówił:
Gwiezdne wojny są rodzajem kompilacji, ale nigdy dotychczas nie znalazły się w jednej
historii, nigdy nie znalazły się w filmie. Wiele inspiracji pochodzi z westernów, mitologii
i filmów samurajskich. Wszystko, co najlepsze, zostało zebrane razem. To nie jeden
rodzaj lodów, raczej bardzo wielki deser owocowy8.

8

S. Zito, George Lucas Goes Far Out, „American Film” kwiecień 1977, cyt. za: C. Taylor, Gwiezdne
Wojny. Jak podbiły wszechświat?, tłum. A. Bukowczan-Rzeszut, Kraków 2015, s. 163.
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W 1975 roku czasie prac nad poprawkami do scenariusza Gwiezdnych wojen, Lucasowi trafiła do rąk książka amerykańskiego mitoznawcy, Josepha Campbella, pod
tytułem Bohater o tysiącu twarzy. Campbell stawia w niej tezę, iż wszystkie opowieści mitologiczne, niezależnie od kultury z której pochodzą, sprowadzić można do
jednego monomitu (termin zapożyczył on z dzieła Finnegans Wake Jamesa Joyce’a)
będącego cyklem podróży archetypicznego bohatera. Przedstawiając ów monomit,
opisuje on poszczególne fazy wyprawy bohatera. Łącznie wyróżnić można siedemnaście etapów, dzielących się na fazy odejścia, inicjacji i powrotu. W trakcie podróży,
rozpoczynającej się w normalnym świecie, a kontynuowanej w świecie magicznym
lub nadzwyczajnym, bohater poddawany jest szeregowi zadań, a kulminację stanowi
ostateczna próba. Jeśli uda mu się przejść ją pomyślnie, osiąga on nie tylko osobiste
korzyści, ale również przyczynia się do stworzenia lepszego świata9.
Lucas zapoznał się z książką Campbella zbyt późno, aby odegrała przemożny
wpływ na fabułę pierwszej części trylogii, nie ulega jednak wątpliwości, iż pozwoliła
mu ona na uszczelnienie fabuły oraz uproszczenie mitologiczno-baśniowych powiązań. Doprowadziło to do stworzenia scenariusza wpisującego się w campbellowski
monomit. Jak słusznie zauważa Chris Taylor, inspiracje Bohaterem o tysiącu twarzy
widoczne są również w Imperium kontratakuje oraz Powrocie Jedi, czyniąc klasyczną
trylogię historią uniwersalną10. Główny bohater Gwiezdnych wojen, Luke Skywalker, wywodzi się ze zwyczajnego świata. Mieszka on na pustynnej planecie Tatooine,
gdzie nie widzi dla siebie perspektyw, marząc o karierze pilota myśliwca. Spotkanie
Obiego-Wana Kenobiego, Hana Solo i Chewbakki, jak również decyzja o uratowaniu
księżniczki Lei, stanowią dla Luke’a początek osadzonej w zupełnie innym świecie
wyprawy, pełnej wyzwań i prób. Wszystko to odbywa się równolegle z pozyskiwaniem
przez Luke’a tajemnej wiedzy przekazywanej mu przez mentora – najpierw Obi-Wana Kenobiego, później zaś Yodę. W tym kontekście ujawnia się kluczowy z punktu
widzenia monomitu element – ostateczna próba stojąca przed bohaterem. W przypadku Luke’a jest to postawiona przez jego ojca, Dartha Vadera, oferta przejścia na
ciemną stronę Mocy, którą to bohater odrzuca. W Powrocie Jedi Skywalker zostaje
rycerzem Jedi, co pozwala mu nie tylko uratować galaktykę przed złowieszczym Imperium, ale również pojednać się z Vaderem, który ostatecznie opowiada się po jasnej
stronie Mocy i zabija Kanclerza Palpatine’a.
Gary Kurtz, producent współpracujący z Lucasem przy Nowej nadziei i Powrocie
Jedi, zwrócił uwagę, iż Gwiezdne wojny nie są jedynym filmem wpisującym się w campbellowski monomit. Na modelu tym opartych jest bowiem większość współcze-

9 J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, tłum. A. Jankowski, Poznań 1997.
10 C. Taylor, op. cit., s. 346.
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snych filmowych historii o dorastaniu11. W jego wypowiedzi jest niewątpliwie dużo
racji, niemniej należy podkreślić, iż Gwiezdne wojny to coś więcej niż tylko historia
Luke’a Skywalkera. Zdaniem Junga, prawdziwy sukces bohaterów funkcjonujących
w obrębie danego mitu następuje w momencie efektywnego współgrania, gdy tworzą
wspólną całość12. Luke nie przeszedłby więc swojej drogi, gdyby nie pomoc ze strony
innych bohaterów, wpisujących się w archetypiczne wzorce mentora, sprzymierzeńca,
zwiastuna czy też, co szczególnie istotne, trickstera.

Tricksterzy klasycznej trylogii
Pisząc scenariusz do swojego filmu, George Lucas miał świadomość, że nie będzie
mógł obejść się bez elementów komizmu. W tym celu wprowadził do swojego filmu
dwie postacie inspirowane bohaterami Ukrytej fortecy Akiry Kurosawy – droidy R2-D2
i C-3PO13, które z miejsca podbiły serca widzów. Po raz pierwszy doszło bowiem do
sytuacji, w której obiekty czysto mechaniczne, z których jeden w ogóle nie porozumiewał się w języku zrozumiałym dla ludzi, otrzymały tak dużo własnej osobowości
i cech charakteru. Artoo i Threepio określani byli niekiedy jako Don Kichot i Sancho
Pansa świata science fiction14. Zdaniem części badaczy, R2-D2 i C-3PO są postaciami
budowanymi na klasycznym archetypie trickstera15. Nie ulega bowiem wątpliwości,
iż reprezentują oni model bipolarny, w którym dwie całkowicie różne od siebie osobowości służą pokazaniu rzeczywistości z różnych perspektyw, bardzo często kreując
przy tym sytuacje humorystyczne. Zrzędliwy i trudny charakter C-3PO dawał o sobie
znać w całym szeregu stresujących momentów, będąc, przynajmniej dla widza, elementem wywołującym uśmiech na twarzy. Jako przykład służyć może scena z początku Imperium kontratakuje, w której C-3PO, komentując losy zaginionego w śniegach
planety Hoth Luke’a, przypomina zgromadzonym, że „R2 ocenia szanse przeżycia
Skywalkera na 725:1”16. Komizm postaci R2-D2, ze względu na nieumiejętność porozumiewania się w języku bezpośrednio zrozumiałym dla widza, wynika w pierwszej
kolejności z jego zachowania. Biorąc pod uwagę jedynie starą trylogię, nie sposób nie
przywołać sceny, w której niewielki robot zapada się w bagnach planety Dagobah, po
czym z impetem z niego wyskakuje17. Należy jednak podkreślić, iż to nie rola trickstera, ani nieustannie towarzyszący droidom comic relief stanowią podstawowe fabularne zadanie postawione przez R2-D2 i c-3PO. Jak słusznie zauważa Leah Deyneka,
11
12
13
14
15
16
17

Wywiad Chrisa Taylora z Garym Kurtzem [w:] C. Taylor, op. cit, s. 163.
C. G. Jung, Four Archetypes…, op. cit.
M. Kaminski, The Secret History of Star Wars, Kingston 2008 s. 50.
C. Taylor, op. cit., s. 274.
M. Grau, Mythmaking In Star Wars [w:] Star Wars Saga Edition Web Articles, red. S. Bengtsson, 2011.
Gwiezdne wojny: Część V – Imperium kontratakuje, reż. I. Kershner, USA 1980.
Ibidem.
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postaci te funkcjonują na zasadzie analogicznej do chóru w starożytnym greckim
teatrze, biorąc udział, a jednocześnie komentując obserwowane wydarzenia z boku.
Droidy są pierwszymi bohaterami, których poznajemy w filmie i z których strachem,
oszołomieniem, ale i heroizmem w obliczu przeciwności losu widz jest w stanie się
utożsamić18. Warto zwrócić uwagę, iż w najnowszym filmie sagi, Przebudzeniu Mocy
podobną, aczkolwiek rozbudowaną o dodatkowe elementy rolę, spełnia należący do
Poe Damerona droid BB-8.
W mitach, do których odwoływał się Campbell, postać oparta na archetypie
trickstera odgrywa rolę dopełniającą w stosunku do głównego bohatera, towarzysząc
mu w kolejnych próbach. Poprzez targające nią sprzeczności jest charakterem trudnym w ocenie, a przez to ciekawym. Traktując starą trylogię Gwiezdnych wojen jako
opowieść mitologiczną, bohaterem wpisującym się w owe kryteria sposób najszerszy
ze wszystkich, aczkolwiek nie całościowy, jest Han Solo – koreliański pilot i przemytnik, najbardziej ambiwalentna postać ze wszystkich pojawiających się w gwiezdnej
sadze. Łączy on w sobie cechy bohatera i łotra, przyjaciela oraz oportunisty, jednostkowego gracza i członka zespołu, doskonale pokazując, na czym polega natura trickstera.
W Nowej nadziei poznajemy Hana jako człowieka zainteresowanego własnym zyskiem, jawiącego się wręcz jako klasyczny oportunista. Godzi się on przetransportować Luke’a na Aldeereen jedynie ze względu na czekającą go wysoką zapłatę. Z łatwością strzela on również do Greedo, wysłannika Jabby the Hutta, któremu Han
winny był pieniądze. Widać więc wyraźnie, iż nie ma on problemu z łamaniem zasad,
funkcjonując na granicy prawa i przyjętych powszechnie norm zachowania. Zależy mu
w pierwszej kolejności na zabezpieczeniu własnych interesów i na materialnym zysku,
co nie zmienia się nawet w momencie zniszczenia Aldereen przez Imperium.
Należy jednak zwrócić uwagę na postępującą w gwiezdnowojennej sadze przemianę Hana Solo. Pod koniec Nowej nadziei opuszcza on co prawda bazę Sojuszu Rebeliantów, uzasadniając swoją decyzję brakiem chęci zaangażowania w sprawę. Nagła
zmiana jego decyzji i niespodziewany powrót ułatwiają jednak zniszczenie imperialnej Gwiazdy Śmierci, co czyni z Hana bohatera Rebelii. Mimo wątpliwości targających Hanem na początku Imperium kontratakuje pozostaje on wierny przyjaciołom,
poświęcając się w imię dobra wspólnego. Troska o Leię, Luke’a i Chewbaccę staje
się jedną z najważniejszych sił motywujących decyzje Hana w Powrocie Jedi. Owa
zmiana nastawienia Korelianina, stanowiąca dowód ambiwalencji jego natury, nie jest
elementem klasycznym dla trickstera. Mimo iż bohater ten zaciera granicę między
pokorą a pychą, nie jest już postacią ambiwalentną, balansującą na granicy dobra i zła.
Oglądając kolejne części oryginalnej trylogii widz nabiera do Hana Solo coraz więcej
zaufania, a wątpliwości co do jego lojalności w stosunku Rebelii odchodzą w niebyt.
18 D. Brode, L. Deyneka, Myth, Media, and Culture in Star Wars: An Anthology, Lanham MD 2012, s. 33.
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Mimo stopniowego zatracania przez Hana Solo ambiwalentnej natury, której
posiadanie jest elementem typowym dla klasycznych tricksterów, postać ta w dalszym ciągu zawiera w sobie szereg elementów bliskich owemu archetypowi. Warto
podkreślić, iż koreliański przemytnik jest jednym z niewielu, którzy do końca widzą
w Luke’u chłopca (między innymi określając go kid), nie zaś wielkiego bohatera i rycerza Jedi. Trzeźwe podejście Hana do życia, stojące w sprzeczności z idealistycznymi
skłonnościami Luke’a, pozwala Skywalkerowi zrozumieć jego ograniczenia, a widzom
uświadomić, iż rzeczywistość nie zawsze jest czarno-biała, a podejmowane wybory
nie zawsze są oczywiste. Za sprawą Hana, towarzyszące fabule napięcie wielokrotnie
rozładowywane jest poprzez komizm słowny i sytuacyjny, niezwykle cenny w przypadku historii opartej na doniosłym motywie walki sił dobra ze złem. Nie sposób jest
zliczyć wszystkie sceny z udziałem Korelianina, które od lat wywołują niezmienny
uśmiech na twarzach widzów w każdym wieku, zyskując przy okazji status kultowych.
Wprowadzenie nowych gwiezdnowojennych protagonistów w osobach Rey, Finna
i Poe wymusiło zmianę fabularnej roli Hana Solo. W Przebudzeniu Mocy odgrywa
on w stosunku do młodych bohaterów rolę archetypicznego mentora, analogicznego do Obiego-Wana w Nowej nadziei. Warto jednak zwrócić uwagę, iż zarysowana
w klasycznej trylogii charakterystyka postaci Hana nie zmienia się, mimo iż część VI
i VII sagi dzieli aż trzydzieści lat. W dalszym ciągu jest on postacią poruszającą się na
granicy prawa, uciekającą przed problemami w znany świat szmuglerki. Podobnie jak
w klasycznej trylogii, narzędziem pozwalającym na ukazanie prawdziwej natury Hana
jest komizm, co doskonale widoczne jest w krótkim dialogu pomiędzy nim a Rey, kiedy to przemytnik po raz kolejny pada ofiarą niezadowolonych z jego usług dłużników:
Rey: Co zrobisz?
Han: To co zawsze. Spróbuję się z tego wyłgać19.

Nie bez przyczyny Han Solo jest jednym z najbardziej lubianych bohaterów nie
tylko w Gwiezdnych wojnach, ale i w historii amerykańskiego filmu. To postać niejednoznaczna, przechodząca w sadze duży rozwój. Mimo iż, szczególnie w Nowej nadziei
określany jest niekiedy jako antybohater, pod wpływem zmiany osobistych pobudek,
ostatecznie angażuje się on w sprawę.
Mówiąc o archetypie trickstera w starej trylogii, nie można nie wspomnieć
o Yodzie, mistrzu zakonu Jedi, po raz pierwszy pojawiającym się w Imperium kontratakuje. Mimo iż podstawową rolą Yody, widoczną również w trylogii prequeli, jest
mistrz i nauczyciel, postać ta spełnia również inne funkcje fabularne. Kiedy po raz
pierwszy spotyka on Luke’a, sprawia on wrażenie klasycznego trickstera – zabawnej
19 Gwiezdne wojny: Część VII – Przebudzenie Mocy, reż. J. J. Abrams, USA 2015.
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istoty z pogranicza świata ludzi, żyjącej samotnie na bagnach. Zagadkowy sposób
mówienia Yody, jego ekscentryczny wygląd i nieco irytujący styl bycia nie pozwoliły
Skywalkerowi dostrzec w nim mistrza Jedi. Szybko okazało się, że spotkanie z Yodą
stanowi kolejną próbę, przez którą przejść musi bohater w czasie swojej podróży.
W klasycznej trylogii Yoda stanowi postać na pograniczu archetypu mistrza i trickstera – niezwykle potężną i mądrą, sprawiającą jednak wrażenie nieszkodliwego i zabawnego ekscentryka z bagien.

Trylogia prequeli – co poszło nie tak?
Informacja o rozpoczęciu prac nad gwiezdnowojenną trylogią toczącą się chronologicznie przed wydarzeniami z Nowej nadziei, poruszyła fanów na całym świecie.
Mimo negatywnych recenzji, Mroczne widmo stało się najbardziej dochodowym filmem z uniwersum Gwiezdnych wojen (do czasu Przebudzenia Mocy), w 1999 roku
zarabiając 431 milionów dolarów w USA i 552 miliony dolarów za granicą20. Sukcesem komercyjnym był również Atak klonów, mimo iż film ten zebrał jeszcze gorsze od części pierwszej recenzje. Najlepiej oceniony prequelowy film, Zemsta Sithów,
w kategorii najbardziej dochodowych filmów 2005 roku przegrał z Harrym Potterem
i Czarą Ognia21. Pracując nad prequelami, George Lucas miał świadomość, iż będą
one znacznie mroczniejsze niż oryginalna trylogia – pojawiać się w niej miały wątki
takie, jak upadek Starej Republiki i zakonu Jedi, narodziny Dartha Vadera, śmierć
matki bliźniąt Skywalkerów. W związku z tym postanowił on wzbogacić filmy o element komediowy, którego najwyraźniejszą egzemplifikacją miał być Jar Jar Binks –
pochodzący z planety Naboo Gunganin.
Postać Jar Jara po raz pierwszy pojawia się w Mrocznym widmie, gdzie, będąc wygnanym przez swoje plemię, spotyka rycerzy Jedi, Qui-Gon Jinna i Obi-Wana Kenobiego. W późniejszym czasie zostaje on mianowany generałem Armii Gungan22.
W Ataku klonów jest asystentem Padmé Amidali, pod jej nieobecność zastępując ją
w Galaktycznym Senacie23. W pierwotnej wersji scenariusza Binks miał być bohaterem elokwentnym, mądrym i mówiącym poprawną angielszczyzną. Decyzja o przerobieniu go na postać groteskową, zdaniem Lucasa wzorowaną na komikach kina
niemego takich jak Charlie Chaplin czy Harold Lloyd, poskutkowała pokazaniem

20 C. Taylor, op. cit., s. 492.
21 2005 Worldwide grosses, “Box Office Bojo” [on-line:] http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/
?view2=worldwide&yr=2005&p=.htm [11.05.2016].
22 Gwiezdne wojny: Część I – Mroczne widmo, reż. G. Lucas, USA 1999.
23 Gwiezdne wojny: Część II – Atak klonów, reż. G. Lucas, USA 2002.

