Światy alternatywne
Monografia naukowa

Kraków 2015

Monografia Światy alternatywne jest zbiorem recenzowanych, starannie wyselekcjonowanych tekstów powstałych na kanwie referatów wygłoszonych na ogólnopolskiej, studencko-doktorancko-eksperckiej konferencji naukowej „Światy
alternatywne”, która odbyła się w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 10 oraz 11 stycznia 2015 roku.
Antologia zawiera spójne tematycznie opracowania naukowe, które w sposób oryginalny i twórczy przedstawiają zagadnienie światów alternatywnych oraz wirtualnej
rzeczywistości. Każdy rozdział zawiera bibliografię oraz abstrakt w języku angielskim. Mamy nadzieję, że proponowana Czytelnikowi monografia będzie dla Niego
stanowić nie tylko interesującą i rozwijającą lekturę, ale także intelektualną przygodę.
•
ISBN: 978-83-63910-51-8
Nakład: 100 egzemplarzy
Redakcja naukowa:
Marta Błaszkowska
Katarzyna Kleczkowska
Anna Kuchta
Joanna Malita
Izabela Pisarek
Piotr Waczyński
Kama Wodyńska
Redakcja językowa:
Marta Błaszkowska
Maciej Kuster
Izabela Pisarek
Redakcja tekstów obcojęzycznych:
Magdalena Stonawska
Piotr Wesołowski
Redakcja techniczna:
Izabela Pisarek
Okładka:
Paweł Kalina
Druk:
AT Wydawnictwo
ul. Gabrieli Zapolskiej 38/405
30-126 Kraków
www.atwydawnictwo.pl
Projekt sfinansowany ze środków Rady Kół Naukowych UJ

•

•

Organizator konferencji:
Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji

Recenzenci:
prof. dr hab. Michał Błażejewski, UG
prof. zw. dr hab. Mirosława Buchholtz, UMK
dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska, UAM
dr hab. Elżbieta Durys, UŁ
prof. dr hab. Piotr Fast, UŚ
prof. UAM dr hab. Jan Galant, UAM
dr Renata Iwicka, UJ
dr Sebastian Jagielski, UJ
dr Weronika Kostecka, UW
dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand, UJ
dr hab. Olga Płaszczewska, UJ
prof UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki, UAM
dr hab. prof. UJK Grażyna Legutko, UJK
dr Maciej Strutyński, UJ
dr hab. Izabela Trzcińska, UJ
prof. UAM dr hab. Estera Żeromska, UAM

Monografia wydana przy współpracy z Magazynem
Antropologiczno-Społeczno-Kulturowym „Maska”

Spis treści
Wstęp7
Urszula Trojanowska
Rozgałęzienia. Światy możliwe w twórczości Jeleny Dołgopiat

9

Michał Wróblewski
Światy alternatywne w twórczości Jerzego Prokopiuka

21

Anna Kuchta
„Coś takiego zdarza się tylko w złych filmach”. Alternatywne obrazy
rzeczywistości w powieściach Wiktora Pielewina

29

Izabela Pisarek
Literatura niefikcjonalna jako rzeczywistość alternatywna? Przykład biografii
Ryszarda Kapuścińskiego

39

Agnieszka Polachowska
Światy alternatywne, światy możliwe – potencjał światotwórczy fanfiction
w ujęciu teorii Umberto Eco

49

Katarzyna Kuchowicz 
Światy alternatywne czy alternatywnie o świecie? (Rulfo, Bator, Murakami)

61

Joanna Radosz, Dalia Wegner
Rzeczywistość medialna jako świat alternatywny w najnowszej literaturze
rosyjskiej

71

Przemysław Sztafiej
„Pieniądze to (nie?) wszystko”, czyli satyryczne przedstawienia świata
kapitalizmu w twórczości Hoshiego Shin’ichiego

81

Emmanuella Robak 
91
Cywilizacja Selenitów i Solarów jako alternatywa ziemskiego świata. Na srebrnym
globie J. Żuławskiego i Miranda A. Langego

•3•

Karolina Kwaśna
Funkcja odstępstw od norm językowych w opowiadaniach H. P. Lovecrafta

103

Marta Błaszkowska
Jednostki w cieniu imperiów – rzut oka na polskie historie alternatywne

113

Katarzyna Kleczkowska
Greek and Roman Elements in His Dark Materials by Philip Pullman

125

Joanna Malita
135
Mgły Avalonu Marion Zimmer Bradley – alternatywna wizja mitu arturiańskiego
i neopogańska księga zbójecka
Marta Sibierska
145
Immersja a światy alternatywne: w poszukiwaniu nowego formatu dla literatury
Maciej Skowera
155
Powrót abiektu? Odrażające baśniowe krainy w Księdze rzeczy utraconych Johna
Connolly’ego i Labiryncie fauna Guillermo del Toro
Filip Nowak
W poszukiwaniu mikroświatów. Przypadek Galicji w filmie

165

Agnieszka Smoręda
175
Złożoność i funkcja światów alternatywnych w serialu science fiction Fringe. Na
granicy światów
Arkadiusz Krawczyk
Jak patrzeć, aby zobaczyć? Lekcje Zdzisława Beksińskiego

185

Tomasz Chomiszczak
„Właściwie to miało być jeszcze inaczej”. Pisarskie światy Zdzisława
Beksińskiego

195

Gabriela Matusiak
205
Shunga ukiyo-e jako przykład obrazów alternatywnego świata erotyki w Japonii
okresu Edo (1603–1868)
Adam Podlewski
Raj wymyślony, czyli Gregor MacGregor i jego utopia w służbie
najbezczelniejszego oszustwa XIX wieku

215

Table of contents
Introduction7
Urszula Trojanowska
Branching. Alternate worlds in the short stories of Elena Dołgopiat
Michał Wróblewski
Alternative worlds in the works of Jerzy Prokopiuk

9
21

Anna Kuchta
29
Alternative universes of Victor Pelevin. A study of novels Empire V and Batman
Apollo
Izabela Pisarek
Non-fiction literature as an alternative reality? The example of biography
of Ryszard Kapuściński

39

Agnieszka Polachowska
49
Alternative universes, possible worlds - worldmaking potential of the fanfictions
in terms of the Umberto Eco’s theory
Katarzyna Kuchowicz 
Alternative worlds or alternatively of the world (Rulfo, Bator, Murakami)

61

Joanna Radosz, Dalia Wegner
The reality of media as a parallel world in contemporary russian fiction

71

Przemysław Sztafiej
‘Money is (not?) everything’. Satirical view of a capitalist world in the works
of Hoshi Shin’ichi

81

Emmanuella Robak 
Lunarian and solar civilization as the alternative of the terrestrial world:
Na srebrnym globie by J. Żuławski and Miranda by A. Lange

91

•5•

Karolina Kwaśna
103
The function of deviation from linguistic norms in H. P. Lovecraft’s short stories
Marta Błaszkowska
Individuals in the shadow of emipres – a glance at polish alternative histories

113

Katarzyna Kleczkowska
Greek and Roman Elements in His Dark Materials by Philip Pullman

125

Joanna Malita
The Mists of Avalon by Marion Zimmer Bradley – an alternative vision
of the Arthurian myth and a Neopogan “księga zbójecka”

135

Marta Sibierska
Immersion and alternative worlds: in the search of a new format for literature

145

Maciej Skowera
The Return of the Abject? Repulsive Fairy-Tale Worlds in John Connolly’s
The Book of Lost Things and Guillermo del Toro’s Pan’s Labyrinth

155

Filip Nowak
Look for microworld. Galician Cinema

165

Agnieszka Smoręda
175
Complexity and function of alternative worlds in science fiction television series
Fringe
Arkadiusz Krawczyk
How to look in order to see? Zdzisław Beksiński’s lessons

185

Tomasz Chomiszczak
195
„It meant to be quite different, actually”. Zdzisław Beksiński’s alternative worlds
Gabriela Matusiak
205
Shunga ukiyo-e as an example of pictures of erotic alternative world in the Edo
Period (1603-1868)
Adam Podlewski
Paradise Found. Gregor MacGregor’s utopia, used in the greatest scam
of the XIX century

215

Wstęp
Szanowni Czytelnicy!
Z radością i z dumą prezentujemy Państwu wieloautorską monografię naukową
zatytułowaną Światy alternatywne. Powstała ona na kanwie referatów wygłoszonych
podczas ogólnopolskiej studencko-doktorancko-eksperckiej konferencji naukowej
pod tym samym tytułem, która odbywała się w Krakowie 10 i 11 stycznia 2015 roku.
W niniejszej monografii – w tym jednym, papierowym wymiarze – spotyka się
wiele rzeczywistości. Koncepcja multiwersum i światów alternatywnych towarzyszy
ludzkości od czasów starożytnych, pojawia się w religiach całego świata, w mechanice kwantowej, w popkulturze. Owa różnorodność pozwoliła na przedstawienie
tytułowego motywu interdyscyplinarnie i możliwie szeroko, z uwzględnieniem wielu dziedzin (na przykład kulturoznawstwa, psychologii, filmoznawstwa czy religioznawstwa). Zarówno podczas konferencji, jak i w trakcie opracowywania monografii
nacisk położono na pokazanie wielu różnych sposobów interpretacji i podejścia do
uniwersów wirtualnych: multiwersum w nauce, sztuce czy literaturze. Mamy nadzieję, że podróż po światach alternatywnych, opisanych i zanalizowanych w niniejszej
monografii, zapewni wszystkim Czytelnikom dużo intelektualnych wrażeń… oraz
ekscytujących przygód.
Prezentowana publikacja i stanowiąca jej fundament konferencja naukowa Światy
alternatywne nie mogłyby dojść do skutku bez wspólnego wysiłku wielu osób. W imieniu Redakcji monografii serdecznie dziękujemy Katedrze Porównawczych Studiów
Cywilizacji za nieustanne wsparcie w sprawach merytorycznych oraz technicznych,
Kołu Naukowemu Studentów Religioznawstwa UJ za niezwykle owocną współpracę,
komitetowi organizacyjnemu konferencji naukowej Światy alternatywne (w składzie:
M. Błaszkowska, A. Cichy, P. Kalina, K. Kleczkowska, S. Król, A. Kuchta, M. Kuster,
J. Malita, P. Pawlak, I. Pisarek, M. Stonawska, N. Tołsty, P. Trębaczewska, P. Waczyński, P. Wesołowski, K. Wodyńska, A. Wolak) za ciężką pracę we wszystkich wymiarach
wszystkich światów, a także prelegentom oraz słuchaczom, których obecność i udział
w dyskusjach pozwoliły nam na pogłębioną analizę tytułowego zagadnienia.
Anna Kuchta i Joanna Malita

Urszula Trojanowska
Uniwersytet Jagielloński

Rozgałęzienia.
Światy możliwe w twórczości Jeleny Dołgopiat

Jelena Dołgopiat zadebiutowała na początku lat dziewięćdziesiątych i jak dotąd wydała dwa zbiory opowiadań: Cienkie szyby (Тонкие стекла) w 2001 roku oraz Szatniarz (Гардеробщик) w roku 2005. Stale publikuje w czasopismach takich jak „Junost’”, „Znamia”, „Drużba Narodow”, a także w Internecie. Prowadzi również bloga.
Nie jest niczym niezwykłym, że utwory pisarki mają charakter wyraźnie autobiograficzny, i że to on właśnie decyduje o ich specyfice. Jak sama autorka zaznacza, bardzo
dużą rolę w jej życiu odegrał dom dziadków w Muromie, do którego powracała każdego lata, wiodąc życie w pewnym sensie tułacze – ze względu na służbę wojskową
ojca (dzieciństwo spędziła na Zabajkalu w wiosce graniczącej z Chinami, następnie
mieszkała w Kirgizji i Kazachstanie). Dom dziadków (z charakterystycznym rosyjskim piecem) był wartością stałą i niezmienną. „Tam byli moi bogowie. Tam pozostali” – wyznaje pisarka1. Obraz Domu – bezpiecznego schronienia, twierdzy, a także
(a może przede wszystkim) tęsknota za takim miejscem przenikają utwory pisarki
i wydają się ważnymi elementami konstrukcji świata przedstawionego. Istotne wydaje się również nietypowe – jak na pisarza – wykształcenie: Dołgopiat ukończyła najpierw matematykę stosowaną, a następnie scenopisarstwo w Instytucie Kinematografii w Moskwie. Jej proza ma więc charakter bardzo filmowy, na co zwraca uwagę na
przykład Iveta Narodovska2. Niepowtarzalny, spokojny i lakoniczny styl pisarki zdaje
się natomiast wynikać z uporządkowanego i logicznego sposobu myślenia. Znaczenie
studiów matematycznych i kinematograficznych dla kształtowania się osobowości
twórczej Dołgopiat dostrzega także Władimir Gubajłowski, który pisze:

1
2

Por. Е. Долгопят, Биография. Tekst z mojego archiwum, udostępniony przez pisarkę w formie wydruku.
Tłumaczenie własne. Wszystkie dalsze tłumaczenia, o ile nie podaję inaczej, są także mojego autorstwa.
Por. I. Narodovska, Художественное пространство в современной женской артистической прозе [w:]
Teksta telpa. Пространство текста. Сборник научных материалов и статей, Рига 2009, ss. 154‒159.
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Matematyka traktuje rzeczywistość jak model. Znacznie bardziej interesuje ją wewnętrzna poprawność, niż adekwatność jej tworów wobec jedynej realności jedynego
świata. Jeśli osiągnięto wewnętrzną niesprzeczność i pełnię, to zadanie zostało rozwiązane, i nie jest ważne, czy model ten ma realną interpretację semantyczną3.

Wpływ sztuki filmowej pozwolił, zdaniem badacza, stworzyć pisarce własną niszę:
s f o r m a l i z o w a n ą p r o z ę k i n o w ą , tak jak kino zorientowaną na wizualny model świata, dysponującą środkami pozwalającymi na wizualny przekaz każdej fikcji,
jednak bogatszą o możliwości języka, których film jest pozbawiony, a które umożliwiają wyrażenie szczegółów, i niuansów4.
Utwory Dołgopiat można, jak sądzę, zaliczyć do niezwykle interesującego i ważnego nurtu we współczesnej literaturze rosyjskiej, który znana badaczka Natalia
Iwanowa określa terminem ultra fiction i przedstawia jako wplecenie elementu (lub
motywu) fantastycznego w całkowicie niefantastyczny szereg. Fantastyczne p r z e s u n i ę c i e w literaturze realistycznej [podkr. – U. T.]”5.
Andrzej Polak zwraca uwagę, iż Iwanowa uznaje prozę ultra fiction za jeden z przejawów l i t e r a t u r y ś r o d k a , starającej się wypełnić coraz większą próżnię, która
powstała w wyniku oddalania się od siebie literatury elitarnej i popularnej6. Będzie
ona zatem próbą „pogodzenia tego, co wysokie i niskie, pozarozumowego z interesującym, dziwnego i niezwykłego z powszechnie przyjętym w piśmiennictwie elitarnym
szacunkiem dla słowa”7.
Twórczość Dołgopiat jest głęboko zakorzeniona w codzienności. Rebeka Frumkina wyznaje, że nie może się nadziwić, w jaki sposób utwory, w których rozgrywają
się wydarzenia całkowicie fantastyczne, mogą tak dokładnie odzwierciedlać codzienność życia. Miejscami, w których rozgrywa się akcja opowiadań Dołgopiat, są na
przykład: pociągi podmiejskie, autobusy, wioski, miasteczka, wiejskie domy, skwerek przy dworcu, bufet instytutowy, podwórko. Działania bohaterów nie wykraczają
poza tę powszednią scenerię: zakupy w sklepie, palenie papierosów, parzenie herbaty,
zmywanie, gotowanie, rozmowy przez telefon, praca, obiad w stołówce lub bufecie,
prasowanie i tym podobne8.
Lila Pann twierdzi, że dla kosmosu artystycznego Dołgopiat najistotniejsze są
te wydarzenia, które wprawdzie są mało prawdopodobne, ale jednak mogłyby się
zdarzyć9. Z kolei Jelena Grodskaja za główny sekret prozy pisarki uważa brak prawdziwej realności:

3
4
5
6
7
8
9

В. Губайловский, Открытая форма, „Дружба Народов” 2002, nr 9, s. 189.
Ibidem.
Н. Иванова, Русский крест. Литература и читатель в начале нового века, Москва 2011, ss. 9‒10.
Por. A Polak, Dlaczego nie antyutopia? Kyś Tatiany Tołstoj a „literatura środka” [w:] „Literatura środka”.
Kontekst słowiański, Katowice 2011, ss. 76‒77.
Słowa Iwanowej cytuję za Polakiem i w jego tłumaczeniu – por. A. Polak, op. cit., s. 77.
Por. Р. Фрумкина, Тушь, перо, „Знамя” 2006, nr 11, s. 210.
Por. Л. Панн, Данность вымысла, „Знамя” 2005, nr 6, s. 220.
• 10 •

• Światy alternatywne •
Dołgopiat tworzy realność, w której realności nie ma albo jest tylko iluzja realności,
jak w przestrzeni wirtualnej. To świat „plastikowych” klocków i ich „plastikowych”
mieszkańców, świat zabawkowych samochodzików, które wyglądają jak prawdziwe…10

Irina Kaspe zwraca uwagę na podkreśloną przez Olega Aronsona metaforykę tytułu pierwszego zbioru opowiadań Dołgopiat. Przez cienkie szyby pisarka przygląda
się ludziom i ich życiu. Wedle Aronsona szyby te zrobione są właśnie z codzienności11. Za zwyczajną, cichą, nudną wręcz egzystencją autorka dostrzega coś ważnego,
odmiennego, czasem przerażającego: inne światy12.
Frumkina zauważa, iż fantastyka wątków i zagadkowe czyny bohaterów umiejscowione są jakby n a d fabułą, która rozgrywa się w pełni realnych okolicznościach. Bohaterowie chodzą do pracy, niańczą dzieci, starają się na miarę swych sił ułożyć sobie
życie, a tam, w przestworzach jest już zapisany scenariusz ich istnienia13. Fantastyczne
p r z e s u n i ę c i e następuje w momencie rozpoczęcia się buntu bohaterów przeciwko
takiemu stanowi rzeczy. Chcą oni bowiem mieć wpływ na własny los. Próbują zapanować nad swoim życiem, wypróbować inny jego wariant, choć na chwilę zejść ze
znanej i dawno określonej ścieżki, sprawdzić się w innej roli.
Sama autorka swoją metodę twórczą określa mianem skłonności ku „trybowi
warunkowemu”:
Patrzę na realność i myślę: co otrzymamy, jeśli ją troszeczkę przesunąć? A później pozostaje tylko napisać, co z tego wyszło, swoiste warianty realności14.
Różne warianty realności przenikają się w opowiadaniach Dołgopiat i czytelnik nie
zawsze może określić, który z nich jest bardziej rzeczywisty. Należy zresztą zadać sobie
pytanie o to, czy rozgraniczanie takie może mieć w ogóle jakiś sens.

Znaczący obraz życia ludzkiego pisarka kreuje w opowiadaniu Drzwi (Дверь),
w którym lekarz-czarodziej tłumaczy pacjentowi:
Każdy człowiek jest jak sad rozchodzących się ścieżek, czasem rozchodzących się bardzo
daleko. Dwie komórki – męska i żeńska – to pana początek. Mógłby z nich wyjść inny
człowiek, jeśli … Jeśli byłaby inna pogoda w momencie ich połączenia, albo muzyka.
Jest pan tylko jednym z wielu, wariantem, możliwością, gałązką tego dziwnego, wid10
11

12

13
14

Е. Гродская, Пластмассовые жители, „Знамя” 2002, nr 5, s. 224.
Por. И. Каспэ, И ни птица, ни ива слезы не прольет. Вишневый сад и глобальное похолодание в новеллах
Елены Долгопят, „NG. Ex libris“ 2002, nr 7 [on-line:] http://dlib.eastview.com/browse/doc/2793596
[25.02.2015].
Podobną konstatację czyni Daniił Czkonia, który zauważa, że w utworach Dołgopiat zza nieśpiesznie,
monotonnie rozwijających się wątków, codziennych detali i flegmatycznie rozgrywających się
wydarzeń, wyłania się koszmar i paradoks życia. Por. Д. Чкония, Воплощенные сны, „Дружба
Народов” 2007, nr 2, s. 211.
Por. Р. Фрумкина, op. cit., s. 211.
Е. Долгопят, „Слегка смещаю реальность...”, Встреча для вас, Собеседник, Чебоксарский международный кинофестиваль 2012 [on-line:] http://www.grani21.ru/pub/elena-dolgopjat-slegkasmeshhaju-realnost [25.02.2015].
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mowego drzewa, w którym tylko jedna gałązka staje się widoczna, realizuje się. […]
Powiedział, że może uczynić widzialną inną gałązkę, zrealizować inną możliwość15.

Obraz ten koresponduje z drzewem życia z koncepcji światów alternatywnych
Hugh Everetta. W opowiadaniach Dołgopiat będzie się więc powtarzał motyw przenoszenia się do innych odnóg rzeczywistości, przebywania w różnych światach równoległych. Specyficzne jest także podejście do śmierci: podobnie jak u Everetta nie
należy jej się bać, gdyż śmierć po prostu się zdarza, a potem żyje się dalej, tylko gdzie
indziej16. W ujęciu Dołgopiat prawdziwą śmiercią-unicestwieniem jest utrata pamięci i zdolności do odczuwania17.
Przemieszczenia bohaterów pomiędzy różnymi wymiarami istnienia można podzielić na kilka grup: trafienie do innego świata przypadkiem, w wyniku niezamierzonej ingerencji z zewnątrz (Kawa [Кофе], Urodziny [День рождения]); świadoma
kreacja innej rzeczywistości przy pomocy współczesnej technologii (Exit, Opowieść
o dwóch spotkaniach [Повествование о двух встречах], Droga do domu [Путь домой],
Coś było [Что-то было]); odcięcie się od swojego życia i próba zaistnienia w inny
sposób (Opowieść o dwóch spotkaniach). Sposoby wejścia do innego świata mogą też
łączyć i splatać się ze sobą, tak jak w opowiadaniu Droga do domu czy Drzwi.
W tym drugim utworze bohater udaje się do cytowanego wyżej lekarza obdarzonego niezwykłymi umiejętnościami właśnie w celu uniknięcia losu przepowiedzianego mu w dzieciństwie przez Cygankę (świadome działanie). Medyk zgodnie
z obietnicą przekształca Nikołaja w innego człowieka, któremu pisany jest inny los
(ingerencja zewnętrzna):
Będę oddziaływał na organizm specjalnym promieniowaniem […] Nazywam to przekodowaniem organizmu. Zmieniam nie okoliczności pana życia, a cechy organizmu,
zarówno odziedziczone, jak i nabyte. Fenotyp. Staje się pan innym, własnym bratem,
można powiedzieć. Innym – z innym losem. Jakim? Tego nie mogę przepowiedzieć18.

Okazuje się jednak, że tego, co zapisane „na niebiosach”, nie można przemienić
w żaden sposób. Stworzony z Nikołaja Iwan kończy życie dokładnie w takim momencie i w taki sposób, jak przewidywała wróżba. Wcześniej spędza jednak trochę
czasu, żyjąc w alternatywnym wymiarze rzeczywistości, częściowo będąc sobą (za
sprawą pamięci), a częściowo nie. Taka egzystencja nie daje satysfakcji; Iwan wszędzie czuje się obco:

15
16
17

18

Е. Долгопят, Дверь [w:] eadem, Гардеробщик, Москва 2005, s. 141.
Por. K. Jałochowski, Wszystkie światy Everetta [on-line:] http://fakty.interia.pl/prasa/polityka/news/
wszystkie-swiaty-everetta,1331378 [25.02.2015].
Piszę o tym szerzej w: U. Trojanowska, Kategorie życia i śmierci w niebinarnym modelu świata.
Wybrane opowiadania Jeleny Dołgopiat, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”
2012, nr 7, ss. 145‒152.
Е. Долгпят, Дверь..., s. 141.
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Samopoczucie takie, jakbym był szpiegiem, tylko nie wiem, jak wrócić do tego kraju,
z którego przybyłem, no i nie pamiętam go, pełna amnezja, nie wiem też, po co tu
jestem, na czym polega moja misja19.

Dopiero niezamierzony powrót na poprzednią ścieżkę życia przynosi ukojenie:
Jest mi przytulnie. Czy wygodnie? Nie wiem, jak będzie dokładniej. Jakbym nareszcie
trafił na swoje miejsce20.

W opowiadaniu Droga do domu portalem przenoszącym Sieriożę do innego świata staje się metro. Podczas podróży pasażerom niespodziewanie zostaje oznajmione,
że odtąd życie wieść będą w „przestrzeniach dodatkowych”, w podziemnym królestwie. Życie na powierzchni jest bowiem niemożliwe z powodu niezwykle silnego
mrozu. Bohater mówi:
Wszedłem do metra, a znalazłem się w podziemnym królestwie. Stałem się mieszkańcem podziemnym i na błękitne niebo patrzę tylko w kinie. […] Ach, mamusiu, jak
bardzo chciałbym się obudzić!21.

Podziemne państwo nie jest jednakże snem; bardziej na miejscu będzie porównanie do gry komputerowej, o której opowiada Sierioża:
Gra ta jest czymś w rodzaju podróży po światach fantastycznych w nieskończenie różnorodnym wszechświecie. Możesz podróżować po światach przewidzianych programem,
a możesz tworzyć własne. Planeta, warunki życia, postaci. Wszystko powinno się zgadzać22.

Okazuje się, że mieszkańcy „dodatkowych przestrzeni” są właśnie takimi zaprogramowanymi przez nieznanego demiurga postaciami, zaludniającymi wymyślony
przez niego świat23.
Załóżmy, że gram w „Podróż na Księżyc”, wymyślam świat z ludźmi, roślinami i wszystkim innym. Wszystko uwzględniam do najmniejszych szczegółów, a o odciskach palców zapominam. Załóżmy, że to nas ktoś wymyślił, a o odciskach palców zapomniał.
[…] Może jesteśmy czymś w rodzaju robotów biologicznych. Można nas dotknąć,
jesteśmy żywi, ale od jakiego momentu? Kiedy zaczęło się nasze życie? Kiedy pociąg
zatrzymał się pod ziemią?24
19
20
21
22
23

24

Ibidem, s. 147.
Ibidem, s. 150.
Е. Долгопят, Путь домой , s. 3. Korzystam z wersji utworu przesłanej mi przez autorkę w dokumencie
programu Microsoft Word. Numery stron odpowiadają wydrukowi komputerowemu.
Ibidem, s. 15.
Motyw ten nieodparcie przywodzi na myśl film Josefa Rusnaka Trzynaste piętro (1999 r.), w którym
życie bohaterów oraz cały świat okazują się gigantyczną wirtualną symulacją, stworzoną dla rozrywki przez ludzi przyszłości.
Е. Долгопят, Путь домой, s. 16.
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Na pytania te nie ma jednoznacznej odpowiedzi, wydaje się jednak, iż przeniesienie do świata alternatywnego było pozorne. Tak naprawdę istnieje tylko podziemne życie, a wszystkie hołubione przez bohaterów wspomnienia o przeszłości na powierzchni zostały spreparowane.
Na dyskietce […] ogromny blok informacji, – spis wszystkich mieszkańców podziemnego królestwa z ich przeszłością. Moja przeszłość – moja tajemnica – wyłożona we
wszystkich szczegółach. I przeszłość Brumbergów, i przeszłość Gruszy. Apropos, ona
swoją przeszłość wymyśliła, nie było żadnej babki dyżurnej w metrze, a była matka –
nauczycielka… Rozumiesz, że nie ma żadnej różnicy?25

Sierioża nie godzi się jednak na takie postrzeganie swego losu. Pomimo wiedzy
o rzeczywistym stanie rzeczy dokonuje wyboru:
Od przeszłości, nawet wymyślonej, nie ma ucieczki, ona istnieje. Więcej nawet, dla
mnie jest jedyną realnością, kotwicą, nadzieją – przyszłością! Tym, w imię czego można
żyć i można umrzeć26.

Nie ma znaczenia, kto i kiedy stworzył wspomnienia Sierioży. Dla niego zawsze
będą prawdziwe, bo wywołują uczucia, a skoro tak – stanowią synonim życia.
W obu utworach życie ludzkie jawi się jako realizacja cudzego planu. Człowiek
nie ma na nie większego wpływu: może próbować odmienić swój los, zawsze będzie jednak podlegał jakiejś sile wyższej. Wybór Sierioży, dotyczący w zasadzie tylko
sposobu postrzegania swego istnienia, ma kolosalne znaczenie: kiedy nie wiadomo,
jakim prawom podlegamy, ani co jest prawdziwe, a co nie, niekwestionowaną wartością pozostają własne uczucia. Broniąc prawa do swoich wspomnień, Sierioża wybiera życie, które pomimo otaczającego chaosu nie jest pozbawione sensu.
Podobne wnioski płyną z opowiadania Exit, w którym powszednie życie bohaterki
ulega diametralnej przemianie w wyniku podjęcia pracy w tajnej bazie wojskowej27.
Z dzisiejszej perspektywy przypomina ona Matrix, jako że pracownicy, jak mówi
bohaterka, „łowią ruch życia, zatrzymują go i dzielą na liczby, a z liczb składają nowe
życie, bardzo podobne do prawdziwego”28. Zielone rzędy liczb płynące po ekranie
kojarzą się dziś jednoznacznie z filmem braci Wachowskich, warto jednak podkreślić,
że opowiadanie Dołgopiat powstało 6 lat wcześniej (w 1993 roku).
Rozgałęzienia świata są w tym utworze bardzo wyraźne i dokonują się dzięki niezwykłym możliwościom technologicznym. Na uwagę zasługuje konstrukcja przestrzenna opowiadania. W centrum świata przedstawionego znajduje się baza, którą
25
26
27

28

Ibidem, s. 16.
Ibidem.
Piszę o tym w artykule: Poszukiwanie wolności w cyberpunkowej rzeczywistości opowiadania Exit Jeleny
Dołgopiat [w:] Pamięć serca. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej,
pod red. W. Szczucina, Kraków 2008, ss. 179‒186.
Е. Долопят, Exit [on-line:] http://www.2lib.ru/getbook/3892.html [25.02.2015], s. 2. Numery
stron odpowiadają wydrukowi komputerowemu.
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otacza las, a w nim mieści się miasteczko, zamieszkiwane przez pracowników obiektu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż baza ma kształt kuli; bardzo czytelne jest
porównanie jej do globu ziemskiego:
W czerni Wszechświata, pulsującej niby krew w moich żyłach […] płynie Ziemia,
okrągła kula, niewidoczna na tle Słońca, innej kuli, rozpalonej do białości. A nasza
biała, gładka kula spoczywa na wysokim budynku z betonowymi ścianami bez okien29.

Ten swoisty mikrokosmos, miejsce wytwarzania tego, co „uważa się za życie”, zyskuje dodatkowe znaczenie w historii bohaterki: staje się jej więzieniem. Brak możliwości opuszczenia obiektu można uznać za uwięzienie; wyzwolenie z niego następuje
we własnych wyobrażeniach o świecie. Bohaterka bowiem programuje dla siebie najpierw dziecko (zadając w ten sposób pytanie o autentyczność i pochodzenie innych
postaci), a kiedy staje się jasne, że nie rezygnując z macierzyństwa, bazy nigdy nie
opuści – świat alternatywny, mieszczący się w granicach obiektu zamkniętego, ale
dający wolność i możliwość wirtualnego przebywania poza nim.
Ze smutku zaczęłam tworzyć program. Siebie. […] Ja. Długo siedziałam. Może trzy
dni, może pięć. Siebie nie jest łatwo rozpisać na liczby. […] Ale w końcu stworzyłam program. Włączyłam – działa. Biegną liczby. Podłączyłam program do banku danych […] i – nagle czuję… Pachnie śniegiem! Naprawdę! I mróz szczypie w policzki.
A w oczy – światło słońca. Ostre. A Łopuszek […] płacze, drży – z zimna. I stoimy na
śnieżnej dróżce w lesie, a przed nami domek, i okienka świecą. Kiedy już wchodziliśmy
w otwarte na nasze pukanie drzwi, obejrzałam się, i jak gdyby błysnął na jasnym niebie
zielony ekran z rzędem biegnących liczb. Czy to po prostu gwiazdka błysnęła?30

Cały świat może być iluzją, uczucia są jednak zawsze prawdziwe. Miłość do dziecka, choć fizycznie zamyka bohaterkę w więzieniu, faktycznie pozwala jej zyskać wolność. Inny jej wariant rozpoczyna życie w archetypicznym domku i archetypicznym
kobiecym wcieleniu.
Przy pomocy Internetu nowy wariant siebie samego tworzy bohater pierwszej
części Opowieści o dwóch spotkaniach – Sierioża. Bohater wymyśla swoje alter ego,
Borysa, dla którego projektuje stronę internetową, mającą stanowić realizację własnego marzenia o innym życiu – pozbawionym rutyny, wolnym i zaskakującym:
Chciałbym spróbować czegoś jeszcze, czegoś innego, dlatego że moje życie się skończyło. Wszystko, co w nim będzie, już było. Żyję w czasie przeszłym. Ale nie mogę niczego
zmienić, nie będę umiał31.

Życie wirtualne pozwala stać się kimś innym, umożliwia stworzenie kolejnych
rozgałęzień istnienia:
29
30
31

Ibidem, s. 1.
Ibidem, s. 4.
Е. Долгопят, Повествование о двух встречах, „Знамя” 2007, nr 3, s. 40.
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Moja strona w Internecie – mój opis – to właśnie ja. Ale ja wolny. Nie w tym sensie, że
moja strona nie musi chodzić do pracy czy rozmawiać z żoną przy kolacji. Strona jest
[…] otwarta na przypadkowe, ciekawskie spojrzenia. Nie wiadomo, kto na nią trafi,
otworzy, przeczyta, rozpozna mnie, zapragnie napisać do mnie list. Wolność wirtualna.
Życie, którego jeszcze nie było, które dopiero może się zdarzyć32.