62

Dawno, dawno temu w odległej Galaktyce…

w filmach postaci przerysowanej, popełniającej błędy językowe i gramatyczne, niezdarnej i generującej same kłopoty24.
Postać Jar Jara Binksa stała się tematem wielkiej medialnej dyskusji jeszcze na
etapie produkcji, nasilając się po premierze filmu. Nie ulega wątpliwości, iż żaden
bohater uniwersum Gwiezdnych wojen nie został poddany tak surowej krytyce, jak
Jar Jar Binks. Negatywne emocje płynęły zarówno ze strony fanów, narzekających na
infantylny charakter postaci, jak i recenzentów, zwracających uwagę na jej zbędność
w filmie i rolę raczej męczącego i irytującego dodatku, niż zabawnego comic reliefu25.
Dodatkowo, Lucas zmierzyć się też musiał z oskarżeniami o rasizm. Zdaniem niektórych krytyków, niezdarny Guganin, któremu głosu w filmie użyczył ciemnoskóry
aktor Ahmed Best, stanowić miał figurę wyśmiewającą mieszkańców Jamajki26.
W przeciwieństwie do oryginalnej trylogii, w scenariuszach prequeli próżno jest
szukać tak wyraźnych odniesień mitologicznych i uniwersalnych motywów. Jar Jar
Binks, postać mająca równoważyć powagę przewodniego wątku upadku Anakina, okazała się bohaterem jednowymiarowym, którego groteskowość stała się celem samym
w sobie. Należy bowiem pamiętać, iż w przypadku archetypu trickstera, a niekiedy
i bliskiego mu archetypu błazna, elementy komiczne stanowią pretekst do pokazania
głębszych prawd o człowieku lub otaczającym go świecie, co widoczne było w oryginalnej trylogii27. W swoim znanym eseju o wymownym tytule Jar Jar Binks musi umrzeć,
krytyk filmowy Daniel M. Kimmel podkreśla, iż Guganin wprowadzony został do
Mrocznego widma jako istota, która wygnana została przez swoje własne plemię z powodu bycia tak niezdarnym, że aż niebezpiecznym dla otoczenia28. Jego obecność nie
wpływa na psychologię towarzyszących mu Qui-Gon Jinna i Obi-Wana, ani też nie
pozwala widzom głębiej zrozumieć owych postaci. Wrażenie bezużyteczności Jar Jara
potęgowane jest przez fakt, iż jego obecność w kolejnych częściach prequelowej trylogii została ograniczona, nieoficjalnie ze względu na falę krytyki pod adresem postaci.
24 C. Taylor, op. cit., s. 372.
25 D. Edelstein, Dark Side Lite, „Slate” 19.05.1999 [on-line:] https://web.archive.org/web/
20000306215502/http://www.slate.com/MovieReview/99-05-19/MovieReview.asp [11.05.2016];
E. Harrison, Even an Insider Found Jar Jar, Well, Jarring, „Los Angeles Times” 21.06.1999 [on-line:]
http://articles.latimes.com/1999/jun/21/entertainment/ca-48611 [11.05.2016].
26 E. Cumming, Meesa-understood: the tragedy of Jar Jar Binks, „The Telegraph”13.05.2015 [on-line:]
http://www.telegraph.co.uk/film/star-wars-episode-i--the-phantom-menace/why-we-hate-jar-jarbinks/ [12.05.2016].
27 Jak podkreślone zostało we wcześniejszej części artykułu, komizm związany z postacią Hana Solo stanowi narzędzie pozwalające dostrzec ograniczenia głównego bohatera galaktycznej trylogii. Również Yoda,
spełniający kryteria archetypu trickstera na początku Imperium kontratakuje, zwodzi i żartuje z młodego
Skywalkera w celu pokazania mu, iż rycerz Jedi powinien cechować się również pokorą i cierpliwością.
28 D. M. Kimmel, Jar Jar Binks must die [w:] idem, Jar Jar Binks Must Die and Other Observations about
Science Fiction Movies, New York 2011.
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Warto zwrócić uwagę, iż samo usunięcie Jar Jara z filmów nie doprowadziło do zakończenia dyskusji na temat bohatera. Sympatycy galaktycznej trylogii podświadomie
próbowali (i próbują nadal) zracjonalizować sobie fakt obecności Binksa w Gwiezdnych wojnach, snując domysły na temat prawdziwej tożsamości i motywów Jar Jara.
Najbardziej popularną fanowską teorią jest ta, zgodnie z którą niezdarny Guganin
jest Lordem Sithów, wyćwiczonym w Mocy i jedynie udającym istotę o niskim potencjale intelektualnym29. Trzeba podkreślić, iż gdyby teoria ta okazała się prawdą,
Jar Jar okazałby się prawdopodobnie najpotężniejszą osobą w całej nowej trylogii. Co
więcej, wpisywałby się on w archetyp trickstera – bohatera przebiegłego, łamiącego
zasady, jednocześnie tworzącego i niszczącego. Ogromna popularność teorii o Darth
Jar Jarze, do której przychylnie odnieśli się między innymi Ahmed Best i reżyser
J. J. Abrams30, potwierdza jednoznacznie, iż ludzkość potrzebuje archetypów, a postać
trickstera jest jedną z tych, których pojawienia się oczekuje większość odbiorców kultury, również masowej. Brak bohatera niejednoznacznego – lawirującego między chaosem a porządkiem, dobrem a złem, znanym i nieznanym, a jednocześnie wprowadzenie na jego miejsce postaci jednowymiarowej w swoim komizmie, bardzo mocno
wpłynęło na odczucia fanów galaktycznej sagi. Z Jar Jarem bowiem nie tylko nie da
się utożsamić, ale próżno dzięki niemu próbować lepiej zrozumieć innych bohaterów.

Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, iż trickster stanowi jeden z najważniejszych archetypów, którego obecność dostrzegana jest w kulturze – zarówno wysokiej, jak i popularnej – od
zarania dziejów. Pojawienie się w oryginalnej trylogii Gwiezdnych wojen Hana Solo,
postaci niebędącej co prawda klasycznym tricksterem, ale posiadającym wiele jego
cech, było kluczem do sukcesu sagi. Fakt, iż stał się on jednym z najbardziej uwielbianych bohaterów w historii filmu, jedynie potwierdza siłę kreacji owej postaci. Odejście
przez George’a Lucasa od motywów mitologicznych w prequelach, poskutkowało
brakiem obecności tak wyraźnych jak w przypadku oryginalnej trylogii archetypów.
Próżno szukać bohatera spełniającego wymogi definicji trickstera. Widoczny jest za to
brak konsekwencji w tworzeniu postaci mającej w założeniu bawić, czego dowodem
29 Teoria o Jar Jarze Binksie, Lordzie Sithów, stworzona została przez użytkownika portalu youtube,
Vincenta H. Valentine’a. Szybko zyskała ona popularność, pojawiając się zarówno w mediach społecznościowych, jak i konwencjonalnych.
30 C. Loughrey, Star Wars: The Darth Jar Jar Binks theory is partially true, says actor, „The Independent”,
10.03.2016 [on-line:] http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/star-wars-the-darth-jar-jar-binks-theory-is-partially-true-says-actor-a6923351.html [13.05.2016]; C. Rosen,
J. J. Abrams’ favorite Star Wars fan theory is that one about Jar Jar Binks being evil, „Entertainment
Weekly”, 30.11.2015 [on-line:] http://www.ew.com/article/2015/11/30/jar-jar-binks-fan-theory-jj-abrams [13.05.2016].
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jest decyzja George’a Lucasa o ograniczeniu roli Jar Jara Binksa w drugiej i trzeciej
części trylogii. Tocząca się do dnia dzisiejszego dyskusja nad owym bohaterem, jak
również podejmowane przez fanów próby dopowiedzenia jego historii, wyraźnie pokazują, iż brak obecności trickstera w nowej trylogii jest jednym z elementów świadczących o niższym poziomie prequeli niż oryginalnych filmów. W tym kontekście
należy zachować nadzieję, iż pozytywna tendencja z najnowszego filmu serii, Przebudzenia Mocy zostanie utrzymana, a ustępujący Han Solo znajdzie w kolejnych filmach
godnego następcę, podobnie jak on balansującego na granicy porządku i chaosu.
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Abstrakt
Założeniem artykułu jest prześledzenie archetypu trickstera w jednym z najpopularniejszych wytworów XX-wiecznej kultury masowej – filmowej sadze Gwiezdnych
wojen. W tym celu porównana została stara trylogia (części IV–VI) z trylogią nową
(części I–III). W przypadku bogatej w odniesienia mitologiczne oryginalnej trylogii,
za klasyczny przykład trickstera uznać można Hana Solo, pochodzącego z Korelii
przemytnika i jednego z głównych bohaterów sagi. W prequelach natomiast, trudno
jest dostrzec postać spełniającą kryteria archetypu trickstera. George Lucas widział
w tej roli Jar Jara Binksa, ale postać ta przerodziła się w jednego z najczęściej krytykowanych bohaterów w historii kultury popularnej. Główną tezą postawioną w niniejszym tekście jest stwierdzenie, iż obecność elementów archetypicznych trickstera jest
istotnym elementem sukcesu starej trylogii Gwiezdnych wojen, stanowiąc o przewadze
klasycznej trylogii nad prequelami.

Renata Iwicka

Play Your Roles! Trickster as a Liminal
Character in Supernatural

The television series Supernatural (CW) gave fans a plethora of characters to love and
care about, be they human or non-human. Among all of them, the character of the
Trickster appears to be by general consensus one of the most liked,, and yet he remains a shadowy, mysterious figure. This essay aims to reconstruct the meaning and
use of such a popular figure in the world of the mythology created by the television
series. I agree that the Trickster is a liminal character1 thriving in a threshold of space
and time, standing between (or maybe even outside of ) the dualities of good and evil,
human and inhuman, chaos and order, or the significant phases of life. The figure of
a trickster (to differentiate the general concept from the character of the Trickster
which appears on Supernatural, written with the capital T) appears in various cultures
around the world, and in countless guises: as an animal such as a coyote, crow, rabbit,
fox, spider, snake, or hyena, either as a human or non-human (Shakespearean Puck)
or as a deity (Loki). Therefore, I will begin with presenting a short outline of the
figure of a trickster in order to juxtapose the Trickster from Supernatural with it and
explain his function within the series’ story frame.
Arpad Szakolczai, while analyzing real-life, political tricksters (such as Hitler, Lenin, or Stalin) writes that in general they:
[…] are always marginal characters: outsiders, as they cannot trust or be trusted, cannot
give or share, they are incapable of living in a community; […] having no sense of shame;
they are not taken seriously, given their affinity with jokes, storytelling, and fantasizing2.
1

2

In this essay, I adopted Victor Turner’s theory of liminality: V. Turner, The Ritual Process. Structure and Anti
structure, transl. E. Dżurak, Warszawa 2010; A. Szakolczai, Liminality and Experience: Structuring transitory situations and transformative events, “International Political Anthropology” 2009, Vol 2, pp. 141–172.
A. Szakolczai, Liminality and Experience: Structuring transitory situations and transformative events,
“International Political Anthropology” 2009, Vol 2, p. 155.
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His observations sum up the trickster figure known to folklore – he usually lives on
the fringes of the society, cannot be trusted, and has extremely rich imagination. He
can also be compared to the Waldenfels’ concept of the Other, especially to the aspect
of the “participating observer”. The trickster fulfills the role of a guide, distributor,
and arbiter3. This proves true when analyzing Supernatural ’s Trickster. In one of the
episodes he acts exactly as a guide (explaining the bizarre situations to the Winchester
brothers), a distributor (he delegates tasks), and finally as an arbiter since it is up to
him when and how the game will end.
There is also another interesting point that Ayana Smith makes when describing
the somewhat elusive figure of the trickster in blues music and African-American
literature. She states that:
[o]ften this character embodies a limitation of some sort, one who is likely to be trod
upon by others with more power or physical strength. Thus, it is superiority in wit that
allows the trickster to gain the upper hand4.

I will refer to this remark later, when discussing the Trickster from Supernatural. It
is, however, worth mentioning that trickster in an animal form is almost exclusively
represented as a small and weak creature, for example as a rabbit (Br’er Rabbit, very
popular in the American South) or a spider. I would argue that even as a coyote (the
most popular among certain indigenous Native American groups) the trickster represents a weaker form. Real coyote has natural enemies – mainly wolves and humans –
but bears and even buffaloes can also cause a deadly stampede when the need arises.
African hyenas are usually not considered to be brave animals, too.
This proves that a trickster in an animal form represents physical inferiority and,
despite the fact that he may possess hidden weapons (like poison, fangs etc.), he is
nearly always a smaller animal which has much larger natural enemies.
When analyzing the trickster figure, one also ought to turn to Carl Gustav Jung
who wrote:
[a] curious combination of typical trickster motifs can be found in the alchemical figure
of Mercurius; for instance, his fondness for sly jokes and malicious pranks, his powers as
a shapeshifter, his dual nature, half animal, half divine, his exposure to all kinds of tortures, and last but not least – his approximation to the figure of the savior5.

3
4
5

B. Waldenfels, Podstawowe motywy fenomenologii obcego, transl. J. Sidorek, Warszawa 2009, p. 124.
A. Smith, Blues, criticism, and the signifying trickster, “Popular Music” 2005, Vol. 24, No. 2, Literature
and Music, p. 179.
C. G. Jung, On the psychology of the trickster figure, trans., P. Radin, New York 1972, p. 135.
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The trickster figure is a disruptive one; he challenges the status quo, overpowers it,
wielding an almost god-like power over it, and yet he is often subdued and vanquished
by the same forces he works against. His shape-shifting abilities are another characteristic trait often mentioned in various folk traditions (in Asian legends fox turns into
a beautiful, but bloodthirsty woman; Anansi from African lore takes the form of both
a spider and a man6), as well as his affinity for cruel pranks. Jokes may be done just
for fun, but in many stories there is one common, underlying theme, namely teaching
a life lesson via the prank, no matter how malicious. The stories about the trickster
may be perceived in such case, as anecdotes.
Trickster is an elusive figure, moving swiftly between paradigms and definitions,
living in the liminal spheres and moments. Such a character appeals to human nature
because it defies confines of human body and mind. The trickster knows no boundaries and no morality apart from his own. He belongs to the liminal sphere, bringing
with him destruction and catharsis. The fact that he encompasses many seemingly
contradictory qualities, makes him a perpetual hero of many stories in many different
times and places. There is nothing surprising that such a nebulous figure found its way
into the galaxy of the various characters in Supernatural.
In the television series7 Supernatural, the Trickster appears for the first time in the
th
15 episode of the second season that is entitled Tall Tales. The character appears in
a total of five episodes (2x15: Tall Tales, 3x11: Mystery Spot, 5x08: Changing Channels,
5x19: Hammer of the Gods, and 9x18: Meta Fiction) and is one of the most popular recurring characters. One of the alluring qualities of the television series is the appearance
of the characters every week, which gives the audience a sense of familiarity and builds
a relationship between the viewers and the protagonists. The emphasis on character
development, reminiscing about past events that happened off-screen, various relations,
as well as the trials and tribulations of the characters’ lives (especially in the case of
a multi-seasonal series) creates the depth that regular viewers and fans are interested
in. It also forges the illusion that there is much more to the characters’ lives than their
one hour of air time. It expands the inner world of the series and allows the viewers to
actively participate in the lives of the characters8. The writers are well aware that what
6
7

8

More: K. Yankah, The Akan Trickster Cycle: Myth or Folklore?, African Studies Program Indiana University, 1983.
The distinction between “series” and “serial” has become so blurred, it is common to call every
multi-episode, often multi-seasonal production a “series”. More: M. J. Porter, D. L. Larson, A. Harthcock, K. B. Nellis, Re(de)fining narrative events: Examining television narrative structure, “Journal of
Popular Film and Television”, Vol. 30, pp. 23–30.
The most recent being Game of Thrones, spawning myriads of fan theories regarding the various characters, especially when season 5 ended. The most notorious and popular one is cryptically called “R+L=J”,
explaining the birth secret of Jon Snow, never addressed directly either in the first five books or tv series.
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lures the viewers the most are the characters and their relationships, so they try to meet
these expectations. When fans are no longer interested in characters, the series dies.9
Since the 1990s, television has undergone a complex change in storytelling methods. As Jason Mittell puts it: “[…] I believe that American television of the past
twenty years will be remembered as an era of narrative experimentation and innovation, challenging the norms of what the medium can do”10. He admits that there are
problems and faults in the system (like much hated and outdated standard of Nielsen
ratings), but television still remains a powerful tool for storytelling11. The creators of
the Supernatural were perfectly aware of this, although it took some time to establish
cult status the show can now boast of (the series was even on the brink of cancellation). The relationship between the the Winchester brothers serves as, without any
doubt, a gravitational pull of this show. The first five seasons can be analysed as a closed and complete unit – the full story leads towards Armageddon, culminating in the
dramatic and self-sacrificial Swan Song. The creators went one step further though,
taking the story behind the lines of the Apocalypse “that came and went”12 and nobody noticed. The Winchester brothers destroyed the plan which created chaos in both
Heaven and Hell, prompting a struggle for power and authority in both realms. From
6th season onwards, the series may be classified as post-apocalyptic, even though the
world seemingly remained intact.
The Tall Tales narrative follows a similar technique used by Kurosawa in his Rashōmon movie13. The brothers investigate the death of a professor, and the events quickly spiral into the grotesque and the insane. Unbeknownst to them, the town is the
hiding place of the Trickster who plays a practical joke on them, while at the same
time playing deadly pranks on people who, according to witnesses, deserved to be
punished. There are three cases14: an ethics professor jumps to his death from his
9