Nie bez powodu strona www zostaje porównana właśnie do drzewa: „W taki sposób
nasza strona będzie się rozgałęziać i przypominać drzewo, gdzie strona główna to pień”33.
Wykreowany w sieci Borys zaczyna wieść własne życie. Jak zauważa Sierioża, jego
obecność w Internecie wywołuje realne reakcje, posiada rzeczywiste konsekwencje.
Próby nawiązania z nim kontaktu świadczą o tym, iż nie jest tylko fantomem; posiada też ojca, znajomości, po prostu – przeszłość34. Dla Sierioży staje się bardziej realny
niż otaczający go prawdziwi ludzie:
Nie tylko zapach, znał nawet jego nastrój. Wyczuwał go silniej i wyraźniej, niż każdego
realnego człowieka, który rzeczywiście znajdowałby się obok. Borys Jewgieniewicz był
falą, na którą Sierioża się nastroił35.

Sierioża za wszelką cenę chce spotkać Borysa, nie rozumiejąc, że oznacza to pragnienie spotkania z innym wariantem samego siebie.
Zorganizowane przez lekarza psychiatrę spotkanie z Borysem, które Sierioża
ma odbyć, pozostając w głębokim transie, kończy się tragicznie. Bohater zapomina
o ostrzeżeniach i w pogoni za innym wariantem samego siebie przekracza granicę
pomiędzy dwoma światami. Powrotu już nie ma. W alternatywnym świecie Sierioża
pozostaje jednak intruzem, nie może wszak zająć miejsca, które w tym uniwersum
należy do Borysa. Jego mieszkanie zajmuje inna rodzina, on sam może jedynie egzystować na marginesie tej rzeczywistości:
Wszystko było zupełnie zwyczajne. Wszystko. I Sierioża był człowiekiem całkowicie
zwyczajnym. Tylko że nie powinno go być. Tutaj w każdym razie. Jest bezdomnym. Bez
określonego miejsca zamieszkania. Z nieokreślonym miejsce zamieszkania. Nieokreślony człowiek. Fantom. W rzeczywistości nie istniejący36.

Sasza – bohater drugiej części tego utworu – unika podobnej pokusy. Alternatywny świat pociąga i jego, jednak bohater w porę wraca do własnego życia. Do
zetknięcia z innymi możliwymi wariantami istnienia dochodzi na wystawie obrazów.
Sasza jest bohaterem wielu prac, malarz przedstawił go między innymi jako strażaka,
galernika, chirurga, mordercę, szofera. Oglądając portrety, Aleksander odkrywa, że
faktycznie mógłby być każdą z namalowanych postaci; czuje też, że otwierające się
32
33
34
35
36

Ibidem.
Ibidem.
Por. ibidem, s. 42.
Ibidem, s. 43.
Ibidem, s. 53.
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przed nim za pośrednictwem obrazów inne światy zanadto go pociągają. Próbując
zażegnać niebezpieczeństwo, nie kupuje żadnego z nich:
Gdyby jeden z obrazów znalazł się u niego w domu, nie umiałby od niego odejść […].
Rozpuściłby się w nim. Aleksander Andriejewicz czuł się postacią, która cudem zeszła
z obrazu…37

Przemiana w szofera dokonuje się stopniowo i jakby przypadkiem. Zauważona
w domu handlowym czapka z daszkiem uruchamia ten proces. Kolejnym krokiem
staje się nabycie tanich papierosów. Służbowy wyjazd żony i poczucie osierocenia
sprzyjają długim wędrówkom po mieście, podczas których bohater okazyjnie nabywa
stary samochód. Za jego kierownicą Sasza całkowicie wchodzi w rolę, co podkreśla
narracja opowiadania:
Aleksander Andriejewicz lub, dokładniej, szofer, stworzony przez malarza, wyszedł
z kabiny […]. Szofer był człowiekiem silnym i opanowanym38.

Pomimo pełnej identyfikacji ze swoim nowym wcieleniem i wyraźnym odcięciem
się podczas nocnych eskapad od poprzedniego życia, Sasza – w odróżnieniu od Sierioży – nie zmienia imienia. Wskazuje to na jego wciąż silny związek z rzeczywistością. W przypadku Sierioży można mówić o swoistym rozdwojeniu połączonym ze
zniknięciem: bohater niby pozostaje sobą (Sieriożą), jednak fascynacja Borysem, zajmującym w świecie alternatywnym jego miejsce, pozbawia go tożsamości. W świecie
innym nie może być ani sobą, ani Borysem – swoim wariantem. W wędrówce pomiędzy światami możliwymi gubi siebie. Sasza także ulega rozdwojeniu:
Rankami zmywał pod prysznicem swoje drugie życie, usuwał jego zapach i całkowicie
zapominał o nim do wieczora, tak jak nie pamiętał o swoim pierwszym życiu za kierownicą niebieskiej Wołgi. Stojąc pod prysznicem, myślał, że doktor Jekyll i pan Hyde
to zbyt prosty podział osobowości, zbyt polarny, choć bez wątpienia możliwy. Jeden
z licznych wariantów39.

Potrafi jednak dokonać świadomego wyboru: chcąc uniknąć widmowej, samotnej
egzystencji, z dnia na dzień porzuca życie kierowcy. Przed zagubieniem chroni go
zakorzenienie: prawdziwy, wartościowy związek z żoną i Dom, który pełni funkcję
twierdzy, schronienia40.
37
38
39
40

Ibidem, s. 60.
Ibidem, ss. 65‒66.
Ibidem, s. 70.
Zbieżny z historią Sierioży wydaje się przypadek bohaterki opowiadania Coś było, w którym kreację alternatywnego świata umożliwiają Internet i Photoshop. Zakochana w żonatym mężczyźnie
samotna kobieta wynajmuje specjalistę, który tworzy zdjęcia dokumentujące nieistniejące wakacje
pary w Chorwacji. Sfabrykowane pamiątki realnie wpływają na życie bohaterki – sama wierzy ona
w stworzoną fikcję i często oddaje się wspomnieniom wspaniałego urlopu we dwoje.
• 17 •

• Urszula Trojanowska / Rozgałęzienia. Światy możliwe w twórczości... •

Osobną grupę tekstów Dołgopiat stanowią te, w których przejście bohaterów
do innego świata dokonuje się w wyniku ingerencji z zewnątrz. W opowiadaniu
Kawa taką ingerencją jest spożycie przez Wanię tytułowego napoju. Od kawy traci
on pamięć i do momentu jej odzyskania przebywa w zupełnie innym wymiarze rzeczywistości, przestaje być sobą, przemierzając jako obcy całkowicie nieznane sobie
przestrzenie41. Trzykrotne przeniesienie (bohater pije kawę trzy razy, a każdy epizod
odpowiada innemu etapowi jego życia: dzieciństwu, młodości i dojrzałości) – chwilowa amnezja – pozwala mu jednak odkryć ważną prawdę o sobie i własnej egzystencji.
W utworze Urodziny także pojawia się motyw utraty pamięci. Wywołuje ją tabletka, podarowana bohaterce przez tajemniczego staruszka w dniu jej trzydziestych
urodzin. Ira buntuje się przeciwko starzeniu, chciałaby zatrzymać czas. Tabletka jej to
gwarantuje, choć bohaterka dowie się o tym dopiero za rok, kiedy obudzi się w kolejne urodziny i niczego z minionego okresu nie będzie pamiętać. Cykl ten będzie
odtąd powtarzał się latami:
Ira się nie starzała. Mijał rok, i znowu budziła się dwudziestodziewięcioletnia. Włosy nie siwiały. Zmarszczki się nie pojawiały. Syn rósł. Witia zaczął łysieć, wyhodował
brzuszek, cały świat się starzał, lecz Ira się nie zmieniała. Cały świat unosiło od niej
nurtem czasu42.

Ira – podobnie jak przywoływany wyżej Sierioża – traci swą tożsamość; w jej przypadku proces ten ciągle się powtarza. Każde urodziny przekreślają wszak całoroczne
życie. W sytuacji takiej niemożliwe staje się zakorzenienie, nawiązanie silnej więzi
z mężem i synem. Ira zaczyna wątpić w realność swojego istnienia:
Wydawało jej się, że Wszechświat nie chce jej pamiętać. Ira stała pod ciemnym niebem,
ale jak gdyby jej tutaj wcale nie było. Ani tutaj, przy klatce schodowej, ani nigdzie na
całym świecie. Nieistniejący człowiek43.

Na szczęście czar można odczynić i wszystkie przeżyte lata nagle wracają. Ira znowu może cieszyć się własnym miejscem w świecie.
Na podstawie powyższych przykładów można stwierdzić, iż w twórczości Jeleny Dołgopiat rzeczywistość zostaje ukazana w sposób bardzo bliski postmodernistycznemu postrzeganiu świata. Jej granice są płynne, łatwo można je przekroczyć,
a istnienie ludzkie rozgałęzia się na wiele możliwych sposobów. Rozwój technologii
sprzyja konstruowaniu innych światów, co skutkuje przemieszaniem realności i fikcji. Wynikająca stąd niemożność odbioru świata przy pomocy kategorii binarnych
rodzi niepewność i zagubienie człowieka, a brak poczucia bezpieczeństwa w świecie
41
42
43

Ponieważ opowiadaniu temu poświęcam dużo miejsca w przywoływanym już moim artykule
Kategorie życia i śmierci…, nie będę tu podejmować jego analizy.
Е. Долгопят, День рождения, ss. 5‒6, [on-line:] www.rekaoka.livejournal.com [25.02.2015] (tekst
zamieszczony na blogu autorki). Numery stron odpowiadają wydrukowi komputerowemu.
Ibidem, s. 6.
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skazuje go na Baumanowską włóczęgę w poszukiwaniu własnej tożsamości44. Na ten
fakt zwraca uwagę również Jelena Grodskaja, która pisze:
[…] wszyscy bohaterowie Dołgopiat próbują dokądś powrócić, wszyscy podróżują
w poszukiwaniu straconej – przeszłości? domu? szczęścia? Czy, tak jak […] u Prousta,
czasu? […] Wszyscy bohaterowie […] rozwiązują pewne zadanie45.

Niezwykła organizacja świata przedstawionego w prozie Dołgopiat będzie więc
swoistą diagnozą kondycji duchowej współczesnego człowieka, próbującego w przestrzeniach innych odmienić swój nieznośny los i odnaleźć wartość porządkującą chybotliwe i niedookreślone istnienie.
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Summary
Branching. Alternate worlds in the short stories of Elena Dołgopiat
In this article I would like to present how the contemporary Russian prose writer
Jelena Dołgopiat creates alternate worlds. Her works belong to ultra-fiction, a direction in the literature characterized by fantastic elements entangled into a thoroughly
realistic narrative. Her way to introduce a fantastic “displacement” is usually realized
by the main character entering the alternate reality. Therefore the characters of the
stories wander between the real and virtual worlds, and are sometimes lost in the
various branches of human existence. They look for their own identity and for the
answer to the question about the meaning and purpose of life.
The analysis of the selected short stories of the author makes it possible to consider the role of the space and also the causes and ways of penetration of the characters
of the presented texts to the other dimension of existence. I will also try to interpret
the characteristic vision of the world created by Dołgopiat. The problem of coexistence of the real and alternate worlds, and most of all, its impact on the spiritual
condition of the main characters of the stories seems to be very interesting as well.

Michał Wróblewski
Uniwersytet Gdański

Światy alternatywne w twórczości Jerzego Prokopiuka

Przekonanie o istnieniu światów alternatywnych niekiedy wiąże się z gnozą. Sama
gnoza nie jest jednak terminem jednoznacznym. Często utożsamia się ją z gnostycyzmem, czyli z charakterystyczną dla czasów hellenistycznych spekulacją o charakterze
mistycznym. Hans Jonas wiązał powstanie gnostycyzmu ze zjawiskiem reorientalizacji świata greckiego oraz hellenizacji chrześcijaństwa1. Zasadniczo jednak gnostycyzm
uważa się za termin węższy od gnozy, polegającej na specyficznym – gdyż umożliwiającym zbawienie – poznaniu, na co wskazuje w swojej pracy Gilles Quispel2. Gnoza, czyli wiedza, nie jest bowiem ani potocznym mniemaniem, ani też poznaniem
o charakterze naukowym (filozoficznym), nie jest również wyznaniem religijnym.
Najzręczniej umiejscowić ją pomiędzy wiedzą a wiarą, gdyż gnoza jako wiedza dotyczy przede wszystkim świata duchowego, którego istnienie jest przedmiotem wiary,
wspieranym przez określone praktyki.
Jerzy Prokopiuk uchodzi za wybitnego tłumacza oraz znawcę ezoteryki. Co więcej,
określany jest często mianem „pierwszego heretyka RP”, bowiem otwarcie przyznaje
się do gnostycznych poglądów oraz praktyk z nimi związanych, między innymi do
prób stworzenia własnej, alternatywnej rzeczywistości. Polski gnostyk rozpoczął swoją pracę jako tłumacz jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku, tłumacząc najczęściej z języka niemieckiego, aczkolwiek należy pamiętać, iż zajmował się on również
tłumaczeniami z języka angielskiego (na przykład Wzory kultury Ruth Benedict) oraz
języka francuskiego (na przykład Patańdżali i joga Mirce Eliadego). W 1987 roku
tłumacz otrzymał nagrodę Instytutu Polsko-Niemieckiego w Darmstadcie, a w 1989
został laureatem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Zasługą Prokopiuka jest bowiem przetłumaczenie na język polski chociażby pism mistrza Eckharta, mistyków
śląskich (Jakub Boehme, Anioł Ślązak), wielkich poetów niemieckich (Johann Wolfgang Goethe, Fryderyk Schiller, Novalis), psychoanalityków (Zygmunt Freud, Erich
Fromm). Jednak największymi autorytetami dla polskiego ezoteryka byli – również
1
2

Por. H. Jonas, Religia gnozy, tłum. M. Klimowicz, Kraków 1994, ss. 42–43.
Por. Świadectwo prawdy [w:] G. Quispel, Gnoza, tłum. W. Myszor, Warszawa 1988, s. 183.
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przez niego tłumaczeni – twórca psychologii analitycznej Carl Gustav Jung oraz
przede wszystkim Rudolf Steiner3.
Prokopiuk, popularyzując, a także objaśniając wiedzę na temat ezoteryki i okultyzmu, zaproponował własne spojrzenie na dzieje i istotę religii. W jego opinii, ezoteryka składa się dla niego z trzech podstawowych działów: gnozy, mistyki oraz magii.
Gnoza przekształca ludzkie poznanie na wyższy od potocznego i naukowego rodzaj
poznania. Mistyka, dążąc do utożsamienia się z bóstwem czy też Bogiem, przekształca ludzkie uczucie. Natomiast magia przekształca ludzkie działanie. Prokopiuk, odróżniając gnozę – rozumianą jako istotę wszelkiego doświadczenia religijnego – od
gnostycyzmu – pojmowanego jako określonych historycznie manifestacji gnozy –
podaje często przytaczaną przez niego definicję:
W gnozie widzę transracjonalne poznawcze doświadczenie przez człowieka – jako ego
– siebie, czyli swego ducha, duszy, ciała, a po ich przemianie i z ich pomocą (jako instrumentów poznawczych) – doświadczenie i poznanie świata duchowego, świata dusz
i świata materialnego. Gnostycyzm z kolei to – w moim rozumieniu – światopogląd
względnie kilka rodzajów światopoglądów wyrastających z doświadczeń gnostycznych4.

Do gnozy prowadzą różne drogi. Jedną z nich, aczkolwiek nie jedyną, jest zdaniem
polskiego gnostyka twórczość artystyczna (nieprzypadkowo jedna z jego książek nosi
tytuł Piękno jest gnozy początkiem). Prokopiuk, pomimo tego, że jest autorem licznych przekładów oraz tekstów, nie ogranicza się jedynie do aktywności literackiej5.
Bowiem oprócz działalności pedagogicznej (chociaż polski gnostyk nie jest związany
formalnie z żadną instytucją badawczą) twórczość Prokopiuka dotyczy przede wszystkim jego praktycznych prób uprawiania ezoteryki. Upublicznionym śladem po tego
rodzaju doświadczeniach są niektóre bardziej osobiste w wymowie teksty polskiego
autora, zgromadzone w takich książkach jak Światłość i radość, Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka, Luciferiana: między Lucyferem a Chrystusem, które wyróżniają się na
tle innych tomów bardziej osobistą perspektywą, stanowiąc rodzaj pisarstwa autobiograficznego. Właśnie w tych pismach zostaje przedstawiony Prokopiukowski projekt
świata alternatywnego, wpisujący się w jeden z trzech nurtów uprawiania gnozy.
Prokopiuk zasadniczo wyróżnia eskapistyczną gnozę antyczną, silnie obecną
w XX wieku neognozę oraz gnozę lateralną. Gnoza antyczna, określona przez niego
mianem świątobliwego eskapizmu, koncentrowała się na uwolnieniu ducha (pneumy) z niewoli ciała i nieludzkiego eksperymentu, jakim był stworzony przez złego
3

4
5

Rudolf Steiner (1861‒1925) – twórca antropozofii, szkoły inicjacyjnej, stanowiącej jedną z odmian
chrześcijańskiej gnozy. Antropozofia jest również całościowym światopoglądem oraz projektem przebudowy materialistycznej cywilizacji. Praktyczną próbą realizacji tego projektu są chociażby szkoły waldorfskie oraz rolnictwo biodynamiczne. Steiner pozostawił po sobie liczne pisma, na przykład Filozofię
wolności (1894), Jak osiągnąć poznanie wyższych światów (1904–1905), Kronikę Akasza (1904–1908).
Por. J. Prokopiuk, Gnoza i ja – raz jeszcze [w:] J. Prokopiuk, Z. Rosińska, Mel vitae – miód życia.
75–lecie Jerzego Prokopiuka, Kraków 2006, s. 83.
„Zgodnie z moim […] punktem widzenia, wszystko to, co jesteśmy w stanie pomyśleć, jest odkryciem i kreacją jakiejś rzeczywistości – każda możliwość jest zarazem »kiedyś« i »gdzieś aktualnością«”
– ibidem, s. 83.
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demiurga nieudany świat. Nie znaczy to, rzecz jasna, że gnoza eskapistyczna zginęła
wraz z antykiem, czego przykładem jest próba budowy własnej rzeczywistości alternatywnej. Istnieje także tak zwana neognoza, kojarzona przez Prokopiuka z antropozofią oraz psychologią analityczną, kształtującymi oblicze Ruchu Nowej Ery.
Neognoza w dużej mierze dążyła do przekształcenia ograniczeń ciała i naprawienia
zła w świecie, dlatego Prokopiuk określił ją w jednym swoich tekstów uczuciowo jako
gnozę „miłości do Ziemi”6. Ponadto istnieje jeszcze gnoza lateralna.
Prokopiuk określa gnozę lateralną (oboczną) również mianem kreacjonistycznej.
Gnoza lateralna zakłada istnienie, a także możliwość tworzenia światów alternatywnych, pararelnych (względem naszego). Przymiotnik „kreacjonistyczny” podkreśla zaś
aspekt nie tyle odkrywania, ile tworzenia światów alternatywnych. Gnoza lateralna czy
kreacjonistyczna jest (także) neognozą, gdyż wywodzi się z dwudziestowiecznej myśli naukowej, a dokładniej: z fizyki kwantowej i historii. W latach siedemdziesiątych
ubiegłego stulecia powstała tak zwana metateoria Everetta. Teoria ta głosiła, że jeśli
fala prawdopodobieństwa, opisująca ruch cząsteczek elementarnych, jest rzeczywista,
to w kosmosie istnieje wiele powiązanych ze sobą wszechświatów, przypominających
zachodzące na siebie fale. Nie są to jedynie nieurzeczywistnione możliwości, lecz realnie
istniejące światy alternatywne7. Przekonania, które głosił Hugh Everett, spotkały się ze
zdecydowanym sprzeciwem Nielsa Bohra. Jednak po śmierci duńskiego fizyka – określanego mianem papieża fizyki kwantowej – metateoria Everetta została poniekąd zrehabilitowana jako jedna z hipotez ukazujących możliwy obraz rzeczywistości – nie zaś
jako teoria o charakterze paradygmatycznym. Zresztą Prokopiuk, uważający, iż gnoza
lateralna stanowi niejako pochodną fizyki, nie wchodzi w szczegółowe rozważania na
temat cząsteczek elementarnych. Nie jest on przecież fizykiem teoretycznym, a problematyka światów możliwych wiąże się u niego raczej z praktyką i doświadczeniem
przefiltrowanym przez gnostyczne spojrzenia na rzeczywistość.
W związku z tym Prokopiuk omawia sposoby umożliwiające przenoszenie się do
światów alternatywnych. Wiodą do tego zasadniczo trzy drogi. Pierwszą z nich jest
fantazja, co stwarza zarzut skrajnego subiektywizmu, gdyż w taki sposób świat alternatywny nie jest niczym innym niż światem zmyślonym. Światami alternatywnymi
są zatem światy fikcyjne, znane chociażby z powieści fantasy i science fiction, lecz także
alternatywne wizje przeszłości. Polski gnostyk wspomina bowiem o fantazjowaniu
na temat historii, gdyż rozszczepianiu ulegają również historie różnych światów, co
prowadzi do konstruowania „dziejów możliwych”. Pierwszym historykiem akademickim, zajmującym się tym zagadnieniem był Alexander Darmandt, autor pracy
Historia, która się wydarzyła (1984)8.
Drugą drogą do poznania rzeczywistości alternatywnej według Prokopiuka jest
tak zwane OBE (out-of-body experience), czyli „doświadczenie poza ciałem”, znane
chociażby z prac Roberta Allana Monroe. Prokopiuk wspomina, że dwa razy w swo6
7
8

J. Prokopiuk, Jung, czyli gnoza XX wieku [w:] idem, Mój Jung, Katowice 2008, s. 134.
Por. idem, Gnoza i ja..., s. 81.
Por. idem, Światy alternatywne [w:] idem, Ścieżki wtajemniczenia. Gnosis aetarna, Warszawa 2000,
s. 224.
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im życiu doświadczył eksterioryzacji: pierwszy raz w Gliwicach, drugi – w Warszawie. Oba doświadczenia charakteryzowały się, oprócz poczucia bycia poza ciałem,
stanami lękowymi, powodowanymi poniekąd przez zadawane sobie pytania. Za
pierwszym razem Prokopiuk zapytał sam siebie: „Czy jestem w innym ciele?”9. Brał
bowiem pod uwagę możliwość bycia w ciele astralnym, ale po spojrzeniu w dół nie
zobaczył swojego wcielenia, co wywołało atak paniki i utratę przytomności. Za drugim razem gnostykowi towarzyszyło poczucie bycia poza Ziemią, oglądał widoki,
przypominające zdjęcia naszej planety z kosmosu (a był to rok 1950). Ta sytuacja
znowu wywołała lęk i utratę przytomności, zakończoną wizją przeciskania się przez
tunel pełen obślizgłych ciał10. Nic więc dziwnego, że wyżej zarysowane przeżycia
spowodowały negatywną ocenę eksterioryzacji, oznaczającą brak możliwości wyboru
świata alternatywnego, a więc prowadzącą do jedynie przypadkowych odkryć.
Trzecią drogą do poznania światów alternatywnych są metody medytacyjno-wizualizacyjne. Polski ezoteryk, uzasadniając swoje twierdzenie, zwraca uwagę na stanowisko realistyczne w sporze o uniwersalia. Jego zdaniem realizm pojęciowy wskazuje nie tylko na byty idealne, niezależne od naszej percepcji zmysłowej (jak to sobie
wyobrażał Platon). Według Prokopiuka, myślenie stwarza rzeczywistość postrzeganą
zmysłami. Dlatego historycy filozofii mówią o „platońskiej brodzie”, wskazującej na
wieczne i niezmienne byty idealne, radykalnie różne od rzeczywistości materialnej –
skończonej oraz zmiennej. Z platońską brodą uporała się poniekąd tak zwana brzytwa
Ockhama. William Ockham postulował, by nie mnożyć bytów ponad potrzebę, co
oznaczało, iż nie potrzebujemy odwoływać się do rzeczywistości pozazmysłowej, aby
móc wyjaśnić to, co dzieje się w rzeczywistości postrzeganej przy pomocy zmysłów.
Pojęcia zatem odnoszą się do zbioru desygnatów, a nie niezależnej od desygnowania
idei, znajdującej się poza umysłem. Jeśli zatem pojęcia nie znajdują się nigdzie indziej
poza umysłem, to znajdują się one w umyśle. Dla polskiego ezoteryka, wzorującego
się na teoretycznych ustaleniach Steinera, stojącego w opozycji względem dziewiętnastowiecznej myśli bazującej na poglądach Immanuela Kanta, rzeczywistość pozazmysłowa istnieje niezależnie od rzeczywistości postrzeganej zmysłowo, stanowiąc przyczynę istnienia świata materialnego. Innymi słowy, warunkiem możliwości istnienia
świata aktualnego są światy możliwe – rzeczywistość alternatywna.
Niezależnie jednak od wyżej zarysowanego sporu filozoficznego, Prokopiuk twierdzi, iż nasze myśli stwarzają rzeczywistość, również pozagrobową. W swojej autobiografii przypomina on historię pewnej, żyjącej w przedwojennej Polsce, kobiety, która
marzyła przez wiele lat o własnym domu. Podczas wojny kobieta zginęła od zrzuconej
z samolotu bomby. Zdaniem spirytystów kobieta ta trafiła po śmierci do wymarzonego
domu, gdyż zdaniem okultystów, ludzkie myśli i pragnienia wpływają na kształt świata
astralnego, dzięki czemu można powiedzieć, że ludzka rzeczywistość jest w dużej mierze
uzależniona od sposobu myślenia. Mówiąc krótko: nasze myśli kształtują rzeczywistość
w dużo większym stopniu niż się to powszechnie – nieezoterycznie – wydaje11.
9
10
11

Idem, Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka, Katowice 2004, s. 73.
Por. ibidem, ss.73–74.
Por. ibidem, s. 147.
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Zdaniem polskiego gnostyka kreacja własnego świata składa się zasadniczo
z dwóch etapów. W pierwszym z nich należy wymyślić sobie swój własny świat –
zaprojektować go. Im dokładniejszy będzie to projekt, tym lepiej. Drugi etap polega
na medytacji. Należy bowiem wyobrażać sobie zaprojektowany świat, wykorzystując
podczas medytacji wszystkie zmysły. Prokopiuk wyróżnia trzynaście zmysłów, co różni go zarówno od osób niewtajemniczonych w antropozofię, jak też od antropozofów. Ci ostatni bowiem wyróżniają oprócz pięciu standardowych zmysłów (wzroku,
słuchu, węchu, dotyku, smaku) również inne percepcyjne zdolności człowieka. Należą do nich: postrzeganie siebie samego, postrzeganie myśli, postrzeganie znaczenia
słów, ciepło, ruch oraz witalność jako zdolność widzenia życia. Prokopiuk uzupełnia
zaprezentowane zestawianie o zdolność postrzegania bólu12.
Polski ezoteryk, wyrażając się krytycznie na temat steinerowskich poglądów dotyczących sensowności istnienia zła w świecie, zaprezentował swój dystans wobec antropozofii jako ścieżki duchowej, z którą zetknął się jeszcze w latach pięćdziesiątych
XX wieku za pośrednictwem Roberta Waltera. Stworzenie świata alternatywnego
przez Prokopiuka nie jest zatem jedynie przynoszącą astralne konsekwencje pasją, tak
jak to było w przypadku wspomnianej przedwojennej damy, wyobrażającej sobie wymarzony dom. Polski ezoteryk odsunął się od neognozy przekonanej o do możliwości
transformacji zła w dobro. W ten sposób Prokopiuk zbliżył się do eskapistycznej postawy antycznego gnostycyzmu, postulującego jak najrychlejsze opuszczenie Ziemi, na
której życie wiąże się z ciągłym cierpieniem. Środkiem służącym do realizacji tego celu
jest zaprojektowanie własnego świata oraz wymedytowanie go trzynastoma zmysłami.
Świat alternatywny Prokopiuka został opisany w prywatnych zeszytach jego twórcy oraz w dwóch publikacjach: Mój świat alternatywny (jeden z rozdziałów autobiografii gnostyka) oraz w tekście zatytułowanym Gnoza i ja – raz jeszcze. Atlan, bo tak
nazywa się ten alternatywny świat, nie ma ojca, gdyż jest to świat Wielkiej Bogini
i Młodego Boga. Prokopiuk, nawiązując do wypowiedzi Steinera, który twierdził, iż
Chrystus inkarnował się w połowie czasów Atlantydy, snuje alternatywną względem
steinerowskiej wizję historii Ziemi. Według niej w czasach Atlantydy naszą planetą
rządził Demiurg za pośrednictwem swoich dwóch wyrodnych synów: Lucyfera i Arymana. Prokopiuk charakteryzuje wymienione postaci w duchu antropozofii:
W różnych antropozoficznych pracach demonologicznych wprowadza się istotne rozróżnienie: powiada się, że Diabolos to właśnie Lucyfer, a Satanas to Szatan, czyli Aryman. [...] Otóż Lucyfer inspiruje człowieka jednostronnie do świata duchowego, to
znaczy do świata wyłącznie duchowego. [...] Natomiast o istotach arymanicznych trzeba powiedzieć, że stanowią one dokładne przeciwieństwo istot lucyferycznych, w tym
sensie, że inspirują człowieka jednostronnie do świata materialnego, chcą go kompletnie pozbawić kontaktu ze światem duchowym13.
12

13

„1) postrzeganie »ja«, 2) postrzeganie myśli, 3) postrzeganie znaczenia słów, 4) słuch, 5) ciepło,
6) wzrok, 7) smak, 8) węch, 9) równowaga, 10) ruch, 11) witalność (życie), 12) dotyk (i zmysł
»diabelski«) 13) ból”. J. Prokopiuk, Przełom wieków [w:] idem, Luciferiana: między Lucyferem
a Chrystusem, Katowice 2009, s. 160.
Idem, Steinerowska demonozofia [w:] idem, Szkice antropozficzne, Białystok 2003, ss. 87–89.
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Rezydująca na Słońcu Bogini Matka wysyła z misją wyzwolenia Ziemi swojego syna
– Młodego Boga – mieszkającego na Księżycu wraz z elfami. Młody Bóg po wyzwoleniu Ziemian sprawia, że ludzie upodobniają się do elfów. Ludzie, kierując się
swoim Wyższym Ja, upodabniają się do aniołów i poznają rzeczywistość ezoterycznie
(gnoza, mistyka, magia), a prokreacja odbywa się przy pomocy słowa. Wiodącą rolę
w społeczeństwie nowych ludzi pełnią kapłanki Wielkiej Matki oraz magowie. Świat
ten nie jest idyllą – zagrożony jest przez wygnane siły lucyferyczne i arymaniczne,
porównywane do nadmiaru i braku. Prokopiuk podsumowuje poniższą wizję w następujących słowach:
Jest to świat ireniczny i liryczny, a nie dramatyczny i tragiczny. Rozwój więc zmierza w kierunku minimalizacji zła, a nie jego maksymalizacji, jak to się dzieje w obecnym świecie14.

Odrobinę więcej szczegółów dotyczących tego świata zdradza w jednym ze swoich
esejów na temat trzech rodzajów gnozy. Do panteonu bóstw dołączona zostaje Bogini Córka, a ludzie upodobnieni do elfów zostają przedstawieni jako istoty, które
nauczyły się żyć harmonijnie z przyrodą, obdarowując się wzajemnie energią. Prokopiuk wyróżnia również osiem ras, a także wskazuje na triadyczną strukturę istoty
nowego człowieka, obdarzonego ponadnormalnymi możliwościami, takimi jak zdolność do lewitacji czy telepatii. Prokopiuk przy tym twierdzi, że:
Atlan nie znał zła, a jedynie zagrożenie złem (niedomiarem i nadmiarem synów Demiurga). Nie zna zatem grzechu, a tylko poczucie błędu. Człowiek-elf nie »walczy« ze
złem, lecz soterycznie stara się przemieniać istoty demoniczne, to znaczy je zbawiać15.

Prokopiuk w swoich gnostycznych poszukiwaniach nie ogranicza się jedynie do pracy literackiej (przekłady, liczne artykuły). Polski gnostyk praktykuje również antropozofię, aczkolwiek trudno uznać go za ortodoksyjnego steinerystę. Autor Labiryntów herezji bowiem nigdy nie traktował tych poglądów jako zespołu dogmatów, lecz
raczej jako światopogląd, konfrontowany z innymi światopoglądami gnostycznymi16.
Tworzenie alternatywnej rzeczywistości nie jest bowiem jedynie praktykowaniem
gnozy lateralnej, lecz stanowi również wyraz Prokopiukowej postawy, bliskiej eskapistycznym skłonnościom antycznych gnostyków. Tworzenie własnego świata alternatywnego połączone z przekonaniem, iż ów świat – przynajmniej czasowo – będzie stanowić miejsce zamieszkania, jest bowiem w dużej mierze aktem niezgody na życie na
Ziemi, pojętej jako miejsce cierpień. Natomiast z bardziej psychologicznego punktu
widzenia projekt określony mianem Atlanu wskazuje na dwa wątki stale powracające
w życiu i twórczości polskiego gnostyka. Pierwszym z nich jest pragnienie – a może
nawet potrzeba – zbudowania i wyartykułowania własnego światopoglądu. Owa
wielokrotnie wyrażana chęć w pewnej mierze została zrealizowana – autor Światła
14
15
16

Idem, Rozdroża..., s. 147.
Idem, Gnoza i ja..., ss. 91–92.
Por. idem, Rozdroża..., s. 130.
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i radości określa swój światopogląd mianem holistycznego spirytualizmu, teoantropocentryzmu, ewentualnie antropoteocentryzmu17. Drugim istotnym wątkiem jest
poniekąd sama konstrukcja osobowościowa polskiego gnostyka, przypisującego duże
znaczenie swojemu znakowi zodiaku – Bliźniętom. Ów otoczony opieką Merkurego znak charakteryzuje zdaniem Prokopiuka „odlotowość”18, z pewnością potrzebna
do tworzenia własnej alternatywnej rzeczywistości, odzwierciedlającej w dużej mierze wewnętrzną tożsamość twórcy. Innymi słowy: najwięcej możemy dowiedzieć się
o człowieku, obserwując jego wymarzony świat. Polski gnostyk łączy zatem w swoim
praktykowaniu gnozy lateralnej antyczną motywację z metodami przyjętymi z antropozofii, stając się – że tak powiem – gnostykiem kompletnym. Wyróżnione bowiem
przez Prokopiuka rodzaje gnozy zakładają istnienie wyższego rodzaju świadomości,
inspirującej do określonej praktyki życiowej, jakim jest medytacja nad Atlanem.
Możliwość osiągnięcia wyższej świadomości jest traktowana zwykle z niedowierzaniem, dyktowanym przeważnie przez zdrowy rozsądek – redukujący doświadczenie
do doświadczenia zmysłowego.
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Por. ibidem, s. 148.
„[...] winie Bliźniąt – nieważności, niezangażowania i nieodpowiedzialności – przeciwstawić powagę,
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Summary
Alternative worlds in the works of Jerzy Prokopiuk
Jerzy Prokopiuk is a renowened in Poland translator, judge and practicioner of gnosis.
Prokopiuk lists three basic types of gnosis: escapistic ancient gnosis, transformatic
neognosis (for example Rudolf Steiner’s anthroposophy) and lateral gnosis. The lateral
gnosis calls for the existence and the possibility of creation of alternative worlds. The
Polish gnostic claims that the best way to penetrate alternative reality is to create peculiar world by the means of an anthroposophical medidative system. Other ways to
discover alternative worlds are fantasy and out of body experiences. The world created
by Prokopiuk was called Atlan. In Atlan there is no evil and sin, but only a threat of
the evil. Atlan’s project shows that Prokopiuk practices three types of gnosis. He has
an escapist motivation like ancient gnostics. He also uses tools from neognosis (anthroposophy). But the creation of Atlan is done by the means of lateral gnosis.