10
11
12
13

14

Worth mentioning is the latest uproar over the series Castle (ABC), when the station fired Stana Katic,
a main female lead, and promised a new season 9 without her; fans took it to SNS demanding the
cancellation in such a case. In May 2016 ABC cancelled the show, although it is uncertain whether
this was due to fan pressure or not.
J. Mittell, Narrative Complexity in Contemporary American Television, “The Velvet Light Trap” 2006,
Vol. 58, p. 29.
However, describing the status of television as a medium lies beyond the scope of this article and is
far more complex than the quote above suggests.
Those words are used by the being called Eve in the season 6. She is shown as the Mother of every
monster that ever roamed the Earth.
The movie Rashōmon (1950) is based on two short stories by Akutagawa Ryūnosuke: In the Grove and
Rashōmon. The former tells about the same event as recalled by a few people, each of whom has their
own version of the truth.
The number 3 seems to be a recurrent motif whenever Trickster is concerned. In this episode there
are three victims: in Mystery Spot – the prank played on Sam is also threefold: Dean dies, Dean is
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office when faced with the rotting body as an embodiment of his own questionable
morals (taking the shape of a young, female student); a fraternity student, who enjoys
bullying his juniors as a pledge master, is abducted by aliens; and finally a research
scientist who performs tests on animals is devoured by an alligator in the sewers. The
narration is problematic in this episode. The brothers describe the events to their
friend Bobby from their own points of view, each one trying to make himself look
better (this leads to a few hilarious scenes with the actors making fun of their own
characters). Meanwhile, the tragic events are filmed in a specific way, mainly from
a low point (knee or hip high). Especially the main college hall is usually filmed
from the ground, giving the impression of an ominous and threatening building. The
second event fits the grotesque situations so often attributed to the Trickster’s doing:
the student recounts his abduction, he gives the standard description of the usual
tests performed on the abductees (a nod to The X-Files, no doubt), when suddenly he
states that the aliens made him do something far worse than just submit to multiple
probing. He says: “They made me… slow dance.” The scene cues to the disco ball and
Chris DeBurg’s Lady in Red song to which the student and an alien are slow dancing.
This shatters the narrative, brings out laughter and fun. Two other victims died, and
all three events fit the description of the pranks that a trickster is known to play on
others – they are often deadly, but he also seeks to ridicule and humiliate his victims.
The episode is disruptive, mischievous and puzzling – it looks like a joke played on the
audience by none other than the Trickster himself. The Trickster can conjure up nearly
everything, and the episode leaves space for some doubt – what if there was no death
and all those events were just a pure illusion created by the Trickster to test the mettle
of the Winchester brothers? If that was the case, the Trickster would not only ridicule
his victims (real or not), but also Sam and Dean, causing mischief and making them
fight with each other over trivial things (hiding a laptop, puncturing the tires, etc.).
As mentioned earlier, a trickster is often characterized by some physical inferiority. The Trickster is played in Supernatural by Richard Speight Jr. Compared with
both brothers, he is visibly shorter and manifests neither muscle power nor physical
strength. Yet he manages to outsmart the Winchesters. Hence he might be considered the best casting choice for the character. He plays his Trickster standing on the
blurred lines between good and evil, explaining everything and at the same time hiding even more – the viewers cannot be entirely certain that he speaks the truth, and
it is even harder to decipher his emotions or the true purpose of the trials he throws
both brothers into. The episode ends with the Winchesters and Bobby leaving the
seemingly saved, Sam’s revenge fuelled life after Dean’s and Bobby’s death; in Changing Channels –
three types of television productions (a show, variety and advertisement), he has three older brothers:
Michael, Lucifer, Raphael.
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town, dumping the Trickster’s corpse into an empty lecture hall. The narration then
moves back to the Trickster’s true nature. The body fades away and the real Trickster
appears, invincible and triumphant, eating a chocolate bar.
The next two episodes share a similar plot construction resembling a trap. Both brothers are lured to the place where the unexplained phenomena took place. Mystery Spot
creates a time loop trapping Sam Winchester in a perpetual Tuesday when Dean dies
over and over again. Changing Channels creates an alternate spacetime, modeled after
the typical television broadcasts where there are “300 channels and nothing’s on”. He
puts both brothers to a test in which they are only partially successful. It is this challenge
that seems to be the most intriguing here. In lore The Trickster is a divine character, one
which may even be called a demi-god. The Trickster-the Winchesters relationship is
unequal: it is he who demands, decides, and sets the rules. He tests them, without mercy
or personal gain. The trials serve as a cathartic moment for both brothers.
Mystery Spot belongs to the 3rd season that deals with Dean’s last year on Earth
before dying. The Winchesters find themselves in a small town where the laws of physics are bent15, and during a night escapade to check the surroundings Dean is shot to
death. This causes Sam to wake up – it is Tuesday again and, despite avoiding the previous events, Dean dies. Another Tuesday, another death, and so on. After some time
Sam realizes that this time-loop was devised by the Trickster, whom both brothers
thought dead. Trickster explains to exhausted and desperate Sam the true purpose of
the whole situation, which is to familiarize him with a world without Dean. Immediately afterwards, he plays his cruelest trick yet – he cons Sam into thinking they are
safe, just to lose Dean again, only this time there is no waking up. The viewers watch
three months of obsessive, meticulous, and cold hunt for the Trickster. Dean’s death
created a void in Sam’s life – it took away his humanity, creating a soulless, focused
and brutal, yet effective hunter16. The Trickster plays his last prank on Sam tricking
him into thinking he really killed Bobby, ultimately breaking him. Sam learned his
cruel lesson, so when he wakes up on Wednesday, he is relieved to see his brother alive,
urging him to leave the town. The Trickster wins again.
The Winchester brothers are stubborn learners, which is why they find themselves
stuck in TV land in the 8th episode of the Season 5. The episode is, at the same time,
very meta-narrative, poking fun at some other popular real-life series such as CSI:
Miami, Knight Rider, Grey’s Anatomy, and variety of other shows, sitcoms, and even
advertisements. Firstly, they play doctors on the parodic inside-show Dr. Sexy M.D.,
15 The Trickster plays his jokes on other people here. He explains that the man whom the brothers came
to find, wanted to debunk wormholes, so he threw him into one.
16 This could be viewed as a premonition of things to come in Season 6, when Sam returned from Hell
soulless.
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and, as it soon turns out, they actually have to act like doctors when Dean is shot by
the desperate husband of a patient. However, the most emotional segment is, without
doubt, the Japanese variety show called Nutcracker. The brothers are immobilized on
two platforms with a lever ending with a ball, suspiciously placed in front of each
of them. The host asks Sam the first question in Japanese: “What was the name of
the demon you chose over your own brother?”17 to which he has no answer and is
punished – the lever hits him between his legs, causing an explosion of laughter from
the studio audience. The moment is repeated in slow-motion from a few different
angles (as in the real variety show). The technique and montage causes the viewers
of Supernatural to smile or laugh as well, offsetting the horrible question that was
asked18. When the host asks Dean, “Would your mother and father still be alive if
your brother had never been born?” Sam advises him to play the role similarly to how
he performed a surgery earlier, which Dean proceeds to do despite knowing no Japanese. He answers “yes”, probably not knowing what he had just said19.
Sam’s inability to answer that question implies something more than just his
unfamiliarity with Japanese. The game show is the Trickster’s subversive game that
involves both brothers’ deep, unpleasant or even downright ugly thoughts, in which
everyone around participates and laughs not only at the Trickster and his troupe of
fictitious characters, but also at the viewers of the television series. The Trickster manipulates the viewers into laughing, even though the subject matter is somewhat dark
and sober. He uses Japanese variety show format to achieve this aim – such shows
consist of ludicrous settings with crude humor often spiraling into hysterics. While
watching this scene, the viewers become a part of the deception and they have to deal
with a powerful blow delivered by the grotesque show. This was probably the cruelest
trick played on both brothers, a perverse joke that ridiculed them and yet at the same
time reminded the audience about the dark part of the human psyche represented by
the Winchesters. This moment tapped into the deepest, darkest, and unspoken fears
of both brothers, laying bare their secrets they had kept to themselves. This fleeting
moment of horrible self-discovery is doused with the colorful and amusing setting of
a variety show, and the contrast serves to amplify the potency of these scenes20.
The Waldenfels’ Other in a threefold role is visible during one dialogue between
the Winchesters and the Trickster:
17 Supernatural, episode Changing Channels, (CW, 2005– ).
18 Viewers remember the dark path Sam was on during the previous season that led to freeing Lucifer
from his cage. Sam did choose the demon Ruby over Dean for a moment.
19 Supernatural, episode Changing Channels, (CW, 2005– ).
20 The show rarely and wisely used such contrast to deliver more impact than it would have otherwise: in
the 4th episode of the Season 5, The End, during the scene with soldiers shooting at the infected people,
a song entitled Do You Love Me by The Contours is used, creating a powerful and memorable scene.
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Sam: We need to talk to you. We need your help.
Trickster: Hmmm. Lemme guess… you two mutton-heads broke the world, and you
want me to sweep up your mess.
Sam: Please, just five minutes. Hear us out.
Trickster: Sure. Tell you what. Survive the next 24 hours, we’ll talk.
Dean: Survive what?
Trickster: The Game!
Dean: What game?
Trickster: You’re in it!
Dean: How do we play?
Trickster: Oh… you’re playing it.
Dean: What are the rules?
(Trickster wiggles his eyebrows and disappears)
Dean: Oh, son of a *bitch*21.

During this short dialogue, the Trickster agrees to discuss the problem if the Winchesters go along with his game. He outlines the time period and the endgame, yet
purposefully does not explain the rules, knowing that if the brothers figure them out
themselves, the impact will be much more profound. On the other hand, this could
stem from the Trickster’s sense of humor and him being playfully mean to Sam and
Dean, nothing more.
However, the Trickster myth stays true to its paradigm. Changing Channels is the
very episode where the Trickster is tricked, and his true nature is revealed: one more
Archangel is introduced to the apocalyptical scene – Gabriel22. However, there is one
interesting fact regarding the show’s Gabriel, namely that he displays features of a liminal personae. At first it may seem that he works against the Winchesters, forcing
them to face the roles they were destined to play (“Sam, starring as Lucifer! Dean,
starring as Michael! You’re Celebrity Deathmatch! Play your roles!”23), but he quickly
removes himself from one side and stands on his own, giving the brothers much needed push and encouragement. He is neither on the side of Heaven nor Hell, probably
liking the Earth as it is, with humans he can trick from time to time and play around.
He may be perceived as fickle, although this shift proves that even as an Archangel
he retained his nature of a trickster, for a short moment deceiving even Lucifer, just

21 Supernatural, episode Changing Channels, (CW, 2005– ).
22 It would be interesting to re-define the Archangel Gabriel as seen in various modern pop-cultural
media, where he often appears as a disruptor, a rebel or a downright traitor and a rogue (The Prophecy,
Constantine, Legion, Dominion [a TV series based on Legion] etc.). In Supernatural he is the only
Archangel displaying empathy for the humanity and actively helping Winchesters to defy Lucifer
and stop the Apocalypse.
23 Supernatural, episode Changing Channels, (CW, 2005– ).
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before being counter-tricked by him in the episode Hammer of Gods24. This episode
shows the demise of Gabriel, leaving the viewers with questions regarding the credibility of this event – could it be that he had performed yet another trick and somehow
survived? Episode entitled Meta Fiction suggests that it is indeed possible for Gabriel-Trickster to be alive, proving once again how powerful he really is. When the angel
Castiel learns that the events he went through were just an illusion, it remains unclear
who created them. Most likely it would be Gabriel, because he had done so before,
and it fits his modus operandi. It is also the last episode when he appears in person.
In the most recent 11th season, God mentions Gabriel and states that he is dead. The
truth remains clouded because throughout the whole series, Gabriel proved to be one
of the most resourceful, intelligent, and powerful beings, learning his tricks from both
God and Lucifer. This also coincides with Ayana Smith’s description of a trickster as
a weaker character, overpowered when it comes to physical strength, but dominant
in the area of wit and intelligence. If Gabriel is indeed dead, it would fit the trickster
lore as well – i.e. the Japanese fox often has to pay for his tricks with his life. But it
might be also that Gabriel-Trickster either somehow managed to elude God, or God
knows exactly where the youngest Archangel is, but is hiding the truth for his own
reasons (or Gabriel’s safety?). That would mean Gabriel had deceived even Lucifer.
The Supernatural ’s Trickster is a difficult character to analyse, mainly because of his
dual, liminal nature – he is a trickster, but he is also the Archangel Gabriel, and it is nearly impossible to discern where the Trickster ends and the Archangel begins. Among
the Pagan gods he is known as Loki, a trickster god from Norse mythology (who,
ironically, starts the Norse Apocalypse), which means his age as the Trickster is undetermined. He might as well be a proto-trickster, the paradigm for every such character
in the world. Witty and sarcastic in the extreme, self-protecting, playing punitive tricks
on everyone he deems fit, he could have spawned every other myth involving a shape-shifting trickster, guiding humanity and dispensing wisdom through various cruel
yet elaborate pranks. The Archangel Gabriel is different from his celestial brothers
in many aspects, but the most important one is the fact he is not hungry for power
or domination. His character changes, not only through a simple shift when his true
identity is uncovered, but also through his interactions with the Winchester brothers
when he starts to care about them, although he never admits it. Given the long time
he has spent on Earth among humans and other gods, he has developed free will of his
own, as well as affinity towards humans. Tricking them was just the icing on the cake.

24 Lucifer may be called arguably the most powerful trickster in the Supernatural lore, as well as in
Christian mythology; after all he tricked Eve in the Garden to taste the fruit from the forbidden tree
which caused the downfall of the whole humanity.
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Abstrakt
Postać trickstera jest z całą pewnością jednym z najbardziej intrygujących i odwiecznych
motywów niemal wszystkich kultur świata. W dalszym ciągu jest obecny w literaturze, filmach, serialach telewizyjnych, komiksach. Jedynie wyobraźnia twórcy ogranicza
sposoby na jakie ten motyw może być wykorzystany i opowiedziany na nowo. Twórcy
serialu Supernatural także włączyli tę postać do mitologii serii, tym samym powołując
do życia jednego z najbardziej lubianych, ale i najbardziej skomplikowanych bohaterów.
Trickster spełnia wiele funkcji w serialu – przyspiesza decyzje dwójki głównych bohaterów, przynosi ze sobą katharsis, karze winowajców i oczywiście płata rozmaite żarty.
Z drugiej strony zdaje się on stać pomiędzy światami, pojawia się bowiem w przełomowych momentach pomiędzy ważnymi decyzjami. Głównym celem artykułu jest próba
analizy roli trickstera w serialu Supernatural – jego funkcji, środków działania i wreszcie
jego miejsca w światowym kompleksie mitów dotyczących trickstera.

Katarzyna Kleczkowska

Philip Pullman’s Trickster Figures.
The Analysis of the Characters of
Doctor Cadaverezzi from Count Karlstein
and Lyra Silvertongue from His Dark Materials
The principle of ambivalence is incorporated into the myths and rituals of primitive peoples to an extraordinary degree and in variety of ways […]. That principle or rather the
personification of ambivalence […] is most directly realized in the figure of the trickster.1

In the quotation above Stanley Diamond suggests that the figure of the trickster was
the embodiment of one of the main principles that had governed the lives of primitive
peoples. It was ambivalence that gave shape to the existence of our distant ancestors who were subjected to the unpredictable nature and capricious fate. In the time
when technology and medicine were far less advanced than they are nowadays, every
unpredictable accident, even caused by the weather, could have changed the course of
human life diametrically. However, it would be a naive simplification to assume that
in the modern world we are no longer subjected to the principle of ambivalence. As
Zygmunt Bauman has demonstrated in his concept of liquid modernity, in contemporary societies of global capitalist economies and contrasting identities, resulting
from the incessant changing of places, jobs, values, and spouses, the ambivalence of
human experiences is as evident as it was in the distant past2.
Ambivalence as the principle governing human lives is often found in modern
culture, especially in literature. Therefore it is not surprising that some modern literary characters resemble the figure of the trickster. It is not commonly accepted to
identify them with their ancient prototype because of the religious role of the classical
trickster and due to his complex nature3. Moreover, in many cases the resemblance of
1
2
3

S. Diamond, Job and the Trickster [in:] idem, In Search of the Primitive: A Critique of Civilization, New
Jersey 1974, p. 282.
Z. Bauman, Liquid Modernity, Cambridge 2000.
Lewis Hyde suggests that the trickster is no more found in the modern western world because this
figure requires the terrain of polytheism (L. Hyde, Trickster Makes This World: Mischief, Myth and Art,
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particular literary characters to the ancient trickster is not obvious. Some characters
evidently are a distant derivative form of the trickster (for example legendary figures
of petty criminals) or share some features with the trickster, but their role in the story
is usually secondary, mostly comical.
It is not the aim of this paper to discuss if such characters should be treated as
modern incarnation of the ancient figure of the trickster or rather as a literary convention. Instead of this, I would like to explain how and why an ancient figure of
the trickster is used in modern culture. I am going to do this by analysing two works
of children’s literature authored by Philip Pullman: a gothic novel Count Karlstein
and a well-known trilogy entitled His Dark Materials. In Count Karlstein we can find
a humoristic character of Doctor Cadaverezzi, who is an actor, a fraud, and a magician with a magnetic personality, resembling the traditional figure of the trickster.
In His Dark Materials the main character of the trilogy, Lyra Silvertongue, possesses
some features of the trickster. These two figures entirely differ from one another, but
both have some features attributed to the mythological trickster. The analysis of both
characters may bring an interesting insight into the nature of modern incarnations of
that fascinating figure.

Doctor Cadaverezzi
Count Karlstein, or The Ride of the Demon Huntsman is the first children’s novel written by Philip Pullman. The first edition (1982), primarily published as a school play,
consisted of several chapters presenting the story from the points of view of various
characters of the novel (mostly Hildi Kelmar). The next version (1991), illustrated
by Patrice Aggs, resembled a graphic novel, with the story told by the third person
omniscient, and then with a shift in point of view. Later editions of the book – including the one I am going to analyse in this chapter (2003) – mostly returned to the
polymorphic narrative of the first printed version and removed the illustrations from
the graphic novel, replacing them with silhouette drawings by Diana Bryan4.
The variety of Count Karlstein’s forms (a play, novel, graphic novel etc.) allows us
to realize the character of this book and its place among other Pullman’s works. Pullman seldom creates different variants of his works, and this attempt can be treated
merely as a literary practise of a storyteller who tries to find the best way to reach his

4

New York 2010, p. 9 n.). Trickster was often one of the gods, yet his divine character was secondary.
According to Paul Radin, the trickster became identified with a deity because – presumably in all
mythologies – he was one of the oldest heroes (P. Radin, The Trickster: A Study in American Indian
Mythology, New York 1987, p. 164).
S. R. Bobby, Beyond His Dark Materials: Innocence and Experience in the Fiction of Philip Pullman,
Jefferson 2012, p. 50.
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audience5. However, taking into account the fact that the book is a gothic6 novel for
children, with the elements of horror and comedy, as well as both psychology, and
irony, it seems that the variability of its versions makes the story even more complex
and ambiguous. In fact the author of Count Karlstein – the story with various incarnations, changes of narratives, several points of view, different stylistics, and ironical
characters – is also a trickster himself. As Susan R. Bobby observes while describing
the illustrated edition of the novel:
Pullman himself is a trickster through this text, as he finds ways to let the various characters tell the story without there being an obvious authorial presence, but he interjects
his opinion on the Gothic, on books, and on storytelling through the thought bubbles
attributed to inanimate objects […]. [T]he primary strength of the illustrated version
of Count Karlstein is the use of pictures and monologue to tell a story behind the story,
one which reflects Pullman’s penchant for being a bit of a showman and disguise artist7.

When Pullman was asked in the interview which character of his novels he would
most like to be, he choose Doctor Cadaverezzi, “because he’s a showman, a magician,
and a conjurer”8. When we read about Doctor Cadaverezzi for the first time, he is described on a police poster as “Luigi Brilliantini, otherwise known as Red Hot Sam, the
dice fiend, and Prince Bedonailsi, the Indian mystic”9. Thanks to Hildi Kelmer we gradually find out that Doctor Dante Cadaverezzi, a mysterious magician who is going to
perform a show in his Cabinet of Wonders and Brilliantini are in fact the same person.
Finally, at the end of the novel, we learn that Cadaverezzi’s real name is Antonio Roliopolio. Including the police report written by sergeant Josef Snitsch, in which Doctor’s
surname is misspelled several times (Caradaristi, Crackanutsi, Caravanipsky etc.), there
are in whole seventeen names under which Cadaverezzi appears in the novel.
These requent changes of his name are connected to constant changes in Doctor Cadaverezzi’s professions (a magician, fraud, gambler, mystic etc.). The changes
5
6

7
8

9

Ibidem, p. 51.
The gothic character of Count Karlstein can be seen on its background (gloomy castle, dark forest), the
date in which the story begins (1816), the figure of Zamiel the Demon Huntsman, and the terrible
death of the title count. What is more, one of characteristic features of a gothic novel is the use of
personification. In Count Karlstein the wooden head of Herr Woodenkopf takes an active part in the
story (to the border of plausibility). In the illustrated edition of the novel the use of personification
is even more evident, as several objects (for example a book Amelia, or The Phantom of the Vault) can
speak and participate in action (see S. R. Bobby, op. cit., p. 59 f.).
S. R. Bobby, op. cit., p. 62.
Ibidem, p. 62. However, as Bobby suggests, also the protagonist and storyteller of the novel, Hildi
Kelmar embodies Pullman. In the illustrated edition of the book it is Charlotte who tells stories and
writes a book Count Karlstein (ibidem., p. 61 ff.).
P. Pullman, Count Karlstein, op. cit., p. 19.
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require a mastery in acting, and in fact Cadaverezzi is above all an actor. On the police
poster he is called a trickster and a swindler10, and he turns out to be a talented pickpocket as well. He easily escapes from prison and outsmarts police by saying that he
intends to help them to find Brilliantini (that is himself ). The reader cannot resist the
impression that Doctor Cadaverezzi treats all his actions as a joke, and almost every
situation in which he takes part has a humorous character. This is the distinguishing
feature of the trickster11.
Although Doctor Cadaverezzi has an appearance of an actor, he (unlike the ancient trickster) is presented as a handsome and noble-looking man, even if not entirely reliable. Hildi Kelmar describes him in the following way:
He was the one with the actor’s voice, and he looked like an actor, too; he was wearing
a large broad-brimmed hat with a great sweeping feather in it, and a long black cloak
[…]. The doctor’s face was handsome, I couldn’t deny that: dark, powerful features, strong
white teeth, and glittering eyes – but again that quality of actorishness came into my
mind. He’s impressive, I thought, but I don’t trust him12.

Although Doctor Cadaverezzi is an impostor and a pickpocket, his offences are
always harmless. He is not beyond the right and wrong, as his actions are always
aimed at doing good: for example, if he cheats and ridicules Heinrich Karstein, he
does it because the count deserves the punishment for his haughtiness. If – according to Paul Radin – the mythological trickster is a „person obsessed by hunger, by
an uncontrollable urge to wander and by sexuality”13, only the passion to wander is
characteristic to Doctor Cadaverezzi. However, he does not travel randomly. As it is
revealed at the end of the story, he has been searching for Miss Augusta Davenport.
When he finally meets her, he stabilizes himself by her side.

Lyra Silvertongue
Trilogy His Dark Materials is the most recognised work of Philip Pullman. It consists
of the following novels: Northern Lights (1995; The Golden Compass in the United
States, 1996), The Subtle Knife (1997), and The Amber Spyglass (2000). The main character of the trilogy is a girl called primarily Lyra Belacqua and – after her spectacular
deception – Lyra Silvertongue. If Doctor Cadaverezzi’s similarity to the traditional
trickster is deliberate and evident then Lyra’s resemblance to that figure is much more
10 Ibidem.
11 Radin observes that „laughter, humour and irony permeate everything Trickster does” (The Trickster…,
op. cit., p. XXIV).
12 P. Pullman, op. cit., p. 47.
13 P. Radin, op. cit., p. 165.
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latent. However, it should be emphasized that it is Lyra who in a much more spectacular way exhibits features that trickster from ancient myths possessed.
Lewis Hyde defines the trickster as “a boundary-crosser”, who passes the lines between life and death, youth and senility, feminity and masculinity14. In His Dark Materials Lyra crosses the borders of universes, goes to the World of the Dead, and even
leads the ghosts out of the underworld as if she was a psychopomp. At the beginning,
Lyra is an eleven-year-old child, and her age changes to thirteen at the end of the
trilogy, when she becomes mentally and physically mature. Lyra is undisciplined and
tomboyish, and because of her lack of interest in study she has gained only modest
education. By adults she is regarded as averagely intelligent, however her high skills
in deceiving others always prove her distinctive smartness.
Maria Nikolajeva was the first scholar who interpreted Lyra as a character who,
with her propensity to lying and deceiving, resembles the figure of the trickster15. At
the beginning of the trilogy Lyra uses her ability to deceive in order to entertain other
children and avoid punishment at the Jordan College. As Nikolajeva observes, in the
first novel Lyra is above morals, just like mythical tricksters– “we are not supposed
to judge or condemn them according to conventional social norms”16. Lyra feels no
guilt nor remorse when she cheats and breaks the rules. She is self-centred and lacks
empathy. This lack of empathy may stem, according to Nikolajeva, from her orphanhood or the fact that in Lyra’s world people’s emotions are easily visible in the form of
their daemons17. However, when her best friend Roger is kidnapped and then killed,
the girl becomes much more sensitive. From that time she employs her ability to lie
convincingly to save her own life or the lives of other people. Her most spectacular
fraud takes place when she deceives the king of armoured bears, Iofur Raknison. This
deception enables her friend, bear called Iorek Byrnison, to regain the throne. In recognition of her cleverness and eloquence, Iorek gives her a new surname; Silvertongue.
It is not the only Lyra’s sobriquet. Just like Doctor Cadaverezzi, she uses several other
names in the trilogy – Alice (when she escapes from Mrs. Coulter), Lizzie Brooks
(when she is in Bolvangar) and Lisa Randsom (in Will’s world).
Lyra lives in the world immersed in falsehood. The authority - God that people trust
- is an impostor, religion is false, and afterlife is entirely different from human expectations. Lyra was born as an illegitimate child of the romance of Lord Asriel and Marisa
Coulter. She grows up in the belief that her parents had died in an airship crash. When
14 L. Hyde, op. cit., p. 7.
15 M. Nikolajeva, Guilt, empathy and the ethical potential of children’s literature, “Barnboken – Journal of
Children’s Literature Research” 2012, vol. 35, p. 9.
16 Ibidem, p. 9.
17 Ibidem, pp. 9 nn.
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she finally learns the truth, it occurs that both her father and mother are murderers who
kill and torture to achieve their goals. As Nikolajeva observes, in Lyra’s world there is no
place for free will18. When Master of Jordan College decides to kill Lord Asriel to put
an end to his spectacular but dangerous plans, Lyra prevents the murder, unconscious
that in the near future Asriel will kill her best friend. She is the chosen one who “must
fulfil this destiny in ignorance of what she is doing, because only in her ignorance can
we be saved […]. What it means is that she must be free to make mistakes”19. Her situation is similar to the one of the trickster, whose actions are often accidental, caused by
destiny. The trickster – according to Radin – “wills nothing consciously”20.
Radin also observes that the trickster „possesses no values, moral or social, is at the
mercy of his passions and appetites, yet through his actions all values comes into being”21. Even if Lyra constantly deceives others, and not always in good faith, eventually thanks to her the truth finally prevails over falsehood. She is the only person who
is capable of using the “truth measure” – alethiometer without any study. When she
loses the ability to read it intuitively, she decides to spend the rest of her life learning
more about the interpretation of the device for future generations22. When she goes to
the World of the Dead and tries to deceive the Harpies by telling them a false story,
the monstrous guardians immediately recognize that she tries to trick them. “Liar,
liar, liar”23 they taunt the girl, what is also an allusion to her name24. Therefore the girl
decides to tell them her true story which they enjoy much. As a result, the Harpies
agree not to be cruel guardians anymore and to lead the ghosts of the dead through
the underworld into the mulefa world. There was only one condition: the ghosts “will
have to tell the truth about what they’ve seen and touched and heard, loved and
known in the world”25. As Santiago Colás notices:
18
19
20
21
22

Ibidem, pp. 11 n.
P. Pullman, Northern Lights, London 1998, p. 176.
P. Radin. op. cit., p. XXIII.
Ibidem.
K. Kleczkowska, „Science and scientists in His Dark Materials by Philip Pullman,” Dyskurs oswojony.
Nauka w zwierciadle (pop)kultury, ed. M. Błaszkowska, A. Kuchta, J. Malita-Król, I. Pisarek, Kraków
2016, p. 80.
23 P. Pullman, The Amber Spyglass, London 2001, p. 308.
24 There are at least three interpretations of the meaning of Lyra’s name. It is similar to the word „liar” and
to „lyre”, an instrument used by mythical Orpheus to wrest his wife from the underworld (O. Hodkinson, „His Greek Materials”: Philip Pullman’s Use of Classical Mythology [in:] Our Mythical Childhood:
Classics and Children’s Literature Between East and West, ed. K. Marciniak, [in press]). Moreover, the
name also recalls Lyca, the heroine of The Little Girl Lost from Songs of Experience by William Blake
(S. Matthews, Rouzing the Faculties to Act: Pullman’s Blake for Children [in:] His Dark Materials Illuminated. Critical Essays on Philip Pullman’s Trilogy, ed. M. Lenz, C. Scott, Detroit 2005, pp. 125 nn.).
25 P. Pullman, The Amber Spyglass, op. cit., p. 333.
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They have to tell, in other words, true stories, which is to say stories that integrate their
experience of life, which is to say, their experience of sensorial (‘‘seen and touched and heard’’), affective (‘‘loved’’), and intellectual (‘‘known’’) existence. This should not be too much
to ask (except in the case of infants, who shall be exempt), the Harpies reason, and Lyra
concurs, because ‘‘If they live in the world, they should see and touch and hear and learn’’26.

Therefore Lyra is responsible for establishing a new order in the Land of the Dead
and for introducing new values. From that time, it is the experience of life in a sensorial, affective, and intellectual meaning that values most. She is a New Eve, who gives
a new meaning to the idea of love. What is more, Lyra is also responsible for starting
a new epoch in the history of Pullman’s multiverse – the Republic of Heaven. In other
words, her role in the trilogy is as important as that of ancient tricksters, who are both
destroyers and creators of the world27.

Conclusion
To answer the question about the role of the trickster-like characters of Doctor Cadaverezzi and Lyra Silvertongue in the works of Philip Pullman, it would be helpful
to go back to the words written by Stanley Diamond, cited at the beginning of the
chapter. Diamond pointed out that in myths and rituals the trickster is a figure who
embodies the principle of ambivalence. As it was mentioned in the introduction, the
principle of ambivalence can be found also nowadays, in modern literature. In Count
Karstein the power is in the hands of a malevolent count, who had seized the title by
deception and murder. In exchange for his soul, two innocent girls are to be sacrificed. What is more, the proper heir does not know about his provenance and works
as a poor servant. Evil seems to predominate over good, but at the end of the story
everything changes – count Karlstein is killed by the demon, the innocent girls are
saved, and the proper heir regains the power. In His Dark Materials the principle of
ambivalence is even more evident: the religion in which most people believe turns out
to be a mystification and God - an impostor. Traditional values are undermined, and
the main characters are morally ambiguous. But at the end of the story the order is
restored, and a new system of values is established.
In this two ambivalent stories two trickster characters appear. Their features and
roles in these stories are entirely different. Lyra Silvertongue is the main character of
His Dark Materials and a heroine whose actions change the order of the universe. This
makes her similar to the ancient trickster. However, the resemblance between both
26 Ibidem, p. 334; S. Colás, Telling True Stories, or The Immanent Ethics of Material Spirit (and Spiritual
Matter) in Philip Pullman’s His Dark Materials, “Discourse: Journal for Theoretical Studies in Media
and Culture” 2005, Vol. 27, p. 62.
27 P. Radin, op. cit., p. XXIII.
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figures is only conjectural, as the author has never made such a comparison. Lyra has
a strong personality, all her life and emotions are clearly outlined. She fulfils her goals
and does not lose – even if her actions are governed by destiny rather than free will,
they are not accidental, like in the case of the trickster. In her character there is no place
for mystery or understatements. Even if at the beginning of the trilogy she is morally
neutral, she is after all a protagonist, and a positive character. What is most important,
she is a heroic character without any humorous features. Therefore Lyra is not identical
with the trickster, but it is clear that she was partly inspired by this figure. The origins
of trickster’s features in Lyra might be linked to the role that Philip Pullman assigns to
storytelling. The author of His Dark Materials describes a storyteller as a trickster who
“can persuade people of something that isn’t true”28. In Lyra’s world both storytelling
and lying play an important role as a liar can create and modify reality.
Doxctor Cadaverezzi, another figure who bears a resemblence to the ancient
trickster, is the most colourful and mysterious character that appears in Count Karlstein. But his role, in contrast to that of Lyra, is secondary. In fact, he could have
been removed from the story without making a significant damage to the plot. Here
we can see the most important difference between him and the ancient trickster:
the classical trickster was always important and undispensable for the story. Unlike
other essential characters of the novel, Doctor Cadaverezzi was not inspired by any
character from Carl Maria von Weber’s opera Der Freischütz29. It seems that the role
of Antonio Rolipolio in Count Karlstein is merely to be a humoristic addition to the
main plot, which makes the story more complex, colourful, amusing, and pleasant to
read. However, there are several references to the figure of the trickster (including the
word trickster itself ) in the novel. Philip Pullman admitted that Doctor Cadaverezzi
is his favourite literary character which means that in spite of the irrelevant role that
he plays in the novel, he was deliberately included into the story. In fact, the role of
Antonio Rolipolio in Count Karstein is so insignificant in comparison with the complexity of his character that he looks like a figure taken from some other story.
Perhaps it is the main feature of the ‘modern trickster’: to be a fascinating and
complex figure, yet making an impression as if he came from another story. In the
modern world the trickster has been reduced to a literary characters. However,
the fact that he is still present in modern culture proves that we probably need heroes
who in a humoristic way can point our attention to the ambivalence and complexity
of everyday lives.
28 K. Vaclavik, The Truth in Lyra’s Lies [in:] The Golden Compass and Philosophy: God Bites the Dust,
ed. R. Green, R. Robinson, Chicago 2009, p. 63.
29 The influence of Weber’s opera on Count Karlstein was described in detail by Susan R. Bobby (op. cit.,
p. 58 f.).
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Doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka porównawczych studiów cywilizacji na tej samej uczelni. Jej zainteresowania naukowe
koncentrują się wokół filologii klasycznej, religioznawstwa oraz animal studies. Zajmuje się głównie symboliką zwierząt w ujęciu porównawczym, wpływami Mezopotamii na kulturę grecką oraz koncepcją metempsychozy w myśli starożytnej. Redaktor
naczelna Magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego „Maska”.
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Abstrakt
Celem rozdziału jest analiza dwóch postaci, zbliżonych charakterem do mitycznego
trickstera, które możemy odnaleźć w twórczości Philipa Pullmana. Pierwszą z nich
jest Doctor Cadaverezzi z książki Count Karlstein (Hrabia Karlstein), humorystyczna postać aktora, oszusta i iluzjonisty. Drugą jest Lyra Złotousta, bohaterka trylogii
Mroczne materie. W tekście przedstawiam podobieństwa oraz różnice pomiędzy opisanymi postaciami i tricksterem, a także – na ich przykładzie – wyjaśniam, w jaki
sposób i dlaczego we współczesnej literaturze nawiązuje się do mitycznej postaci
trickstera.