Anna Kuchta
Uniwersytet Jagielloński

„Coś takiego zdarza się tylko w złych filmach”.
Alternatywne obrazy rzeczywistości w powieściach
Wiktora Pielewina

„Coś takiego zdarza się tylko w złych filmach”1 – autotematycznie i z ironią charakteryzuje świat przedstawiony swoich powieści Wiktor Pielewin. Współczesny
rosyjski prozaik, którego pisarstwo zaliczane jest do nurtu postmodernizmu2, sięga
w swoich dziełach po fantastykę, satyrę społeczno-polityczną i elementy powieści
sensacyjnej, a także po dystopiczne wizje świata, aby ukazać czytelnikowi dziwność
istnienia, które „ufundowane” jest w pustce. Pisarz zaskakuje odbiorcę obrazami coraz to nowych alternatywnych uniwersów, aby finalnie udowodnić, iż żaden z proponowanych światów narracyjnych nie niesie za sobą krzty realności. Rzeczywistość
znana i przedstawiana przez rosyjskiego autora to świat odczarowany: uniwersum
podlegające procesowi entropii, w którym nie sposób ustanowić znaczeń, środowisko, w którym zabrakło punktów oparcia, zniknęły „absolutne prawdy, pewniki
i świętości”3 i trudno odnaleźć jakąkolwiek zasadę „w tym, co [...] przedstawia się
1
2

3

W. Pielewin, Empire V, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2008, s. 13.
Pojemność i ogromna wieloznaczność terminu „postmodernizm” oznacza bowiem również przełamywanie ograniczeń natury geograficznej i brak jasno zdefiniowanych granic – lista pisarzy postmodernistycznych jest więc cały czas otwarta. Mimo iż literacki postmodernizm narodził się „pod znacznym
wpływem postindustrialnej i najbardziej umasowionej na świecie cywilizacji amerykańskiej”, jako prąd
sięga zdecydowanie szerzej (zarówno w czasie jak i w przestrzeni) i znakomicie opisuje sztukę uprawianą
choćby przez Kurta Vonneguta, Jerzego Kosińskiego, Vladimira Nabokova czy właśnie samego Wiktora
Pielewina, który niezwykle chętnie wykorzystuje liczne środki poetyki postmodernistycznej. Zob. więcej:
B. Baran, Postmodernizm literacki [w:] idem, Postmodernizm, Kraków 1992, s. 163; J. Sałajczykowa,
Dziesięciolecie przemian. Proza rosyjska lat 1985‒1895, Gdańsk 1998, s. 165; J. Mozur, Viktor Pelevin:
Post-Sovism, Buddhism, & Pulp Fiction, „World Literature Today” 2002, vol. 76, no. 2, ss. 58‒67.
M. Świerkocki, Literatura postmodernistyczna, czyli nadmiar [w:] idem, Postmodernizm. Paradygmat
nowej kultury, Łódź 1997, s. 69.
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jako całkowity chaos”4. Bohaterowie jego utworów to postaci rozdarte oraz efemeryczne, znajdujące się gdzieś pomiędzy ekstremami nieskończonej pełni i przepastnej
pustki, które już dawno „[zatraciły] zdolność rozróżniania rzeczywistości wirtualnej
od realnej”5. Sytuację tę autor podkreśla, uzupełniając świat przedstawiony licznymi
elementami fantastycznymi, dzięki czemu udowadnia, iż można skonstruować świat
pozornie tak bliski rzeczywistemu (pełen realistycznych szczegółów, atrybutów zapożyczonych z przestrzeni codzienności, a więc znajomych czytelnikowi), a jednak
całkowicie nierealny. Tekstowy świat możliwy jest „urządzony, ale nie [...] substantywny”6, ma własności, ale nie ma substancjalności, jest jak opowiedzenie snu albo
surrealistyczne majaki.
Bogdan Baran definiuje postmodernizm przede wszystkim jako obszar ciągłych
napięć oraz tarć na linii fantazja – rzeczywistość, świat niekończącej się dialektyki
„fikcji i realności”7, przestrzeń post-realizmu, w której wszystkie „absolutności stały się absolutnie problematyczne”8. Proza postmoderny demaskuje więc sztuczność
konwencji i niepewność „oczywistości” (metanarracji, uniwersalnych prawd, wielkich filozoficznych teorii wszystkiego), dlatego też raczej przynosi niepokój i nieufność, niż gwarantuje stałość. Doświadczenie postmodernizmu – podejrzliwość wobec
idei racjonalizmu czy obiektywizmu – stawia człowieka w sytuacji, w której należy
wszystko przemyśleć na nowo, „przyjąwszy postawę ironiczną”9, bowiem dotychczasowo zgromadzona wiedza o świecie okazuje się nieadekwatna albo nawet błędna,
a domniemana rzeczywistość – zupełnie nierzeczywista.
Niniejszy artykuł koncentruje się w szczególności na dwóch powieściach rosyjskiego prozaika, Empire V i Batman Apollo, których akcja dzieje się w uniwersum
wampirów. Pielewin celowo korzysta z wyświechtanych toposów, nieprzypadkowo
opierając powieściową rzeczywistość na motywie wampira i dokonując jego zaskakującej reinterpretacji. Autor zarysowuje czytelnikowi alternatywny świat bladolicych
krwiopijców, „ukryty tak doskonale, że […] nigdy się nie przekonasz, że istnieje”10,
groteskowy i wynaturzony. Postmodernizm żeruje na tym, co już było i już zostało
opisane – ale jest to żer niezwykle twórczy, pełen zjadliwego dowcipu, krytycznych
ocen i celnych uwag. Pielewin bawi się i gra stereotypami utrwalonymi w literaturze
i filmie („wszystkie wyobrażenia ludzi o wampirach są fałszywe”11), parodiuje i wy4
5
6
7
8
9
10
11

W. Pielewin, O pochodzeniu gatunków [w:] idem, Kryształowy świat, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk,
Warszawa 2008, s. 127.
A. Wołodźko-Butkiewicz, Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury: przemiany we współczesnej
prozie rosyjskiej, Warszawa 2004, s. 251.
U. Eco, Lector in fabuła. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych, tłum. P. Salwa, Warszawa 1994, s. 185.
B. Baran, op. cit., s. 157.
Ibidem, s. 156.
U. Eco, Dopiski na marginesie „Imienia róży” [w:] idem, Imię róży, tłum. A. Szymanowski, Warszawa
1987, s. 618.
W. Pielewin, Empire..., s. 241.
Ibidem, s. 54.
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śmiewa „[bzdury] […] wręcz [obraźliwe] w stosunku do prawdziwych wampirów”12.
Świat przedstawiony jest więc groteskowo przejaskrawiony, pełen humoru, a zarazem
potworny w dosłowny sposób; wampiry spacerują pomiędzy ludźmi, panują nad
światem i budują imperium, a jednak nie mogą się ujawnić i skrupulatnie ukrywają
swoje nieustanne pragnienie „czerwonej cieczy”13.
Głównym bohaterem obu powieści jest Roma Sztorkin, młody nieudacznik, który pewnego dnia staje się wampirem – nie było to bynajmniej jego życiowym celem
ani marzeniem („musisz sam zostać wampirem […] nie jestem pewien, czy chcę”14).
Sztorkin większych aspiracji zresztą zwyczajnie nie miewał, wiódł egzystencję szarą
i jałową, pozbawioną głębszej refleksji, pozwalając, aby wydarzenia działy się niejako
obok niego. Przypadkowo napotkane ogłoszenie (drogowskaz na płycie chodnikowej
obiecujący rychły sukces życiowy) wraz z podszytą nudą ciekawością prowadzą go jednak do rzeczywistości zgoła odmiennej niż ta, którą do momentu przemiany traktował
jako oczywistą. Zagubiony w życiowych zawirowaniach młodzieniec wpisuje się więc
doskonale w Pielewinowski algorytm kreowania bohaterów, których rozwój wyznacza
narzucony, obcy, niezrozumiały porządek świata („nami wszystkimi kieruje los”15, tłumaczy Romie wampir Brahma, jeden z jego mentorów w nowej roli życiowej). Sytuacja
zmienia się jednak diametralnie, gdy Sztorkin przeobraża się w wampira i przyjmuje
znaczące imię Rama Drugi (wszyscy wampirzy bohaterowie noszą bowiem imiona bogów i bóstw z różnych kręgów kulturowych i religijnych – obok Ramy jest więc Loki,
Brahma czy Ozyrys, czasem pojawiają się także imiona w dziwnych kombinacjach z rosyjskobrzmiącymi dodatkami, jak Enlil Maratowicz albo Baal Pietrowicz16). Nowe imię
to unaocznienie wewnętrznej przemiany bohatera – z istoty biernej i podległej (wszak
„wampiry sztucznie wyhodowały człowieka”17, jako doskonałe źródło pokarmu) staje
się prawdziwym panem świata („Jesteś wampirem. Świat należy do ciebie”18).
Tytułowe imperium „V” (albo „jak piszemy w tajnej symbolicznej formie, Empire V”19) to właśnie etap dziejów przypadający na władzę wampirów, najwyższego
z ziemskich ogniw rozwoju, a zarazem czas, w którym panuje „powszechny reżim
anonimowej dyktatury”20. Pielewin ucieka się do lingwistycznych zabiegów i gra na
wyobraźni czytelnika, doskonale wiedząc, iż znak „V” może być rozumiany zarazem
jako litera „v”, jako cyfra pięć, jako symbol zwycięstwa, a co więcej: iż odczytanie
drugiego członu tytułu przed pierwszym (Vempire) wywołuje jednoznaczne skojarzenia z angielskim słowem vampire. Aby wszystkie komponenty świata przedstawionego się zgadzały i nosiły pozory niepodważalnej niemalże oczywistości, czasy „Vampire
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Rule”21 (anglosaskie wampiry wyznaczają – oczywiście – językowy prymat i nadają
nazewnictwo) są zarazem nazywane Piątym Imperium, które następuje tuż po Trzeciej Rzeszy nazizmu i Czwartym Rzymie globalizmu. Piąty reżim to pełne napięcia
balansowanie między dyskursem („dyskurs oznacza zakaz ucieczki”22, „wszystko co
człowiek mówi, to dyskurs”23) a glamourem (który wywodzi się wszak od czarnoksięstwa i dotyczy całości wizualnej prezencji dyskursu oraz tego „jak przy tym wygląda”24 ten, kto wygłasza dyskurs), stanowiącymi filary współczesnej kultury i cywilizacji. Warto jednak jednocześnie zaznaczyć, że „glamour i dyskurs to w rzeczywistości
jedno i to samo”25, gdyż ich wspólnym, najwyższym celem jest kamuflaż, budowanie
quasi-rzeczywistości i zawładnięcie ludzkimi umysłami.
Autor w sprytny sposób kontynuuje tutaj tematykę zarysowaną już w poprzednich powieściach – kolejny raz dotyka problemu reklamy, dyktatury wizerunku,
wirtualnej rzeczywistości. Demonizowana jest rola mediów, akcentowane są nazbyt
gwałtowne przemiany ekonomiczne i związany z nimi społeczny niepokój. Główny bohater uczy się rozpoznawać, wyłapywać, a także produkować wszechobecny
fałsz – bowiem to nie dobra materialne, ale „wciskanie kitu”26 jest najważniejszym
„wytwarzanym i konsumowanym”27 towarem świata współczesnego. Można wręcz
powiedzieć, iż to właśnie niewidzialna władza bractwa wampirów trzęsie światową
gospodarką i stoi za rozrostem wirtualnego imperium reklamy, opisywanego szczegółowo w jednej z poprzednich powieści Pielewina, Generation „P”28. Mimo iż bohaterami Empire V są fantastyczne stworzenia nie z tego świata, subtelne niuanse
kierują uwagę czytelnika w stronę świata reklamy, handlu, polityki i mediów, które
związane są z rzeczywistością „tylko o tyle, o ile można coś sprzedać”29. W typowy dla
siebie sposób Pielewin wykorzystuje groteskową sytuację przedstawioną na kartach
powieści do analizy palących problemów czasów współczesnych i, poprzez kostium
absurdalnych wydarzeń, nadnaturalnych istot i nierzeczywistej fabuły, odwołuje się
do lęków każdego człowieka.
Misternie skonstruowane tekstowe uniwersum utworu Pielewin uzupełnia
o mnogość nazw własnych i liczne zapożyczenia ze świata czytelnika – bohaterowie
Pielewina odnoszą się do tej samej popkultury (na przykład Pulp fiction, Iggy Pop,
mistrz Yoda), w której obracają się odbiorcy. Dialogi „[nawiązują] do znanych […]
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filmów”30, a postaci znają analogiczne realia ekonomiczno-polityczne i społeczne.
Autor buduje iluzję paralelizmu światów, co wywołuje wrażenie, iż skoro świat bohaterów jest tak podobny do świata czytelników, to musi być niemalże równie realny...
a może właśnie: równie nierealny? Pamiętając o stale obecnej w pisarstwie Pielewina
demitologizującej orientacji i niekończących się zabiegach mających na celu podważanie wiary w rzeczywistość, trudno nie zauważyć, iż rzeczywistość narracyjna Empire
V jest z gruntu przeźroczysta i niesubstancjalna, a bohaterowie „[zdają] sobie sprawę,
że prędzej czy później […] [przepadną]”31. Całe uniwersum jest przecież puste, jest
jedynie iluzją na ogromną skalę, a każdy fragment iluzji „sam się rozpada na nieskończoną ilość iluzji”32.
Uczęszczając na wampirze lekcje, Rama uświadamia sobie, iż żyje w uniwersum
pogłębiającego się znaczeniowego chaosu („w głowie miałem groch z kapustą”33), rzeczywistości błędnych skojarzeń i niejasnych pojęć, w której ilość informacji wypiera ich
możliwy sens. Słowa nie tylko nie są żadnym odbiciem świata, ale wręcz to one arbitralnie go tworzą: „cała rzecz [jest] w słowach”34, które zyskują coraz większą moc i władzę
przy jednoczesnej utracie znaczeniowej ostrości. Nic więc dziwnego, iż najważniejszym
atrybutem, osobowością i ośrodkiem mocy wampira jest właśnie język („dziwna falista
membrana koloru pomarańczowego”35, istota jestestwa każdego krwiopijcy). Panowanie nad światem jest bezpośrednio związane z panowaniem nad językiem, bowiem nie
ma żadnej substancjalnej realności mogącej istnieć poza słowami („[cegła pojawia się],
kiedy padnie słowo »cegła«”36). Siła, jaką niesie z sobą język, jest niemal nieograniczona, a jego uczestnictwo w kreowaniu obrazu świata – niepodważalne.
Fakt, iż w narracyjnym świecie Empire V wszystko jest wynaturzone, groteskowo
absurdalne i przeobrażone w żart, nie oznacza bynajmniej, iż za pewnymi rzeczami nie
kryje się prawdziwy dramat. Pisarz wstrząsa pewnością świata i ludzkiej egzystencji,
dekonstrukcje ład i wprowadza niepokój, eksponując fikcyjność opisywanych zdarzeń,
roztaczając aurę niepokojącego mroku. Powieść kipiąca od humoru, satyry, absurdalnych dowcipów i skojarzeń jest jednocześnie trafną i niełatwą w odbiorze przerażającą
diagnozą rzeczywistości – czy raczej jej braku. Zza zabawnych dialogów i zaskakujących, pełnych napięcia, scen akcji wygląda bowiem „[bezdenna czarna pustka]”37,
tajemnicza i napawająca pierwotnym lękiem. Czytelnik odbywa więc pełną grozy podróż, podobną do tej, która wydarzyła się w życiu głównych bohaterów powieści,
podróż „w ciemność, z powrotem i w dół”38. Wampirze imperium, chociaż chwilowo
u szczytu władzy, chyli się ku upadkowi, tak samo, jak bliski końca jest cały przed30
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stawiony świat, wszak „[nadchodzi] dzień, kiedy […] światłość, której okrucieństwa
nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić […] zapomni nas na zawsze”39. Rzeczywistość jest niepewna, migotliwa, chwiejna, a „niebo [pęka] w szwach”40, gdy cicho
i niepostrzeżenie zbliża się jasność i spokój; czysta, nieprzenikniona świetlista pustka.
Opisywana w Empire V historia Ramy Drugiego zdaje się kończyć w typowy dla
Pielewina sposób: zamiast otrzymać definitywny, jasno zaakcentowany finał, czytelnik
ma raczej wrażenie, iż fabuła po prostu się rozmywa, a świat narracyjny niejako się
wymyka, stopniowo wyślizguje mu się z rąk. Akcja powieści, wcześniej wartka i pełna
szybkich zwrotów oraz zaskakujących niespodzianek, nagle i bez ostrzeżenia zaczyna
się wyciszać, wychładzać – „jest ciemno i zimno, samotnie i pustynnie”41. Pełne napięcia, różnorodne wątki, które wcześniej rozgrywały się równolegle i wielotorowo, nagle
synchronicznie zaczynają się uspokajać, ale nigdy nie zostają ostatecznie zakończone.
Warto dodać, iż niedomknięta kompozycja powieści świetnie koresponduje z poglądami samego autora, który także prywatnie nie wierzy w ostateczny cel albo finał42.
Nie istnieje wszak żaden koniec, tak jak nie istnieje i żaden początek – wszystko jest
procesualne, powtarzalne, nieskończone. Wraz z ostatnimi stronami Empire V historia
Ramy zostaje więc jedynie chwilowo zawieszona, stwarzając jednocześnie podwaliny do
napisania kolejnego utworu o jego przygodach. I rzeczywiście, w 2013 roku (wydanie
polskie – 2014 r.) wampirzy bohater powraca jako protagonista i narrator powieści Batman Apollo, którą charakteryzuje jako niezbędne dopowiedzenie, albowiem „Empire V
został napisany przez młodego i niedoświadczonego wampira, toteż są w nim pewne
istotne nieścisłości wynikające z mojego ówczesnego poziomu wiedzy”43. Na szczęście,
podczas gdy czytelnicy Pielewina mieli okazję zapoznawać się z wydaną w roku 2009
(wydanie polskie – 2012 r.) powieścią T oraz czy też z kolejnym zbiorem opowiadań
autora, Rama pobierał kolejne nauki na drodze wampirzej edukacji („Wyślemy naszego
Ramę... […] Kiedy wypada następne wtajemniczenie w undead? […] Rama, pojedziesz
na szkolenie”44). Tym razem bohater nie jest już więc młodym czy niedoświadczonym
członkiem Imperium, wręcz przeciwnie, okazuje się, iż zdobył całkiem chwalebne
miejsce w krwiopijczej hierarchii („Rama jest naszym Kawalerem Nocy”45), co jednak
bynajmniej nie świadczy, iż opuściło go stałe poczucie niewiedzy i niezrozumienia otaczającej go rzeczywistości. Przeciwnie, świat alternatywny zarysowany przez Pielewina
w utworze Batman Apollo to ponownie uniwersum pogłębiającego się znaczeniowego
chaosu, rzeczywistości błędnych skojarzeń i niejasnych pojęć („Każdy widzi własną nazwę, Rama. Nazwy się zmieniają”46) w której ilość informacji wypiera ich możliwy sens.
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Piąte Imperium – wizja współczesnego świata w krzywym zwierciadle, okraszonego Pielewinowską fantasmagorią – opiera się na językowej dominacji i reżimie
wirtualnej pseudorzeczywistości, która jednakże stwarza niezwykle silne i trwałe pozory swojej realności. Ludzkość, którą charakteryzuje powszechna ignorancja, żyje
w świecie będącym posępną projekcją, nieustanną manipulacją, budowaną z premedytacją przez najwyższe ogniowo ewolucji, jakim są wampiry. Jednak nawet dla
przedstawiciela rasy panów otaczająca rzeczywistość okazuje się nierzadko nazbyt
zawiła. Zapoczątkowana w powieści Empire V wizja współczesnego świata zdaje się
w powieści Batman Apollo rozrastać i rozprzestrzeniać – Rama dowiaduje się bowiem,
iż krąg rosyjskich wampirów to dopiero przedsionek ogromnego imperium. Poznaje
towarzyszy zza Oceanu, Draculę („Dracula był we współczesnym garniturze – no,
albo prawie współczesnym, takie noszono pewnie w połowie ubiegłego wieku”47),
Batmana („Batman to oficjalny tytuł imperatora […] po prostu człowiek nietoperz,
którym staje się od czasu do czasu każdy wampir, przechodząc w Odwieczne Ciało”48), a także wybiera się w podróż do granic rzeczywistości:
Rozciągała się przede mną kamienista pustynia. […] Na przedzie stał szereg najwstrętniejszych istot, jakie kiedykolwiek widziałem. Były czarne, pozieleniałe i połyskiwały
mętnie, jakby ich porośnięte sierścią boki posmarowano tłuszczem.
– To jest granica rzeczywistości, Rama. Chińczycy nazywają to Wielką Ostatecznością.
– A dlaczego pilnują jej halucynacje z rosyjskiego folkloru?49

– aby przekonać się, że wszędzie otacza go jedynie podobna iluzoryczność i fantasmagoria. Pielewin konsekwentnie balansuje między realizmem a fantazją, nadając
fabule swoich powieści irracjonalnego charakteru – prawa logiki czy zasady prawdopodobieństwa nie wyznaczają biegu zdarzeń w tekstowych światach powieści Batman
Apollo. Płynność i lekkość zarysowywanych przez autora obrazów przywodzi na myśl
oniryczną aurę („z taką lekkością można się poruszać tylko we śnie”50), nastrój rzeczywistości, która chwieje się nad przepaścią nicości. Nic dziwnego, iż zarówno Rama
Drugi, jak i czytelnik poznający jego pełne emocji przygody nie potrafią odnaleźć
granicy między fantazyjną ułudą a realnymi przeżyciami.
W tekstowych światach Pielewina zewsząd wyrastają sprzeczności, z każdego
akapitu powieści wyłania się cała gama złowieszczych odniesień, groźna otchłań
kontekstów, kryptocytatów i skojarzeń. Jest to nie tylko obrazowe świadectwo niekwestionowanej erudycji autora, ale także efekt wysublimowanej pisarskiej maniery, wyszlifowanego literackiego warsztatu. Każdy kolejny fragment zaskakuje, każde
zdanie zdumiewa przepychem, a postmodernistyczna stylizacja – pełna niedopasowanych elementów i dysonansów formalnych – potęguje zamęt. Nadmierna konfuzja,
do której tak skutecznie dąży autor, to kunsztowny literacki zabieg i jednocześnie
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subtelna metafora opisywanego świata – rzeczywistości mętnej, niespójnej oraz nieopanowywalnej. Szykując się na spotkanie z twórczością Pielewina, odbiorca musi
więc mieć świadomość, iż może ona dotkliwie wstrząsnąć jego (pozornie!) perfekcyjne poukładanym światopoglądem, a pisarz, bez cienia wyrzutów sumienia, obalać
będzie kolejne truizmy, prawdy objawione i „oczywiste oczywistości”. Autor chętnie
podkreśla liczne absurdy świata, wojuje z jego niespójnością, jak gdyby chcąc zasugerować czytelnikowi, iż taki ładunek nonsensu niemalże zaprzecza jego prawdziwości
– a świat także jest niczym innym jak fantastyczną iluzją, niekoherentną i rozdartą.
Umberto Eco udowadniał, iż tekstowe światy narracyjne powstają i zostają udekorowane dzięki mniej lub bardziej licznym zapożyczeniom ze świata realnego. Postulowany „przebieg wydarzeń”51 nie może wszak odbiegać kompletnie od rzeczywistości
znanej czytelnikowi – byłby bowiem zupełnie niezrozumiały. Pielewin doskonale
o tym wie, i z gracją łączy w swoich utworach elementy realistyczne, wprost wyprowadzone ze świata znanego odbiorcom, i te całkowicie fantastyczne, urągające
wszelkim próbom ich racjonalnego ujęcia. Zamiast klasycznego mimetyzmu i realizmu autor prezentuje czytelnikowi heterogeniczny obraz rzeczywistości narracyjnej
– zawiłej i niespójnej. Świat przedstawiony w jego powieściach jest niezwykle trudny
do scharakteryzowania – to uniwersum szalenie zagmatwane, płynne i nieco przerażające, niczym fantasmagoryczna wizja albo schizofreniczny sen. Mimo to nawet
najbardziej dziwaczne i wynaturzone z opisywanych przez autora historii, zaskakują
jednoczesnym realizmem społeczno-politycznym, nagromadzeniem nazw własnych,
elementów ze świata rzeczywistego czy też określeń zapożyczonych z encyklopedii
czytelnika. Ale dlaczego, zdaje się ironicznie pytać Pielewin, encyklopedia czytelnika
ma być w jakkolwiek sposób ważniejsza, prawdziwsza, bardziej kompletna i namacalna, niż leksykon, którym posługują się bohaterowie powieści? Włoski eseista przekonywał, iż tekstowe światy postaci literackich mają swoją „rzeczywistość kulturową,
istniejącą aktualnie, ale to wcale nie czyni z [nich] czegoś, co jest”52, ale dla Pielewina cała rzeczywistość jest przecież jedynie aktualna i niesubstancjalna. To chwilowe
i niepewne uniwersum, w którym rządzi nietrwałość i wszechwładna pustka. W wizji
Eco sytuacja wydaje się zrozumiała i klarowna, a granice jasno zarysowane – świat
tekstowy po prostu „nie istnieje [...] w znaczeniu takim, w jakim istnieje maszyna do
pisania, na której piszę te słowa”53. Ale rosyjski prozaik zdaje się uparcie drążyć dalej:
być może maszyna do pisania znajduje się po prostu wewnątrz kolejnego sztucznie
wykreowanego uniwersum i nie ma między nią a bohaterem powieści żadnej jakościowej różnicy? Słowa to tylko słowa, przypomina autor, ale to, co kryje się za nimi,
również bywa chwiejne i zwodnicze: być może wszystkie tak zwane światy są takie
same? „Życie [...] jest jak tekst [...] wydaje nam się, że coś robimy [...] a w rzeczywistości po prostu karetka biega nad papierem”54, tłumaczy z pewną melancholią Pielewin.
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Zaskakujący przebieg zdarzeń oraz niesamowite przygody bohaterów zapewniają
rozrywkę żądnemu wrażeń czytelnikowi i zadziwić mogą nawet najwytrawniejszych
fanów fantastyki, ale świat opisywany przez Pielewina nie jest ani piękny, ani radosny. Problem natury rzeczywistości i jej nietrwałości jest w powieściach pisarza ciągle
żywy, niepokój przeszywa każdy kolejny akapit i każde kolejne zdanie. Między wersami czytelnik odnajduje prawdziwe emocje, takie jak zagubienie czy strach, a pełne
humoru dialogi i komiczne sytuacje podszyte są bolesnym poczuciem bezsensu. Rosyjski prozaik wciąga czytelnika w niezmierzoną, heterogeniczną przestrzeń – pełną
cytatów, zaskakujących porównań i oryginalnych metafor, odnośników, literackich
aluzji, a także gier i zabaw językowych. Postmodernizm można traktować jako wielką, niekończącą się grę autora z czytelnikiem, a Pielewin wykorzystuje w tej grze
rekwizyty, którymi posługuje się nadzwyczaj zręcznie: odwołania do klasyki rosyjskiej prozy, filozoficzne podwaliny teoretyczne, nawiązania do wschodnich myślicieli
i wierzeń. Czytelnik musi zaś bardzo uważać, aby nie wpaść w pułapkę pustki, która
czyha na niego niemal na każdym kroku, wszak „każdemu można mówić takie świństwo, że [...] stoi nad przepaścią”55.
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Summary
Alternative universes of Victor Pelevin. A study of novels Empire V and Batman Apollo
The subject of the following article centres around Victor Pelevin’s novels Empire V
and Batman Apollo, which focus on portraying a modern society of vampires. The
main objective is to present not only how Pelevin creates an alternative universe
in his novels, but also to describe various contexts and traditions, that are featured
in his literary works. In the introductory part of the text the authoress briefly
explains Pelevin’s approach to postmodern literature and analyses his connection
with Russian literary tradition, the usage of intertexual references, linguistic games
and pop-cultural remarks. The text later confronts Pelevin’s creation of alternative
universe with his philosophical insight and proves that Pelevin uses fantasy stories
and vampiric themes to emphasize the fact that human existence is confusing and
always marked with frightening nothingness.

Izabela Pisarek
Uniwersytet Jagielloński

Literatura niefikcjonalna
jako rzeczywistość alternatywna?
Przykład biografii Ryszarda Kapuścińskiego

Ludzie zapamiętują to, co chcą zapamiętać, a nie to, co działo się w rzeczywistości. Każdy bowiem
barwi ją [pamięć] po swojemu, każdy w swoim tyglu czyni z niej własną miksturę. Dotarcie więc
do przeszłości jako takiej, takiej, jaka była ona naprawdę, jest niemożliwe, dostępne są nam tylko
różne jej warianty, mniej lub bardziej wiarygodne, mniej lub bardziej dziś nam odpowiadające.
Przeszłość nie istnieje. Są tylko jej nieskończone wersje.
Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem1

Każdy utwór literacki posiada swój świat przedstawiony – bardziej lub mniej przypominający rzeczywistość. Również literatura faktu, za której cel uznaje się odzwierciedlanie świata realnego, nie jest absolutnie obiektywna i obejmująca wszystko. Nigdy
nie jest całkowicie niezależna od autora, bowiem postrzeganie świata przez każdego
człowieka jest nieco inne z powodu na przykład indywidualnych osądów oraz opinii czy też ograniczeń języka i niedoskonałości komunikacji. Zarówno na poziomie
prostej, jednozdaniowej wypowiedzi, jak i w złożonym dziele autor może swoją obecność eksponować lub też tworzyć opowieść pozornie niezależną. Jego subiektywność
może ujawniać się w sposób oczywisty poprzez podkreślanie wyrażania własnej opinii, dobór tendencyjnego, nacechowanego emocjonalnie słownictwa lub stronniczy
opis wydarzeń, ale może być także bardzo dyskretna, wynikająca jedynie z jego indywidualnej percepcji, wiedzy, wrażliwości. W przypadku tekstów autobiograficznych
zagadnienie wydaje się jeszcze ciekawsze, gdyż dotyka problemu autokreacji.
Celem artykułu jest pokazanie, że również literatura niefikcjonalna tworzy świat
alternatywny – świat przedstawiony, który jest jedynie autorską wizją rzeczywistości,
choć w odczuciu twórcy możliwie najbardziej do niej zbliżoną. Dla zobrazowania
1

R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2004, s. 247 [przyp. – I. P.].
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problemu analizuję przedstawienie krótkiego fragmentu z życiorysu Ryszarda Kapuścińskiego na trzech przykładach: autobiograficznych Podróży z Herodotem, Kapuściński Non-Fiction Artura Domosławskiego oraz Hombre Kapuściński Mirosława
Ikonowicza. Różnice dzielące poszczególne narracje sprawiają, że postać głównego
bohatera jest wykreowana w odmienny sposób. Zróżnicowanie to podporządkowane
jest założeniom danej pozycji, ale sprawia, że nie można traktować ich równorzędnie
i oceniać jedynie według kryterium obiektywnej prawdy2. Spojrzenie na twórczość
autobiograficzną rozszerza jeszcze to zagadnienie o problem autokreacji, który tworzy swoisty konflikt interesów, przez co czytelnik tym większym zaufaniem musi
obdarzyć autora, choć z drugiej strony ma – niedostępną w inny sposób – szansę
poznania twórcy: jego doświadczeń, poglądów, wyobrażeń o sobie i o świecie.
Jak już wspomniałam, autor w dziele może ujawniać lub ukrywać swoją obecność. Jeśli bohater fikcyjny pełni rolę alter ego pisarza, może to być zupełnie niezauważalne dla czytelnika – dwa z przykładów, jakie podaje Małgorzata Czermińska, to
słowa Marii Kuncewiczowej „Janek to oczywiście ja”3 (o bohaterze noweli Diabeł)
oraz Juliena Greena, który w Dzienniku napisał „Mój prawdziwy dziennik jest w moich powieściach”4. Sytuacje, gdy w których podobieństwo bohatera do autora lub
zdarzeń z ich życia jest zauważalne, ale mają oni różne imiona i nazwiska, określa się
jako motywy ami/lub wątki autobiograficzne. Jedne z najbardziej znanych przypadków tego typu w historii literatury polskiej to Treny Jana Kochanowskiego lub Mickiewiczowskie Dziady, a współczesnym przykładem może być Pod Mocnym Aniołem
Jerzego Pilcha. Kiedy natomiast autor i bohater mają takie same imiona i nazwiska,
tekst jest formą autobiograficzną. W takiej sytuacji, odbiegającej od założeń paktu
autobiograficznego Philippe’a Lejeune’a5, powstają również teksty, w których przy
zachowaniu powyższych warunków, opisane zdarzenia nie są prawdziwe – wówczas
określa się je autofikcyjnymi.
2

3
4
5

Zdaję sobie sprawę z tego, że pojęcia takie jak „obiektywność” lub „prawda” są kłopotliwe i budzą niekończące się dyskusje filozoficzne, jednak ze względu na nierozstrzygalność tych sporów,
a równocześnie konieczność odwoływania się do tych terminów, przyjmuję ich najpowszechniejsze,
konwencjonalne rozumienie.
M. Kuncewiczowa, Fantomy, Warszawa 1972, s. 198; cyt. za: M. Czermińska, Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie, Gdańsk 1987, s. 27.
J. Green, Dziennik, wyb. i tłum. J. Rogoziński, Warszawa 1972, s. 452; cyt. za: M. Czermińska,
Autobiografia i powieść..., s. 26. Więcej – por. ibidem, passim.
Philippe Lejeune w Pakcie autobiograficznym (pierwodruk w „Poetique”, 1973 r.; Le pacte autobiographique, 1975 r.) dokonuje charakterystyki paktów powieściowego i autobiograficznego, wykluczając sprzeczne połączenia, tj. nazwisko postaci odmienne od autorskiego i pakt autobiograficzny
oraz wspólne nazwisko autora z bohaterem w pakcie powieściowym. W Pakcie autobiograficznym
(bis) (artykuł w „Poetique” 1983 r.; Moi aussi, 1986 r.) przyznaje się do tego przeoczenia, ale z jednej
strony zwraca uwagę, że przez ten czas autobiografia i powieść autobiograficzna bardzo zbliżyły się
do siebie, granica między nimi zatarła się, z drugiej zaś podaje przykład publikacji autofikcyjnej,
której inspiracją była ta sprzeczność (S. Doubrovsky, Fils, 1977 r.). Por. P. Lejeune, Pakt autobiograficzny [w:] idem, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska,
Kraków 2001, ss. 21–56; idem, Pakt autobiograficzny (bis) [w:] idem, Wariacje...., ss. 175–203.
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Dla zagadnienia kreacji świata przedstawionego istotna jest obecność odbiorcy.
Na relacji autora z czytelnikiem skupia się koncepcja trójkąta autobiograficznego
zaproponowana przez Małgorzatę Czermińską, która zakłada, że wszelkie formy autobiograficzne pełnią rolę świadectwa, wyznania lub wyzwania (mogą także łączyć te
trzy możliwości)6. Świadectwo jest skoncentrowane na opisie rzeczywistości, wyznanie skupia się na podmiocie, a wyzwanie polega na grze z czytelnikiem, skierowane
jest na odbiorcę7. Czermińska zwraca jednak uwagę, że w obrębie prozy niefikcjonalnej, którą można podzielić na literaturę faktu, literaturę dokumentu osobistego
oraz esej, ostatni z wymienionych obszarów nie mieści się w obrębie trójkąta – to
wyłączenie badaczka uzasadnia dużym ryzykiem spowodowanym łatwością, z jaką
esej może przekroczyć granicę fikcjonalności8. Sądzę jednak, że nie warto eseju całkowicie z tego schematu wykluczać ze względu na jego zakorzenienie w rzeczywistości9.
Skłonna byłabym uznać go za swego rodzaju formę graniczną, o niefikcjonalnym
potencjale, najbardziej z powyższych nastawioną na czytelnika, stawiającą mu intelektualne wyzwania10.