Katarzyna Bajka

Cleverman – meandry australijskiej tożsamości
we współczesnej opowieści o dwóch braciach

Każdy widz fantastycznych filmów i seriali wie, że wątki i postacie z dawnych mitologii i legend skutecznie przeniknęły do popkultury. Jesteśmy w stanie wymienić
co najmniej kilku spośród rycerzy Króla Artura; imiona Thor, Loki czy Odyn nie są
obce, a gdy słyszy się nazwę banshee, to mniej więcej wiadomo, o kogo chodzi. Mitologia australijska natomiast, choć niezwykle kompleksowa i dobrze opracowana,
wymyka się powszechnej wiedzy. Nie jest rozpoznawalna, nie trafia w masowe gusta.
Może czas to zmienić? Z takiego założenia wyszli twórcy nowego serialu Cleverman,
przygotowanego przez ABC Australia i Sundance TV, a sfinansowanego w dużej mierze z państwowych pieniędzy1. Celem projektu była popularyzacja i uwspółcześnienie
pewnej żywej tradycji2, a przy okazji zwrócenie uwagi na traumatyczne wydarzenia,
jakie jeszcze niedawno miały miejsce w Australii3, i na problemy, które bez wątpienia
nadal ten kraj prześladują. Dodatkową motywacją, o której w materiałach promocyjnych wspominają twórcy, jest próba wyegzorcyzmowania demonów przeszłości, demonów rasizmu i przemocy, ksenofobii, a także podjęcie współczesnego i aktualnego
1
2

3

Pierwszy sezon serialu został wyemitowany w 2016 roku. Zob. Cleverman, IMDb [on-line:]
http://www.imdb.com/title/tt4649420/ [01.12.2016].
Serial został po raz pierwszy zaprezentowany podczas obchodów tygodnia NAIDOC (National Aborigines and Islanders Day Observance Committee) w Sydney, a widzami byli dziennikarze oraz licznie
zgromadzeni przedstawiciele klanu Gadigal z ludu Eora. Zob. L. Buckmaster, Dreamtime, dust masks
and tons of fake hair: the making of Cleverman, „The Guardian”, 31.05.2016 [on-line:] https://www.
theguardian.com/tv-and-radio/2016/may/31/dreamtime-dust-masks-and-tons-of-fake-hair-the-making-of-cleverman [01.12.2016].
Zob. P. Farrell, N. Evershed, H. Davidson, The Nauru files: cache of 2,000 leaked reports reveal scale of
abuse of children in Australian offshore detention, „The Guardian”, 10.08.2016 [on-line:] https://www.
theguardian.com/australia-news/2016/aug/10/the-nauru-files-2000-leaked-reports-reveal-scale-of-abuse-of-children-in-australian-offshore-detention [01.12.2016].
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nie tylko w Australii tematu uchodźców, wykluczenia i kryzysów tożsamości – poprzez zmierzenie się z nimi w formule nieco lżejszej, mitycznej i fantastycznej.
Konwencją, jaką wybrano na arenę zmagań bohaterów, jest dystopijna supernatural drama4; gatunek narracji z wątkami nadnaturalnymi kojarzony przede wszystkim z amerykańskimi serialami dla młodzieży, literaturą YA (young adult) i filmami,
takimi jak choćby Igrzyska Śmierci. Stylistyka modna, obfitująca w tej chwili w całe
spektrum lepszych i gorszych tytułów, jest znana i rozpoznawalna, więc można się
nią bawić oraz na jej schemacie oprzeć nowe treści. Cleverman stanowi w rezultacie
tego zabiegu bardzo ciekawy „gatunkowy” serial, bo z jednej strony jest to typowa –
a pod pewnymi względami nawet toporna – supernatural drama, ale z drugiej, zamiast
wampirów, wilkołaków, bestii rodem z uniwersum czytelnego dla obeznanego z europejskim folklorem widza, pojawiają się postacie z mało znanej i rzadko eksplorowanej
mitologii australijskiej. Postacie, których nazwy nic odbiorcy nie mówią i trzeba się
dopiero nauczyć je rozpoznawać. Efekt końcowy to mieszanka różnych pomysłów,
a podejście do australijskich mitów5 jest w przedstawionej narracji dość eklektyczne.
Twórcy pozwalają sobie mieszać motywy z różnych australijskich tradycji, związane
z odmiennymi plemionami i ludami.
Rzecz dzieje się w Sydney w nieodległej przyszłości. Główny bohater, pochodzący
z plemienia Gumbaynggirr Koen (w tej roli Hunter-Page Lochard) skonstruowany
został jako postać liminalna, rezydująca na pograniczu dwóch światów – jego matka
była białą kobietą, a ojciec należał do szykanowanej mniejszości, czyli przedstawionych tutaj nie wprost (bo się ich tak nie nazywa) australijskich Aborygenów. Koen
nosi wiele cech mitycznego herosa kulturowego, od cudownych narodzin – w wyniku
4

5

Supernatural drama to podgatunek specyficzny dla telewizji, funkcjonujący, jak wiele młodych gatunków, na
zasadzie uzusu – nie pojawia się jeszcze w podręcznikach nowych mediów, ale jest już powszechnie używany przez filmowców i krytyków. Łączy w sobie cechy klasycznych opowieści grozy z formułą serialową
i wątkami obyczajowymi oraz przygodowymi. Jak pisze Jason Mittell, przydatne, współczesne kategorie telewizyjne tworzone są w oparciu o popularne i łatwo rozpoznawalne gatunki filmowe, co pozwala poradzić
sobie z przestarzałym systemem kategoryzacji. Zob. J. Mittell, A Cultural Approach to Television Genre Theory,
„Cinema Journal” 2011, Vol. 40, No. 3, ss. 3–24; J. Mittell, Genre and Television, From Cop Shows to Cartoons
in American Culture, Routledge, New York 2004, ss. 2–29; Zmierzch telewizji. Przemiany medium. Antologia,
red. T. Bielak, M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2011, ss. 19–50, 151–180; Supernatural Fiction, TVTropes
[on-line:] http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/SupernaturalFiction [01.12.2016]; Genre: Writing
Fantasy And Supernatural Drama by Debbie Moon, Scriptangel’s Blog [on-line:] https://scriptangel.wordpress.com/2014/10/31/genre-writing-fantasy-and-supernatural-drama-by-debbie-moon/ [01.12.2016].
Mit rozumieć będę, za Robertem Segalem jako opartą o tradycję i przejawiającą się w opowieściach i rytuałach „projekcję ludzkiej natury, która kształtuje kulturową rzeczywistość” (M. Czeremski, Struktura mitów,
Kraków 2009, s. 37), oraz za Ewą Nowicką jako „opowieść narracyjną, posługującą się symbolami i obrazami, ignorującą zasady logiki formalnej, dla odbiorców i opowiadających absolutnie prawdziwą, dosłowną,
operującą swoistym poczuciem czasu i przestrzeni, mówiącą o sprawach wielkiej wagi dla jednostki i zbiorowości, ignorującą problemy zbiorowości obcych” (za: A. Szyjewski, Etnologia religii, Kraków 2001, s. 80).
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cesarskiego cięcia już po tym, jak jego ciężarna matka zginęła w wypadku samochodowym – po ujawniające się w wieku dojrzewania niezwykłe zdolności i trwającą cały
pierwszy sezon niechęć do podjęcia się jakiejkolwiek znaczącej misji. Trop fabularny
„wezwanie do przygody” i tego wezwania odmowa dominuje narrację w pierwszym
sezonie serialu. Koen, czarna owca w swojej rodzinie, Aborygen pół-krwi, nazywany
przez swojego brata kokosem – czarny na zewnątrz, ale biały w środku – wybrał w życiu wygodniejszą ścieżkę i odciął się od ludowych korzeni, wtapiając w cywilizację
„białego człowieka” i czerpiąc z niej zyski, dryfując na obrzeżach aż do momentu, gdy
rodzinne tradycje „upomną się” o niego w bardzo konkretny, namacalny i radykalny
sposób. To on bowiem, wbrew woli i ambicjom, wybrany zostaje na nowego Clevermana – Wiedzącego, czarownika, postać legendarną6, obdarzoną nadnaturalnymi
zdolnościami, szamana i przewodnika, znanego choćby w Australijskim plemieniu
Kabi Kabi7, rozpoznawanego w wielu australijskich plemionach także jako Kadaitcha
czy Karadji8. Postać wieloznaczną, bo chociaż piastującą w klanie rolę uzdrowiciela, to często kontrowersyjną, znaną z braku skrupułów, kapryśną, pełną sprzeczności – łatwo przeskakującą od aktów troski do okrucieństwa, nieprzewidywalną. Koen
ma odtąd za zadanie prowadzić „swój lud”, wspierać jego wartości oraz dbać o jego
przetrwanie w trudnym momencie dziejowym, a także swobodnie się komunikować
z Czasem Snu9, czyli z mityczną płaszczyzną istnienia. Cleverman, skonstruowany
w serialu na zasadzie synkretycznego połączenia wielu właściwych dla Australii modeli, aby – zdaniem twórców serialu – jak najmocniej zbliżyć się do zachodniego tropu
superbohatera10 i przemówić do różnorodnej publiczności, godzi w sobie rozliczne
tradycje: jest prawie nieśmiertelny, potrafi leczyć (choć podejrzewa się go o bycie szarlatanem), posiada moc regeneracji, widzi przyszłość i przeszłość. Tymczasem Koen
tego nie chce.
Bohater, którego widz poznaje na progu heroicznego mitu, jest kombinatorem,
a nawet przestępcą, latami żerującym na naiwności swoich aborygeńskich krewniaków, dającym się przekupić bezlitosnym władzom, nie poczuwającym się do patriotyzmu wobec krainy przodków. Koen knuje, oszukuje, stosuje uniki i szybko można
6