• • •
Podróże z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego są pozycją trudną do sklasyfikowania:
jest to zbiór esejów, złożony z reportaży oraz wspomnień, zawierający refleksje filozoficzne i kulturowe, które w spójną całość łączą odwołania do lektury Dziejów Herodota. Niewątpliwie jest to dzieło autobiograficzne11, różnorodne formalnie, trudne
do zamknięcia w kategoriach Czermińskiej ze względu na brak wyraźnej dominanty
6
7
8

9

10

11

Por. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000, ss. 19–25.
Por. ibidem, ss. 21–25.
Por. ibidem, ss. 13, 17–18. O twórczości Kapuścińskiego jako niemieszczącej się w dychotomii
fakty – fikcja pisze Andrzej Hejmej – por. A. Hejmej, Komparatystyka. Studia literackie – studia
kulturowe, Kraków 2013, ss. 243–246.
Dla porządku przyjmuję definicję eseju za encyklopedią Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny: „szkic lit., gatunek piśmiennictwa zbliżony do →publicystyki, łączący problematykę intelektualną – społ., filoz., moralną, nauk. lub lit. [...] z elementami kunsztu lit. (niekiedy nawet fikcji
fabularnej); [...] istotą e. jest próba nowego rozumowania, nowego ujęcia znanego tematu, przy
czym popis wynalazczości i odkrywczości intelektualnej łączy się z popisem kunsztu pisarskiego,
z dbałością o piękny i oryginalny sposób przekazu” – Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny,
red. J. Krzyżanowski, C. Hernas, Warszawa 1984, s. 246. W niniejszym artykule nie ma miejsca
na przybliżenie problemu złożoności tego gatunku. Zainteresowanych odsyłam do poświęconej
w całości esejowi publikacji Romy Sendyki – por. R. Sendyka, Nowoczesny esej. Studium historycznej
świadomości gatunku, Kraków 2006.
O roli odbiorcy w eseju – por. ibidem, ss. 49–50; passim. O znaczeniu czytelnika w twórczości
Kapuścińskiego pisze Magdalena Horodecka – por. M. Horodecka, Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego, Gdańsk 2010, s. 12.
O autobiografizmie Podróży z Herodotem więcej pisze Dorota Kozicka – por. D. Kozicka, Podróż
jako czytanie świata. Ryszarda Kapuścińskiego wędrówki z Herodotem [w:] Dziedzictwo Odyseusza.
Podróż, obcość, tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska,
Kraków 2007. W pracy autorka porównuje Kapuścińskiego z Herodotem, dowodzi inspiracji i poczucia silnej więzi, ale także analizuje to, jak przez opis Greka reportażysta kreśli własną charakterystykę.
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– części reportażowe pełnią rolę świadectwa, a fragmenty dotyczące bardziej prywatnych przeżyć podróżnika mają charakter silnie wyznaniowy, ale autor nie stroni także
od eseizacji aktywizującej czytelnika.
Druga z omawianych pozycji, biografia Kapuściński non-fiction autorstwa Artura Domosławskiego, wzbudziła kontrowersje, w wyniku czego została wycofana ze
sprzedaży, jednak (a może: właśnie dlatego) wciąż jest rozchwytywana i budzi emocje12. Natomiast książka Hombre Kapuściński, którą w 2011 roku napisał Mirosław
Ikonowicz, wieloletni przyjaciel Kapuścińskiego, jest stawiana w opozycji do rok
starszej publikacji Domosławskiego. Ikonowicz sam bowiem mówi „To biografia,
a mój portret Ryśka jest subiektywną opowieścią o naszej przyjaźni”13. Jest to istotne
ze względu na różne rozłożenie akcentów. Ikonowicz skupia się na swojej znajomości
z reportażystą i więzi, tym, co działo się tam, gdzie byli razem, i to przez ten pryzmat
chce ukazać Kapuścińskiego. Domosławski sprawiedliwie traktuje wszystkie tematy
i okresy życia; tam, gdzie może, sięga po relacje osób trzecich, korzysta z książek,
a także z notatek swojego bohatera.
W pierwszych rozdziałach Podróży z Herodotem Kapuściński opowiada o początkach swojej przygody z reportażem. Mówi o redakcji „Sztandaru Młodych”, ale nie
poświęca jej samej zbyt wiele uwagi – opisuje raczej sposób pracy, swoje miejsce
w niej, wspomina o swoich obowiązkach. Dużo więcej czytelnik dowiaduje się natomiast o jego podróży po Indiach, o tym, jak na lotnisku w Delhi stoi on samotnie
i zastanawia się, co zrobić:
Późnym wieczorem wylądowaliśmy w New Delhi. Natychmiast oblepiła mnie gorąca wilgotność. Stałem mokry od potu, bezradny w tym dziwnym i obcym miejscu. Ludzie, z którymi leciałem, nagle zniknęli, porwani przez kolorowy, ożywiony tłum oczekujących.
Zostałem sam, nie wiedząc, co robić. Budynek lotniska był mały, ciemny i pusty. Stał
samotny pośrodku nocy, a co było dalej w jej głębi, nie wiedziałem. Po jakimś czasie
zjawił się stary człowiek z białym, luźnym, długim do kolan ubiorze. Miał siwą, rzadką
brodę i pomarańczowy turban. Coś powiedział do mnie, czego nie zrozumiałem. Myślę,
że pytał, dlaczego tu stoję sam, na środku pustego lotniska. Nie miałem pojęcia, co mu
odpowiedzieć, rozglądałem się, zastanawiałem się – co dalej? Byłem zupełnie nieprzygotowany do tej podróży. Nie miałem w notesie ani nazwisk, ani adresów. Słabo znałem
angielski. Rzecz w tym, że tak na dobrą sprawę jedynym moim marzeniem było kiedyś
osiągnąć nieosiągalne, to znaczy przekroczyć granicę14.

Zagubiony w obcej kulturze, bez znajomości języka, intensywnie dokształca się zarówno w trakcie podróży, jak i po powrocie. Z następnego wyjazdu – do Chin – wraca
wcześniej, by wspomóc strajkujących kolegów ze „Sztandaru Młodych”. W ramach
protestu młodzi dziennikarze solidarnie zwalniają się z pracy. Kapuściński poświęca
12

13
14

Najlepszym dowodem na to jest fakt wydania publikacji poruszających temat odbioru prac Kapuścińskiego po zapoznaniu się z pozycją Domosławskiego – por. np. B. Nowacka, Z. Ziętek, Literatura non-fiction. Czytanie Kapuścińskiego po Domosławskim, Katowice 2013.
M. Ikonowicz, cyt. za: A. Kowalska, Mirosław Ikonowicz, „Hombre Kapuściński” [on-line:] http://culture.
pl/pl/artykul/miroslaw-ikonowicz-hombre-kapuscinski [30.04.2015].
R. Kapuściński, op. cit., ss. 20‒21.
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temu tematowi około półtorej strony – to niewiele w stosunku do objętości książki
i ilości miejsca poświęconego początkom pracy, choć zdarzenia te wydają się istotne
dla kariery reportażysty – ale o swoim nowym miejscu pracy pisze jeszcze mniej:
Zaraz po powrocie do kraju zmieniłem redakcję. Dostałem pracę w Polskiej Agencji
Prasowej. Ponieważ przyjechałem z Chin, mój nowy szef – Michał Hofman – uznał, że
muszę znać się na sprawach Dalekiego Wschodu, i nimi właśnie miałem się zajmować –
chodziło o część Azji leżącą na wschód od Indii, sięgającą niezliczone wyspy Pacyfiku15.

Jak o tych wydarzeniach piszą pozostali autorzy? Domosławski przedstawia moment lądowania w Indiach następująco:
W New Delhi: mały, ciemny budynek lotniska. Noc – i on sam w indyjskich ciemnościach. Rozgląda się, jest kompletnie zagubiony, nie wie, dokąd ma jechać ani kogo
prosić o pomoc. Nieprzygotowany do podróży, nie umie zagadać po angielsku, nie ma
w notesie nazwisk ani adresów. Rozpacz! Romantycznie brzmi tak spisana opowieść
w Podróżach z Herodotem.
W istocie Kapuściński stoi sam na lotnisku tylko przez chwilę. Wyjeżdża po niego
samochodem korespondent Polskiej Agencji Prasowej Ryszard Frelek16.

Niejako pomiędzy tymi sprzecznymi stanowiskami staje Ikonowicz, wyjaśniając:
[Ryszard Frelek] Był w tym czasie ambasadorem w Indiach. Naczelna redaktor „Sztandaru Młodych” poprosiła go, aby wyjechał po Kapuścińskiego na lotnisko w Delhi. Ryśkowi, dla którego była to pierwsza wielka podróż zagraniczna, nawet nie przyszło do głowy,
że mógłby po niego wyjechać sam ambasador. Szczupły, smagły, ubrany w spodnie i koszulkę, Rysiek nie wyróżniał się w tłumie na lotnisku i Frelek wrócił bez Kapuścińskiego.
Ten dotarł do ambasady po wielu godzinach, aby dowiedzieć się o jakiś tani hotel17.

Niezależnie od prawdy historycznej, w tym ukryciu bądź odsłonięciu postaci Frelka nie chodzi o obnażanie kłamstw czy przemilczeń Kapuścińskiego – potraktować
ten zabieg reportera należy raczej w kategorii licentia poetica. W przeciwieństwie do
faktograficznej publikacji Domosławskiego, której założeniem jest jak największa
dokładność i obiektywność, Podróże z Herodotem w zamyśle autora nie są oschłym
przewodnikiem turystycznym czy sprawozdaniem ze zwiedzania: ich istotą jest pokazanie spotkania z innością, odmienną kulturą, silnej potrzeby jej dogłębnego poznania i poszukiwania sposobu na to; mówią także o narodzinach reporterskiej pasji
i miłości do podróży. Dlatego właśnie to pierwsze wrażenie oraz samodzielna podróż
po Indiach stały się dla niego kluczowe. Obecność innego Polaka niewątpliwie pomogła Kapuścińskiemu: Frelek oprowadzał go po Delhi, zapewne wyjaśnił najbardziej rzucające się w oczy różnice kulturowe, to jednak nie przybliżyło reportażysty
do celu wyjazdu, nie było tym, o co mu chodziło. „Dwa turystyczno-krajoznawcze
15
16
17

Ibidem, s. 74.
A. Domosławski, Kapuściński non-fiction, Warszawa 2010, ss. 135‒136.
M. Ikonowicz, Hombre Kapuściński, Warszawa 2011, s. 58.
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tygodnie”18 nie miały dużego znaczenia wobec wagi tego, czego jeszcze nie rozumiał,
istoty tego spotkania, wobec poznania kultury w całej jej złożoności i wbrew jej oporowi. Szczególnie istotny jest tu fakt, że była to jego pierwsza zagraniczna podróż,
„akt przekroczenia granicy”19 był dla niego symboliczny, „niemal mistyczny i transcendentalny”20, jak ujmuje to w Podróżach... Wiązało się to nie tylko z bagażem emocjonalnym, ale także z nieposiadaniem żadnego instrumentarium, nawet w postaci
znajomości języka angielskiego – tego braku reportażysta doświadczał najboleśniej.
Dlatego też Dorota Kozicka zarówno ten wyjazd, jak i kolejny, wizytę w Chinach,
nazywa podróżami inicjacyjnymi21.
Do opisu wydarzeń z powrotu z Chin Domosławski znów z faktograficzną precyzją dodaje kilka szczegółów, w tym rozważania na temat dylematów związanych
z publikacją reportaży po tamtej podróży, o których Kapuściński nie wspomina. Nie
odchodzi jednak od kluczowego tematu: niewiele miejsca poświęca Polskiej Agencji
Prasowej jako takiej – jej strukturom, systemowi pracy; skupia się na swoim bohaterze i jego obowiązkach oraz zadaniach.
Ikonowicz natomiast temat odejścia Kapuścińskiego ze Sztandaru zamyka
w dwóch zdaniach:
Ze „Sztandaru Młodych” odszedł z całą dużą grupą najlepszych dziennikarzy. Wydział
Prasy KC PZPR zastosował wobec niego sankcje w postaci rocznego zakazu publikacji
pod własnym nazwiskiem22.

Bardzo dużo pisze za to początkach ich wspólnej pracy w PAP, a przy tym o samej agencji – wymienia wspólnych znajomych i współpracowników, pokazuje życie Agencji od wewnątrz, przytacza anegdoty. Szczególnie zwraca uwagę historia
pierwszej wizyty Kapuścińskiego w budynku PAP – zachwyt i ogromne wrażenie,
jakie na nim zrobiła sala dalekopisów, „bijące serce Agencji”23, jak chce Ikonowicz,
miejsce, przez które przepływały nieprawdopodobne ilości informacji, zwłaszcza jak
na ówczesne polskie realia. To spotkanie Ikonowicz podsumowuje zdaniem: „Tak
prawdopodobnie doszło do zarażenia przyszłego wielkiego reportera i pisarza bakcylem agencyjnym”24. Niewykluczone, że tak właśnie było. Domosławski o tym nie
wspomina, sam Kapuściński też o tym nie pisał. Nie znaczy to jednak, że nie było
to dla niego istotne; raczej ponownie uznałabym to za wątek poboczny dla głównej
18
19
20
21
22

23
24

A. Domosławski, op. cit., s. 136.
R. Kapuściński, op. cit., s. 14.
Ibidem.
Por. D. Kozicka, op. cit.
M. Ikonowicz, op. cit., s. 68. Jednak ogólnie o sytuacji społeczno-politycznej prasy i uwikłaniu
ówczesnego dziennikarstwa w politykę pisze znacznie więcej, w tym także opisuje problemy „Sztandaru Młodych” z perspektywy osoby postronnej, przybliżając tym samym realia, w jakich razem
z Kapuścińskim rozpoczynali karierę dziennikarską.
Ibidem, s. 5.
Ibidem, s. 8.
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myśli Podróży z Herodotem i pominiętą, mało istotną, być może nieznaną, anegdotę
w z założenia obiektywnej historii prezentowanej przez Domosławskiego.
Te dysproporcje to efekt świadomych zabiegów autorów – tak naturalnych, że
łatwo o nich zapomnieć. Selekcja materiału jest niezbędna, nie do uniknięcia jest na
tym etapie także subiektywność. Jako kryterium służy zazwyczaj cel danej publikacji.
Stąd u Domosławskiego możliwie sprawiedliwe historycznie proporcje: przytaczane
są fakty biograficznie istotne, bez względu na ich zabarwienie emocjonalne. Z tego
samego powodu Ikonowicz umieścił anegdotę o sali dalekopisów – jak już wspominałam, ukazuje on Ryszarda Kapuścińskiego jako swojego przyjaciela, opowiada
o ich wspólnym środowisku – Polskiej Agencji Prasowej – dzięki której ta znajomość
umocniła się (poznali się wcześniej, na studiach, także nieraz wspominanych, choć
nie tak obszernie). Nie ma za to potrzeby ani kompetencji, by rozprawiać o jego
wcześniejszych losach, chociaż zapewne znał je z opowieści. Kapuścińskiego dotyczą
jednak wszystkie te wątki jednakowo – jakie jest więc przyjęte przez niego kryterium
wyboru? W Podróżach z Herodotem reportażysta stara się ukazać swoją drogę życiową
z perspektywy emocjonalnej, dla której to, jaka redakcja go zatrudnia, było kwestią
drugorzędną – dużo istotniejszą rolę pełniły wyjazdy i spotkania z odmiennością,
próby dotarcia do jej sedna i zrozumienia innej perspektywy25. Kapuściński opowiada tu o swoim samorozwoju, drodze do reporterskiej dojrzałości i rozkwicie pasji26,
stąd formalny rozwój kariery, mimo wszystko niezbędny dla spójności opowieści,
potraktowany jest pobocznie.

• • •
Te trzy przykłady przez różne założenia i perspektywy ukazują różne portrety tej
samej osoby. W zależności od doboru opisywanych zdarzeń czy też sposobu ich
opisu podkreślane są inne cechy bohatera. W ten sposób w Podróżach z Herodotem
ukazuje się postać podróżnika, łaknącego poznawania innych ludzi, miejsc i kultur,
otwartego, którego poznawanie świata pobudza do głębszych refleksji filozoficznych. Kozicka przez pryzmat tej publikacji określa go „reporterem, antropologiem,
etnografem, historykiem”27. Taki obraz Kapuściński sam stworzył – takim siebie
widział i tak chciał być postrzegany przez czytelnika28. Pokazał świat ze swojej perspektywy: swoje wyobrażenia, ideały, poglądy. Ikonowicz ten wizerunek uzupełnia
obrazem dobrego przyjaciela, człowieka szczerego, autentycznego, oddanego sprawie – to te cechy w jego tekście zdają się dominować. U Domosławskiego z kolei
reporter zdaje się najbardziej uwikłany w życie społeczne i politykę. Wynika to ze
25
26

27
28

Rozumienie wielokulturowości przez Kapuścińskiego i jego wizję dialogu międzykulturowego dokładnie analizuje Hejmej – por. A. Hejmej, op. cit., ss. 243–257.
W tym procesie pomocny był mu Herodot, który był dla niego na początku mentorem i wsparciem, a z czasem stał się przyjacielem w drodze. Więcej o tej relacji, a także o utożsamianiu się
z Grekiem pisze Kozicka – por. D. Kozicka, op. cit.
Ibidem.
Co potwierdza podobna kreacja w Autoportrecie reportera – por. R. Kapuściński, Autoportret reportera, Kraków 2003.
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specyfiki pozycji, której głównym celem – w kontraście do poprzednich dwóch
– było opowiedzenie historii konkretnego człowieka możliwie obiektywnie, z dystansem, umieszczenie go w złożonym kontekście historyczno-społecznym, w jakim
znajdował się nie tylko profesjonalnie.
Dobór strategii autorskich dopasowany jest do założeń formalnych oraz pożądanego efektu – tego, jak książka i jej główny bohater mają zostać odebrani przez
czytelników. Nawet w przypadku formy faktograficznej tekst nigdy nie jest wolny
od mechanizmu kreacji. Jest to proces t w o r z e n i a – nawet jeśli w oparciu o realne
miejsca, zdarzenia i ludzi – świata i bohaterów. Gdy dodać do tego tożsamość bohatera i autora, tekst staje się autobiograficzny, a konstruowanie postaci zmienia się
w autokreację. Przedstawienie konkretnego wizerunku jest spójne z pomysłem lub
wyobrażeniem piszącego, a ten zawsze jest nieobiektywny – zwłaszcza w przypadku prezentowania własnej osoby. W tym kontekście forma autobiograficzna z jednej
strony daje czytelnikowi najlepszą szansę na możliwie bliskie obcowanie z autorem,
poznanie jego niezapośredniczonego spojrzenia na siebie, świat i opisywane zdarzenia, z drugiej jednak niesie ze sobą ryzyko manipulacji – pozwala piszącemu na zafałszowanie własnego obrazu, stronnicze przedstawienie sytuacji, wybielenie się bądź
wytłumaczenie, ogólnie rzecz ujmując: na zabiegi rozmywające rzeczywistość. Nikt
lepiej niż on sam nie może o sobie opowiedzieć, a jednocześnie to jemu najbardziej
zależy, by był w odpowiedni sposób postrzegany. Nawet przy wierze w czyste, szczere
intencje autorskie, pozbawione planów i założeń dotyczących kreacji swojego literackiego wizerunku (bądź zakładające wierność prawdzie), sam brak dystansu spowodowany przez jedność opisywanego i opisującego powoduje, że zawsze ograniczona
perspektywa – nie ma bowiem w przypadku opisu rzeczywistości narratora prawdziwie wszechwiedzącego – jest dodatkowo zakrzywiona.
Gdy mowa o tworzeniu literatury, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie
co jest ważniejsze w sytuacji konfliktu i konieczności wyboru między dziennikarską
rzetelnością oraz zgodnością z suchymi faktami a konwencją literacką i przekazaniem
swego rodzaju prawdy emocjonalnej. Zauważa tę prawidłowość Georges Gusdorf,
który staje po stronie walorów artystycznych, pisząc o autobiografii:
Czy to fikcja, czy oszustwo, wartość artystyczna pozostaje rzeczywista; niezależnie od
zafałszowania trasy i chronologii potwierdza się pewna prawda, prawda człowieka, obraz siebie i świata, marzenia człowieka genialnego, który realizuje się w nierealnym, aby
oczarować siebie i swoich czytelników29.

Lokuje on autobiografię poza dychotomią prawdy i fałszu, wynosząc Lejeunowski
pakt autobiograficzny na wyższy, bardziej abstrakcyjny poziom. Przyjęcie założeń
Gusdorfa umożliwia pełnoprawne włączenie eseju w trójkąt autobiograficzny. Wciąż
jednak mówi on o „prawdzie człowieka” – podporządkowaniu istoty faktów istocie
jednostki, ocenie znaczenia wydarzeń przez pryzmat wpływu na osobę.
29

G. Gusdorf, Warunki i ograniczenia autobiografii [w:] Autobiografia, red. M. Czermińska, Gdańsk
2009, s. 39.
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Z powodu typowo ludzkich ograniczeń absolutna obiektywność nigdy nie jest
możliwa – dlatego też każda opowieść tworzy własną, alternatywną historię. Kapuściński kreuje siebie w swoich tekstach – nie wyklucza to jednak szczerości proponowanego portretu. Jest to zgodne z wyrażonym przez Kapuścińskiego założeniem,
wykorzystanym jako motto artykułu – obiektywna prawda o historii ani o człowieku nie istnieje. Są tylko jej nieskończone wersje, a autobiografia przedstawia jedną
z nich. W tym sensie każdy – na przykład poprzez autobiografię – tworzy własny,
alternatywny wobec rzeczywistości świat.
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Summary
Non-fiction literature as an alternative reality? The example of biography
of Ryszard Kapuściński
Each literary work has its own depicted world – more or less similar to our reality.
Even non-fiction literature, which aim is to reflect the reality, is not entirely free from
subjectivity of the author, who may underline or hide his or her presence in the text
(i.e. by giving an opinion, choosing emotional vocabulary, describing events partially
– or the oposite). The problem seems much more interesting, when one looks at it
in autobiographies and observes the process of autocreation. The aim of the article
is to show how perspective and guidelines change literary piece and create another
reality, by analysing two events from Ryszard Kapuściński’s life as adduced by Artur
Domosławski, Mirosław Ikonowicz and the main character himself.

Agnieszka Polachowska
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Światy alternatywne, światy możliwe –
potencjał światotwórczy fanfiction
w ujęciu teorii Umberto Eco

Niezależnie od licznych teorii naukowych uzasadniających możliwość istnienia światów alternatywnych, ich byt doświadczalny jest obecnie głównie jako wytwór ludzkiej
umysłowości. Stąd też spekulacje dotyczące ich specyfiki nieuchronnie połączyły się
z kreacyjnym wymiarem myśli ludzkiej. Wyobrażeniowy status światów alternatywnych osadził je w sposób nieunikniony w literackości, a co za tym idzie: wykreował
literacki termin świata alternatywnego jako pewnej odmiany świata przedstawionego. U samego źródła koncepcji świata alternatywnego leży teza o istnieniu świata
podstawowego, głównego uniwersum, wedle praw którego określa się odrębność
innych światów. Odrębność ta zdaje się być swoistą miarą zarówno zaangażowania
intelektualnego czy emocjonalnego autora, jak i kreatywności modyfikującej znane
reguły i prawa. Charakter alternatywnego uniwersum zakłada istnienie sieci zależności ze światem głównym, gdyż tylko przez relacyjność utwierdza się status odmienności, widocznej dzięki podłożu podobieństwa. Stąd też tworzenie alternatywnego
świata musi bazować na fascynacji, która jest zaczątkiem zmiany, a zarazem osadza
ją w kontekście i uzasadnia – fascynacji fanowskiej. Naturalną konsekwencją takiego
rozpoznania jest próba wspólnego odczytania światów alternatywnych i fanfiction1.
Twórczość fanów jest aktywnością zakorzenioną w doświadczeniu społecznym,
jakie stanowi fandom, czyli grupa fanów połączonych wspólnym przywiązaniem do
konkretnego zjawiska lub tekstu kultury (lub zespołu tekstów spełniających te same
kryteria tematyczne bądź gatunkowe), posiadająca swoją hierarchię wewnętrzną, sys1

W dalszym toku artykułu stosowane będą zamiennie terminy „fanfiction” oraz „fanfik”. Jakkolwiek
zarówno w literaturze przedmiotu, jak i we wspólnotach fandomowych stosowane są inne formy
(„fanfikt”, „fan fiction”, „fikcje fanowskie”), zdecydowałam się na zastosowanie nomenklatury najczęściej stosowanej na forum Mirriel i w moim pojęciu podkreślającej to nie do końca odkryte
terytorium przez na poły zasymilowaną formę.
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tem wartości, język oraz sposoby uczestnictwa w kulturze2. Wspólnoty te powstają wokół bardzo różnorodnych fenomenów, „w oparciu o filmy, seriale telewizyjne,
kreskówki, komiksy, a także – o życiorysy popularnych i powszechnie znanych realnie
istniejących postaci”3. Stwierdzić jednakże należy, jak słusznie zauważa Barbara Kulesza-Gulczyńska, iż jest to zawsze „utekstowiony element rzeczywistości”4. Na jego podstawie formują się równie wielorakie przejawy twórczości fanów: ilustracje, komiksy,
rysunki (tak zwane fanarty), filmy, przedstawienia (popularne A Very Potter Musical).
Jakkolwiek intrygujące może być badanie zależności pomiędzy różnymi formami w jakich przejawiają się obiekty fanowskiego zainteresowania oraz efekty tegoż,
wymagałoby ono zaawansowanych badań interdyscyplinarnych, leżących poza sferą
możliwości pojedynczego artykułu. Z pewnością jednak badania takowe zyskałyby,
mogąc oprzeć się na analizie poszczególnych płaszczyzn, czego podjąć się próbuje
niniejszy tekst poprzez studiowanie utworów prozatorskich powstających we wspólnotach zebranych wokół tekstów literackich, nazywanych „tekstami źródłowymi”,
„tekstami kanonicznymi” lub „kanonem”5.
Czytelnicy-autorzy bazują na wypracowanych przez społeczność, w której uczestniczą, praktykach interpretacyjnych, wpływających na sposób ukształtowania nowego
tekstu. Eksploracja tekstu bazowego dokonuje się w oparciu o zasady wspólnotowe
– istotną kategorią jest kanoniczność, oznaczająca zgodność z pierwowzorem. Nie jest
to pojęcie ściśle określone, lecz raczej tworzone przez odbiorców. Właściwie wprowadzone zmiany w charakterach bohaterów czy strukturze świata mogą poszerzyć granice
fanonu6, lecz zbyt daleka ingerencja zostanie uznana za błąd autora i zerwanie umowy
z czytelnikiem, zbliżonej do tej, która wpisana jest w literaturę niefikcjonalną.
Twórcze działania autorów fanfików podzielić można według Henry’ego Jenkinsa na dziesięć kategorii: rekontekstualizacja (dodatkowe wyjaśnienie zdarzeń świata
przedstawionego), poszerzanie ram czasowych, ponowne skupienie uwagi (skoncentrowanie się na postaciach drugoplanowych), zrównanie moralne (odwrócenie
porządku moralnego danej narracji), zmiana gatunku, połączenie (w praktyce fanfiction jest to tak zwany crossover), przeniesienie (przemieszczenie bohaterów w inne
realia i nadanie im nowych tożsamości), personalizacja (wprowadzenie przez autora
samego siebie jako bohatera tekstu), intensyfikacja emocjonalna (hurt-comfort stories), erotyzacja7. Dany tekst fanowski może łączyć użycie kilku z tych metod, nie stanowią więc one podstawy kategoryzacji. W społecznościach fanowskich narodziły się
2
3

4
5
6
7

Por. A. Rogozińska, Fanfiction jako tekst i jako praktyka. Twórczość fanek Harry'ego Pottera w Internecie, praca magisterska niepublikowana, s. 16.
B. Kulesza-Gulczyńska, Znaczenie Internetu w rozwoju fan fiction, czyli twórczość fanowska i nowe media
[w:] Media - kultura popularna - polityka. Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska, red. J. Bierówka,
K. Pokorna-Ignatowicz, Kraków 2014, s. 174.
Ibidem, s. 174. Zaznaczam tutaj, iż pojęcie „utekstowienia” rozumiem jako nawiązanie do tekstu kultury.
Również podstawowa terminologia dotycząca fanfiction (definicje „kanonu”, „fandomu” itd.) ma swoje
źródło w kreatywności fanów, aczkolwiek przejęta i doprecyzowana została w literaturze przedmiotowej.
Fanon – świat stworzony przez fanów na podstawie tekstu źródłowego. Por. A. Rogozińska, op. cit., s. 17.
J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003, s. 121.
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także specyficzne podgatunki, obejmujące wszystkie fandomy (jak mpreg czy angst8)
czy też przejawiające się jedynie w konkretnej wspólnocie (najczęściej rozróżniające
relacje między bohaterami, na przykład Severitus9). Istnieje lista akronimów, pochodzących od anglojęzycznych oznaczeń, które mają za zadanie ułatwić czytelnikowi
rozeznanie się wśród natłoku tekstów10. Na użytek tego opracowania wystarczający
będzie podział fanfiction na alternatywne i apokryficzne11. Podział ten ma charakter
typizacji, a nie kwalifikacji w logicznym rozumieniu tego terminu, co oznacza, że nie
jest on rozłączny i wyczerpujący.
W nurt fanfików alternatywnych wpisują się zaś wszystkie teksty w jakiś sposób
naruszające kanon. Oznacza to zarówno modyfikacje kanonicznej fabuły, jak i zmiany dokonywane w budowie postaci. Interesujące rezultaty przynosi wprowadzenie
protagonisty w nową sytuację fabularną, swego rodzaju eksperyment na charakterze.
Fanfiki apokryficzne pełnią funkcję uzupełniającą wobec kanonu, drążąc poboczne
wątki i pogłębiając charakterystykę postaci. Tutaj przypisać można także te teksty,
których akcja rozgrywa się przed głównymi wydarzeniami lub po nich. Czasami narracja zostaje poprowadzona z punktu widzenia poszczególnych bohaterów lub nowo
wprowadzonej postaci. Powstały utwór wpasowuje się w strukturę swego źródła, jednocześnie przetwarzając je na hermeneutyczną modłę – nowy fragment układanki
zmienia ogląd całości. Sama struktura świata nie ulega tutaj zmianie, czytelnik-autor
nadal pozostaje w kanonicznej rzeczywistości.
Interesujące może być spojrzenie na fanfiction przez pryzmat teorii światów
możliwych, przedstawionej przez Umberto Eco w książce Lector in fabula12. Koncepcja ta zakłada, iż świat możliwy
może być ujmowany również jako przebieg wydarzeń. Ponieważ ów przebieg wydarzeń aktualnie nie zachodzi, ale jest właśnie możliwy, musi on zależeć od postaw propozycjonalnych
kogoś, kto go potwierdza, wierzy weń, marzy o nim, pragnie go, przewiduje i tak dalej13.