A. P. Elkin, Aboriginal Men of High Degree: Initiation and Sorcery in the World’s Oldest Tradition, Inner
Traditions, Bear & Co, 1993.
7 Zob. Gubbi Gubbi [on-line:] http://www.gubbigubbi.com/ [01.12.2016].
8 Zob. J. Hawkins, The Kadaitcha – Superhero’s of Aussie Lore, Jan Hawkins Author [on-line:]
https://janhawkinsau.wordpress.com/2013/08/15/the-kadaitcha-superheros-of-aussie-lore/ [01.12.2016].
9 Zob. P. Clarke, Where the Ancestors Walked: Australia as an Aboriginal Landscape, Allen & Unwin,
Crows Nest, N.S.W. 2003, ss. 15–30.
10 Zob. Z. Watson, Australian Superhero Show ‘Cleverman’ Combines Mythology With Sci Fi, Inverse,
23.06.2016 [on-line:] https://www.inverse.com/article/17137-australian-superhero-show-clevermancombines-aboriginal-mythology-with-sci-fi [01.12.2016].
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się zorientować, że bardziej niż w topos herosa kulturowego wpisuje się w typ postaci
znanej jako trickster11. Jeśli trzeba zrobić cokolwiek, wymagającego wysiłku lub poświęcenia, on zwykle odwraca się, wzrusza ramionami i odchodzi. Albo robi rzecz
przeciwną, niż oczekiwana, a nawet szkodzi z premedytacją. Od brawury przeskakuje
do tchórzostwa, od apatii do czynu, i odwrotnie. Patrząc z perspektywy konstrukcji
współczesnych, zachodnich seriali – to bohater na miarę naszych czasów, popularny w ostatnich latach anty-heros, anty-bohater. Ktoś, kto jest ambiwalentny, łatwo
zmienia strony, balansuje i żongluje, droczy się, sieje zamęt, a jednak zawsze wychodzi
z opresji, choć wszystko wokół niego mimochodem fermentuje i wrze. Dodatkowo,
jak wielu młodych Australijczyków, Koen boryka się z własną rozmytą tożsamością
i nie wie, kim tak naprawdę jest12. Jak pisał już w 1954 roku Orrin Klapp, termin
trickster tłumaczony jest często jako „mądrala”, czyli „clever hero” – spryt i mądrość
są głównymi cechami i wyróżnikami tego typu postaci. Zdaniem Klappa jest to postać, która regularnie „przechytrza”, oszukuje silniejszych oponentów i dlatego często
jest bohaterem ludowym reprezentującym uciśnioną mniejszość, jak choćby Robin
Hood czy Ulisses13. Reprezentuje ambiwalentną i paradoksalną naturę tak władzy,
jak i mocy. Ten sam wątek można dostrzec wyraźnie w serialu Cleverman. Dodatkowo, choć w gruncie rzeczy postać ta działa na rzecz mniejszości, to charakteryzuje ją
impulsywność i wieczny głód. Jak piszą między innymi Franz Boas i Claude Levi-Strauss, trickster jest samolubny, bywa bufonem, klaunem, rytualnym buntownikiem
naruszającym społeczny porządek i drwiącym ze społecznej kontroli; i – jak proponuje z kolei Zygmunt Freud – nie zważając na konsekwencje, dąży do zaspokojenia własnych potrzeb i pragnień. Balansuje więc na granicy altruizmu i egoizmu, ponieważ
dzięki pędowi ku natychmiastowej gratyfikacji trickster niejako przypadkowo wyraża
pragnienia większej grupy i służy jako heros kulturowy, prowokując rozwój cywilizacji14. Jako że pragnienia te mają charakter „zwierzęcy” trickstera często przedstawia
11 Jako trickstera rozumieć będę, za Paulem Radinem, postać będącą równocześnie kreatorem i niszczycielem, istotą działającą na zasadzie impulsu, nie posiadającą moralnego kompasu, oderwaną od waloryzującej dychotomii dobro-zło, której działania jednakowoż mają ogromną wartość dla społeczności,
w tym moralną. Zob. P. Radin, The Trickster: A Study in American Indian Mythology, Philosophical
Library, New York 1956, s. ix (i cały wstęp); B. Green, The Clever Men, Rainbow Spirit Warriors
[on-line:] http://www.warriors.egympie.com.au/clevermen.html [01.12.2016].
12 Zob. L. Burke, Meet Cleverman: our first Aboriginal screen superhero, with healing powers and a political edge, The Conversation, 25.05.2016 [on-line:] http://theconversation.com/meet-cleverman-our-first-aboriginal-screen-superhero-with-healing-powers-and-a-political-edge-59813 [01.12.2016];
A. Filewod, Receiving Aboriginality: Tomson Highway and the Crisis of Cultural Authenticity, „Theatre
Journal” 1994, vol. 46, no 3, Colonial/Postcolonial Theatre (October), ss. 363–373.
13 M. P. Carroll, The Trickster and Selfish Buffon and Culture Hero, „Ethos” 1984, vol. 12, no. 2, ss. 105–131.
14 Ibidem, s. 106; R. H. Lowie, The Hero-Trickster Discussion, „The Journal of American Folklore” 1909,
vol. 22, no. 86, s. 431–433.
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się pod postacią zwierzęcia, z jego dystynktywnymi cechami. Co ciekawe, są to zwykle
gatunki znane z indywidualizmu, nietworzące zwierzęcych społeczności – takie jak
kruki, zające, pająki czy lisy. Trickster bowiem, choć popycha do przodu społeczność,
pozostaje antyspołeczny, rezyduje na obrzeżach, nie stanowi części grupy15. Porusza
się więc na pograniczu tego, co ludzkie, i tego, co zwierzęce, tego, co kulturowe, i tego,
co naturalne, łącząc przeciwieństwa, łagodząc paradoksy i stanowiąc idealną postać
mediującą w przestrzeni mitu.
Dlatego to, co odbiorcy oglądają w serialu Cleverman, wydaje się być więcej niż
nawiązaniem do modnego współcześnie antybohaterstwa. Jest także – a może przede
wszystkim – klasyczną dla Australii opowieścią o tricksterze oraz o rodzeństwie.
Serialową opowieść można przyrównać choćby do mitu o dwóch braciach, Kruku
i Sroce16, o rywalizacji Kruka i Oposa, o odpowiadających kolejno za zręczność i siłę
Lewej i Prawej Ręce17, albo, jak tłumaczy pomysłodawca serialu, Słońcu i zazdrosnym
Księżycu. Twórca zdradził w wywiadach, że ta ostatnia historia była jego główną inspiracją. Przeciwwagę dla głównego bohatera stanowi bowiem Waruu (w tej roli Rob
Collins), mężczyzna „czystej krwi” i przyrodni brat Koena – żywotnie zainteresowany sprawami szykanowanej mniejszości, poświęcający życie dla pomocy uciskanym,
dosłownie pracujący jako rzecznik swojego ludu. Człowiek ambitny i zazdrosny, balansujący między idealizmem a narcyzmem. Ale los jest przewrotny, wybiera nieoczywistego, miejskiego trickstera niż jednoznacznego bohatera. Widz czuje tę niesprawiedliwość od początku, i to pozwala mu sympatyzować z Waruu, nawet jeśli nie do
końca jest on postacią pozytywną czy sympatyczną. Wielu zachodnich recenzentów
wprost porównuje postać Waruu do Thora, a Koena do Lokiego18. Te nordyckie postacie, rozpopularyzowane dzięki ekranizacjom komiksów ze świata Marvela, dobrze
oddają bowiem dynamikę relacji między przyrodnimi braćmi. Waruu poświęca temu
tematowi całe życie, przygotowywał się od dziecka do tej szlachetnej misji, jest gotowy na objęcie funkcji tytułowego Clevermana, został wychowany na lidera, wyuczył
się na pamięć wszelkich dostępnych formułek, rytuałów i bestiariuszy, całe jego życie
i działalność świadczą o jego gotowości. Zasługuje na bycie szamanem i mędrcem –
ale na pozycję tę zostaje wybrany ktoś inny – co więcej, to ktoś, kto tego zaszczytu nie
chce i nie docenia. W tej sytuacji nie dziwi widzów, że Waruu z biegiem czasu staje
15 Ibidem, s. 123; B. Babcock-Abrahams, “A Tolerated Margin of Mess”: The Trickster and His Tales Reconsidered, „Journal of the Folklore Institute” 1975, vol. 11, no. 3 (Mar.), s. 147–186.
16 E. Bennell, A. Thomas, Aboriginal Legends from the Bibulman Tribe, Rigby, Australia 1981, ss. 19–20 [za:]
The Crow and the Magpie, Fire & Rescue NSW [on-line:] http://www.fire.nsw.gov.au/page.php?id=649
[01.12.2016]. W serialu podobieństwa widać szczególnie w sekwencji pojedynku braci przy ognisku.
17 A. Szyjewski, Mitologia australijska jako nośnik tożsamości, Kraków 2014, ss. 226–227.
18 C. Welsh, ‘Cleverman’ Recap: This Is The Show Australia Has Been Waiting For, Junkee, 3.06.2016
[on-line:] http://junkee.com/cleverman-recap-show-australia-waiting/79917 [01.12.2016].
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się coraz bardziej zaślepiony i zazdrosny, a bracia coraz mocniej ze sobą skłóceni, aż
do momentu, gdy własna matka obraża Waruu, wprost nazywając go krukiem, czyli
także tricksterem, krętaczem, zdrajcą. Zresztą imię Waruu, jak wyjaśnia w jednym
z wywiadów twórca serialu, w języku Gamilaraay oznacza właśnie kruka19. Bracia,
mimo wielu różnic, pod pewnymi względami są więc do siebie podobni – w narracji
pozostają dwiema stronami tej samej monety. To oni wprowadzają w przedstawionym świecie największy zamęt i prowokują wszelką akcję. Dynamika między nimi –
Waruu w pewnym momencie ulega niskim emocjom, schodzi na złą drogę i staje
przeciwko bratu, przez co toczą walkę na śmierć i życie – jest napędem narracji i ma
łatwy do odszyfrowania wymiar mityczny.
Ale w serialu nie chodzi tylko o rywalizację pary bohaterów czy o ich spory i dysputy. Cleverman to także wielka i odważnie zarysowana dychotomia – biali i uprzywilejowani najeźdźcy kontra pod-grupa w obrębie ludności rdzennej, czyli „włochaci” – hairies, traktowani przez białych jak podludzie. Opowieści o masakrach Indian Ameryki
Północnej jest we współczesnej kulturze wiele, doskonale pamiętany i rozpoznawany
w popkulturze jest Holokaust – naziści stali się już postaciami komiksowymi i przerysowanymi – ale stosunkowo lekkiego w odbiorze przetworzenia historii Australii
nie spotyka się dotąd zbyt często – może tylko na płaszczyźnie literackich i filmowych
bajek dla dzieci. „Włochaci” z serialu mają przysadziste sylwetki i grube rysy twarzy, są
porośnięci ostrą szczeciną lub przypominającymi futro włosami i uzbrojeni w ostre pazury. Postacie te inspirowane zostały opowieściami ludów Gamilaraay i Bundjalung20
i na ekranie mówią w języku Gumbaynggirr, którego aktorzy musieli się nauczyć. Jedna z reżyserek serialu, Leah Purcell, wspomina że tą nazwą – hairies – tytułowano za
czasów jej dzieciństwa osoby, które zostały wygnane ze wspólnoty za złamanie klanowych praw i mieszkały w odosobnieniu, w górach. Straszono nimi dzieci21. W serialu
„włochaci” mieszkają w gettach na obrzeżach ludzkich społeczności albo są przetrzymywani w zakładach przypominających więzienia czy laboratoria, lecz mimo fatalnych
warunków bytowania i opresji, na jaką zostają skazani, mają swój honor i trzymają się
tradycji. Są to istoty znacznie bliższe rzeczywistości Dreaming niż „zwykli” Aborygeni.
Ich życie nie jest w tym układzie wiele warte, więc widz ogląda sekwencje, w których
są zabijani bez zastanowienia, usuwani jak niepotrzebne rzeczy, traktowani gorzej od
19 ‘The Crow’ story as told by Rob Collins (CLEVERMAN), triple_j, Soundcloud [on-line:] https://soundcloud.com/triple_j/the-crow-story-as-told-by-rob-collins-cleverman [01.12.2016].
20 S. Cronin, Cleverman Dreaming; Cast of Groundbreaking Indigenous Drama Ready for World Stage,
„Daily Examiner” 25.05.2016.
21 O swoich osobistych inspiracjach twórcy opowiadają w programie Moral Compass. Zob. The Moral
Compass – Cleverman Special, ABC [on-line:] http://www.abc.net.au/compass/moral-compass-2016-4/
default.htm [01.12.2016].
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zwierząt. W więzieniach i ośrodkach dzieją się sceny niczym z eksperymentu Milgrama albo czasów drugiej wojny światowej.
W pierwszym sezonie serialu śledzimy losy rodziny „włochatych”, rozbitej w wyniku jednego z lekkomyślnych i niskich uczynków Koena – losy modelowe dla całej
społeczności. Dziecko zostaje zabite, matka sprzedana do domu publicznego w mieście (wszak za obcowanie z egzotyczną anomalią niektórzy klienci będą skłonni sporo
zapłacić…), ojciec zamknięty w więzieniu, a nastoletnia córka i syn po serii traumatycznych przeżyć trafią do getta, które też jest już zagrożone likwidacją – bogaci biali
chcą je zamknąć i na miejscu rezerwatu postawić, jak to często bywa w filmach i serialach, nowoczesne i dochodowe apartamentowce.
Hairypeople, zwani tez subbies – od sub-human – są w świecie serialu pewną podgrupą Aborygenów, silniejszą i szybszą od ludzi, posiadającą nieco odmienny od
ludzkiego kod genetyczny, uduchowioną i magiczną. Są waleczni i emocjonalni, bez
szwanku skaczą z dużych wysokości, także ich odporność na urazy jest bardzo wysoka. Żyją znacznie dłużej, aż do dwustu lat. Jednak pozostają mniejszością społeczną, która dotąd mityczna w obu tego słowa znaczeniach, skutecznie się ukrywała na
peryferiach serialowej Australii, a teraz została wyeksponowana i brutalnie wyciągnięta na światło odartej z sacrum cywilizacji, do okrutnego świata białych ludzi.
Ludzie ci – bezduszni, interesowni, pozbawieni empatii i jakichkolwiek dobrych odruchów – mają zabójczą broń oraz przewagę liczebną, której nie wahają się nadużywać. Hairies są szybcy, wytrzymali, silni i długowieczni – to cechy, które biali bardzo
chcieliby posiadać. Jednak zamiast prób pokojowego nawiązania współpracy, decydują
się na rozwiązania siłowe. W związku z tym, trwają eksperymenty w laboratoriach,
próby odkrycia, jak z traktowanej przedmiotowo „podrzędnej” rasy te umiejętności
skutecznie wyekstraktować. W fabule pojawiają się więc szaleni naukowcy, szemrane
placówki badawcze i wymuszane przemocą eksperymenty. Bez podjęcia dialogu
„agresorzy” nie mieli możliwości dowiedzieć się, że niezwykłe umiejętności hairies są związane nie tylko z ich biologią, którą naukowcy próbują zrozumieć, ale
też z zupełnie lekceważoną, ignorowaną i traktowaną jako zabobon religijnością,
duchowością i kulturą rdzennych mieszkańców22.
Istotnym tematem jest tu także Aborygeńskie prawo i zderzenie dwóch kultur –
o tej warstwie twórcy serialu często wspominają w wywiadach. Zaginiona wiedza jest