Teoria Eco wyrasta z tradycji namysłu nad relacjami pomiędzy znakami tekstów oraz
pomiędzy tekstem a czytelnikiem. Koncept ten, jakkolwiek nie nowy, okazuje się
niezwykle użyteczny w zetknięciu z nowym zjawiskiem literackim, dając możliwość
zweryfikowania potencjału tekstów fanowskich. Semiotyczna geneza tej teorii dodat8
9
10
11

12
13

Mpreg porusza tematykę męskiej ciąży, natomiast angst to opowiadanie skupiające na negatywnych
emocjach i bólu egzystencjalnym.
Fanfiction osadzone w świecie septologii J. K. Rowling, w którym Severus Snape staje się mentorem
czy też figurą ojcowską dla Harry'ego Pottera.
Z przykładową listą można zapoznać się na stronie fanfiction.net [on-line:] https://www.fanfiction.
net/topic/117927/77037518/Fanfiction-Slang [23.11.2014].
Termin „apokryficzne” jest stosowany przeze mnie w odniesieniu do potocznego rozumienia apokryfu
jako utworu bazującego na tekście kanonicznym i wypełniającego puste miejsca w fabule. Odwołania
do definicji biblijnej i ogólnej (wg rozróżnienia M. Starowieyskiego) wydają mi się nietrafione, choć
swoisty kult, jakim otaczane jest dzieło kanoniczne, kieruje nas w stronę właśnie tego pojęcia.
U. Eco, Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych, tłum. P. Salwa, Warszawa 1994.
Ibidem, s. 188.
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kowo uprawomacnia poddanie analizie tekstów tak wielopłaszczyznowo wpisanych
w system znakowych odwołań.
Eco wskazuje cztery rodzaje światów możliwych, które powstają w procesie odbioru14. Nomenklatura zastosowana przez badacza zaczerpnięta została po części
z dyskursu nauk ścisłych oraz logiki i wyróżnia się w toku tekstu humanistycznego.
Dla ułatwienia podążania za myślą Eco przyjęta tu została autorska terminologia,
która jednakowoż ma charakter jedynie użytkowy. Pierwszy rodzaj światów możliwych, tak zwany WN, to światy ukonstytuowane twierdzeniami autora danej fabuły,
stąd też nazwać je możemy światami autorskimi. Czytając, odbiorca odnosi takowe
światy do swojej indywidualnej encyklopedii15. Do drugiego rodzaju, WNc, należą
„światy postaw propozycjonalnych postaci”16, czyli przewidywania, jakie wobec swojej rzeczywistości żywią bohaterowie fabuły (dalej nazywane będą światami postaci).
Wszelkie formułowane przez odbiorcę oczekiwania i przewidywania co do rozwoju
fabuły grupują się w trzeci rodzaj światów możliwych, WR, które fabuła kształtuje
(światy oczekiwań). W czwartym rodzaju światów możliwych (WRc) gromadzą się natomiast konstrukcje, jakie wytwarza odbiorca odnośnie do drugiego rodzaju światów,
a których światem odniesienia jest fabuła w połączeniu z jej czytelniczą interpretacją
(światy przypuszczeń).
Świat możliwy powstaje w relacji ze światem aktualnym; Eco w swojej koncepcji
wyróżnia trzy jego rodzaje. Pierwszy to tak zwany świat odniesienia. Drugi rodzaj to
świat WN, wywiedziony ze stwierdzeń zawartych w utworze (świat utworu). W trzecim rodzaju mieszczą się światy WRcc..., złożone z ujętych w fabule przypuszczeń postaci co do światów propozycjonalnych innych postaci (światy relacji). Odbiorca czyni dany świat aktualnym, gdy podejmuje próbę rozważenia istnienia innego świata,
zależnego od świata aktualnego. Czytelnik porusza się wtedy pomiędzy światami,
między odbiorem a własną kreacją. Czytając tekst, na każdym etapie zapoznawania się z nim aktualizuje swój obraz świata przedstawionego. Jednocześnie podczas
tego procesu czytelnik wytwarza potencjalne konstrukcje świata, nakładając swoją
encyklopedię, czyli siatkę pojęć, którą się posługuje, na daną fabułę. Odwołując się
do swoich wyobrażeń i wiedzy, przewiduje dalszy rozwój wydarzeń oraz postaci. Te
antycypacje niekoniecznie znajdują potwierdzenie w tekście – czytelnik modyfikuje
utworzony konstrukt.
Emocjonalny stosunek, jaki łączy fana z ukochanym dziełem, modyfikuje trochę praktykę analizatorską ujętą przez Umberto Eco. Fan przywiązuje się do świata
przedstawionego na każdym etapie jego poznawania, także podczas tworzenia światów oczekiwań. Wraz z zagłębianiem się odbiorcy w lekturę ten świat się aktualizuje
i zmienia według zamierzeń autora. Nawet jeśli ta aktualizacja nie pokrywa się ze
światem możliwym stworzonym przez czytelnika, nie oznacza to, że ten zrezygnuje
ze swojej wizji. Czytelnik-autor idzie krok dalej w jej ukonkretnianiu – werbalizuje
swój ulubiony świat przedstawiony, świat oczekiwań, we własnym tekście literackim.
14
15
16

Ibidem, ss. 227‒229.
Indywidualną encyklopedią nazywam tu siatkę pojęć, którą posługuje się dany podmiot.
Ibidem, s. 228.
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Takim tekstem jest podwójne drabble Gdyby autorstwa Ham Stee, użytkowniczki
forum Mirriel17. Źródłem dla tego fanfiction jest Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza, a ściślej rzecz biorąc: jego główny wątek miłosny. Jak wiadomo, skupiał się
on wokół trzech postaci – polskiego porucznika Jana Skrzetuskiego, kozackiego podpułkownika Jurko Bohuna i kniaziówny Heleny Kurcewiczówny, w której zakochani
są obaj mężczyźni. Helena odwzajemnia uczucie Skrzetuskiego, co sprawia, że Bohun
zwraca się przeciw Polakom. W rozmowie z Zagłobą wykrzykuje:
Żeby mnie tę dziewkę dali, ja by był wasz lacki brat, wasz druh, wasza szabla, dusza
wasza zaklataja, wasz pies. I wziął by swoich semenów, innych z Ukrainy skrzyknął, taj
na Chmiela i na rodzonych braci zaporoskich ruszył i kopytami rozniósł. A chciałby za
to nagrody? – nie! Ot, wziąłby dziewczynę i za Dniepr ruszył na boży step, na dzikie
ługi, na ciche wody – i mnie by było dosyć18.

Tym też cytatem jako mottem opatrzony jest fanfik. Podobne nawiązania znajdują się w stylizacji tekstu i słowach Bohuna („Tyś jedyna na świecie, ty, zazula” i „Tyś
dla mnie jak obraz w cerkwi” stanowią wyraźną parafrazę zdań wypowiedzianych
przez tę postać w tekście źródłowym – „Gdzie ty, zazula? gdzie ty, jedyna?”19 i „[...]
póty ty dla mnie jak obraz w cerkwi”20).
Autorka tworzy świat oczekiwań, w którym porwana przez Bohuna Helena obdarza go uczuciem i pozostaje z nim na stepie. Do wytworzenia się takiego świata
możliwego przyczynia się struktura postaci w świecie autorskim Ogniem i mieczem,
na poziomie nie tyle jego czynności aktantowej, ile opisu dyskursywnego. Podpułkownik nie jest jedynie okrutnym Kozakiem, ale też czułym, pięknym mężczyzną:
trzej towarzysze pilnie śledzili zmiany w tej ruchliwej twarzy, która nagle oblała się
takim smutkiem tkliwym, jakby na niej nigdy gniew ani wściekłość, ani żadne srogie
uczucia nie grały i jakby ten człowiek tylko do kochania i tęsknoty był stworzony21,
wysmukły, czarnobrewy, przepyszny, najpiękniejszy ze wszystkich mołojców Ukrainy22.

Stąd dla odbiorcy może on stanowić pełnowartościowego rywala o serce dziewczyny,
podczas gdy w przestrzeni świata postaci, czyli w myślach Heleny, Jurko jest na straconej pozycji. W fanfiku watażka czci ją, jak obiecywał, ale najczęściej goni po stepie,
wiodąc takie życie, jakie prowadził przedtem. Nadal poszukuje walki i emocji związanych z zabijaniem. Pozostawia za sobą tylko trupy i padlinożerne ptactwo, które jest
jedynym świadkiem jego czynów („A gdzie bywał i skąd wracał, wiedziały tylko orły,
17
18
19
20
21
22

Ham Stee, Gdyby, [on-line:] http://forum.mirriel.net/viewtopic.php?f=15&t=10567 [28.12.2014].
H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, Kraków 2007, s. 158.
Ibidem, s. 278.
Ibidem, t. 2, s. 303.
Ibidem, t. 2, s. 378.
Ibidem, t. 2, s. 302.
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jastrzębie i kruki”23). Zjawia się przy Helenie co jakiś czas, jedynie na chwilę; wreszcie
nie powraca ze swej wyprawy. Ostatnie zdanie mówi, że opuścił na zawsze żonę, gdyż
to kozacka sława była tym, co ukochał najbardziej.
Fanfiction jako ukonkretniony świat możliwy opiera się na świecie odniesienia,
jakim jest fabuła Ogniem i mieczem. Aby móc mówić o jego statusie, musimy dostrzec powiązania pomiędzy obiema rzeczywistościami. W teorii Eco ważne jest rozpoznanie występujących w światach indywiduów nadliczbowych, czyli postaci, które
nie mają odpowiednika w rzeczywistości, i istniejących między nimi relacji. Chodzi
tutaj o tak zwane relacje S-konieczne, czyli te zawierające własności strukturalnie
konieczne. Dla tekstu Gdyby możemy przyjąć, że Bohun, oznaczony jako x, pozostaje
z Heleną, oznaczoną jako y, w stosunku R – relacji miłości. Stosunek ten z natury
swej niesymetryczny, tak też działa w obu światach. W świecie utworu relacja ta
przedstawia się jako xRy → ~ (yRx), natomiast w świecie oczekiwań można ją przedstawić jako xRy → yRx24. Choć wspomniane relacje pozwalają nam odnaleźć wspólne punkty postaci, to różnice negują izomorficzność światów, co oznacza, że świat
oczekiwań czytelnika-autora okazał się alternatywny wobec świata fabuły.
Istotne pozostaje uczucie żywione przez Bohuna. Podobnie ważną własnością jest
jego dzikość, pragnienie sławy i wolności. Jednocześnie w świecie autorskim ustanowiono asymetryczność wzmiankowanej relacji. Helena, nie kochając Bohuna, odrzuca go. Autorka opowiadania, jak wiele wielbicielek przywiązana do tej postaci,
tworzy świat, w którym ta własność zostaje zmieniona. Jednakże nie zmienia cech
koniecznych mężczyzny jako działającego aktanta25. Bohun postępuje według wzoru
zapisanego w świecie autorskim także w nowej sytuacji fabularnej. Na swój sposób
rozwija to postrzeganie postaci, odpowiadając na pytanie o niebyłą historię26 świata przedstawionego Ogniem i mieczem. Kwestia, która zastanawiała zapewne wiele
czytelniczek, zostaje rozwiązana w pewien sposób, pokazując, na ile miłość Heleny
mogła odmienić historię życia Bohuna.
Teoria światów możliwych może być pomocna także w analizie fanfików apokryficznych. Dobrym przykładem może być krótkie opowiadanie Helena Semele, również
pochodzące z forum Mirriel27. Tekstem kanonicznym dla niego jest również Ogniem
i mieczem Henryka Sienkiewicza. Fabuła świata autorskiego pokrywa się z fabułą świata oczekiwań. Kniaziówna, porwana przez Bohuna, znajduje się w Czortowym Jarze,
pod strażą Horpyny i Czeremisa. Sienkiewicz dość pobieżnie zarysowuje stan psychiczny bohaterki. Na tym etapie rozwoju fabuły zapoznajemy się z dwoma światami
23
24
25

26
27

Ham Stee, op. cit.
Metodę oznaczania stosunków przyjmuję za Z. Ziembińskim – por. idem, Logika praktyczna, Warszawa 1998.
Aktant – w gramatyce narracyjnej Algirdasa J. Greimasa abstrakcyjny wzór działającej postaci; rola,
funkcja, jaką dana postać pełni w narracji; por. aktant [w:] Słownik terminów literackich, red, J. Sławiński et al., Wrocław 1988.
Pojęcia tego używam w znaczeniu nadanym mu przez Aleksandra Demandta w książce Historia
niebyła. Co by było gdyby, Warszawa 1999.
Semele, Helena [on-line:] http://forum.mirriel.net/viewtopic.php?f=15&t=4850 [28.12.2014].
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możliwymi drugiego rodzaju. Światy oczekiwań tworzą obawy Heleny, iż nie zostanie
uratowana, a Bohun zhańbi ją i udręczy (świat 1a) albo zginie w stepie i pozostawi ją
na łasce mieszkańców Czortowego Jaru (świat 1b). Natomiast drugi świat oczekiwań
budują nadzieje Kurcewiczówny na ratunek z rąk polskiego porucznika.
Funkcją światów oczekiwań nie jest wspieranie struktur fabularnych tekstu, czyli
wpływanie na rozwój fabuły. Ich konstrukcja pozwala natomiast lepiej zapoznać się
z zasadami i wyglądem świata przedstawionego oraz charakterem zamieszkujących
go postaci. Rozwinięta zostaje płaszczyzna dyskursywna, która rozwija świat fabuły
o nowe odniesienia. Jednocześnie wspomaga ona rozwój światów możliwych czytelnika. Jak ujmuje to Eco:
tekst na poziomie dyskursywnym zachęca czytelnika do takiego nastawienia, by dokonywał on fałszywych przewidywań, a potem na poziomie fabuły odrzuca mu je. [...] Ale
tekst jako całość nie jest światem możliwym; stanowi on fragment świata realnego i jest
co najwyżej machiną do wytwarzania światów możliwych: świata fabuły, świata postaci
fabuły i światów przewidywań czytelników28.

Autorka omawianego opowiadania pokusiła się o ubranie w tekst swojego świata
przypuszczeń, czyli własnego przekonania o myślach, oczekiwaniach, obawach bohaterki. Osamotniona, tracąca nadzieję Helena przesiaduje w izbie, wspominając
straszne wydarzenia z Baru:
Potworności widziane w zdobywanej twierdzy nie dawały jej spokoju jeszcze długo po
tym, jak zagoiła się rana od noża. [...] W tym wszystkim był Bohun, Bohun z szablą
w ręce, Bohun z posklejanymi jeszcze dziegciem włosami, Bohun z obłędem w oczach,
Bohun, w którym nie było wówczas nic znajomego29,

podobnie jak ma to miejsce w świecie fabuły Ogniem i mieczem:
W tej chwili straszne sceny wzięcia Baru stanęły nagle przed nią jakby żywe.
Przypomniała sobie wszystko: rzeź tysięcy narodu, szlachty, mieszczan, księży, zakonnic
i dzieci – pomazane krwią twarze czerni, szyje i głowy poobwijane w dymiące jeszcze
trzewia, pijane wrzaski, ów sądny dzień wycinanego w pień miasta – na koniec zjawienie się Bohuna i porwanie. Przypomniała sobie i to, jak w chwili rozpaczy padła na nóż
nadstawiony własną ręką – i zimny pot operlił teraz jej skronie30.

Helena w świecie autorskim modli się o wybawienie i wierzy w swojego wiernego
rycerza. W świecie oczekiwań, tęskniąc za Skrzetuskim, rozważa, czy jest dla niej jakaś
szansa, czy nie została pozostawiona sama sobie w miejscu, gdzie nikt jej nie odnajdzie.
Ukochany mężczyzna staje się w jej myślach abstrakcyjną ideą wolności, miłości, siły.
Świat przypuszczeń to wyobrażenie pojedynku między Skrzetuskim a Bohunem,
walka, którą Kurcewiczówna chciałaby rozstrzygnąć swój los. Semele przyrównuje
28
29
30

U. Eco, op. cit., ss. 253–254.
Semele, op. cit.
H. Sienkiewicz, op. cit., t. 2, s. 301.
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kniaziównę do Heleny trojańskiej, uwikłanej w konflikt między mężczyznami. W tekst
wplata cytaty z wiersza Jacka Kaczmarskiego Helena. Język jest stylizowany na Sienkiewicza, przewijają się parafrazy zdań pochodzących z tekstu źródłowego (o czym
w przedmowie do fanfiktu wspomina autorka31). Tak silne zakorzenienie w tekście
kanonicznym nieuchronnie prowadzi do bardziej ogólnych pytań o intertekstualność
fanfiction jako rodzaju literatury. Jak słusznie zauważa Barbara Kulesza-Gulczyńska:
Tekst kanoniczny jest ontyczną podstawą fanfikcji. [...] Można jednak śmiało stwierdzić, że fan fiction jest jedną z form tekstów, do których istoty należy nawiązanie intertekstualne, będące podstawą konstrukcyjną całego nowego tekstu32.

Jednakże słuszną jest także intuicja poznańskiej badaczki, iż związek ten jest bardziej skomplikowany. Podejmowane próby osadzenia fanfiction w kontekście teorii
dotyczących przenikania się tekstów, wzajemnych zapożyczeń i wpływów pozwalają
sądzić, iż badania nad fanfiction mogą wnieść interesujący kontekst w namysł nad
literaturą nie tylko popularną33.
W świecie przypuszczeń Helena jest świadkiem i przedmiotem (co, wbrew pozorom, jest słowem najwłaściwszym) pojedynku na szable między zakochanymi w niej
mężczyznami. Obaj walczą pochłonięci sobą nawzajem, „kniaziównie zdawało się, że
oto wcielony szał walczy z wcielonym spokojem”34. Kobieta jest jedynie dodatkiem,
katalizatorem fabuły. Kurcewiczówna odkrywa, że nie o nią tak naprawdę walka się
toczy, lecz o samo pragnienie rywalizacji, że jej dobro jest jedynie pretekstem. Obserwuje, jak zaciekła walka, nienawistne starcie ujednolica mężczyzn
W końcu kniaziówna nie wiedziała już, która z migających szabel należy do Kozaka,
a która do husarza, dwie czarne czupryny stały się identyczne, na białych koszulach tak
samo osiadał pył i czerwieniła się krew, wściekłe, ciemne oczy skrzyły się jednako. To
już nie szał i spokój, ale dwie furie walczyły w panieńskiej komnacie35.

Przestaje się liczyć, kto zwycięży i uwiezie ją ze sobą. Żaden z nich nie jest już jej
znajomy, żaden nie jest kochany, ta walka przekształciła dwóch mężczyzn w archetypy ścierających się wojowników.
Własnością S-konieczną Heleny na omawianym etapie fabuły – zarówno w świecie autorskim, jak i w świecie oczekiwań – jest rozmyślanie o przyszłości i modlitwa
w osamotnieniu. Na poziomie światów możliwych, dotyczących fabuły i czytelniczych
31

32
33

34
35

„W tekście wykorzystano fragmenty wiersza Jacka Kaczmarskiego pt. Helena. Próżno by szukać
tego utworu na jakiejkolwiek płycie. Z tego, co wiem, nigdy nie został zaśpiewany. W opowiadaniu
pojawiają się również parafrazy zdań pochodzących z kanonu” – Semele, op. cit.
B. Kulesza-Gulczyńska, op. cit., s. 164.
Por. A. Kobus, Literatura archontyczna. Fanfiction a struktura tekstu popularnego, „Tekstualia” 2014,
nr 2(37); A. Polachowska, Nierówna, niepełna, niekompletna – o lekturze tekstów fanowskich w kontekście teorii nie-czytania Pierre'a Bayarda [w:] Literatura – kultura – lektura, Kraków 2015, w druku.
Semele, op. cit.
Ibidem.
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względem niej oczekiwań, istnieje tu wielopunktowa izomorficzność. Świat przypuszczeń znajduje się na szczególnej pozycji wobec świata postaci, gdyż można uznać go
za przesuniętą dalej w czasie strukturę tego ostatniego, ale nie da się jednoznacznie
tego stwierdzić. Dlatego, przyjmując odrębność świata możliwego powstałego z przypuszczeń czytelnika-autora, stwierdzamy jednocześnie jego niezgodność pod względem dostępności ze światem postaci. Świat możliwy przypuszczeń wytwarzany przez
tekst Semele rozszerza postrzeganie głównej postaci, tego, jak mogła czuć się uwięziona
i wciąż oczekująca ratunku, po raz kolejny pojmana. Tworzy wzbogaconą osobowość,
z którą czytelnikowi łatwiej jest się identyfikować, co z kolei wspomaga odbiór całego
świata przedstawionego oraz wywołuje większe zainteresowanie tekstem źródłowym.
Ciekawa może być refleksja nad istotą świata aktualnego utworu wobec fanfiction
tworzonych w oparciu o część cyklu powieściowego lub jego całość. Przykładem tego
może być seria książek o Harrym Potterze, gdzie w finale piątej części, zatytułowanej
Harry Potter i Zakon Feniksa, jeden z bohaterów, Syriusz Black, ojciec chrzestny protagonisty, zostaje zabity podczas walki. Dla rzeszy fanów decyzja o uśmierceniu tej
bardzo popularnej postaci była ciosem. Wiele powstałych wtenczas fanfików pokazywało alternatywną wersję wydarzeń, w której Syriusz wraca z zaświatów lub przeżywa
pojedynek albo nigdy nie znajduje się w sytuacji doprowadzającej go do śmierci. Jednocześnie istniały wtedy teksty apokryficzne, rozwijające w przyszłość historię zawartą we wcześniejszych tomach, w których Syriusz Black pozostawał żywy. Zbadanie
ich zależności wymagałoby dokładnej analizy relacji światów przedstawionych, która
przerasta możliwości tego opracowania.
Eksperyment polegający na oderwaniu fanfiku od kanonu przeprowadziła Ewa
Białołęcka, polska pisarka fantasy, wydając książkę Róża Selerbergu, w której umieściła wątki z pisanych przez siebie i zamieszczanych na Mirriel fanfików, uprzednio
pozbawiając je odesłań do kanonu. Jest to zbiór luźno powiązanych opowiadań, dość
zabawnie parodiujących stylistykę fantasy. Jednak osobie, która zapoznała się wcześniej z twórczością Toroj (pod takim pseudonimem publikuje pisarka), trudno jest
nie zwracać uwagi na ich uprzednie istnienie w kanonie. Tym bardziej, że bez oparcia
w tekście źródłowym pozbawione one zostają domyślnych treści, które są częścią tego
świata. Mowa tu o tak zwanych własnościach uśpionych, o których tak pisze Eco:
W zwykłych przypadkach własności sememu pozostają własnościami wirtualnymi, tzn.
zostają one zarejestrowane przez encyklopedię czytelnika, który po prostu nastawia się
na aktualizowanie ich, w miarę jak tekst będzie tego od niego wymagał. W ten sposób
z tego, co pozostaje semantycznie zawarte lub implikowane, czytelnik uwypukla tylko
to, co jest mu potrzebne. Czyniąc tak, wzmacnia on pewne własności, pozostałe zaś
t r z y m a w u ś p i e n i u 36.

Przykładowo w omawianych wyżej fanfikach wprowadzona zostaje postać męska,
Bohun. I już w momencie, kiedy czytelnik napotyka pierwszą o nim wzmiankę, następuje odwołanie do indywidualnej encyklopedii. Bohun jest mężczyzną, czyli dorosłą
osobą płci męskiej, istotą ludzką, co implikuje posiadanie przez niego cech charakte36

U. Eco, op. cit., s. 125.
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rystycznych dla swego rodzaju i gatunku. W fanfiction jednak w kreację tę wpisany
jest też zespół cech znany z tekstu kanonicznego: jego wygląd, własności charakteru
i osobowości. Próba przemianowania postaci tak, aby nie łączono jej już z tekstem
źródłowym, oznaczałaby zubożenie tekstu o całe to bogactwo odniesień. Oczywiście
istnieją także fanfiki, które potrafią przyciągnąć czytelników niezapoznanych z kanonem, lecz wymaga to od nich zrekompensowania choć w części własności uśpionych.
Fanfiction wskazuje na pewne utracone aspekty kanonu, niewybrane przez autora, ale nadal istniejące jako potencjalność tekstu. Dostrzega zalążki odrębnych światów możliwych, w których wydarzenia mogły potoczyć się inaczej przy drobnym
przesunięciu w kwestii decyzji bohatera czy jego charakteru. Teksty fanów można nazwać miernikami interpretacyjnymi, wskazującymi nie tylko potencjalne rozwinięcia
tekstu kanonicznego, ale także możliwości interpretacyjne. W teorii Umberto Eco
świat, który pojmujemy, jest pewnym konstruktem, opartym o wiedzę jednostki, jej
zasób pojęć i sposób ich przetwarzania. Z tej podstawy wyrasta świat przedstawiony,
który również jest encyklopedycznym konstruktem. Idąc dalej tym tropem, możemy
stwierdzić, że wszelkie tworzone światy mają podobne punkty odniesienia, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze światem autorskim, czy z ukonkretnionym
w fanfiku światem możliwym oczekiwań. Fanfiction odnosi się do świata będącego
ukształtowanym w świadomości fanów tworem, podobnie jak odwołuje się do tego
rodzaju świata każda inna twórczość. Oczywiście obieg fandomowy rządzi się innymi
regułami i nie jest intencją autorki sugerować całkowitej zbieżności tekstów w jego
obszarze powstałych z utworami dlań kanonicznymi. Warto jednak zwrócić uwagę na
ten aspekt, który specyfikę twórczości czytelników-autorów stawia w innym świetle.
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Summary
Alternative universes, possible worlds - worldmaking potential of the fanfictions
in terms of the Umberto Eco’s theory
The very nature of fanfiction, texts written about the beloved depicted worlds, provokes the discussion of the multiverse. The potentiality of the existence of new worlds
and its execution, a variety of projects and their impact on the interpretation of the
world of the basic universe – the answer to these issues may provide an interesting
starting point for a discussion of certain relations between culture texts. In her paper
the author focuses on the alternative universes created in the fans works, worlds relating to the reality presented in the canonical texts for fandoms. A look at the example
of fanfiction is made through the prism of the theory of possible worlds, presented
by Umberto Eco in Lector in fabula. This method allowed to show the dormant potentialities of the canonical texts and possibilities of interpretation, disclosed by the
literary activities of fandom. Analysis of particular fanfictions is to not only confirm
the usefulness of the theory of Eco, but also to illustrate the research opportunities
hidden in texts undervalued by the mainstream.
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Światy alternatywne czy alternatywnie o świecie?
(Rulfo, Bator, Murakami)

Wstęp
Wydawać by się mogło, że stworzenie świata alternatywnego wiąże się z koniecznością ukonstytuowania nowej przestrzeni egzystencjalnej. Jednak podważanie realizmu ontologicznego może odbywać się także poprzez subtelną reorientację optyki.
W efekcie świat przestaje wydawać się takim, jakim go widzimy. Tak skrótowo można
scharakteryzować realizm magiczny, który jednak jest zjawiskiem bardziej złożonym,
co będę udowodniać w trakcie analizy porównawczej trzech współczesnych powieści: Pedro Páramo Juana Rulfa, Piaskowej Góry Joanny Bator i Bezbarwnego Tsukuru
Tazakiego Harukiego Murakamiego. Utwory podejmują podobne wątki tematyczne
i fabularne, dzięki czemu porównanie staje się nie tylko możliwe, ale przede wszystkim niezwykle ciekawe. Wybrani autorzy pochodzą z różnych kręgów kulturowych,
jednak nie nastręcza problemów wzięcie tego kontekstu w nawias i obserwowanie,
jak pisarze z różnych kontynentów wykorzystują zbliżone chwyty literackie.
Dla jasności wywodu artykuł został podzielony na trzy części. Pierwszą poświęcam definicji realizmu magicznego, druga skupia się na ukazaniu podobieństw i różnic wybranych powieści, natomiast trzecia, będąca jednocześnie zakończeniem, jest
podsumowaniem i próbą odpowiedzi na pytanie o to, czy realizm magiczny tworzy
świat alternatywny, czy raczej jest alternatywnym sposobem mówienie o świecie.

Krótko o realizmie magicznym
Termin „realizm magiczny” został przejęty do literaturoznawstwa wprost z teorii
niemieckiego malarstwa ekspresjonistycznego, co wywołało zamieszanie i doprowadziło do nieścisłości terminologicznych1. Zjawiska omawiane przez fundatora ter1

M. Chrobak, Nieuchwytność terminu [w:] eadem, Realizm magiczny w polskiej literaturze dla dzieci
i młodzieży, Kraków 2010, ss. 12–18.
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minu, Franza Roha2, zasadniczo dotyczą malarstwa Nowej Rzeczowości (Neue Sachlichkeit3), a istotą tekstu jest ekspozycja niesamowitości w ujęciu fantastycznym.
W literaturoznawstwie termin określa więc nie tylko odrębną materię sztuki, ale także desygnuje inny rodzaj odrealnienia przedstawień artystycznych4.
Realizm magiczny prezentuje zjawiska niesamowite o podłożu religijnym bądź
rytualnym, traktując je jako element codzienności. Niezwykłe legitymizuje wiara,
jak wielokrotnie podkreśla Katarzyna Mroczkowska-Brand5. Badaczka zauważa, że
w dobrym realizmie magicznym „mamy nie wiedzieć na pewno, mamy zostać zawieszeni pomiędzy interpretacją magiczną lub tą inną, na przykład psychologiczną”6.
Świat przedstawiony w utworach należących do tego nurtu składa się z obrazów potencjalnie znanych czytelnikom, co zdaniem Joanny Dąbrowskiej jest główną różnicą
pomiędzy realizmem magicznym a fantastyką7, chociaż magia i fantastyka bywają
traktowane przez badaczy równorzędnie8. O ile można zgodzić się z twierdzeniem
badaczki, że fantastyka fundowana jest na chwycie uniezwyklenia i zaskakiwania,
o tyle formuła ta nie opisuje realizmu magicznego, w którym cudowne i niesamowite
wiążą się ze sferą metafizyczną. Rozgraniczenie nastręcza wielu trudności, nie znaczy
to jednak, iż słabiej opisany i nie tak dobrze rozpoznany realizm magiczny powinien
być mylony z fantastyką.
Dodatkowe problemy wynikają z nośności terminu i jego swobodnego rozumienia; prowadzą one do licznych przekształceń czy też łączenia realizmu magicznego
z innymi tendencjami bądź gatunkami9. Pomocne w ocenie i klasyfikacji tekstów
realnomagicznych są wyróżniki stosowane przez Mroczkowską-Brand: 1) postrzeganie świata jako zagadki i tajemnicy, 2) wykorzystanie technik tradycyjnego realizmu
i synestezyjne opisy rzeczywistości, 3) przedstawienie niesamowitego jako oczywistego i naturalnego w świecie przedstawionym, prowadzące do równouprawnienia
różnych wymiarów10. Przy tym, aby tekst mógł zostać zaklasyfikowany jako należący
do nurtu, zjawiska opisujące rzeczywistość powinny realizować różne funkcje11. Tezy
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

Por. F. Roh, Nach-Expresionismus. Magischer Realismus, Leipzig 1925.
Historię pojęcia „realizm magiczny”, jego znaczenie, przekształcenia i synonimy szczegółowo omawia Małgorzata Szewczyk, por. M. Szewczyk, Realizm magiczny – terminologia – praktyka literacka
(różnorodność paradygmatowo-artystyczna), „Przegląd Humanistyczny” 2001, nr 3 (336), ss. 31–49.
Na tym gruncie najczęściej dochodzi do błędnego kojarzenia realizmu magicznego z fantastyką,
jak w przypadku Słownika europejskich kierunków i grup literackich XX wieku Grzegorza Gazdy,
por. Realizm magiczny [w:] G. Gazda, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku,
Warszawa 2000, ss. 544–550.
Por. K. Mroczkowska-Brand, Przeczucia innego porządku. Mapa realizmu magicznego w literaturze
światowej XX i XXI wieku, Kraków 2009, ss. 26; 39–40.
Ibidem, s. 73.
J. Dąbrowska, Fantastyka a realizm magiczny, „Nowa Fantastyka” nr 5 (188), 1998, ss. 66–68.
Por. M. Szewczyk, op. cit., s. 40.
Ten fenomen bardzo dobrze uchwycił Tomasz Pindel w swojej najnowszej książce poświęconej realizmowi magicznemu; por. T. Pindel, Realizm magiczny. Przewodnik (praktyczny), Kraków 2014.
Por. K. Mroczkowska-Brand, op. cit., s. 253.
Por. ibidem, s. 252.
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Mroczkowskiej, użyte jako probierz teoretyczny, stanowią główne narzędzie metodologiczne zastosowane w niniejszym tekście.

Wspólne, podobne, różne
Zestawienie Pedro Páramo Juana Rulfa, Piaskowej Górej Joanny Bator oraz Bezbarawnego Tsukuru Tazakiego Harukiego Murakamiego nie jest przypadkowe. We
wskazanych utworach realizm bez wątpienia jest punktem wyjścia. U wszystkich tych
autorów świat przedstawiony spełnia funkcję referencyjną wobec rzeczywistości pozaliterackiej12, jednak porównanie zasadza się nie tylko na wybranej przez pisarzy
strategii, którą roboczo nazywam „odbiciem od rzeczywistości”, ale też na zbieżnościach motywicznych. Książki łączą dwa charakterystyczne dla realizmu magicznego
motywy: wyindywidualizowany bohater oraz przenikanie się wymiarów egzystencjalnych. W utworach pojawia się rozbudowany wątek najbliższego otoczenia, a na tle
środowiskowym można uchwycić kolejną zbieżność: inność bohaterów.
Inność najmocniej wyeksponowana jest w Piaskowej Górze. Dominika Chmura,
najważniejsza postać powieści Bator, prezentuje nie tylko „dziwną” mentalność, ale
także nietypowy wygląd:
Dziewczynka wystawia język w trąbkę, patrząc na babkę oczami, które, jak Boga kocham, nie wiadomo skąd wzięły się w tej rodzinie.[…] Dominika, co to w ogóle za
imię, ani po matce, ani po babce, imię-znajda i do tego twarz-podrzutek, boskąd tu nagle ciemne, cygańskie dziecko, żeby gorzej nie powiedzieć, łepek kędzierzawy i nos jak
klamka od zakrystii. [...] Trafił im się odmieniec, bo Stefan przecież blondyn, a Jadzia
nawet jak się wypacykuje, blada i rozrzedzona jak niedogotowane jajko13.

Aparycja Dominiki przyczynia się do braku akceptacji ze strony rodziny oraz szykan
w szkole. Egzotyczna uroda budzi zazdrość i lęk – zarówno wśród opiekunów, jak
i rówieśników dziewczynki.
Tytułowy bohater powieści Murakamiego nie wyróżnia się wyglądem, jest przeciętnym nastolatkiem. W szkole średniej tworzy z czworgiem przyjaciół krąg towarzyski, który jest opisywany jako stan doskonałej równowagi14. Licealistów łączą szkoła,
praca charytatywna, miejsce zamieszkania oraz, za wyjątkiem Tazakiego, nazwiska:
A poza tym wszystkich, oprócz Tsukuru, łączyło jeszcze jedno drobne przypadkowo podobieństwo. Nazwisko każdego zawierało jakiś kolor. Dwaj chłopcy nazywali się Akamatsu i Ōmi, a dziewczyny Shirane i Kurono, tylko nazwisko Tazaki nie miało żadnej
barwy. Z tego powodu Tsukuru czuł się od początku lekko wyalienowany [TT, s. 11].
12
13
14

Funkcje realizmu szczegółowo omawia Anna Martuszewska w książce Prawda w powieści, Gdańsk
2010, ss. 52–76.
J. Bator, Piaskowa Góra, Warszawa 2013, s. 122. Wszystkie cytaty z tego utworu będą podawane za
tym wydaniem i lokalizowane bezpośrednio w tekście za pomocą skrótu „PG”.
H. Murakami, Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa, tłum. A. Zielińska-Elliott, Warszawa 2013, s. 11. Wszystkie cytaty z tego utworu będą podawane za tym wydaniem i lokalizowane
bezpośrednio w tekście za pomocą skrótu „TT”.
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Bezbarwny Tsukuru jest też bardziej zdeterminowany w realizacji celów; jako jedyny decyduje się studiować poza rodzinnym miastem. Wkrótce po wyjeździe przyjaciele
telefonicznie zrywają z nim kontakt, co jest katalizatorem rozwoju fabularnego utworu.
Bohater powieści Rulfa, Juan Preciado, z pozoru niczym się nie wyróżnia. Jego
wyjazd do Comala wywołuje złożona matce obietnica, która obliguje mężczyznę do
podróży i ubiegania się o zadośćuczynienie ze strony ojca. Przyrzeczenie zmusza Juana do odszukania Pedra Páramo w rodzinnej wiosce, w której ujawnia się inność
bohatera. Juan okazuje się jedynym żywym w miasteczku.
Nie od razu jest jednak oczywiste, że Juan przebywa w otoczeniu zmarłych; jak
zauważa Mroczkowska-Brand w Pedro Páramo „istnieje nie tylko zamglona granica
[między żywymi a zmarłymi – przyp. K.K.], co w ogóle postacie żywych i postacie
umarłych okazują się nie do rozróżnienia”15. Wrażliwość bohatera napędza fabułę
utworu i pozwala mężczyźnie egzystować na granicy wymiarów, komunikować się
ze zmarłymi, wysłuchiwać ich głosów oraz układać historię, której osią jest lokalny
kacyk, tytułowy Pedro Páramo. Wydaje się, że Juan jest predestynowany do tego, aby
doświadczać, jak dobrze ujmuje to Mroczkowska-Brand, „obecności nieobecnych”16;
jest łącznikiem pomiędzy wymiarami, dzięki niemu niesamowitość zostaje ujawniona, ale nie jest zależna od percepcji mężczyzny17.
Tsukuru i Dominika, podobnie jak Juan Preciado, pełnią funkcję klucza do zjawisk niezwykłych. Chociaż niesamowitość wyraża się w ich inności, to ma swoje
źródło w nienazwanej, metafizycznej sile rządzącej światem. W każdym z utworów
zasugerowane jest istnienie innego porządku ontologicznego czy wymiaru egzystencjalnego; specyfika światów przedstawionych polega na pokazaniu łączliwości tych
płaszczyzn, ich wzajemnym nakładaniu się i przenikaniu. Uwaga ta szczególnie dotyczy świata żywych i umarłych.
Wątek „równouprawnienia wymiarów”, aby posłużyć się słownikiem Mroczkowskiej-Brand, najbardziej rozbudowany jest w Pedro Páramo. Już od pierwszych stron
powieści status ontologiczny bohaterów przestaje być jasny, o zmarłych mówi się jak
o żywych:
– A po co pan idzie do Comala, jeśli można wiedzieć – usłyszałem pytanie.
– Zobaczyć się z moim ojcem – odpowiedziałem. [...]
– To będzie dla niego prawdziwe święto – usłyszałem głos mego towarzysza. – Od tylu
lat nikt tu nie przyjeżdża. [...]
– Znacie może miejscowość, co się nazywa Comala?– Właśnie tam idę. [...]
– Znacie Pedro Páramo? – spytałem go. [pytanie pada po tym, jak Juan otrzymał informacje, że Abundio jest synem Pedro – przyp. K.K.]
– To chodząca po ziemi uraza – odpowiedział. [...]
– Nie, ja pytałem o miasteczko, czemu wygląda jak wymarłe? Wydaje się, że tu nikt
nie mieszka.
15
16
17

K. Mroczkowska, op. cit., s. 97.
Ibidem, ss. 159‒114.
Nagromadzenie głosów, które wybrzmiewają dzięki Juanowi, wpisuje się w ramy narracji polifonicznej, o czym szerzej pisze Anna Trzaska: por. A. Trzaska, Szepty, głosy, echa. Formy i funkcje polifonicznych struktur narracyjnych w Pedro Paramo Juana Rulfo, „Bez Porównania” 2010, nr 3 (10), ss. 75–89.
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– Nic się nie wydaje. Tak jest. Tutaj nikt nie mieszka.
– Pedro Páramo?
– Pedro Páramo od wielu lat nie żyje18.

Dalsza część akcji rozgrywa się, jak można wywnioskować ze słów mulnika,
w miasteczku, w którym nikt nie mieszka. Mimo to Juan spotyka się z jego mieszkańcami. Bytujący w Comala, zachowując pozory życia, wykazują niezwykłe zdolności. Eduviges Dyda, pierwsza odwiedzona przez Juana mieszkanka miasteczka, została poinformowana o wizycie mężczyzny przez jego zmarłą matkę [PP, s. 13]. Podczas
spotkania z Juanem kobieta nie żyła, czego dowiadujemy się od Damiany Cisneros,
która współczuje samobójczyni [PP, s. 39]. Zachowanie zmarłych sprawia, że Juan
traci rozeznanie w rzeczywistości i pyta: „czy jesteście żywi?” [PP, s. 54].
Zmarli pojawiają się, choć nie tak licznie, także w powieści Murakamiego. Tsukuru doświadcza obecności przyjaciółki, nie wiedząc, że dziewczyna została zamordowana. Spotkania odbywają się nocą i mają charakter zbliżeń erotycznych:
Potem Tsukuru chyba znów zasnął. Wkrótce obudził się we śnie. Nie, może ściślej mówiąc, nie dało się tego stanu określić. Była to realność ze wszystkimi cechami charakterystycznymi dla snu. Inny aspekt rzeczywistości tworzony jedynie przez wyobraźnię,
której puszczono wodze w pewnym szczególnym czasie i szczególnym miejscu. [Przyjaciółki z liceum – przyp. K.K.] Leżały z nim w łóżku zupełnie nagie. [...] Tsukuru wyraźnie czuł gładkość i ciepło ich ciał. Palce i języki w milczeniu pożądliwie dotykały jego
ciała. […] Lecz ten wytrysk przyjęła nie Biała, tylko Haida [przyjaciel Tazakiego, który
wówczas nocował w jego domu – przyp. K.K.]. [...] Mimo wytrysku erekcja Tsukuru
nie minęła. Wyraźnie jeszcze czuł dotyk ciepłej, wilgotnej waginy Białej. […]. Ciągle
nie bardzo umiał oddzielić sen od wyobraźni, wyobraźnię od snu [TT, s 113–116].

Rano, nie znajdując żadnych śladów stosunku, Tsukuru zastanawia się, czy uprawiany nocą seks wydarzył się na jawie, czy we śnie. Mężczyzna nie potrafi stwierdzić tego
jednoznacznie.
Podobieństwo utworów Rulfa i Murakamiego zasadza się jednak przede wszystkim na motywie śmierci: obaj bohaterowie umierają. Juan Preciado w sensie dosłownym: jego odwiedziny w Comala i przebywanie wśród bytów o niejasnym statusie
ontologicznym doprowadza w końcu do śmierci mężczyzny [PP, s. 66]. Nie ma to
żadnego wpływu ani na percepcję bohatera, ani na narrację: w powieści meksykańskiego pisarza umierania nawet się nie dostrzega.
U Murakamiego uśmiercona została przede wszystkim dusza Tsukuru – czy też
raczej jego istota:
Może ja n a p r a w d ę umarłem, pomyślał nagle uderzony tą myślą. Zeszłego lata, po
tym jak ci czworo potraktowali go, jakby nie istniał, młody człowiek nazwiskiem Tsukuru Tazaki w rzeczywistości wyzionął ducha. Przetrwała tylko jakoś jego zewnętrzna
powłoka, ale ona też w ciągu roku została bardzo przetworzona. [TT, s. 46]
18

J. Rulfo, Pedro Páramo, tłum. K. Wojciechowska, Kraków 2010, ss. 6–9. Wszystkie cytaty z tego utworu będą podawane za tym wydaniem i lokalizowane bezpośrednio w tekście za pomocą skrótu „PP”.
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Pewnej nocy Tazakiego nagle opuszcza pragnienie śmierci, jakiego doznawał po
wykluczeniu z grupy towarzyskiej. Tsukuru godzi się ze sobą i postanawia dokończyć proces umierania duchowego. Pod względem fizycznym decyduje się całkowicie
zmienić wygląd [TT, s. 51]. Po mniej więcej pół roku ciało mężczyzny w niczym nie
przypomina młodzieńca z czasów liceum. Metamorfoza w utworze nie jest skojarzona ze śmiercią, co multiplikuje możliwości interpretacyjne:
Tak czy inaczej, chłopak zwany dawniej Tsukuru Tazaki umarł. Wyzionął ducha, jakby rozpłynął się w opustoszałej ciemności i został pochowany na niewielkiej polance
w głębi lasu. […] Nie miał nagrobka. A teraz pojawił się nowy „Tsukuru Tazaki”, o wymienionej zawartości. Ale nikt oprócz niego jeszcze o tym nie wie. A on nie zamierza
nikogo o tym powiadamiać [TT, s. 52].

Zarówno Tsukuru Tazaki, jak i Juan Preciado umierają, nie tracąc ciała, a także
stanowią ogniwo pomiędzy światem żywych i umarłych. Różnice między tymi sytuacjami są następujące: bohater Rulfa przybywa do Comala, by tam umrzeć pod
wpływem (lub w otoczeniu) duchów, natomiast śmierć Tsukuru można traktować
zarówno metaforycznie, jak i całkiem dosłownie.
Przyjrzyjmy się teraz utworowi Bator, w którym śmierć naznacza bohaterkę właściwie już od momentu narodzin – dziewczynka przez pomyłkę otrzymuje imię, które matka wybrała dla jej zmarłej siostry:
Były więc dwa imiona, Dominika i Paulina, i dwie dziewczynki, martwa i żywa, żywa
i martwa, do których Jadzia musiała dopasować Dominikę i Paulinę. Jedno musiało
przypaść na żywą, a drugie na martwą. [...] Nawet gdy Jadzia już powiedziała sobie,
Paulina to ta, a Dominika to tamta, nie miała pewności, czy robi to dobrze, bo nie
przyszło spodziewane olśnienie i żadne imię nie pasowało w pełni ani do śmierci, ani
do życia, albo może oba pasowały tak samo. Dominika, powiedziała pod rodzinną
presją Jadzia, i myślała o martwej córce, którą chciała imieniem uznanym w końcu za
piękniejsze wyposażyć na tamten świat, pełen duszyczek wyskrobanych po kawałku,
aniołków z dziurami w sercach, kręgosłupami rozszczepionymi na dwoje i wodogłowiem, ale ją źle zrozumiano. Imię martwej dostała żywa dziewczynka [...]. Pomylą się
córki Jadzi [PG, s. 112].

Zmarła Paulinka jest szczególnie ważna nie tylko dla Jadzi Chmury, ale także dla
Dominiki, która, odczuwając brak siostry, nazywa jej imieniem lalkę pojawiającą
się w kontekście zarówno zwyczajnej zabawy [PG, s. 129], jak i kąpieli, do których
zostaje wciągnięta przez Dominikę. Woda nie służy jednak zabawce, która w wannie zaczyna przypominać topielca [PG, s. 150]. Konsekwencje pomieszania imion
i tożsamości, zaburzenie równowagi między życiem a śmiercią, rzutują na całe życie
Dominiki, która potrafi w pewien sposób zawiesić rzeczywistość i przenieść się do
innego świata, mającego niejasny status ontologiczny:
Tam gdzie nagromadziło się najwięcej śniegu stwardniałego z wierzchu, a miękkiego
pod spodem, [Dominika – przyp. K.K.] wygrzebywała jamę wystarczająco dużą dla
jednej chudej dziewczynki. Sztuka polegała na tym, by potem zasłonić wejście, tak
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by wnętrze pogrążyło się w niebieskawym półmroku. Gdy świat znikał, pod śniegiem
otwierały się korytarze wyłożone najpiękniejszymi kawałkami szkła, turkusowe wprost
na wyspę Bula-ula, fiołkowe tam, gdzie należy się do najładniejszych w klasie, rubinowe
do rachatłukum z syropem różanym, do ciepłych mórz. [...] Za każdym razem, gdy
w końcu wychodziła z jamy, mrużąc oczy w jaskrawym świetle, miała wrażenie, jakby
tam, pod śniegiem, zostawiała coś już nie do odnalezienia [PG, s. 223].

Podobne przejście do innego wymiaru można dostrzec podczas zabaw Dominiki ze
szkolnym kolegą Dimitrim, w opisach pływania lub kąpieli, a także w chwili wypadku
spowodowanego przez pijaną alkoholem i zazdrością rówieśnicę Dominiki [PG, s. 437].
Dominika wymyka się śmierci, podobnie jak przed laty jej babka po kądzieli,
Zofia, która próbowała popełnić samobójstwo z powodu niechcianej ciąży. W momencie, w którym kobieta miała podnieść się pod pędzącym nad jej głową pociągiem
i uciec spod maszyny, co niechybnie skończyłoby się śmiercią, poczuła jak
kładzie się na nią coś delikatnego i silnego zarazem, okrywa ją i chroni, przykrywa sobą,
unieruchamiając między torami. [...] Zofia już się go nie bała, między nią a śmiercią
było coś, przez co ani ona, ani śmierć przeniknąć nie mogły. Co komu pisane, temu
w wodę kamień – to był głos jej matki [...] [PG, s. 273].

Możliwe są dwie interpretacje tych otarć się o śmierć: pierwsza, deterministyczna,
zgodna z powiedzeniem matki Zofii, które stanowi leitmotiv powieści („co komu pisane, temu w wodę kamień”), oraz druga, metafizyczna – zakładająca ocalające żywych
działanie umarłych. Obie wydają się mieć potwierdzenie w utworze.

Wnioski
Tak przeprowadzona analiza pokazuje, że omówione powieści posługują się podobnymi chwytami i przedstawieniami. Zarówno bohater o niezwykłej wrażliwości
oraz wprowadzenie elementów niesamowitych do opisów przypominających klasycznie pojęty realizm powieściowy, jak i płynność pomiędzy światami żywych i umarłych są zwyczajowo klasyfikowane jako charakterystyczne dla realizmu magicznego.
Mimo to wyłącznie powieść Juana Rulfa byłabym skłonna uznać za należącą do nurtu. Praca motywiczna i tematyczna okazuje się jednak niewystarczająca do klasyfikacji utworów. Warto tak przeprowadzoną analizę uzupełnić o zbadanie realizacji
najważniejszych – w ujęciu Mroczkowskiej-Brand – funkcji nurtu, czyli ukazywania
synkretyzmów religijnych oraz traktowania niesamowitego jako oczywistego.
Obecność religii, mitów i wierzeń pojawia się przede wszystkim u Rulfa – Pedro
Páramo tę funkcję realizuje najpełniej19.W Piaskowej Górze podłoże cudowności i niesamowitości zasadza się na gruncie ludowych przekształceń katolicyzmu, jednak widoczne jest to tylko w kilku w scenach, przez co nie może być uznane za dominantę
utworu. Natomiast utwór Murakamiego, chociaż posiada mocne zaplecze metafizyczne, nie daje się interpretować w kontekście religijności zachodniej. Utwór właściwie
19

Ibidem, s. 105–107.
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pozbawiony jest także przesłanek umożliwiających rozpatrywanie go poprzez siatkę odniesień do wierzeń wschodnich. Nawet zabobony, których można doszukać się w powieści, są częścią wyłącznie świata przedstawionego i nie mają motywacji religijnej.
Bezbarwny Tsukuru Tazaki nie może być zaklasyfikowany jako utwór realnomagiczny przede wszystkim dlatego, że niesamowitość nie jest integralnym elementem
rzeczywistości przedstawionej, ale rodzajem usterki. Inność Tsukuru traktowana jest
w kategoriach wady [TT, s. 103]. Wszystkie niesamowite wydarzenia z udziałem Tazakiego wymagają n a p r a w y. Kontaktowanie się z duchami i doświadczanie ich
obecności wynika wprost z problemów psychicznych bohatera. Nawet przyjmując
zasugerowane w tekście rozdwojenie Tsukuru, pozostajemy wciąż w sferze traktowania niesamowitości jako wynaturzenia.
Nieco trudniejsza jest ocena Piaskowej Góry. Proza Bator jest bliska realizacji
głównych cech wyznaczonych przez Mroczkowską-Brand, a niezwykłe wydarzenia
ogniskujące wokół osoby Dominiki Chmury stanowią naturalną i integralną część
świata. Wydaje się jednak, że nie są dostrzegane przez innych bohaterów lub zostają
przez nich uznane za dziwactwo:
Gdy wieczorem otworzyła [Dominika – przyp. K. K.] drzwi stołowego [...] nie rozumiał,
czego chce od niego [Stefana – przyp. K. K.] ta dziewczyna, stojąca w aureoli jaskrawego
światła. [PG, s. 239].

Cytat pokazuje też, że niezwykłość Dominiki może być odebrana jako efekt zaburzenia percepcji – gdy dziewczyna wchodzi do pokoju, otacza ją jaskrawe światło. Zjawisko można interpretować różnorako: jako pijacki omam Stefana, złudzenie optyczne
wywołane nagłym otworzeniem drzwi pomiędzy jasnym a ciemnym pomieszczeniem
lub błysk aury otaczającej Dominikę. Sytuacja skłania raczej ku postrzeganiu aureoli
jako efektu świetlnego.
Wkomponowane w Piaskową Górę elementy o podłożu religijnym tworzą raczej
wątek poboczny, ukazujący dewocję oraz katolicyzm w ludowym przekształceniu:
Co komu pisane, temu w wodę kamień, mówiła Jadwiga Strąk, młynarzowa z Brzeziny, której imię używane tylko w wersji zdrobnionej Zofia dała jedynej córce. Miała na
myśli mniej więcej tyle, że co ma się zdarzyć, to się zdarzy, ale człowiek może zawrzeć
z Bogiem układ korzystny dla obu stron i przechytrzyć zły los [PG, s. 272].

Narracja prowadzona jest w sposób, który sugeruje, że życie Dominiki może być wynikiem paktu z Bogiem lub boskiego zadośćuczynienia za niespełnioną miłość babki
Zofii, choć w utwór wplecione są także elementy przeczące tej interpretacji. Zdaniem
Mroczkowskiej-Brand moment, w który narrator kwestionuje zjawiska potencjalnie
uchodzące za niezwykłe, jest zaprzeczeniem idei realizmu magicznego20. W powieści
brakuje też jednoznacznego wskazania na niesamowite jako płynące ze sfery sacrum
oraz przedstawienia niezwykłości jako elementu codzienności, przez co Piaskowej
Góry nie sposób traktować jako utworu z nurtu realizmu magicznego.
20

Por. K. Mroczkowska-Brand, op. cit., s. 26.
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Sumując wszystkie dotychczasowe refleksje, można zauważyć, że wyłącznie Pedro
Páramo realizuje najważniejsze założenia realizmu magicznego: świat przedstawiony
jawi się w utworze jako tajemnica, niesamowitość wypływa ze sfery sacrum, która
traktowana jest w sposób naturalny, jako element codzienności opisywanej zgodnie
z konwencją realizmu. Różne wymiary egzystencjalne są w książce Rulfa nie tylko
równouprawnione, ale wręcz nie dają się oddzielić.
Wprawdzie Piaskowa Góra wykorzystuje elementy realizmu magicznego, szczegółowe i synestezyjne opisy świata łącząc ze zjawiskami niesamowitymi, ale te głównie
wiążą się z innością bohaterki i bywają zanegowane przez narratora lub przedstawione jako błąd percepcji bądź kwestia wyobraźni dziewczynki.
Bezbarwny Tsukuru Tazaki Murakamiego najdalszy jest założeniom realizmu magicznego. Zjawiska, których sprawcą lub ofiarą jest Tsukuru, opisane są jako wada
i wynikają z problemów psychicznych bohatera, co przekreśla możliwość interpretacji realnomagicznej.
W tym miejscu warto wrócić do tytułowego pytania: czy w przedstawionych
utworach mamy do czynienia ze światem alternatywnym, czy tylko z alternatywnym
sposobem opisu świata? Odpowiedź jest trudna – o ile w ogóle możliwa. Cechą dobrego realizmu magicznego jest takie przedstawienie niesamowitości, które będzie
odbierane przez czytelnika jako naturalne. Nie chodzi jednak o uzyskanie efektu
wiary w świat przedstawiony, ale takie przedstawienie świata, które czytelnik uzna
za mimetyczne. Pytanie, czy jest to cecha utworu, czy raczej model lektury? Badacze
realizmu magicznego przychylają się raczej ku pierwszej z tych opcji, ja natomiast
skłaniam się ku drugiej z nich.
Realizm magiczny stawia sobie za cel udokumentowanie magicznych struktur
rzeczywistości i traktowanie ich jako immamentnej cechy świata, także – a może
przede wszystkim – pozaliterackiego. O prawdziwości decyduje jednak nie autor,
lecz czytelnik21, dlatego rozstrzygnięcie tytułowego pytania zawsze będzie spekulacją.
Nie zmienia to faktu, że pragnienie alternatywnego mówienia o świecie za pomocą
literatury – a nie tworzenie światów alternatywnych – wynika z naturalnej, ludzkiej
potrzeby, by rzeczywistość kryła w sobie jakiś rodzaj tajemnicy i niezwykłości, której
nie tylko nie da się, ale przede wszystkim nie należy rozwiązywać.

21

Temu problemowi Anna Martuszewska poświęciła niezwykle pouczającą książkę, którą polecam nie
tylko ze względu na naukową rzetelność, ale także z uwagi na bogatą bibliografię. Por. A. Martuszewska, op. cit., Gdańsk 2010.
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Summary
Alternative worlds or alternatively of the world (Rulfo, Bator, Murakami)
The presented article is a comparative analysis of three novels: Pedro Paramo by Juan
Rulfo, Sandy Mountain by Joanna Bator and Colorless Tsukuru Tazaki and His Years
of Pilgrimage by Haruki Murakami. Despite the fact that these works come from different cultural fields, we can find in them similar motifs and themes characteristic for
magical realism literature. The article follows these themes in terms of genre’s criteria
given by Katarzyna Mroczkowska-Brand. The primary issue here is the reflection on
the creation of the world presented in these novels and on the literary representational function reffering to non-literary world.
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Rzeczywistość medialna jako świat alternatywny
w najnowszej literaturze rosyjskiej

Rolę mediów w dzisiejszym świecie ukazuje chociażby określanie ich mianem czwartej władzy. Służą już nie tylko przekazywaniu komunikatów i rozpowszechnianiu
wiedzy o świecie, ale też generowaniu treści i wpływaniu na postrzeganie rzeczywistości przez odbiorców1. Szanse i zagrożenia związane z wtargnięciem środków masowego przekazu w życie społeczeństwa dostrzegają nie tylko badacze, ale także pisarze.
W niniejszym artykule pragniemy się skupić na dwóch utworach rosyjskich autorów młodego pokolenia – Generation „P” Wiktora Pielewina (1999 r., wydanie
polskie – 2001 r.) oraz Media Sapiens. Повесть о третьем сроке Siergieja Minajewa
(2007 r., brak wydania polskiego). Powieści te zyskały w Rosji duży rozgłos. Generation „P” stało się popularne także w Polsce i przyczyniło się do zainteresowania osobą
Pielewina, enigmatycznego postmodernistycznego pisarza. W jego twórczości widać
zainteresowanie filozofią Dalekiego Wschodu, solipsyzmem, ale także teorią symulakrów Jeana Baudrillarda2. Utwory Pielewina przesyca nie zawsze zrozumiała symbolika, a ich odczytanie przebiega jednocześnie na kilku warstwach. Na tym tle „łatwiejszą” wydaje się twórczość Minajewa, młodego biznesmena i prezentera telewizyjnego,
który zaczął pisać „z nudów”3. Minajew pisze o tym, co zna z autopsji: o środowisku
rosyjskiego biznesu, o telewizji, o życiu młodych, bogatych i znudzonych. W swoich utworach celnie diagnozuje konsumpcjonistyczne społeczeństwo, punktuje wady
takie jak skrajny materializm czy patologiczne łgarstwo w imię zdobycia łatwych
pieniędzy. Jak dotąd przetłumaczono na polski tylko jedną jego powieść – Duchless4.
1
2
3
4

Por. Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia – teoria – praktyka, Kraków 2009.
Przy czym trudno stwierdzić, czy Pielewin korzysta bezpośrednio z wniosków Baudrillarda, czy
zapożycza je pośrednio poprzez film Matrix, do fascynacji którym otwarcie się przyznaje.
Por. Д. Тульчинский, Сергей Минаев: герой нашего времени [on-line:] http://interviewmg.ru/484/
[12.04.2015].
S. Minajew, Duchless. Opowieść o nieprawdziwym człowieku, tłum. P. Podmiotko, Warszawa 2012.
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Obaj twórcy wychodzą od założenia, że nie do przecenienia jest wpływ mediów
na życie współczesnego, postsowieckiego Rosjanina. W obu wspomnianych utworach rzeczywistość rozpada się na dwa poziomy, które w tym artykule roboczo nazwano światem wewnątrzekranowym i pozaekranowym. Świat wewnątrzekranowy to
rzeczywistość kreowana przez media (wbrew nazwie: nie tylko przez telewizję), która
istnieje tylko w komunikatach środków masowego przekazu i w głowach odbiorców.
Świat pozaekranowy to rzeczywistość, która otacza tak Pielewinowskiego, jak i Minajewowskiego bohatera, ale która najczęściej nie ma dostępu do mediów, pojawia się
tylko po wyłączeniu telewizora czy komputera.
W Generation „P” silnie zaznaczony jest wpływ przemiany ustrojowej na siłę oddziaływania świata wewnątrzekranowego na pozaekranowy. Rosjanom, przyzwyczajonym do obecności silnej władzy i poddaństwa5 upadek Związku Radzieckiego dał
nagle całkowitą swobodę. Nieograniczona wolność wcale jednak nie jest atrakcyjna
– całkowite zdanie się na własne siły nie gwarantuje szczęścia, lecz lęk przed ryzykiem
i porażką, z której skutkami każdy musi poradzić sobie sam6. Człowiek musi wciąż
dokonywać wyborów, jednak żaden z nich nie jest ani właściwy, ani niewłaściwy, co
tylko zwiększa niepewność co do własnych racji7. Nie ma też wiarygodnego autorytetu, na którym można byłoby się oprzeć8. Ta sytuacja ponadto nie pojawiała się
stopniowo, lecz zaistniała nagle, nie pozostawiając czasu na przystosowanie – dająca
pewne oparcie ideologia komunistyczna ustąpiła miejsca brakowi jakichkolwiek zasad czy ram postępowania. Człowiek w płynnej rzeczywistości nie może być też pewny swojego miejsca w tym świecie, bowiem jego wrodzona, ustalona przez czynniki
zewnętrzne tożsamość znikła – samookreślenie stało się jego obowiązkiem9. Jedynym
rozwiązaniem jest podpatrywanie, jak inni radzą sobie z problemami i jak się określają, oraz życie tak jak wszyscy10. Według społecznego dowodu słuszności podążanie za
przykładem większości powinno skutkować wyborem właściwego sposobu zachowania11. Jednak w sytuacji, gdy nikt tak naprawdę nie wie, co robić, społeczny dowód
słuszności zwodzi na manowce i otwiera jednostki na manipulację. Tak też się dzieje
w Generation „P”, gdzie media i będąca ich produktem reklama jako jedyne zapełniają lukę i dostarczają wzorców zachowania.
Wzorce te jednak są dla Pielewinowskiego Rosjanina pozbawione znaczenia –
przemysł medialny albo tworzy od początku nowe treści i utrwala je przez wzajemne
kopiowanie – co nie zmienia faktu, że nie kojarzą się one widzom z niczym – albo
kopiuje wzorce z Zachodu, silnie zakorzenione w nieobecnej jeszcze w Rosji kulturze
masowej w nowoczesnym wydaniu. Wzorce te, poza silnym zakorzenieniem w kultu5
6
7
8
9
10
11

Por. P. Żukiewicz, Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011, s. 250.
Por. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Kraków 2006, ss. 30–31.
Por. ibidem, s. 98.
Por. ibidem, ss. 48, 99.
Por. ibidem, s. 50.
Por. ibidem, s. 51.
Por. R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na innych. Teoria i praktyka, tłum. B. Wojciszke, Gdańsk
2004, s. 111.
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rze zachodniej, opierają się na domniemaniu znacznie wyższej stopy życia niż w ta typowa dla warunków postsowieckich. Powstaje więc dysonans między tym, co pokazuje telewizja, a tym, co ludzie widzą w swoim otoczeniu – świat wewnątrzekranowy
jest światem kompletnie obcym, niezrozumiałym z powodu użycia odwołań kulturowych prowadzących z punktu widzenia Rosjan donikąd12. Jest ponadto światem bogatym (zwłaszcza z perspektywy obywatela postsowieckiego kraju) i prezentującym
to bogactwo jako normę. Z braku lepszych wzorców i z powodu niezwykłej ekspansywności reklamy, zdolnej do wchłaniania wszelkich wzorców ekspresji i narzucającej
swój język życiu społecznemu13, ludzie zaczynają dążyć do tego, co telewizja stawia
im za cel – tym bardziej, że to właśnie przedmioty materialne są najprostszym sposobem samookreślenia: wraz z nimi można nabyć tożsamość14. Ludzie chcą być jak
postacie z reklam i dążą do tego wszelkimi dostępnymi środkami – przez co ten dotąd
nieistniejący świat zaczyna się ziszczać, tworząc symulację – hiperrzeczywisty świat
pozbawiony źródła i realności15; miarą socjalizacji jest podatność nań16. Wszechobecność mafii i jej powiązania z aparatem urzędniczym, siłami porządkowymi i polityką17, a także oczywistość tychże dla czytelnika rosyjskiego18 sprawiają, że owe wszelkie
środki czynią drogę do bogactwa trudną i niebezpieczną, chociaż przy pewnej dozie
szczęścia można ją przebyć bardzo szybko. Złudność wewnątrzekranowego świata
nie przeszkadza ludziom do niego dążyć: świadomi niewiarygodności dziennikarzy
i reklam mimo wszystko wybierają iluzję – wolną od obowiązku odróżniania prawdy
od fałszu19. Dlatego też świat pozaekranowy jako odmienny od wewnątrzekranowego
staje się zbędny i należy się go pozbyć20.
Problem z mediami i reklamą w Generation „P” dotyczy jednak nie tylko zaszczepiania wzorców konsumpcjonizmu i zapraszania ludzi do niebezpiecznego wyścigu
do bogactwa. Przemysł medialny i reklamowy powstał w powieści z niczego, tworzą
go przeważnie przypadkowi ludzie. Główny bohater, Wawilen Tatarski, przez znajomego ze studiów zostaje zabrany z budki sklepowej i wprowadzony do agencji reklamowej, z której później przejmuje go agencja większa i posiadająca lepsze znajomości
w mafii w końcu zaczyna się obracać wśród najwyższych kręgów władzy – władzy
nad krajem sprawowanej przez agencję reklamową. Droga jego kariery i rozwój jako
12