22 Jak pisze Andrzej Szyjewski w książce Mitologia australijska jako nośnik tożsamości: „Podstawowe akty
życia mają nie tylko wymiar biologiczny czy fizyczny, lecz także swoją duchową podbudowę, wyznaczoną na przykład przez precedensowe działanie przodków. Toteż społeczności tradycyjne żyją
w sakramentalnym kosmosie, gdzie nie ma ostrej dychotomii między tym, co fizyczne, a tym, co duchowe” – A. Szyjewski, op. cit., s. 11.
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w istocie stylem życia, prawem, kręgosłupem tożsamości23. Ważne dla twórców wydaje się również pozytywne waloryzowanie świata aborygeńskiej mniejszości, próba
stworzenia pomostu między kontekstami kulturowymi, odniesienie się do mitologii
i duchowości Australii oraz do tematu wspólnoty. Tajemny przekaz, który zostaje
tutaj spopularyzowany i uproszczony, kierowany jest do określonej grupy odbiorców –
dowiadujemy się, że nie każdy jest uprawniony, by go poznać, widzowi sugeruje się
istnienie pewnej sfery tajności, dostępnej wyłącznie określonym grupom społecznym
albo wybrańcom, takim jak Cleverman24. Wątek ten nie zostaje w pierwszym sezonie
rozwinięty, ale można się spodziewać, że konstrukcja sacrum docelowo nawiązywać
będzie do australijskiej duchowości. W narracji uwaga zwracana jest na oderwanie
młodego bohatera (podobnie jak całego pokolenia) od tradycji i od przestrzeni żywego mitu oraz na powielanie, nawet przez starszyznę, pewnych zachowań czy pouczeń bez świadomości ich pierwotnego znaczenia. Znajdujemy się więc po trosze
w sytuacji obcowania z kultami misteryjnymi – w obrzędy wierzy się, ale się ich nie
rozumie. Wykreowana na potrzeby serialu „aborygeńskość” nawiązuje do tej znanej
ze współczesnej rzeczywistości społecznej Australii Dyskutować można o zasadach,
na których młodzi opierają swoje poczucie odrębności, konstruują swoją tożsamość,
o tym, w jakim stopniu podejście do zbioru zapamiętanych symboli jest twórcze, oraz
czy stanowi wyłącznie nawiązanie.
Czy aktywność w życiu kulturalnym, w polityce i sztuce, tworzenie takich produktów jak Cleverman – jest wystarczającym nośnikiem odbudowującym tożsamość, kręgosłupem wokół którego odrośnie wspólny sens? Czy wsparcie się na współdzielonej,
duchowej podstawie i odwołanie do mitologii, do Dreaming, Dreamtime i Law jako
fundamentów nadrzędnej rzeczywistości wystarczy, by skonsolidować różnorodne tendencje i rozbieżne często korpusy mitologiczne czy regionalne opowieści? Czy możliwe jest proponowane w świecie serialu, a także przez jego twórców, powstanie pan-aborygeńskiej tożsamości, złożonej ze skrawków różnych mitów, tradycji i języków?
Czy ruch odrodzeniowy prawdziwie odbudowuje to, co zostało zniszczone, czy może
jest to wyłącznie pozorna rekonstrukcja, a szanse powodzenia są nikłe po przejściu do
czasów modernistycznych, do życia w wielkich miastach, w multikulturowym społeczeństwie? Można zapytać, za Andrzejem Szyjewskim, „czy przypadkiem aborygeńskość nie tworzy się jako odpowiedź na zbudowany na zasadach rasowo-kolonialnych
mit Aborygena – obcego, skonfrontowany z równie szybko powstającym romantycznym mitem Aborygena – mistyka?”25 Serialowy Koen wysłuchuje fragmentarycznych
23 O celach które sobie stawiają twórcy serialu opowiadają w programie Moral Compass – zob. The Moral
Compass…, op. cit.
24 A. Szyjewski, op. cit., s. 12.
25 Ibidem, ss. 27–28.
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opowieści od wuja i macochy, również jego brat z dużym wysiłkiem pozyskuje i składa
w całość klanową wiedzę. Jak funkcjonuje świadomość kulturowa i czy można z premedytacją odnowić mit, uskutecznić „życie w micie”? W takiej sytuacji odnowioną
tożsamość potomkowie rdzennych plemion zawdzięczaliby, paradoksalnie, białym
współmieszkańcom Australii. W serialu granica między grupami jest bardzo wyraźna
i bezpośrednio nawiązuje do dychotomii swój–obcy: Aborygeni stanowią odizolowaną, zdehumanizowaną, zdegradowaną mniejszość, natomiast z perspektywy widza to
biali są nieludzcy, dopuszczają się bezsensownych okrucieństw, są chciwi, przyziemni,
pozbawieni uczuć. Dodatkowo w serialu kreuje się bohatera będącego wyrazicielem
wątpliwości i problemów młodego pokolenia Aborygenów – bohatera zawieszonego
na granicy dwóch porządków, dwóch zbiorów praw, reguł, zasad postępowania.
Warto spojrzeć jeszcze raz na założenia scenariusza. Bohater, Koen, przynajmniej
pozornie zasymilowany w prozaicznym świecie białych, całymi garściami czerpiący
ze zdobyczy tej kultury i technologii, zostaje nagle – jak to bywa w tej konwencji
oraz w poetyce mitu – „wybranym” (the chosen one), co wyrywa go ze sfery komfortu.
W ten sposób staje się kolejnym kapłanem i przewodnikiem ludu, którego dawno
temu wyrzekł się i który niejednokrotnie zdradzał dla pieniędzy. To nie tylko figura
trickstera, ale wręcz Judasza – zdrajcy. Poprzedni Cleverman, wiekowy mędrzec imieniem Jimmy przekazuje Koenowi – nawet dosłownie – „pałeczkę” – jednym z artefaktów istotnych dla fabuły jest drewniana laska ze zgrubieniem na końcu, nazywana
tu nulla nulla26 albo waddi, służąca jednak nie tylko jako atrybut myśliwego, ale także
jako magiczna broń, przedmiot typu rangga27, nośnik klanowej świętości. Poprzednik
najwyraźniej dostrzega i docenia spryt, niezwykłe zdolności chłopaka do przetrwania
i radzenia sobie w każdych warunkach, a może nawet głęboko ukryte właściwe pobudki. Na pewno widzi jednak także złożoną naturę trickstera, osobnika wieloznacznego i dzięki temu radzącego sobie w trudnej sytuacji. Jako mieszaniec bohater należy
do obu światów, nie należąc do żadnego z nich. A to w dystopijnym, rozwarstwionym
uniwersum może być dodatkowym atutem. Ponadto w momencie zawiązania akcji
pracuje i pomieszkuje w podejrzanym, nocnym barze – barman to również postać,
którą można umieścić na granicy światów i porządków. Powyższa sytuacja odpowiada
wytycznym stawianym mitycznej postaci trickstera – który powinien być wagabundą, nie spętanym więzami społecznymi i nie posiadającym stałego miejsca pobytu,
okazjonalnie zamieszkującym podziemia, jaskinie czy różnego rodzaju getta28. Jego
26 Obydwa określenia z języka Dharug – zob. Hunting, Indigenous Australia [on-line:] http://www.
indigenousaustralia.info/achievement/hunting.html [01.12.2016]; P. Clarke, op. cit., ss. 71–73.
27 Zob. A. Szyjewski, Mitologia australijska jako nośnik tożsamości, Kraków 2014, ss. 16–17.
28 Zob. B. Babcock-Abrahams, “A Tolerated Margin of Mess”: The Trickster and His Tales Reconsidered,
„Journal of the Folklore Institute” 1975, vol. 11, no. 3 (Mar.,), s. 155.
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starszy brat, Waruu, choć całe życie poświęcił rzetelnej pracy na rzecz wykluczonych,
nie posiada tych wyjątkowych cech. Wybór nowego czarownika pokazuje też, że magia jest kapryśna, nieprzewidywalna, a australijskie mity premiują postacie tricksterów
i przedkładają je nad „zwyczajnych” herosów.
Czy Koen rzeczywiście spełnia warunki bycia tricksterem, a może nawet herosem
kulturowym? Wydaje się, że tak. Niewątpliwie jest krnąbrny, nieposłuszny, skłonny do
ignorowania, nadużywania i przekraczania wszelkich reguł, do kłamania, oszukiwania, zdrady. Jest przecherą, charakteryzuje się sprytem i zręcznością, ma też zdolności
do cudownego przetrwania każdej komplikacji – zawsze wychodzi cało z opresji albo
odradza się. To jego działania wprowadzają dynamikę do opowieści i popychają sytuację w nowych kierunkach. Koen nie ma też problemu z naruszaniem tabu, co stanowi
typową cechę trickstera, w tym tabu wyjątkowych, czyli tabu nieczystych narodzin –
w tym przypadku „z martwej matki”, a także tabu zabójstwa krewniaka lub brata, co
jest motywem często towarzyszącym klasycznym opowieściom o tym typie bohatera, ponieważ właśnie świadome złamanie tabu wiąże się z pozyskaniem magicznych
mocy przez trickstera29. Bratobójcza walka w serialu pełni rolę elementu inicjacyjnego
czarownika – via negativa stanowi wszak ważny element rytualnego procesu30. Koen
jest też postacią obrazoburczą, nie stosującą się do zasad religijnych czy społecznych
swojego ludu, ignorującą tradycję i związane z nią zasady postępowania, co czyni go
również nieprzewidywalnym, czyli niebezpiecznym. To właśnie związana z naruszaniem tabu nieczystość sprawia, że trickster jest marginalizowany i liminalny, lub, jak
pisze Mary Douglas, peryferyjny31. Wszędzie jest „nie na miejscu”. Pozostaje na granicy społeczeństwa i nie stanowi części żadnej grupy. Teoretycy piszą, że trickster jako
postać pojawia się w micie w sytuacji skrajnej dychotomii społecznej i sam w sobie
posiada opozycyjne, paradoksalne cechy32. W przeciwieństwie jednak do postaci kozła
ofiarnego trickster, poprzez użycie w jego konstrukcji elementów komicznych (lub
tragikomicznych) i rozrywkowych, oraz poprzez ukazanie go jako „głupca, za pan brat
z chaosem”33 wspiera communitas, zamiast stać się ofiarą złożoną na ołtarzu społeczeństwa. O ile pozostaje na granicy, jest tolerowany, a nawet szanowany jako przydatny.
Co znajduje potwierdzenie w przedstawionej w pierwszym sezonie serialu sytuacji
i w sposobie, w jaki zbudowana została postać Koena.
29 Zob. L. Makarius, The Crime of Manabozo, „American Anthropologist” 1973, New Series, vol. 75, no. 3,
ss. 663–675.
30 B. Babcock-Abrahams, op. cit., s. 158.
31 O ważnej roli postaci marginalnych piszą także Clifford Geertz i Victor Turner – zob. ibidem,
ss. 151–158.
32 L. Makarius, op. cit., ss. 668–669.
33 Ibidem.
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Sytuacja początkowa opowieści jest więc klarowna, a przedstawiony świat – jednoznacznie dualistyczny. Po jednej stronie znajdują sięprzybysze-opresorzy: najeźdźcy,
konkwistadorzy, uzbrojeni w zdobycze cywilizacji oraz nowoczesne technologie. Natomiast z drugiej strony – uciskany, prosty, uznany za prymitywny rdzenny lud, który ma
swoją magię, która działa. Postacie z australijskich opowieści istnieją naprawdę: duchy,
szamani, bogowie, potwory. Czas Snu, Dreaming, trwa współcześnie, i jeśli tylko zna
się sposób komunikacji, to jest na wyciągnięcie ręki, przenika się z prozą życia. W ciekawy oraz niebezpieczny sposób może się łączyć z wynalazkami zachodniej cywilizacji.
Serial wprowadza znaczące wątki poboczne. Mamy więc przykładowo zamożnych
państwa Slade – białego pana i panią, mieszkających w sterylnym domu z metalu
i szkła, którzy bezskutecznie starają się mieć dziecko, a medycyna nie bardzo im pomaga, przez co tracą już nadzieję. Motyw ten wskazuje wprost na pewną – symboliczną i dosłowną – bezpłodność zachodniego świata, oderwanie od tego, co najważniejsze, pozostawanie w wyraźnym przeciwieństwie do aborygeńskiego królestwa natury.
Ponadto, wiadomo, że chęć posiadania dziecka to niezwykle silny i doskonale rozumiany popęd, a równocześnie motywacja fabularna towarzysząca wielu postaciom
w baśniach czy mitach i wiodąca często do obsesji, wypaczeń oraz – w konsekwencji –
do strasznych czynów. Nie inaczej jest tu – małżonkowie są gotowi zrobić wszystko,
lecz zamiast poprosić o pomoc rdzennych mieszkańców, próbują wykraść ich sekrety
i nimi manipulować bez pełnej wiedzy na temat terapii. Jak można się domyślić nie
ominęły ich konsekwencje. Nieświadoma natury terapii, której się poddaje, zdesperowana kobieta zostaje zapłodniona „wzmocnionym” materiałem genetycznym – bo ten
od „włochaczy” różni się od ludzkiego, jest silniejszy, bardziej „płodny” – i w rezultacie
eksperymentu nosi w swoim łonie hybrydę. Pan Slade natomiast przyjmuje wzmagające siłę i potencję zastrzyki z obcego DNA. Co z tego wyniknie widzowie dowiedzą się
prawdopodobnie w drugim sezonie. Pierwszy sezon jest bowiem przede wszystkim
momentem zadawaniem pytań.
Poruszamy się w świecie ogołoconym z wiedzy duchowej. Nasz bohater nie dość
że nie chce przyjąć na siebie przeznaczenia, to jeszcze nie posiada wymaganych informacji, ani nawet nie bardzo ma się od kogo uczyć. W mieście grasuje mityczna bestia, wyrywająca ofiarom serca, którą pokonać może wyłącznie Wiedzący – ale młody
adept nie ma pojęcia, jak się za takie polowanie zabrać, mimo że, jak pisze Carroll,
walka z potworami zagrażającymi społeczności jest jednym z głównych zadań postaci
typu trickster34. Nie zna się (tak jak większość widzów, szczególnie tych spoza Australii) na mitycznych bestiariuszach, nic mu nie mówi nazwa Namorrodor35, nie zna
34 M. P. Carroll, op. cit., s. 106.
35 Namorrodor lub Namorrorddo to w mitologii Aborygenów (mity ludu Ziemi Arnhema) zły duch,
żywiący się duszami i sercami bezbronnych, czyli chorych, umierających i dzieci, często występujący
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stosownych rytuałów. Uwalnia z laboratorium dziwną dziewczynę, która jest powiązana ze sferą klanowej pamięci i przodków, należy do innego porządku świata – ale
początkowo nie rozumie jej języka (a dziewczyna posługuje się językiem Aborygenów Kumbainggar36) ani nie wie, co miałby z nią dalej zrobić, i jak ją odesłać do
Czasu Snu, co, jak się okazuje, jest jej celem. Koen nie rozumie i nie chce rozumieć.
Nawet śmierć przyjaciółki, do której dopuszcza przez zaniedbanie (ignorując znaki),
niewiele zmienia. Zignorowany zostaje nawet Waruu, który w pewnym momencie
prowadzi krnąbrnego Koena nad brzeg morza, rozpala mu ognisko (tworząc scenerię
dla ceremonii ognia) i mamrocze za niego stare zaklęcia, chcąc pomóc w „przyjęciu
wyzwania”, a także w dokończeniu przez bohatera sekwencji inicjacyjnej37. Co więcej,
zostaje pobity.
W przeciwieństwie do amerykańskich supernatural drama, rozprawiających się
z zawiązaniem akcji w ciągu pierwszych czterdziestu minut, tu centralne postacie są
pieczołowicie pogłębiane, a na poszczególnych wątkach można się spokojnie skupić,
mogą wybrzmieć, nie są tylko pobieżnie wskazane.
Historia braci w ogólnym zarysie przypomina szereg mitów dotyczących rywalizacji męskiego rodzeństwa, począwszy od mitów kosmogonicznych38 po mit założycielski, czyli historię o dwóch braciach i magicznej lasce wskazującej miejsce, w którym lud ma się osiedlić39. Poprzedni czarownik, Cleverman, wuj chłopców, Jimmy
(w tej roli aktor Jack Charles, będący też jednym z najbardziej znanych współczesnych
członków Aborygeńskiej starszyzny), zostawia im wszak magiczną laskę, będącą także bronią. W serialu dowiadujemy się, że ten, kto będzie ją przy sobie nosił, weźmie
na siebie odpowiedzialność za całą osamotnioną i wykorzenioną społeczność oraz