13
14
15
16
17
18
19
20

O tym, jak skonwencjalizowane i pełne symboli mogą być środki wyrazu uznawane za realistyczne, pisze chociażby Marshall McLuhan, przytaczając problemy z użyciem filmów instruktażowych
w społeczności, która nie miała wcześniej styczności z zachodnią kinematografią – przez brak kompetencji odbiorców przekaz był niezrozumiały. Por. M. McLuhan, Galaktyka Gutenberga [w:] Wybór
pism, red. E. McLuhan, F. Zingrone, tłum. E. Różalska, J. M. Stokłosa, Poznań 2011, ss. 186–187.
Por. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa 2005, ss. 111–112.
Por. Z. Bauman, op. cit., s. 129.
Por. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja…, s. 6.
Por. ibidem, s. 102.
Por. B. Reitschuster, Władimir Putin. Dokąd prowadzi Rosję?, tłum. M. Zeller, Warszawa 2005, s. 229.
Por. ibidem, s. 233.
Por. J. Baudrillard, Zbrodnia doskonała, tłum. S. Królak, Warszawa 2008, s. 51.
Por. ibidem, s. 58.
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twórcy reklam obrazuje środowisko mediów i reklamy Pielewinowskiej Rosji lat dziewięćdziesiątych. W reklamie początkowo chodzi o to, by wyciągnąć z klienta pieniądze, nim zostanie zabity przez mafię21, później stanowi ona sposób pokazania konsumentowi, że „stać go na to, by wziąć i wyrzucić do kubła milion dolarów”22, co wiąże
się z wspomnianą już oceną wartości bazującą na aspekcie finansowym. To szansa na
duże pieniądze sprawia, że Tatarski włącza się w medialne kreowanie rzeczywistości
i nie interesuje go, jak produkowany przezeń przekaz wpływa na świat. W powieści
dotyczy to zresztą nie tylko twórców reklam, ale i dziennikarzy, który w Rosji ogólnie
nie mają dobrej opinii – „uchodzą raczej za psy łańcuchowe, które na komendę lub za
odpowiednią opłatą rozpowszechniają informacje fałszywe od początku do końca”23,
niewiele zatem różnią się od przedstawicieli przemysłu reklamowego. W Generation
„P” dziennikarzom nie trzeba nawet płacić za rozgłaszanie nieprawdy – w świecie powieści nie jest niczym dziwnym, że jedna osoba pod różnymi pseudonimami wciela
się w kilku dziennikarzy, nie unikając fabrykowania informacji i tworzenia faktoidów
bez dodatkowego czynnika. W ten sposób po powieściowej Rosji rozprzestrzenia się
– i staje się powszechną wiedzą, faktem – przekonanie o tym, że w Bhutanie telewizja jest zakazana, co stanowi jedynie wytwór wyobraźni dziennikarza zajmującego
się zwykle recenzowaniem filmów pornograficznych24. Nośność treści prezentowanej
przez telewizję – reklamę i media – oraz łatwość jej przenikania do codziennego życia
widzów sprawia, że to już nie media pokazują rzeczywistość, ale rzeczywistość zaczyna imitować media. Mistyfikacja medialna sięga jednak znacznie dalej – właściwie
cały świat wewnątrzekranowy, w większej części oparty na polityce i reklamie, nie ma
żadnego pierwowzoru w realnym, pozaekranowym świecie, bowiem całe życie polityczne Rosji przypomina serial, w którym występują hologramy polityków – żadna
z osób oglądanych na ekranie telewizora nie istnieje w świecie rzeczywistym. Polityka
jest symulacją już nie tylko dlatego, że działa na prawach popytu i podaży, jak uważał
Baudrillard25; sami politycy są symulacją, obrazem ukrywającym fakt, że nie istnieją.
Manipulacja stanowi jednak skutek uboczny – ani twórcy reklam, ani dziennikarze,
ani nawet sama tajna agencja reklamowa nie dążą do władzy i nie korzystają z niej
– nikt nie kontroluje tego procesu, nie próbuje celowo zmieniać rzeczywistości. Chociaż cały obraz świata kreowany przez telewizję jest oparty na fikcji, mistyfikacja służy
jedynie mistyfikacji.
Nieistnienie rzeczywistości wewnątrzekranowej staje się dyskusyjne, gdy w toku
powieści czytelnik obserwuje, jak początkowo fikcyjny alternatywny świat wewnątrzekranowy zaczyna się urzeczywistniać i przejawiać poza telewizją oraz innymi mediami. Mimo iż nie miał on początkowo nic wspólnego z życiem zwykłych jednostek,
21

22
23
24
25

Tak przemysł reklamowy przedstawia Tatarskiemu Morkowin, zachęcający go do podjęcia pracy
w tym sektorze. Por. W. Pielewin, Generation „P“, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2010,
ss. 21–23.
Ibidem, s. 133.
B. Reitschuster, op. cit., s. 137.
Por. W. Pielewin, op. cit., ss. 74–75.
Por. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja…, s. 37.
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wchodzi w nie i je zmienia, przez co przestaje stanowić fikcję. Świat wewnątrzekranowy urzeczywistnia się nie tylko w postaci przejmowania przez społeczeństwo
wzorców życia prezentowanych w reklamach. Także hologramowe postacie zaczynają
sprawiać wrażenie, jakby zyskiwały świadomość i wkraczały w świat realny26. W bardzo dosłowny sposób w powieści spełnia się to, o czym pisał Baudrillard: to nie obraz
imituje rzeczywistość, a rzeczywistość obraz27, reklama zaś zaczyna projektować społeczeństwo28. Rzeczywistość pozaekranowa przegrywa i zostaje zniesiona.
Powieść Minajewa, w przeciwieństwie do Generation „P”, opiera się nie tylko na
ogólnej, subiektywnej koncepcji przemiany ustrojowej pojmowanej w kategoriach
gwałtownego zastąpienia realności symulakrem. Autor odnosi się przede wszystkim
do politycznej i informacyjnej rzeczywistości powstałej po roku 1991. Nowy ustrój
zaznacza się już w pierwszych zdaniach utworu, odsyłających czytelnika do wszechobecności międzynarodowych mediów: „It’s a CNN international. People, countries,
opinions. Our view on the most principle events in the world. You’ll see all of them
– first”29. Co znamienne, anglojęzyczny fragment nie został opatrzony przypisem
z tłumaczeniem, jakby autor zakładał, że czytelnik bez jego ingerencji zrozumie jeżeli nie dokładną treść komunikatu, to przynajmniej jego sens. Nowa rzeczywistość
wewnątrzekranowa jest transjęzykowa i transkulturowa, co jednakże nie stawia jej
w opozycji do rzeczywistości pozaekranowej. W latach dziewięćdziesiątych rosyjskie
miasta, w szczególności Moskwa i Sankt Petersburg, bez ograniczeń przyjmowały
napływające zachodnie przedsiębiorstwa, sklepy, banki, a Rosjanie chętnie czerpali
wzorce zachowania od mieszkańców USA i krajów Europy Zachodniej. Po upływie
pierwszej dekady istnienia Federacji Rosyjskiej współobecność globalnego społeczeństwa przestała być w Rosji czymś nowym – i jako element codzienności traktują ją
też bohaterowie Media Sapiens. Także Internet, który w świecie powieści Pielewina
dopiero raczkuje w rosyjskiej rzeczywistości, w utworze Minajewa stanowi główny
kanał komunikacji i szerzenia świata wewnątrzekranowego.
Również powierzchowne kopiowanie zachodnich tendencji – jeden z głównych
tematów powieści Pielewina – w utworze Minajewa ustąpiło miejsca kreatywnemu
czerpaniu z historii powszechnej. Główny bohater, speechwriter Anton Drozdikow,
bez zażenowania wykorzystuje w tworzonych przez siebie przemówieniach fragmenty
wystąpień Josefa Goebbelsa. Uznaje to za twórcze wykorzystanie przeszłości: „Dlaczego nikt nie ma za złe DJ-om robienia remiksów? […] Może przejdę do historii
jako pierwszy polityczny DJ?”30. Bohater w swojej pracy w mediach posługuje się
26

27
28
29
30

Symptomatyczna wydaje się tu obecność w barze showmanów, którzy „nie utracili efektownej prezencji, jakiegoś holograficznego blasku w każdej fałdce odzieży, zupełnie jakby nie ich ciała fizyczne
siedziały przy sąsiednim stoliku, ale obok Tatarskiego stał ogromny telewizor, w którym ich pokazywano” – W. Pielewin, op. cit., ss. 73–74.
Por. J. Baudrillard, Zbrodnia doskonała..., s. 12.
Por. idem, Symulakry i symulacja…, s. 115.
С. Минаев, Media Sapiens. Повесть о третьем сроке, Москва 2007, s. 7.
Por. ibidem, s. 33. Wszystkie zawarte w niniejszym artykule cytaty z książki Minajewa zostają podane w tłumaczeniu własnym autorek.
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intertekstualnością nie tylko na poziomie odwołań do historii polityki, ale także poprzez bezpośrednie cytaty i zapożyczenia. W ten sposób, wprowadzając postmodernizm również do public relations, autor nakreśla zasady funkcjonowania w mediach
XXI wieku – czy też raczej brak zasad i absolutną dowolność wykorzystywania całego
dorobku ludzkości jako regułę nadrzędną. Minajew zaznacza tendencję światową, nie
stricte rosyjską31, która jednak nie mogłaby zostać przyjęta w warunkach radzieckich.
Przemiany ustrojowe i rozwijający się konsumpcjonizm nie determinują – jak
to ma miejsce w Generation „P” – rozdziału na to, co na ekranie, i to, co poza nim.
Minajew w swojej powieści zmierza raczej w kierunku uznania Związku Radzieckiego za pełnowartościowy symulakr – komunikaty generowane przez władze32 nie
miały pokrycia w rzeczywistości, były więc znakami świadomie pozbawionymi treści
znaczącej33. W Media Sapiens przesunięte zostają akcenty – ramy rzeczywistości na
ekranie wyznacza już nie władza, ale organizacje opozycyjne, finansowane przez bliżej nieokreślone siły z siedzibą umieszczoną poza Rosją34. Zasada działania machiny
telewizyjno-radiowej (czy telewizyjno-radiowo-internetowej) pozostaje niezmienna:
wydarzenia przedstawione na ekranie nie odpowiadają wydarzeniom rzeczywistym.
Ponieważ jednak w epoce upowszechnienia telekomunikacji „prawdziwym stawało
się to, co za prawdziwe uznawali odbiorcy”35, a widz swoją wiedzę o świecie czerpie
przede wszystkim z mediów36, to symulakr (umownie nazywany w niniejszym tekście
rzeczywistością wewnątrzekranową) zyskuje miano pełnoprawnego świata, stając się
tym samym światem alternatywnym, a w niektórych przestrzeniach nawet nadrzędnym wobec rzeczywistości pozaekranowej.
Przykład rozdwojenia rzeczywistości na niezależne od siebie światy, których granica przebiega na linii między obrazem medialnym i obrazem niemedialnym, stanowi „sprawa Zajcewa”, wykreowana przez Drozdikowa i jego współpracowników
w oparciu o autentyczne wydarzenie: dezercję Zajcewa, oficera handlującego bronią.
Podczas ucieczki wojskowy odmroził sobie nogi. Jest to sytuacja wyjściowa, zaistniała
w świecie pozaekranowym. Drozdikow używa jej do wykreowania fikcyjnej historii
ofiary tak zwanej fali, człowieka zmuszonego przez zwierzchników do nielegalnego
handlu bronią. W rzeczywistości wewnątrzmedialnej Zajcew, nie mogąc wytrzymać
nękania, decyduje się na ucieczkę, w wyniku której trafia do szpitala, gdzie traci obie
31
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Anton Drozdikow w swojej pracy wykorzystuje m.in. metody marketingu narracyjnego, popularnego na Zachodzie, a opisanego przez polskiego specjalistę od marketingu politycznego – Eryka
Mistewicza – por. E. Mistewicz, M. Karnowski, Anatomia władzy, Warszawa 2010.
Tj. zapewnienia o ogólnym dobrobycie, ale także np. o zagrożeniu ze strony zachodniego kapitalizmu.
Przy czym tendencja opisywania Rosji jako państwa-symulakru sięga aż do końca XVIII wieku – czasów Katarzyny II i wiosek potiomkinowskich, uważanych za sztandarowy przykład symulakryczności.
Wyrzucenie centrum dowodzenia poza geograficzne ramy opisywanej rzeczywistości także wzmaga
wrażenie symulakryczności mediów i rozdziału na strefy wewnątrzekranową i pozaekranową.
Z. Bauer, op. cit., s. 178.
Przykładem może być epizodyczna postać kierowcy śmieciarki, Wasi, który nie może uwierzyć, że
jego wiedza o świecie nie zgadza się z informacjami, które słyszy od głównego bohatera: „Ale jak to?
[…] Przecież w tiwi powiedzieli…” – С. Минаев, op. cit., s. 16.
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nogi37. Fakt amputacji – zaistniały jedynie na ekranie telewizora – jest punktem znaczącym, decydującym o rozdziale rzeczywistości. W świecie pozaekranowym Zajcew
nadal ma obie nogi, widz oglądający świat wewnątrzekranowy jest jednak przekonany, że żołnierz został inwalidą. Gdy siły rządowe pokazują reportaż, w którym widać
oficera stojącego na obu nogach, w mediach pojawiają się głosy obywateli przekonanych, że albo pokazany człowiek to nie Zajcew, albo reportaż został sfałszowany.
Zatem za prawdziwą zostaje uznana wersja świata wewnątrzekranowego, co podnosi
go do rangi rzeczywistości równoprawnej w stosunku do tej pozaekranowej.
Wyprodukowanie historii niepokrywającej się z zaistniałymi faktami pociąga za
sobą nieoczekiwaną z punktu widzenia logiki reakcję społeczną. Natychmiast pojawiają się „naoczni świadkowie wydarzenia”, w Internecie udzielają się „doktorzy ze
szpitala, w którym amputowano nogi Zajcewowi”, „pracownik prokuratury” i inni,
którzy potwierdzają wersję mediów38. Warto zwrócić uwagę, że te osoby nie są współpracownikami Drozdikowa, a ich konfabulacja nie wynika ze świadomej strategii
wsparcia konkretnej opcji politycznej, lecz z chęci przekazania własnego (nawet fałszywego) świadectwa o zaistniałym wydarzeniu. Minajew poszerza teorię moralnej
paniki, w myśl której media celowo wyolbrzymiają i stereotypizują zastane wydarzenia, by wzbudzić pożądaną reakcję społeczną39. Media w Media Sapiens już nie
wyolbrzymiają faktów, lecz tworzą je od podstaw. Technika marketingu narracyjnego, którego celem jest nie tylko opowiedzieć historię, ale też zaprosić widzów do
współuczestnictwa40, doprowadza do rozbicia bazowej rzeczywistości na dwie linie
z alternatywnym biegiem wydarzeń.
Świat wewnątrzekranowy nie powstaje w powieści Minajewa znikąd. Można wskazać bohaterów odpowiedzialnych za jego zaistnienie i rozwój: Drozdikowa, jego pomocników czy enigmatycznego zleceniodawcę, dysydenta Jakowa Wierbickiego. Podział rzeczywistości dokonuje się na oczach czytelnika, a autor wtajemnicza swojego
odbiorcę w proces jej tworzenia, od zaistnienia faktoidu (w omawianym przypadku:
wyemitowania reportażu o Zajcewie przez opozycyjną stację) do połączenia większej
liczby faktoidów w łańcuch wydarzeń, które funkcjonują jedynie na ekranie telewizora.
W powieści Minajewa świat wewnątrzekranowy i pozaekranowy koegzystują, a czasem ścierają się ze sobą, pozostają jednak we względnej równowadze. Za rozbieżność
między światami odpowiadają konkretni ludzie i można wskazać początek różnicy między jedną a drugą wersją. Pielewin przedstawia sytuację inaczej – nie da się prześledzić,
skąd się wzięła różnica, i to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że proces powstawania alternatywnego świata wewnątrzekranowego jest od początku emergentny, odpowiedzialność zaś należy do każdego, kto włączył się w przemysł medialny – prawdziwy
wpływ na odbiorcę mają drobni, rozproszeni dziennikarze i twórcy reklam, nie zaś mistyfikująca życie polityczne tajna agencja reklamowa. Drugą różnicą jest słabość świata
pozaekranowego, który u Pielewina przegrywa z atrakcyjnością świata wewnątrzekra37
38
39
40

Por. ibidem, ss. 200–208.
Por. ibidem, s. 233.
Por. S. Cohen, Folk Devils and Moral Panics, London – New York 2010, s. 49.
Por. E. Mistewicz, M. Karnowski, op. cit., s. 37.
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nowego i jest przezeń wypierany. Pielewin zdaje się nie widzieć szans dla rzeczywistości
pozaekranowej i zdecydowanie zapowiada zwycięstwo symulakru nad rzeczywistością,
Minajew zaś pozostawia oba światy samym sobie, nie determinując, w którym kierunku rozwinie się sytuacja współistnienia równoległych rzeczywistości.
Przyczyny tych rozbieżności można analizować na trzech poziomach. Pierwszy, najbardziej płytki, to ten uwzględniający dystans czasowy dzielący oba utwory. Jest to
zaledwie osiem lat, w ciągu których jednak diametralnie zmienił się obraz Rosji. Pielewin pisze o zagubionym chaosie lat dziewięćdziesiątych, czyli okresu tak zwanej dzikiej
demokracji, kiedy wolność łączyła się z brakiem jasno wytyczonych granic. W związku
z tym nie istniały również granice między domyślną rzeczywistością a światem alternatywnym. Z kolei Minajew swoją powieść napisał w roku 2007, kiedy już pojawiły
się daleko idące ograniczenia wolności, a dwa światy przedstawione w Media Sapiens
odzwierciedlają binarny podział na obóz zwolenników władzy i obóz opozycyjny, które
egzystują równolegle i tworzą swoje własne, konkurencyjne rzeczywistości.
Drugi poziom interpretacji różnic, wciąż powierzchowny, uwzględnia aspekt
światopoglądu obu autorów. Pielewin nie popiera żadnej z istniejących w ciągu jego
życia form władzy rosyjskiej: ani socjalistycznej wizji Związku Radzieckiego, ani kapitalistycznej Rosji Borysa Jelcyna, ani fasadowej demokracji typowej dla kraju Władimira Putina41. Pisane pod koniec drugiej kadencji Jelcyna Generation „P” wyraża
niewiarę w istnienie sensownej rosyjskiej rzeczywistości i przedstawia eskapistyczną
alternatywę. Inaczej w przypadku Minajewa: w Media Sapiens pisarz wyraźnie przeprowadza podział na dobrych i złych. Światu pozaekranowemu, temu właściwemu,
autor przeciwstawia karykaturalnie wykrzywiony świat wewnątrzekranowy, w którym rzeczywistość jest taka, jaką chcieliby ją widzieć opozycjoniści.
Wreszcie – różnice wynikają także z zamysłu obu twórców. Pielewin już we wcześniejszych utworach przedstawiał solipsystyczną wizję świata, który stanowi wyłącznie
projekcję umysłu bohatera42. W Generation „P” po raz kolejny widoczne są wpływy
tego nurtu filozoficznego, każącego zaprzeczać rzeczywistości pozaumysłowej – czy też,
jak w tym wypadku, pozaekranowej. Tymczasem dla Minajewa dominantą są zasady
materializmu. Istnienie świata wewnątrzekranowego znajduje swoje fabularne i logiczne uzasadnienie bez potrzeby odwoływania się do metafizyki w stylu Pielewina. Ową
niechęć do najmniejszych jej przejawów potwierdzają kolejne utwory Minajewa43.
Nieprzesadzone są zatem stwierdzenia o wieloaspektowości podziału na świat wewnątrz- i pozaekranowy. Dla pełnego zrozumienia jego funkcjonowania we współczesnej rosyjskiej literaturze niezbędny jest szeroki kontekst nie tylko teoretycznoliteracki, ale także filozoficzny i społeczny.
41
42
43

Por. С. Полотовский, Р. Козак, Пелевин и поколение пустоты, Москва 2012, s. 111 [on-line:]
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2932685 [08.08.2015].
Por. W. Pielewin, Mały palec Buddy, tłum. H. Broniatowska, Warszawa 2003.
W najnowszej swojej powieści, Духless XXI века. Селфи (2015 r., brak wydania polskiego), Minajew
sprowadza do czysto fizycznego zjawiska (sobowtóra-maniaka) figurę „czarnego człowieka”: obecne
w literaturze rosyjskiej od XIX wieku wyobrażenie demonicznej części osobowości artysty – efekt
psychicznej choroby lub upersonifikowaną nadświadomość.
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Summary
The reality of media as a parallel world in contemporary russian fiction
The aim of the given article is to analyze the existence of the media reality in two novels written by the new generation of Russian writers – Sergey Minaev’s Media Sapiens
and Victor Pelevin’s Generation ‘P’. Both authors created media as a structure which
is able to generate its own reality. However, the difference between the concepts is in
the way the “inside-screen” reality is developing – whether it provides alternative for
the “outside-screen” world or aims at replacing it.

Przemysław Sztafiej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Pieniądze to (nie?) wszystko”,
czyli satyryczne przedstawienia świata kapitalizmu
w twórczości Hoshiego Shin’ichiego

Hoshi Shin’ichi 星新一(1926‒1997) był jednym z pionierów japońskiej literatury
science fiction i autorem łącznie ponad tysiąca utworów. Jest szczególnie znany jako
jeden z twórców gatunku określanego po japońsku jako shōto shōto (od angielskiego
short-short), czyli bardzo krótkich opowiadań (niektóre z nich składają się z zaledwie
trzech stron). W swojej ojczyźnie do dzisiaj pozostaje jednym z najchętniej czytanych
pisarzy literatury popularnej.
Twórczość Hoshiego Shin’ichiego charakteryzuje się zwięzłością formy, prostym
i przejrzystym językiem oraz głęboką ironią i satyrycznym spojrzeniem na świat i na
zamieszkujących go ludzi. Nawet wyjątkowo krótkie utwory kończą się często humorystyczną puentą, obnażającą przywary społeczeństwa oraz ludzkości jako gatunku.
Poza lekkimi i zabawnymi opowiadaniami, koncentrującymi się głównie na przedstawieniu interesującego konceptu fabularnego, Hoshi Shin’ichi pisywał również utwory o poważniejszym, często krytycznym, ironiczno-satyrycznym charakterze1. Wśród
tych opowiadań można wyróżnić kilka grup: teksty antywojenne, sprzeciwiające się
badaniom nuklearnym czy krytykujące negatywne zjawiska społeczne obserwowane
na świecie a zwłaszcza w Japonii.
W niniejszym artykule autor chciałby – w oparciu o oryginalne teksty japońskie –
podjąć się analizy humorystyczno-satyrycznych wizji świata zdominowanego przez materializm i agresywny kapitalizm na przykładzie trzech utworów Hoshiego Shin’ichiego:
1

Przykładem może być utwór Egzekucja (Shokei, 1959 r.), w którym kara śmierci polega na wysłaniu
przestępcy na Księżyc ze specjalną kulą z przyciskiem. Naciśnięcie go albo wytwarza potrzebną do
przeżycia wodę, albo wywołuje eksplozję małego ładunku atomowego. Innym przykładem poważnego utworu jest Pewne urządzenie (Hitotsu no sōchi, 1964), w którym ostatecznie dochodzi do
zagłady ludzkości w wyniku wojny atomowej.
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Jūtaku mondai (住宅問題 Problem mieszkaniowy; data wydania: 1965 r.)2, Tenshikō
(天使考 Studium nad aniołami; data wydania: 1960 r.)3, Senden no jidai (宣伝の時代
Era reklamy; data wydania: 1969 r.)4. W tym celu najpierw przedstawiona zostanie krótka biografia autora ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń historycznych
i z życia prywatnego, które mogły mieć znaczący wpływ na późniejsze poglądy i sposób opisu kapitalizmu w utworach Hoshiego Shin’ichiego.

Możliwe przyczyny tematyki antymaterialistycznej
i antykapitalistycznej w twórczości
W latach młodości Hoshiego Stany Zjednoczone okupowały Japonię po drugiej
wojnie światowej (od 1945 do 1952 roku). W związku z tym amerykańskie władze okupacyjne wprowadziły częściową cenzurę, a także starały się skonstruować w Japonii zbliżony do amerykańskiego system władz demokratycznych i gospodarkę kapitalistyczną5.
Pod koniec lat pięćdziesiątych i później w latach sześćdziesiątych (czyli kilka lat
po zakończeniu okupacji Japonii) nastał okres wzmożonej kontestacji i krytyki intelektualnej. Organizowano liczne protesty: między innymi przeciwko odnowieniu
układu o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi (w 1960 roku) oraz protesty studenckie w 1968 roku6. Spory oddźwięk, zwłaszcza wśród intelektualistów, znajdowały poglądy lewicowe. Duże poparcie miały organizacje komunistyczne. Także w literaturze i filmie pojawiała się krytyka agresywnego kapitalizmu w stylu amerykańskim
oraz powojennego statusu Japonii. Na przykład w filmie Moloch i marionetki (Kyojin
to gangu, 1958 r.) w reżyserii Masumury Yasuzō oraz w jego powieściowym pierwowzorze (wydanym rok wcześniej) autorstwa Kaikō Takeshiego ukazany zostaje wypaczony świat, w którym większość ludzi jest pozbawiona zasad moralnych, a najważniejsza staje się rywalizacja działów marketingu trzech wielkich firm zabawkarskich7.
Innym przykładem groteskowo przedstawionego kapitalizmu może być scena z filmu
Aa! Bomba (Aa Bakudan, 1964 r.) w reżyserii Okamoto Kihachiego. Pracownicy banku śpiewają absurdalną musicalową piosenkę między innymi na temat nadgodzin.
Gdy okazuje się, że zagubiła się jedna moneta dziesięciojenowa, wszyscy pracownicy
muszą zostać dłużej w pracy. Także trzy omawiane utwory Hoshiego Shin’ichiego
wydają się wpisywać w satyryczno-groteskowy nurt przedstawień japońskiego kapitalizmu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych8.
2
3
4
5
6
7
8

S. Hoshi, Jūtaku mondai (Problem mieszkaniowy) [w:] idem, Mōsō Ginkō, Shinchōsha, Tokio 2006.
Idem, Tenshikō (Studium nad aniołami) [w:] idem, Yōkoso Chikyū-san, Shinchōsha, Tokio 2009.
Idem, Senden no jidai (Era reklamy) [w:] idem, Dareka-san no akumu, Shinchōsha, Tokio 1981.
Por. C. Totman, Historia Japonii, tłum. Hunia Justyn, Kraków 2009, ss. 586‒592, 681‒682.
Por. ibidem, ss. 595‒602, 615‒616.
Por. Y. Masumura, H. Fujii; Eiga kantoku Masumura Yasuzō no sekai – „Eizō no maesutoro” eiga to no
kakutō no kiroku 1947‒1986 t. 2, ss. 422‒424.
Należy także zwrócić uwagę na to, że wszystkie trzy omawiane utwory powstały w latach sześćdziesiątych.
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Poza wspomnianymi wydarzeniami kulturalno-historycznymi w Japonii na sposób przedstawienia kapitalizmu w twórczości Hoshi Shin’ichiego wpłynęły również
osobiste doświadczenia autora. Urodził się on jako najstarszy syn Hoshiego Hajime
(1873‒1951), który za młodu przebywał przez pewien czas w Stanach Zjednoczonych, gdzie często oprowadzał przybywających tam w rozmaitych interesach Japończyków. Dzięki temu Hajime zaskarbił sobie przychylność wielu znaczących postaci
japońskiego świata polityki i finansjery. Po powrocie do kraju, wykorzystując swoje
koneksje, założył firmę farmaceutyczną – Hoshi Seiyaku. Ponadto brał aktywny udział
w japońskim życiu politycznym – był członkiem parlamentu: należał najpierw, przed
wojną, do Izby Reprezentantów (niższej), po wojnie zaś – do Izby Radców (wyższej)9.
Początkowo Hajime odnosił duże sukcesy, tworząc między innymi rozbudowaną
sieć sklepów-aptek. Za czasów młodości Shin’ichiego Hoshi Seiyaku zaczęło natomiast mieć pierwsze poważne problemy finansowe, które jednak udało się wkrótce
opanować10. Po wojnie przedsiębiorstwo Hoshiego Hajime napotkało nowe problemy, wynikające między innymi z polityki amerykańskich władz okupacyjnych, które
zarządziły wstrzymanie produkcji morfiny w zakładach firmy11.
Niedługo po ukończeniu studiów z agrochemii Hoshi Shin’ichi został asystentem
ojca. W 1951 roku Hoshi Hajime wyruszył w interesach w podróż zagraniczną do Stanów Zjednoczonych. W trakcie pobytu w Ameryce zachorował na zapalenie płuc i zmarł
w Los Angeles. Śmierć Hajime wywołała duże poruszenie w stale borykającym się z problemami finansowymi Hoshi Seiyaku. Shin’ichi nie chciał kontynuować działalności ojca
i nawet przez pewien czas planował po kryjomu zdać egzamin na urzędnika państwowego, jednak w wyniku śmierci ojca zmuszony był przejąć firmę w wieku zaledwie 24 lat12.
Wkrótce okazało się, że przedsiębiorstwo nadal jest poważnie zadłużone. Młody Hoshi Shin’ichi nie był w stanie poradzić sobie z samodzielnym zarządzaniem i rozwiązaniem problemów z egzekutorami długów, dlatego zdecydował się oddać stery nad Hoshi
Seiyaku prezesowi firmy Ōtani (przemysł ciężki) – Ōtani Yonetarou (1881‒1968)13.
Shin’ichi ostatecznie utracił tytuł prezesa i został wiceprezesem. Ta nagła zmiana
zarządu spotkała się z niechęcią związków zawodowych, w wyniku czego dochodziło
nawet do brutalnych ataków i pobić14. Shin’ichi został odsunięty od podejmowania
najważniejszych decyzji w firmie – wszystkim zajmował się Ōtani15. W międzyczasie
Hoshi Shin’ichi związał się z dopiero rozwijającym się środowiskiem japońskiej science fiction. W 1957 roku zadebiutował z opowiadaniem Sextra (Sekisutora) w amator9
10
11
12
13
14
15

Shin’ichi pracował jako jego sekretarz dlatego czasami pojawiał się w parlamencie – por. H. Saishō,
Hoshi Shin’ichi 1001-wa wo tsukutta hito, Tokio 2007, s. 20.
Hoshi Seiyaku stanęło przed niebezpieczeństwem bankructwa, ale dzięki zawarciu porozumień z wierzycielami tymczasowo Hoshiemu Hajime udało się wyjść z opresji i utrzymać firmę – por. ibidem, s. 45.
Por. ibidem, s. 112.
Por. ibidem, ss. 131‒132, 143‒145.
Por. ibidem, s. 20.
Por. ibidem, ss. 160‒162.
Por. ibidem, ss. 186‒187.
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skim czasopiśmie o charakterze fantastyczno-naukowym Gwiezdny pył (Uchūjin)16.
Utwór ten spotkał się z pozytywnym odbiorem, dlatego w parę miesięcy po jego wydaniu Shin’ichi postanowił zrezygnować z prowadzenia firmy i ze sprzedaży swoich
udziałów spłacił część długów17.
Perspektywa stania się pisarzem stanowiła dla Hoshiego wybawienie od stresu
związanego z problemami w firmie. Dzięki udanemu debiutowi Shin’ichi postanowił
całkowicie odciąć się od rodzinnego interesu i presji społecznej – przede wszystkim
rodziny oraz pracowników Hoshi Seiyaku, związanych z firmą jeszcze od czasów, gdy
prezesem był Hoshi Hajime. W jednym ze swoich esejów Shin’ichi na temat wyboru
drogi pisarskiej pisał:
Wtedy po raz pierwszy pomyślałem o tym, aby zostać pisarzem. Nie miałem żadnej
innej drogi. Porządna firma nigdy nie zatrudni przecież człowieka, który doprowadził
przedsiębiorstwo do bankructwa. Nie zostałem pisarzem dlatego, że najpierw ich podziwiałem. Pod tym względem różnię się od innych Musiałem to zrobić. Byłem postawiony pod ścianą18.

O tym, jak wielki oddźwięk osobisty miały te wydarzenia na Hoshiego Shin’ichiego, może świadczyć wypowiedź jego żony, Kayoko, już po śmierci pisarza. Kiedy
zapytano ją o sytuację w Hoshi Seiyaku powiedziała, że kiedyś próbowała rozmawiać
na ten temat z mężem, ale Shin’ichi rozzłościł się i poprosił żeby nigdy więcej o to nie
pytała. Ponadto czasami pisał o problemach w rodzinnym przedsiębiorstwie w swoich luźnych notatkach i innych zapiskach19.
Poza ciężką sytuacją w Hoshi Seiyaku także postać samego ojca pisarza wywarła
znaczny wpływ na postrzeganie kapitalizmu przez Hoshiego Shin’ichiego. W opowiadaniu zatytułowanym Era pieniądza (Manee eiji, z języka angielskiego – Money age)
wszystkie problemy w relacjach międzyludzkich rozwiązywane są za pomocą pieniędzy.
W ten skomplikowany system łapówek wciągnięte są również dzieci, które są wynagradzane monetami za dobre wyniki w nauce i karane finansowo za niepowodzenia20.
Ojciec głównej bohaterki utworu jest wyraźnie inspirowany Hoshim Hajime, który
nagradzał młodego Shin’ichiego i jego rodzeństwo za dobre oceny i żartował, że jeżeli
następnym razem wyniki będą gorsze, to odbierze pieniądze w ramach „grzywny”21.
Wydaje się, że wpływ na recepcję systemu kapitalistycznego u Hoshiego Shin’ichiego
wywarły przede wszystkim wymienione wydarzenia z życia prywatnego. Sam pisarz nie
był związany z żadną organizacją o charakterze politycznym, a jego krytyka nie była
osadzona w żadnej konkretnej ideologii. W swojej twórczości starał się raczej wypunktowywać i wyśmiać absurdy systemu, które wynikały z chciwości i ułomności ludzi jako
16
17
18
19
20
21

Por. S. Matsushima, Hoshi Shinichi and The Space-Age Fable, „New Zealand Journal of Asian Studies” 2003, vol. 5 no.2, ss. 94‒95.
Por. H. Saishō, op. cit., ss. 208‒211.
Ibidem, s. 218; tłum. własne.
Por. ibidem, ss. 20‒21.
S. Matsushima, op. cit., ss. 103‒105, 111‒114.
H. Saishō, op. cit., s. 55.
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istot, niż podawać konkretne rozwiązania ideologiczne22. Dla tego rodzaju krytyki oddalonej od politycznych realiów epoki idealne były alternatywne światy, często wpisujące
się w schematy science fiction, które Hoshi Shin’ichi przedstawiał w swojej twórczości.