36

37
38
39

pod postacią węża z głową kangura i ostrymi pazurami, kojarzony ze spadającym na ziemię meteorem.
Jego pojawienie się sygnalizuje więc (także w serialu) spadająca gwiazda, a wiąże się ono każdorazowo
z „zakłóceniem równowagi”. Monstrum grasuje nocą, a za dnia kryje się w jaskini. Mity opisują, że bestię
pokonać może wyłącznie Wiedzący, musi się to odbyć w odpowiednim momencie nocy, przy użyciu
stosownych rytuałów magicznych i obiektu – włóczni, którą Cleverman przebija potwora. To właśnie
dzieje się w finałowym odcinku sezonu serialu, gdy Koen używa magicznej laski. W serialu bestię przyzywa w odcinku pierwszym Wujek Jimmy – jako wyzwanie dla swojego następcy. Zob. D. Hamacher,
The Evil Meteor Spirits of Aboriginal Astronomy, Australian Indigenous Astronomy, 31.10.2011 [on-line:]
http://aboriginalastronomy.blogspot.com/2011/10/evil-meteor-spirits-of-aboriginal.html [01.12.2016];
Dreamtime stories [on-line:] https://www.lfib.ac.th/divers/1eres/index.html [01.12.2016].
W serialu używane są także języki Gumbaynggirr and Bundjalung – teksty rozmów, zaklęć i rytuałów
zostały przełożone z angielskiego dzięki pracy organizacji zajmującej się promocją rdzennych języków
Australii – Muurrbay Aboriginal Language and Culture Co-operative – zob. L. Tomasetti, Language on
Screen, „The Coffs Coast Advocate Coffs”, 20.07.2016 [on-line:] https://www.coffscoastadvocate.com.
au/news/language-on-screen/3064016/ [01.12.2016].
A. Szyjewski, op. cit., ss. 256–257.
Ibidem, s. 61.
Ibidem, s. 92.
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wyprowadzi ją z miejskiego getta do miejsca, gdzie będą mogli żyć normalnie, szczęśliwie, pielęgnując plemienne tradycje. Magiczna buława jest ciągle przekazywana
między braćmi: jeden jej nie chce, a drugi pragnie aż za mocno, lecz nie umie skutecznie używać. W pewnym momencie akcji Waruu podpisuje nawet „pakt z białym
diabłem” – przyjmuje ogromną łapówkę od biznesmena Slade’a, ustalając w zamian,
że Aborygeni mają opuścić „strefę”, czyli getto, a za zwolnienie atrakcyjnej lokalizacji otrzymać mieszkania w innej części miasta. Choć intencje Waruu są po części
szczere, nie jest to właściwa metoda osiągnięcia celu. Waruu decyduje się też na oszustwo – skoro magiczne moce nie spłynęły na niego w sposób naturalny, przyjmuje
podarowane przez Slade’a „wzmacniacze” – zastrzyki zawierające DNA „włochaczy”.
W trakcie pierwszego sezonu widz dowiaduje się, że balansowanie na granicy przyzwoitości i przestrzegania zasad towarzyszyło także Jimmiemu, poprzedniemu Clevermanowi – wchodził on w układy z białymi i zdradzał im tajemnice hairies w zamian
za korzyści dla siebie i swojej rodziny. To wujek Jimmy między innymi wydał białym
Korę – istotę przywołaną i wykradzioną wprost z Czasu Snu, na której naukowcy
prowadzili eksperymenty. Wuj, jak i obaj bracia dobrze sobie radzą z dwuznacznymi
moralnie kompromisami, co czyni ich postaciami sprawnie funkcjonującymi w patchworkowym świecie.
W przedstawionej w serialu rzeczywistości warto też zwrócić uwagę na rolę wzorców kobiecych, na przykład poprzez postać chorej na raka matki Waruu, zwanej
cioteczką Lindą, dysponującej strzępkami „ludowej mądrości”, ale pokonanej przez
chorobę, którą można określić jako cywilizacyjną, i to w kilku tego słowa znaczeniach.
Ta bohaterka nie ma wielkiej nadziei na przetrwanie – zarówno własne, jak i swoich
synów, rodzonego oraz przybranego, ani całego plemienia. W jednej z ostatnich scen
z jej udziałem w tym sezonie cioteczka wzywa Koena – czarownika – by pomógł jej
wygnać ducha tragicznie zmarłej dziewczynki z ciała „włochatego” chłopca i w prawidłowy sposób wyprawić ducha w zaświaty. Cioteczka skłania więc Koena, by ten
podjął należące do niego obowiązki. Z kolei Kora to bohaterka, która przemawia do
Koena we śnie, błagając go o ratunek, podczas gdy sama leży w jednym z rządowych
szpitali, pogrążona w letargu. W istocie nie jest śmiertelniczką, lecz pradawną istotą
należącą do Czasu Snu i pragnącą doń powrócić. Z bohaterami porozumiewa się
telepatycznie i mówi w lokalnym języku. Potrafi leczyć, prowadzić dusze zmarłych
na drugą stronę, a w jej monologach często pojawia się figura Wielkiej Matki, „matki
nas wszystkich”, kojarzona z naturą i płodnością oraz z cyklem życia i śmierci. Choć
w materialnym świecie Kora ma postać młodej dziewczyny, w przebłyskach Koen widzi jej prawdziwą formę – staruszki, Starej Kobiety. Kora (której imię w języku Awabakal oznacza „towarzyszkę”, a być może nawiązuje też do tajemnego imienia bogini
płodności Karwadi) nie posiada cech złowrogiej kanibalki (jest bardziej Mutjinggą,
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na co wskazuje też jej ludzka forma, niż Kunapipi40), ale z pewnością jest postacią
inspirującą bohatera do inicjacji, jej spotkanie to ważny, jeśli nie kluczowy moment
jego dojrzewania do nowej tożsamości i nowego statusu społecznego. Najważniejsza
scena z udziałem tej bohaterki ma miejsce w tym samym odcinku41, w którym Koen
toczy walkę ze swoim głównym oponentem, białym człowiekiem imieniem Slade,
i wygrywa pojedynek, choć przez chwilę zdaje się, że umarł42. Ten obraz inicjacyjnej
śmierci i odrodzenia w połączeniu z sekwencją przy Świętym Drzewie, podczas której
Koen pomaga Korze przejść do Czasu Snu, pozwala skonstruować ramowy schemat
męskiej i duchowej inicjacji. Warto tu zwrócić uwagę, że w serialowej narracji zupełnie pominięto wątek obrzezania, subincyzji, wyjęcia wnętrzności czy jakichkolwiek okaleczeń, symbolicznych ran towarzyszących aborygeńskim rytuałom inicjacji,
w tym inicjacji czarowników43. Brakuje także bezpośrednich odniesień do totemizmu
i relacji ze zwierzęcymi przodkami lub opiekunami. To jedne z elementów porzuconych w imię stworzenia bardziej uniwersalnej opowieści.
Korę udaje się wykraść jej oprawcom i zwrócić światu, za którym tęskni. Przejście do Czasu Snu odbywa się poprzez prastare drzewo figowe, rosnące w jednym
z miejskich parków Sidney, będących pozostałością buszu (Botany Bay), ostatniej
oazy dawnej przyrody. Drzewo to, co ciekawe, w serialu wiązane jest raczej z postacią Waruu, czyli Kruka – który spędzał w tym miejscu wiele czasu już jako dziecko,
w towarzystwie wujka Jimmiego, pobierając nauki. Waruu był przygotowywany do
funkcji Clevermana, ale ostatecznie rolę – prawdopodobnie w wyniku przedśmiertnej
wizji Wujaszka – otrzymuje Koen. Podczas sceny finałowego odcinka Kora zwraca tu Koenowi uwagę na metaforę korzeni, splątanych i niewidocznych, sięgających
w głąb ziemi i łączących wszystkie „rozproszone dzieci”, a także na gałęzie sięgające
nieba. To swoiste Drzewo Dusz i Drzewo Kosmiczne nawiązuje do znanych z australijskich mitów drzew Ngan’dala/Ngan’darla lub Ngan’data/Ngan’darta, stanowiących
axis mundi, łączących podziemia z niebiosami44. Jako że Kora jest kimś w rodzaju
przewodniczki Koena – chłopak uratował ją, dokonując pierwszego ze swoich bohaterskich czynów – dziewczyna obiecuje, że jej głos, jak i głosy wszystkich zmarłych
przodków, będą mu odtąd towarzyszyć. Do duchowej rzeczywistości Kora zabiera,
40 Ibidem, s. 227.
41 Ostatni odcinek, otwierający przed Koenem nowe perspektywy nosi tytuł Terra Nullis, wyraźnie
i przewrotnie nawiązując do sposobu w jaki Australię postrzegali jej biali kolonizatorzy i podróżnicy,
na czele z Dampierem i Cookiem – zob. P. Clarke, op. cit., ss. 53–54, 218–222.
42 W przedostatnim odcinku sezonu w pokłosiu bratobójczej walki Koen również ponosi śmiertelną
ranę – ale regeneruje się.
43 A. P. Elkin, op. cit., s. 19–34.
44 B. Green, The Philosophies of Dhakkan’guini, Rainbow Spirit Warriors [on-line:] http://www.warriors.
egympie.com.au/philosophies.html [01.12.2016].
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dzięki pomocy Koena, także prochy zmarłej w toku akcji przyjaciółki chłopaka, Ash.
Choć serial nie sugeruje kanibalizmu, zaznacza istnienie zaświatów, do których Kora
jest przewodniczką, i ukazuje widzowi symbolikę pogrzebową. Pożegnanie z przyjaciółką45 jest też dla Koena symbolicznym rozstaniem z dawną, dziecięcą tożsamością.
Wraz z tym czynem, dokonanym w finałowym odcinku pierwszej serii, poprzez
łączność dłoni z ziemią, pod którą znajdują się korzenie świętego drzewa, Koen powoli
zaczyna wkraczać na wyznaczoną mu ścieżkę. Czeka go jednak długa droga i wiele lat
treningu oraz pozyskiwania wiedzy, konieczna będzie też pomoc kolejnych mistrzów
i nauczycieli46. Koen będzie też musiał odzyskać szacunek i wsparcie swoich braci oraz
sióstr, których przez lata oszukiwał i zdradzał – tylko wtedy jego pozycja stanie się zgodna
z tą przynależną tradycyjnym czarownikom47. W trakcie, gdy komunikuje się z Czasem
Snu, jedno z jego oczu – jak wcześniej oko wujka Jimmiego – zmienia kolor na błękitny.
Jak pisze Elkin, czarownika zawsze można rozpoznać po oczach i jest on postacią wyróżniającą się na tle klanu między innymi spojrzeniem48. Zostaje więc wyraźnie podkreślone,
że Koen jest stworzeniem należącym równocześnie do obu światów. Warto zauważyć, że
oczy w dwóch różnych kolorach to również częsta cecha postaci typu trickster.
Ciekawym motywem serialu są także młodzi Aborygeni i hairies tworzący w getcie swoisty gang, złożony z rówieśników, pielęgnujący niechęć wobec białych, agresywny (szczególnie w finałowej części sezonu), nie dopuszczający do siebie nikogo. Ta
składająca się niemal wyłącznie z mężczyzn grupa podejmuje się różnych ryzykownych akcji, nie stroniąc od okaleczeń – co może mieć charakter inicjacyjny. Brakuje im
jednak przywódcy, kontaktu ze starszyzną, kontekstu. Młodzi słuchają australijskiego
hip-hopu, posługują się slangiem wykorzystującym określenia pochodzące z języka
Murri (Murray)49, ubierają się w sposób kojarzący się z miejskimi subkulturami, dbają
o swoją „identyfikację wizualną”, wyrażają się poprzez sztukę graffiti. Jak pisze George
45 W scenie pod świętym drzewem w Botany Bay Koen po raz pierwszy podejmuje obowiązki Clevermana, których tak długo unikał. Dokonuje rytuału pogrzebowego swojej zmarłej przyjaciółki Ash
oraz pomaga w uwolnieniu uwięzionej w świecie ludzi istoty imieniem Kora i przywróceniu jej do
Czasu Snu. Prochy Ash zostają pogrzebane, a Koen żegna przyjaciółkę, kładąc dłonie na ziemi, pod
którą znajdują się korzenie sięgające w głąb, czyli – symbolicznie – do mitycznych zaświatów. Kora
z kolei stapia się w jedno z drzewem i przestaje być dla bohatera widzialna – od tej pory będzie wyłącznie głosem w jego głowie, prowadzącym go przez kolejne wyzwania. Scena ta wyznacza moment
wkroczenia bohatera na przeznaczoną mu ścieżkę.
46 O skomplikowanej drodze Clevermana pisze Elkin w pierwszym rozdziale Aboriginal Men of High
Degree… – zob. A. P. Elkin, op. cit.
47 P. Clarke, op. cit., s. 60–61.
48 Ibidem, s. 10.
49 Koen nazywa przykładowo swojego kolegę, Blaira, budu, czyli penisem – zob. Chasing the Lollyman.
A Guide to Murri Lingo [on-line:] http://www.debase.com.au/wp-content/uploads/publications/
CtL_GuideToMurriLingo.pdf [01.12.2016].
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Starvias, kultura hip-hopowa jest jedną z najpopularniejszych form identyfikacji
i budowania narodowej tożsamości u młodych Australijczyków pochodzenia aborygeńskiego50. Te aktualne nawiązania widać, a raczej słychać także w rozpoczynającej
każdy odcinek serialu piosence autorstwa znanego muzyka Gurrumula Yunupingu,
łączącej hip-hopowy rytm z ludowymi zaśpiewami. Areną mitycznych zmagań jest
miasto – rzeczywiście Aborygeni zamieszkują obecnie głównie miasta, według danych
z 2007 w dużych aglomeracjach mieszka 70% rdzennych mieszkańców, nieustannie
borykających się ze stereotypem, iż, będąc „mieszczuchami”, zatracają swoją rdzenną
tożsamość51. Ten wątek duszącego i klaustrofobicznego, jałowego miasta pojawia się
także w serialu Cleverman – przestrzeń ta z rzadka, ale jednak czasem ukazuje swoją
lepszą, żywszą stronę – park ze świętym drzewem, brzeg morza, nad którym rozpalone zostanie rytualne ognisko w celu przyzwania demona.
Paradoksalnie, tym co dostajemy nie jest więc klasyczna, lekka supernatural drama,
ale ukryty w jej przebraniu zaangażowany społecznie i staranny pod względem nawiązań do mitologii serial o relacji z Innym, podobny nieco do produkcji takich jak
Humans czy Caprica, prequelu Battlestar Galactica. Jest to typowo zachodnia formuła,
korzystająca ze wzorców „postkolonialnego świata”, co samo w sobie stanowi ciekawy komentarz do wzajemnych wpływów między tymi dwiema kulturami52. Autorem
przedstawionej historii jest aborygeński pisarz Ryan Griffen, który sam z siebie –
i całym sobą, co pokazuje choćby jego konto w serwisie Twitter53 – pozostaje mocno zaangażowany i działa na rzecz rdzennej społeczności, przyznając, że dla swoich
dzieci – dla syna o imieniu Koen – chciał stworzyć aborygeńskiego superbohatera na
miarę naszych czasów, czyli postać, której mu w popkulturowym panteonie brakowało. Postanowił uczynić modnym coś, co jest powszechnie ignorowane. Klasyczny,
australijski bohater zastąpiony został po części przez topos zachodniego trickstera/
anty-bohatera, który w nowoczesnych narracjach bywa dla widzów wzorcem do naśladowania54. Początkowo planowana jako format dla dzieci55, stopniowo ewoluująca
w stronę serialu bardziej dramatycznego i przeznacznego dla widza dorosłego fabuła
50 G. Stavrias, Droppin’ Conscious Beats and Flows: Aboriginal Hip Hop and Youth Identity, „Australian
Aboriginal Studies” 2005, issue 2.
51 B. Fredericks, We Don’t Leave Our Identities at the City Limits’: Aboriginal and Torres Strait Islander
People Living in Urban Localities, „Australian Aboriginal Studies” 2013, issue 1.
52 Zob. F. Merlan, Narratives of Survival in the Post-Colonial North, „Oceania” 1994, vol. 65, issue 2.
Warto również jeszcze raz wspomnieć, że fragmenty narracji użytej w serialu zostały przełożone na
rdzenne języki z angielskiego. Autorka wzmiankowanego artykułu postuluje nawet, że języki te „najżywsze” są obecnie w „brytyjskiej przestrzeni akademickiej”.
53 Zob. konto Ryana Griffena na portalu Twitter [on-line:] https://twitter.com/RyanJGriffen [01.12.2016].
54 A. Filewod, op. cit.
55 C. Bizzaca, The world of Cleverman, The Screen Blog, 1.07.2016 [on-line:] https://thescreenblog.
com/2016/06/01/cleverman-abc-tv-ryan-griffen/ [01.12.2016].
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powstawała przy konsultacjach ze starszymi aborygeńskich klanów56, charakteryzuje
się więc sporym antropologicznym wyczuciem, i może dlatego nie do końca wpisuje się w amerykański model najpopularniejszych produkcji młodzieżowych. Niestety
ma to ten negatywny skutek, że intencje i ambicje autora nie do końca się zrealizowały i odcinki, zamiast pokazywać dobre kino „superbohaterskie”, bywają przemądrzałe i sztywne. Narracja jest za bardzo dydaktyczna i usilnie politycznie poprawna,
choć serial ogląda się z ciekawością, szczególnie dzięki zaangażowaniu aktorów. Role
Aborygenów grają w serialu Aborygeni i stanowią oni mniej więcej 80% obsady57,
co wcale nie jest oczywiste w filmie lub telewizji, także australijskiej. Są to zupełnie
nowe twarze dla europejskiego widza, a to wzmaga poczucie realizmu. Serial to także
ogromna ilość dodatkowych materiałów, które wyjaśniają aborygeńskie mity i ponurą
historię Australii. Mamy więc mocno wyeksponowany aspekt edukacyjny. Wszystko zostało przemyślane i jest spójne. Z drugiej strony sposób prowadzenia narracji
i wybrana konwencja są kalką seriali nurtu supernatural drama, znanych z amerykańskiej telewizji i skierowanych do młodego widza. Serial jest więc pod względem
artystycznym zawieszony między australijską ludowością a Zachodem, nie spełniając
do końca oczekiwań żadnej ze stron. Trudno też powiedzieć, do jakiego widza jest
adresowany – lokalnego czy zagranicznego. W pierwszym sezonie widać pieczołowitość przygotowania, ale troszkę brakuje twórczej swobody. Kiepskie, w porównaniu
z amerykańską konkurencją są też efekty specjalne. Można odnieść wrażenie, że serial
nie odnalazł jeszcze swojego momentum, a opowieść musi dopiero nabrać tempa.
Analizując strukturę i fabułę pierwszego sezonu można jednak potwierdzić, że
główny bohater posiada większość z postulowanych cech mitycznego trickstera. Jest
niezależny, ignoruje zakazy i granice, zamieszkuje miejsca publiczne lub rozdroża (w serialu: bar na skrzyżowaniu dróg); posiada cechy herosa kulturowego (Koen
56 Twórcy serialu zwracają uwagę, że wątek różnic w dostępie do wiedzy tajemnej (tabu) pomiędzy kobietami a mężczyznami, a nawet konieczność maksymalnego antagonizmu między płciami był jednym
z największych problemów, z jakimi się zetknęli przy tworzeniu scenariusza dostosowanego do potrzeb
szerszego grona odbiorców. Szczegóły legendy o Clevermanie skierowane są wyłącznie do mężczyzn
i w związku z tym nie mogły zostać upublicznione – brak zgody starszyzny miał wpływ na „uogólnienie”
koncepcji tej postaci. Z kolei, żeby usłyszeć opowieść o Namarrodorze, Griffen udał się do Katherine
na Terytorium Północnym i spędził cztery godziny na tratwie razem z członkiem starszyzny, który
opowiadał mu historie o tym mitycznym potworze, a następnie wyraził zgodę, by użyć opowieści w serialu, ponieważ opowieść ta skierowana jest do obydwu płci, szczególnie do dzieci. Wiele pozyskanych
opowieści nie zostało wykorzystanych przez wzgląd na obostrzenia płciowe. Różnice w uprawnieniach
kobiet i mężczyzn pokazuje się w serialu rzadko, ale widać je choćby w scenie, kiedy bohaterce imieniem
Ash nie pozwala się wziąć do ręki nulla nulla – przedmiot nie jest dozwolony dla kobiet – zob. ibidem.
57 O dotychczasowej – poprzedzającej serial – kinematografii i o Aborygenach widzianych okiem kamery wyłącznie z perspektywy „białego człowieka” pisze Lisa Slater w Waiting at the Border: White
Filmmaking on the Ground of Aboriginal Sovereignty, „Cross / Cultures” 2014, no. 173.
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przyjmuje na siebie rolę obrońcy uciśnionej mniejszości, którą chce uwolnić od opresji, umożliwiając rozwój, jest motorem transformacji); posiada wyjątkowe cechy psychiczne lub fizyczne (dysponuje magicznymi mocami, a jego oczy zmieniają kolor),
jego natura bywa podwójna, i zdarza się, że pojawia się pod dwiema postaciami (Koen
i jego brat Waruu posiadają wiele cech wspólnych i można ich interpretować jako dwa
alter ego ), bywa destruktywny, próżny i niemoralny, nie poddający się autorytetom (to
typowe cechy serialowego Koena); jest równocześnie kreatywny i destruktywny, dobry
i zły, pojawiają się odniesienia do czarno-białego układu, który zaburza (Koen bywa
nazywany „kokosem”, ciemny na zewnątrz, ale biały w środku); piastuje rolę, która pozwala mu poruszać się na granicy społecznych kodów (Koen jest „mieszańcem” i pracuje w barze). Wreszcie, trickster rezyduje między rzeczywistością a jej odbiciem –
Koen natomiast ma dostęp do Czasu Snu58.
W pierwszym sezonie nie dowiadujemy się zbyt wiele na temat australijskich sekretów, rytuałów i mitów, ale zostajemy zaintrygowani pytaniami i mamy ochotę dowiedzieć się więcej. Pierwszy sezon zajmuje się budowaniem świata – jest to przecież
świat zupełnie nowy dla zachodniego widza – i cierpi na tym opowieść, w tym sensie,
że dostajemy ledwo jej zalążek, a postacie drugiego planu są płaskie. Wprowadzony zostaje termin Czas Snu i Śnienie, wraz z zaludniającymi go bytami, pojawia się
postać szamana będącego łącznikiem między światami, a także mityczne bestie i artefakty. Słyszymy rdzenne języki, oglądamy kilka rytuałów i magicznych zabiegów.
Na tle serialowego świata kompleksowością przedstawienia wyróżniają się wyłącznie
dwaj bracia. Dla widzów szukających komiksowych superherosów będzie to jednak
rzecz za bardzo przegadana.
Można tu żartobliwie powiedzieć, że sam serial przypomina sprytnego trickstera –
Cleverman ma bowiem zarówno walory rozrywkowe, jak i edukacyjne. Najnowsze teorie wspominają też o wadze postaci trickstera dla współczesnych Aborygenów jako
mediatora między ich życiem a kolonializmem59. Trickster uosabia tę różnicę. Jako narracja superbohaterska korzystająca z australijskiej mitologii i wpisująca te słabo znane
szerszej publiczności mity w świat popkultury serial ma też spory potencjał. Trzeba
jednak pamiętać, że dla społeczności Aborygenów jest to serial rewolucyjny. A dostęp
do uniwersum australijskich mitów zasługuje na odrobinę uwagi i poświęconego czasu.
„I want access to the Dreaming!” – mówi w jednym z odcinków nie znoszącym
sprzeciwu głosem białego, uprzywilejowanego najeźdźcy Slade, na co Koen odpowiada spokojnie
„It’s not yours to have”60.
58 B. Babcock-Abrahams, op. cit.
59 A. Filewod, op. cit.
60 Celverman, reż. R. Griffen, Australia 2016–, sezon 1, odc. 6, emisja: 7.07.2016.
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Abstrakt
Artykuł analizuje fenomen jakim jest australijski serial Cleverman, próbujący wprowadzić do popkulturowego panteonu mity i wierzenia rdzennej ludności aborygeńskiej. Opowieść o dwóch braciach zawiera wiele tropów odnoszących się do postaci
trickstera, obecnej w australijskiej mitologii jak i w Zachodniej kulturze popularnej.