Problem mieszkaniowy
Już w samym tytule utworu mamy do czynienia z przewrotną grą słowną – w języku japońskim zazwyczaj wyrażenie „problem mieszkaniowy” wskazuje wyraźnie
na niedobór lokali mieszkalnych. Jednakże w świecie przedstawionym w opowiadaniu sytuacja jest zupełnie odwrotna – każdy człowiek, nawet najbiedniejszy, ma
zapewniony dach nad głową. Istnieją dwa typy mieszkań: darmowe i płatne, które
są wyjątkowo drogie. Różnica między nimi polega na tym, że w mieszkaniach darmowych wszędzie zainstalowane są ekrany, głośniki i inne urządzenia nieustannie bombardujące mieszkańca reklamami. Jeżeli któryś z lokatorów z premedytacją uszkodzi
urządzenia wyświetlające reklamy, może zostać wyrzucony, co jest równoznaczne ze
skazaniem na tułanie się po ulicach. Świat zostaje wobec tego przedstawiony jako
satyryczna konsumpcyjna antyutopia, w której sfera biznesu przenika do intymnej
przestrzeni ludzi. Klient mniej zamożny zostaje pozbawiony jakiejkolwiek możliwości odcięcia się od wszechobecnych reklam. Jednocześnie ludzie bogaci zmuszeni zostają do płacenia swoistego haraczu za własną prywatność.
W przesyconym ironią zakończeniu bohater opowiadania (Pan N23) znajduje wyjątkowo tanią ofertę sprzedaży ziemi. Nie namyśla się długo i kupuje grunt. Udaje
się po raz pierwszy na miejsce, ale jego radość i podekscytowanie wkrótce znikają,
kiedy okazuje się, że płatki kwiatów, skrzydła motyli i pnie drzew pokryte są logami
różnych firm, a ptaki śpiewają piosenki zachwalające rozmaite produkty:
Pan N z powodu zawodu, jakiego doznał, nie miał nawet ochoty wstać. Kiedy odzyskał
siły, zrobiła się już noc. Rozejrzał się po okolicy i zobaczył chmarę latających, połyskujących świetlików. Jednak i one zarysowywały w powietrzu logo pewnej firmy. Z głębi
lasku słychać było huczenie sowy. Melodia także pochodziła z piosenki ze spotu reklamowego. Ale nie była to tylko sowa. Prawdopodobnie przez całą noc będzie też słychać
rechot żab ze stawu i brzęczenie owadów…24

Studium nad aniołami
W świecie przedstawionym w opowiadaniu głównym zadaniem aniołów jest poprowadzenie dusz zmarłych ludzi do nieba. Z uwagi na brak konkurencji anioły
zaniedbują jednak swoje obowiązki. Pewnego dnia Bóg nie może już wytrzymać tej
22

23
24

Między innymi dlatego jego debiutancki utwór został skrytykowany przez lewicowego krytyka, Arę
Masahito, za brak głębszej ideologicznej refleksji nad kierunkiem, w którym zmierza świat i społeczeństwo. Ibidem, ss. 219‒222.
Bohaterzy większości utworów Hoshiego Shin’ichiego są bezimienni – określani są często po prostu
dużymi literami alfabetu (jak na przykład Pan N lub Pan F).
S. Hoshi, Jūtaku mondai…, s. 39; tłum. własne.
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sytuacji i decyduje się podzielić anioły na dwie konkurencyjne grupy, określane wewnątrz opowiadania jako „firmy”. Jedną z nich zarządza Archanioł Gabriel, a drugą
– Archanioł Michał. W dalszej części opowiadania opisane zostają rozmaite strategie
aniołów na pozyskanie dusz zmarłych: każda firma przyozdobiła pięknie swoją bramę
do Raju, zmarli są kuszeni wizją radosnego transportu do nieba na gondoli przez jedną firmę, a na statku przez drugą. Z czasem konkurencja pomiędzy grupami aniołów
coraz bardziej się zaostrza. Część z nich niczym sępy stale krąży wokół miejsc, gdzie
może dojść do katastrofy lub wypadku. Niektóre anioły cały czas stróżują przy mordercach, członkach mafii lub też policjantach, licząc na czyjąś śmierć.
Utwór może być interpretowany jako satyra na mechanizm konkurencji w agresywnym kapitalizmie oraz na japoński system gospodarczy, w którym pracownicy
z oddaniem poświęcają się swojej firmie (szczególnie widoczna jest lojalność aniołów
względem swojej grupy). Dusze stanowiłyby wobec tego metaforę dóbr materialnych. Anioły, podobnie jak ludzie, skupiając się wyłącznie na środkach, często tracą
z oczu pierwotny cel. Hoshi Shin’ichi poprzez przeniesienie kapitalistycznych mechanizmów konkurencji na istoty nadprzyrodzone, byty wyższego rzędu, wyśmiewa
system stworzony przez ludzi, ukazując absurdalne sytuacje, w których anioły starają się uzyskać przewagę nad konkurencyjną grupą. W zakończeniu utworu dwa
anioły zastanawiają się nad pierwotnym znaczeniem zadania powierzonego im przez
Boga oraz nad sensem życia ludzi. W wyniku tej rozmowy dochodzą do wniosku, że
ludzie mają po prostu żyć i płodzić kolejne pokolenia. W ostatnim fragmencie opowiadania Bóg wypuszcza niewidzialne dla aniołów bociany, które roznoszą dzieci
do ludzkich domów. Hoshi Shin’ichi w tym zakończeniu stawia człowieka niemalże
na równi ze zwierzęciem, sprowadzając sens jego istnienia do podstawowych funkcji fizjologicznych i rozrodczych. Jednocześnie autor nadaje aniołom cechy ludzkie
– muszą one pracować i być lojalne względem swojej firmy. Targają nimi jednak
rozterki dotyczące sensu istnienia i ich pracy. Ostatecznie, mimo iż anioły są istotami nadprzyrodzonymi, pytania, które sobie stawiają, nie otrzymują jednoznacznej
odpowiedzi. Praca wydaje się tylko ciągłym powtarzaniem nieustającego cyklu (czyjaś śmierć, zabranie duszy, narodziny nowych ludzi), którego sens jest zrozumiały
jedynie dla Boga – istoty najwyższej. Jednocześnie zakończenie utworu wydaje się
podważać sens współczesnej pogoni za pieniądzem – zwłaszcza, jeżeli weźmiemy
pod uwagę elementy satyry na system kapitalistyczny, pojawiające się we wcześniejszych częściach opowiadania.

Era reklamy
W świecie przedstawionym w opowiadaniu reklama dosłownie staje się częścią
klienta. Zwykli ludzie wynajmują swoje reakcje odruchowe na rozmaite bodźce jako
reklamę. W utworze kilkukrotnie ukazane zostaje to zjawisko: na przykład potrącony
człowiek zaczyna śpiewać piosenkę zachwalającą jakiś produkt.
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Era reklamy stanowi satyrę na relację marketing – klient. W opowiadaniu przedstawiona zostaje groteskowo wręcz wypaczona, nieustanna walka o uwagę i bombardowanie klienta produktem. Działania marketingowe są już nie tylko po prostu
widoczne wokół nas – teraz stanowią integralną część człowieka, który sam staje się
chodzącą reklamą. Ludzka chciwość zostaje ukazana z dwóch perspektyw. Z jednej
strony mamy marketingowców, którzy na każdym kroku starają się atakować potencjalnych klientów informacjami o niezliczonych produktach, z drugiej zaś klientów,
zdolnych za odpowiednią sumę sprzedać istotną część samego siebie, własnego życia
prywatnego. Apogeum tego zjawiska wydaje się dziewczyna, która sprzedaje reakcję
odruchową na pocałunek. Coś, co kojarzy się ze sferą uczuć, zostaje z nich odarte
i staje się tylko kolejną okazją na zaprezentowanie nowego produktu. Sytuację tę
można postrzegać jako paralelę wielu niepokojących zjawisk, obecnych także i w realnym świecie, takich jak na przykład tendencja współczesnych ludzi do pozbawiania
się prywatności i ekshibicjonizmu emocjonalnego na portalach społecznościowych.
Tego rodzaju zachowania często są wykorzystywane przez speców od marketingu,
którzy stale starają się znaleźć coraz to nowe sposoby przeniknięcia do umysłów
ewentualnych klientów. Utwór Hoshiego Shin’ichiego kończy się jednak niezwykle
ironiczną i, jak się wydaje, raczej optymistyczną puentą:
– Wynajmujesz swoją reakcję odruchową na pocałunek do reklamy? Jestem zaskoczony
– powiedział Pan N, wysiadając na piętrze, gdzie znajdowała się jego firma. Ale w głębi
ducha wcale nie był tak zdziwiony. Mogło wydawać się to dziwne zaraz po wynalezieniu
tej technologii, ale teraz, kiedy tak się ona rozpowszechniła, nie było w tym wcale nic
tak wielkiego. Od samego rana N wysłuchiwał nazw różnych produktów, ale żaden nie
zostawał w jego pamięci. Możliwości kryjące się w człowieku naprawdę są niezmierzone, ale wygląda na to, że jego zdolność do adaptacji jest jeszcze większa25.

W zakończeniu utworu autor odnosi się do efektywności strategii reklamowych,
stosowanych przez różne firmy. Podobnie jak w Problemie mieszkaniowym ludzie są
bezustannie narażani na wpływ reklam, jednak „zdolność do adaptacji” pozwala im
odizolować się od wszechobecnej manipulacji.

Cechy charakterystyczne przedstawień kapitalistycznego świata
w prezentowanych utworach
W zanalizowanych opowiadaniach – tak samo jak w przypadku innych utworów Hoshiego Shin’ichiego – krytyka nie zostaje wyrażona w sposób bezpośredni,
na przykład przy pomocy komentarzy w narracji. W większości przypadków narracja prowadzona jest w bardzo oszczędny sposób – podkreślone zostają najważniejsze
wydarzenia, pojawia się w niej suchy i maksymalnie skrócony opis świata przedstawionego, a stany emocjonalne bohaterów nie są opisywane szczegółowo. Wydźwięk
satyryczny jest kreowany głównie poprzez dialogi, czego przykładem może być „roz25

S. Hoshi, Senden no jidai…, s. 85; tłum. własne.
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mowa” Pana N z zainstalowaną w jego mieszkaniu maszyną reklamującą różne produkty w opowiadaniu Problem mieszkaniowy. Maszyna w żaden sposób nie reaguje
na to, co mówi bohater; zamiast tego przedstawia tylko coraz to nowe produkty, które mają jakiś związek z tym, co robi w danej chwili Pan N. Tak naprawdę
wypowiedzi bohatera stanowią raczej monolog – z góry skazaną na porażkę próbę
komunikacji, wynikającą z poczucia osamotnienia. Kolejną metodą satyrycznego
komentowania świata kapitalizmu w utworach Hoshiego Shin’ichiego jest przedstawienie absurdalnych lub groteskowo przesadzonych sytuacji. Przykładem są tutaj
opisy różnych strategii wykorzystywanych przez anioły czyhające na czyjąś śmierć
w Studium nad aniołami.
Światy kreowane przez Hoshiego Shin’ichiego nierzadko mają charakter dystopijny – w przypadku zanalizowanych opowiadań jest to dystopia konsumpcyjno-kapitalistyczna. W Erze reklamy oraz w Problemie mieszkaniowym różnego rodzaju przedsiębiorstwa starają się wkraść do każdego zakamarka życia prywatnego potencjalnych
klientów. Anioły w Studium nad aniołami całkowicie zatracają się w rywalizacji o dusze. Sami ludzie w tym opowiadaniu zostają niemalże zrównani ze zwierzętami hodowlanymi – sensem ich życia jest umieranie i płodzenie nowych pokoleń, których
dusze następnie zostaną sprowadzone do nieba przez anioły.
Hoshi Shin’ichi kończy swoje utwory niespodziewaną, humorystyczną puentą,
nierzadko zawierającą elementy groteski. W przypadku wszystkich trzech zanalizowanych utworów zakończenie zostaje wykorzystane dla podkreślenia absurdów
chciwości ludzkiej i agresywności systemu kapitalistycznego. W przypadku Problemu
mieszkaniowego próba uwolnienia się bohatera od wszechobecnej reklamy kończy się
ironiczną porażką – droga wyjścia okazuje się tylko kolejną pułapką. W Studium nad
aniołami ironiczne zakończenie wydaje się podkreślać bezsens pogoni za dobrami
materialnymi, która jawi się jako błędne koło (krąg nieustannej śmierci i narodzin
kolejnych pokoleń ludzi sprawia, że praca wykonywana przez anioły zdaje się nie
mieć żadnego logicznego uzasadnienia). Najbardziej charakterystyczne jest jednak
zakończenie w utworze Era reklamy, które jako jedyne sprawia wrażenie nacechowanego w pewnym stopniu pozytywnie, mimo że ludzie ukazani w opowiadaniu
charakteryzują się nieetyczną wręcz chciwością. Przedsiębiorcy, aby sprzedać swój
produkt, nie wahają się wkraczać w życie prywatne konsumentów. Z kolei konsumenci, aby zarobić trochę pieniędzy, godzą się odsprzedać część własnej prywatności
– odruchy warunkowe. Jednak, jak zauważa bohater opowiadania, ludzie wykazują
się niezwykłą wręcz kreatywnością (na przykład w celu sprzedania swojego produktu), ale zdolność do adaptacji pozwala im jednocześnie odciąć się i do pewnego stopnia zignorować wszechobecną reklamę – manipulację umysłem.
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Summary
‘Money is (not?) everything’. Satirical view of a capitalist world in the works
of Hoshi Shin’ichi
Hoshi Shin’ichi 星新一(1926–1997) was one of the pioneers of Japanese Science
Fiction literature and an author of over one thousand works. In Japan he still remains
one of the most widely known writers of popular literature. He was best known for
being one of the creators of the genre of extremely short stories known in Japanese as
shōto shōto (from English ‘short short’).
Hoshi Shin’ichi’s works are characterized by compact form and style, deep irony
and satire of the world and its inhabitants. Some of the themes of his stories are
concerned with problems of the modern age such as war, nuclear research and
weaponry, and social problems. In this article based on three original short stories –
Jūtaku mondai (Housing problem), Tenshikō (Study of angels) and Senden no jidai (Age
of advertisement) – the author will attempt to analyse satirical views of a capitalist and
materialist dominated world in Hoshi Shin’ichi’s fiction.

Emmanuella Robak
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Cywilizacja Selenitów i Solarów
jako alternatywa ziemskiego świata.
Na srebrnym globie J. Żuławskiego i Miranda A. Langego

Na naszych oczach, za naszego życia rodzi się nowa cywilizacja,
choć ślepcy usiłują ją uśmiercać.
Alvin Toffler1

Powyższa refleksja Alvina Tofflera, jednego ze współczesnych futurologów, który zajmuje się analizą dzisiejszej kondycji ludzkości, może być metaforycznym skrótem
wywodu podjętego w niniejszym artykule. Amerykański pisarz przekonuje, iż historia opiera się na tak zwanych falach technologicznych, które kreują dany moment
dziejowy. To, co jest teraźniejsze, czego jesteśmy świadkami i uczestnikami, ma charakter in statu nascendi, a wszystko, co wchodzi w fazę nową, napotyka opór ze strony obrońców tego, co było dawniej2. Koleje dziejów ludzkości, w których następne
pokolenie wypiera poprzednie i decyduje o losie przyszłej generacji, wpisują się więc
w naturalny porządek świata, którego nie da się w żaden sposób zmienić. Nie zawsze
jednak narodziny przyszłego pokolenia równoznaczne są z ewolucją cywilizacyjną.
W poniższej analizie zamierzam skupić się na interpretacji przestrzeni fantastycznych, wykreowanych w powieściach znanych twórców młodopolskich: Na srebrnym
globie (1903 r.) Jerzego Żuławskiego oraz Mirandzie (1924 r.) Antoniego Langego.
Projekcja futurologiczna wysnuta w wyobraźni młodopolskich prozaików nie jest
optymistyczną wizją przyszłości. Kluczową kwestią mojej analizy będzie próba rekonstrukcji refleksji filozoficznych zawartych w obu utworach. Zwrócę uwagę zarówno
na podobieństwa, jak i na różnice w sposobie konstrukcji alternatywnych światów,
1
2

A. Tofller, H. Tofller, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, tłum. J. Łoziński, Poznań 1996, s. 17.
Por. ibidem, ss. 25–32.
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wyłaniających się z fabuły obu powieści oraz kreacji losów bohaterów nowych cywilizacji. Przesłania wynikające z obu interpretowanych dzieł prowokują do stawiania
pytań, dotyczących złożonych przyczyn upadku ludzkości, skłaniają do przemyśleń
związanych z istotą natury człowieka, sensem życia i odwieczną ludzką tęsknotą do
stanu pierwotnego szczęścia.
Księżycowa kraina zaprezentowana przez Żuławskiego w Na srebrnym globie oraz
wizja wyspy Słonecznogrodzian w Mirandzie Langego wpisują się w model świata
idealnego, który z czasem ujawnia swój antyutopijny charakter. Główni bohaterowie omawianych powieści wyruszają w podróż w poszukiwaniu pozaziemskiego raju,
który w obu przypadkach okazuje się ułudą.
Twórcy światów alternatywnych, których dzieła stanowią punkt wyjścia niniejszych rozważań,
w swojej twórczości wiedli – jak zauważyła Janina Szcześniak – dyskurs na temat celowości tak urządzonego wszechświata, ewolucji rozumu i prognoz futurologicznych. Ich projekcje przyszłości naznaczone były pesymizmem i niewiarą w przemiany cywilizacyjne3.

Zalążki owych pesymistycznych wizji moderniści żyjący na progu XX wieku odnajdywali w tendencjach współczesnej cywilizacji4. Propagowane przez mieszczańskie
społeczeństwo ideały wyzwalały niebezpieczne skłonności. Lange przekonywał:
źródłem wszystkiego zła na świecie jest egoizm. A ponieważ podstawą egoizmu jest własność, zatem aby złamać egoizm – trzeba usunąć własność […]. Dążenie do bogactw budzi
chytrość, podstęp, skłonność do oszustwa, nieuczciwość, gotowość do zbrodni. Nieposiadanie bogactw rozwija zazdrość, uniżoność, nienawiść, choroby, wycieńczenie i zwyrodnienie5.

Autor Erosa i Psyche zauważał z kolei, że w psychice człowieka obecny jest wieczny
niepokój i nienasycenie, wpływające na niemożność osiągnięcia szczęścia i prowadzące do skrajnych emocji.
Młodopolskie powieści science fiction zawierają w sobie wyznaczniki typowe dla
fantastyki literackiej – dzieło Żuławskiego jest przede wszystkim opisem podróży
na Księżyc i prezentacją obszarów lunarnych, zaś opowieść Langego służy ukazaniu
świata astralnego oraz przestrzeni solarnej. Mowa w nich o cudownych wynalazkach

3
4

5

J. Szcześniak, Jerzy Żuławski i Antoni Lange w orbicie fantastyki [w:] Zasługi Jerzego Żuławskiego i jego
rodu dla literatury i kultury polskiej XX wieku, red. E. Łoch, D. Trześniowski, Lublin 2011, s. 129.
Biorąc pod uwagę fakt, iż wpływ na kreację wizji autorów miały tendencje cywilizacyjne, można nazwać
utwory młodopolskie dystopiami. Jednak rozróżniając dwa terminy: antyutopia i dystopia, podkreśla się,
że dystopia to „utwór fabularny przedstawiający koszmarną, choć logicznie uzasadnioną, wewnętrznie
spójną i niekiedy dość prawdopodobną wizję przyszłej egzystencji człowieka’’ (A. Niewiadomski,
A. Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Poznań 1990, s. 262). Nie można
więc nazwać utworów dystopiami, bowiem te nie ukazują prawdopodobnych wydarzeń – opowiedziane
historie są fikcyjne (życie księżycowego społeczeństwa, dematerializacja ludzkości itp.).
A. Lange, Miranda, Warszawa 1987, s. 109.
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i przedmiotach, które wykraczają poza dokładne odtwarzanie rzeczywistości6. W Mirandzie bohaterowie używają magicznej broni: misercordii, produkują też pramaterię
Nirwidium oraz praenergię Nerwidium, czyli specyficzne substancje, mające za zadanie wprowadzać człowieka w stan astralny. Ciało astralne – pozbawiony cielesności,
zdematerializowany byt – to najwyższe stadium ewolucji człowieka i cel, do którego
dążą wszyscy bohaterowie tajemniczej wyspy opisywanej przez Langego. Księżycowa
kraina Żuławskiego obfituje natomiast w nowoczesny sprzęt, którym posługują się
bohaterowie: pojazdy, rakiety, butle tlenowe i tym podobne przedmioty.
W obu powieściach ważna jest jednak nie tyle niesamowitość akcji czy fantastyczne rekwizyty, ile uniwersalne przesłania płynące z przedstawianych zdarzeń.
W utworach tych nadrzędne pytania skupiają się wokół kwestii związanych z miejscem jednostki we wszechświecie, istotą rzeczywistości czy funkcjonującymi systemami wartości. Kreacja światów alternatywnych stanowi dla obu twórców dogodną
sposobność do odzwierciedlenia prywatnych refleksji ontologicznych i koncepcji
światopoglądowych. Jerzy Żuławski ustawicznie poszukiwał systemu, który byłby
w stanie objąć wszystkie nurtujące go kwestie, stąd też próba połączenia filozofii,
religii Wschodu oraz nauki. Podobnie Antoni Lange – dążył do „ideału jedności doskonałej”7; kluczowym pojęciem jego historiozofii był „ideał”, który z jednej strony
stanowił „ostateczny cel rozwoju świata – Absolut, z drugiej, w porządku czasowym,
kres rozwoju społeczeństwa ludzkiego”8. Ideał jako stan Absolutu albo jako wyraz
społecznej utopii realizowany był przez pisarza w oparciu zarówno o koncepcje buddyzmu ezoterycznego, jak i o monistyczne postrzegane świata.
Poza realizacją pomysłów fantastycznych w sensie artystycznym oba teksty noszą znamiona naukowości. Rzetelna wiedza i przygotowanie twórców pozwoliły im
podejmować wątki, które oparte są na solidnych podstawach naukowych. Dzięki
temu dzieła wydają się wiarygodne, a jak podkreśla Antoni Smuszkiewicz, fantastyka
naukowa „zachowuje tożsamość tylko pod warunkiem nadawania swym zmyśleniom
najsłabszych choćby pozorów naukowości i zaopatrywania wszystkich prezentowanych cudowności w naukowe i technologiczne pseudomotywacje”9. Tadeusz Gołaszewski, opisując Trylogię księżycową, zauważył nawet, że „Na srebrnym globie można
by określić jako poprzednika diagnoz ostrzegawczych dzisiejszej futurologii”10. Warto
jednak zaznaczyć, że istnieje dosyć klarowna różnica między badaniami przyszłościowymi a fantastyką naukową. Jak podkreśla Karl Steinbuch, „podczas gdy w science
fiction dominują najczęściej poetyckie wyobrażenia i pragnienia, badania przyszło6

7

8
9
10

A taka funkcja przedmiotów magicznych czy też fantastycznych wynalazków warunkuje przynależność danego dzieła literackiego do nurtu science fiction – por. J. Trzynadlowski, Studia literackie,
Wrocław 1993.
Tak zatytułowała swój szkic o autorze Mirandy Maria Podraza-Kwiatkowska. Por. Ideał jedności doskonałej. O Antonim Langem jako krytyku [w:] eadem, Młodopolskie harmonie i dysonanse, Warszawa
1969, ss. 42–95.
B. Szymańska, Poeta i nieznane. Poglądy filozoficzne Antoniego Langego, Wrocław 1979, s. 24.
A. Smuszkiewicz, Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej, Poznań 1982, s. 83.
T. Gołaszewski, Futurologia, Kraków 1975, ss. 7–8.
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ściowe opierają się na starannej analizie istniejących tendencji rozwoju i mają na celu
określenie ich przyszłego kształtu w sposób prawdopodobny”11, a przy tym „badania przyszłościowe nie są wróżbiarstwem […] są próbą zastanowienia się nad konsekwencjami i działaniami”12.
Na srebrnym globie Jerzego Żuławskiego jest tekstem bardzo rzetelnym w kwestii
prezentacji szczegółów dotyczących przestrzeni księżycowej. Detaliczne opisy krajobrazu lunarnego, precyzyjne rozrysowanie mapy Księżyca i skrupulatne opisy roślinności lunarnej świadczą o dużej erudycji autora i znajomości ówczesnej wiedzy na temat Księżyca. Polski astronom Kazimierz Kordylewski, komentując trylogię Jerzego
Żuławskiego, stwierdził:
rzadko spotyka się dzieła fantastyczno-naukowe, w których pisarz wykazał tyle wysiłku
w uzgodnieniu treści dzieła z faktami naukowymi, ile tego wysiłku widać w pierwszej
części Na srebrnym globie. Szczegółowa mapa Księżyca narysowana przez autora powieści własnoręcznie oparta jest na źródłach naukowych ważnych do dnia dzisiejszego13.

Podobną opinię o dziele autora Erosa i Psyche wyraził Stanisław Lem, który zauważał z aprobatą: „oparcie twórczej wyobraźni na rzetelnych danych astronomicznych, kontynuowanie wypadków z realistyczną sumiennością i logiczną ścisłością
– oto źródła pisarskiego sukcesu”14.
Nie ma zatem wątpliwości, że Na srebrnym globie nosi znamiona naukowości, nie
brak w nim jednak także obrazów poetyckich, takich jak na przykład opisy gór księżycowych, które przypominają Żuławskiemu ukochane przez niego Tatry. Z kolei
Miranda Antoniego Langego podejmuje wiele zagadnień z zakresu ezoteryki, okultyzmu, mediumizmu, a także buddyzmu. Ale i tutaj nie brakuje pseudonaukowych
uzasadnień niektórych wydarzeń. Taki charakter ma na przykład wyjaśnienie istoty
i zastosowania Nirwidium.
Pomysły twórców młodopolskich, które zaowocowały kreacją światów alternatywnych, nie były nowatorskie. Motyw podróży na Księżyc autor trylogii zaczerpnął
z twórczości klasyka fantastyki naukowej Juliusza Verne’a. Motyw ten stanowił wszak
jedynie punkt wyjścia refleksji Żuławskiego, zmierzającego do ukazania czytelnikowi
swoich własnych, oryginalnych koncepcji. Jego projekt podróży różni się całkowicie
od pierwowzoru: w powieści Verne’a Podróż naokoło Księżyca15 (Autour de la Lune,
1869 r.) bohaterowie chcą współtworzyć świat z obcą cywilizacją, nawiązując z nią
bliskie kontakty, w powieści Żuławskiego natomiast bohaterowie pragną stworzyć
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Cyt za: A. Bónisch, Futurologia – jej funkcje i cele, Wrocław 1980, s. 23.
Ibidem, s. 22.
J. Żuławski, Na srebrnym globie, Kraków 1975, s. 337.
Ibidem, s. 9.
W polskim tłumaczeniu powieść ta była też wydawana pod tytułem Wokół Księżyca oraz Na około
Księżyca.
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zupełnie nowe społeczeństwo na Księżycu, nie zważając na to, czy wcześniej istniała
tam i funkcjonowała jakaś inna kultura16.
Miranda Langego również powstała na kanwie wątku, który już wcześniej funkcjonował w piśmiennictwie europejskim za sprawą Tommassa Campanelli, włoskiego
filozofa i teologa epoki renesansu. Campanella przedstawił dzieje Solarów w powieści
zatytułowanej Miasto Słońca17 (La Città del Sole, 1602 r.). Lange rozwinął w pewnym
sensie jego historię, przedstawiając dalsze dzieje cywilizacji słonecznej krainy. Bohater
Mirandy, Jan Podobłoczny, trafia wszak na wyspę Suriawastu, która „do dziś zachowała typ, jaki opisuje Campanella. Chociaż mury są dziś niepotrzebne, jednakże nie zburzono ich wcale”18. Nie tylko wygląd wyspy jest taki sam jak u Campanelli, podobny
jest także system władzy: „najwyższy naczelnik nosi tytuł Słońce albo Metafizyka […].
Pomagają mu trzej ministrowie: Miłość, Mądrość i Potęga”19. Nie wszystko na wyspie
jest jednak przeniesione z siedemnastowiecznego pierwowzoru. Zmienił się bowiem
system organizacji społeczeństwa, czego powodem była ewolucja człowieka.
Wyspa Citta del Sole, na której rozgrywa się akcja Mirandy, to celowo wybrana lokalizacja, która dla Langego stanowi pretekst do polemiki z utopijną wizją idealnego
państwa prezentowanego przez Campanellę. Autor W czwartym wymiarze pokazał,
że wizja społeczeństwa włoskiego filozofa nie była najszczęśliwszym rozwiązaniem dla
ludzi, „z czasem stała się źródłem nieprzemyślanych przez myśliciela konsekwencji”20.
Tylko zupełnie nowe warunki i całkowicie odmienny człowiek mogłyby stać się
podstawą do realizacji myśli utopijnej Campanelli. U Langego stan szczęśliwości
w „republice kapłańskiej” staje się możliwy do osiągnięcia dzięki dematerializacji ludzkich ciał. Solarowie doprowadzili bowiem do unicestwienia człowieka pełnego wad
i stworzenia czegoś na podobieństwo bytu idealnego – duszy wyzwolonej z cielesności:
Dopiero wtedy – podkreśla mieszkanka wyspy – kiedy nędzna materialna istota ludzka
zostaje przezwyciężona, kiedy zapanował na naszej wyspie duch wyzwolony z cielesności, dopiero wtedy można było zacząć realizację tego świata […] społeczeństwa doskonalszego niż te, które dotychczas były na ziemi. Ale [żeby się to dokonało – przyp. E. R.]
musi powstać człowiek nowy21.

Korzystanie z wcześniejszych prac nie jest jedynym podobieństwem między omawianymi powieściami. Wiele kwestii i motywów istnieje w nich obu na zasadzie kontrastu: na przykład mroczny księżycowy glob przeciwstawiony jest jasnej słonecznej
krainie – z jednej strony pojawia się ciemność, posępność, z drugiej zaś światłość,
słoneczność. Tajemnicza aura opisywanych miejsc dodatkowo buduje specyficzny dla
danej przestrzeni nastrój. Księżycowa kraina Żuławskiego jest pogrążona w mroku,
16
17
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Por. J. Miklaszewska, Antyutopia w literaturze Młodej Polski, Wrocław 1988, ss. 172–173.
W polskim tłumaczeniu powieść ta była też wydawana pod tytułem Republika Słońca.
A. Lange, op. cit., s. 98.
Ibidem, s. 95.
J. Szcześniak, Z problematyki science fiction w prozie Antoniego Langego [w:] Modernistyczny wizerunek
człowieka. Studia historycznoliterackie, red. J. Szcześniak, D. Trześniowski, Lublin 2001, s. 89.
A. Lange, op. cit., s. 121.
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owiana melancholią, dominują w niej ciemne kolory, półcienie i cienie. Pustynne
horyzonty, martwe skamieliny, nieprzyjazne góry i przepaście to właściwości terytorium księżycowego. Dodatkową cechą krainy są skrajności pogodowe: panuje tu
przeraźliwy chłód albo upał nie do zniesienia spowodowany żarzącym się słońcem.
Taki wygląd świata wpływa na emocje bohaterów: wywołuje ich niepewność, strach
przez nieznanym, obawy, irracjonalny lęk. Suriawastu Langego jawi się natomiast
jako pogodne miasto pełne słońca. Jasne, pastelowe kolory dominujące w opisach
otoczenia, zwiewne, delikatne szaty mieszańców, bujna, nasycona życiem roślinność
konotują uczucia radości, pewności, spokoju oraz bezpieczeństwa. Obie krainy upodabnia natomiast do siebie charakterystyczna właściwość: „zło człowiecze przyszło tu
z nami ze Ziemi”22, a przez to „często najidealniejsze zasady łączą się ze szczególnym
okrucieństwem w czynie”23.
Nie tylko przeznaczenie ludzkości w wykreowanych przez pisarzy światach alternatywnych jest analogiczne. Główni bohaterowie obu powieści wyruszają w daleką
pozaziemską podróż, obaj noszą też takie samo imię – Jan Korecki zmierzający do
Srebrnego Globu oraz Jan Podobłoczny trafiający do Miasta Słońca; pierwszy zostaje
wystrzelony w kosmos przy pomocy rakiety, drugi dopływa do Suriawastu łodzią.
Imię to nasuwa określone skojarzenia biblijne24 – pochodzi od hebrajskich słów: Jehu
(‘Jahwe’) i channah (‘łaska’), a oznacza kogoś cieszącego się boską łaską. W pierwszej
kolejności łączy się z postacią świętego Jana Chrzciciela, znanego proroka z Ewangelii, zapowiadającego przyjście Mesjasza; w drugiej – z takimi cechami jak pracowitość, sprawiedliwość, szczerość, wierność, wyjątkowa inteligencja, zaufanie.
U obu omawianych pisarzy wysuwa się na pierwszy plan wątek tęsknoty za dawnym życiem – u Langego jest to „nostalgia za stanem pierwotnym”25, sprzed czasów,
kiedy istota ludzka nie podlegała dematerializacji, u Żuławskiego – tęsknota za Ziemią, którą bohaterowie opuścili w nadziei znalezienia wymarzonego raju. Jan Korecki w ostatnich latach swojego życia zapisze w pamiętniku: „O Ziemio! daruj, iżem
odszedł od ciebie, szaleństwem żądzy poznania obłąkany, którąś ty sama we mnie
wychowała […]. O Ziemio! Ziemio moja!”26.
Fikcyjne cywilizacje stworzone przez twórców młodopolskich rządzą się oryginalnymi systemami wartości i odmienną religią. Wśród mieszkańców alternatywnych
światów kultywowany jest swoisty mit (lub antymit) ludzkości. Znaczące dla ich
światopoglądu są dwie kategorie: miłości i śmierci. W życiu Solarów najważniejszy
jest aspekt duchowy oraz dążenie do zmaterializowania idealnego ciała astralnego;
22
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J. Żuławski, op. cit., s. 307.
A. Lange, op. cit., s. 183.
W utworze Jerzego Żuławskiego nie tylko imię głównego bohatera nasuwa skojarzenia okołobiblijne.
Takich odniesień jest więcej. Warto jednak zaznaczyć, że „powieść miała być alegorią mesjanistycznego
mitu […] pokazem powstawania mitu religijnego” (S. Lem, Fantastyka i futurologia, Kraków 1989,
ss. 506–509). Utwór Antoniego Langego nie nasuwa skojarzeń okołobiblijnych, jednak na zasadzie
analogii spróbowałam znaleźć motywację nadania takiego imienia głównemu bohaterowi.
Ibidem, s. 167.
J. Żuławski, op. cit., s. 312.
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w świecie Selenitów – cielesność, zmysłowość, zaspokajanie instynktów (panuje tu
zatem prawo determinizmu biologicznego). Pozornie szczęśliwe światy odkrywają
w końcu mroczne strony ziemskiej natury człowieka. Egoizm, despotyzm, barbarzyństwo i prymitywizm to charakterystyczne wyznaczniki egzystencji nie tylko na
Srebrnym Globie, ale także w Suriawastu. Obie cywilizacje – solarna i lunarna –
wydają się modelowe. Solarowie, czyli mieszkańcy słonecznej krainy Langego, żyją
według jasno określonych reguł i systemów wartości regulujących wysoką jakość ich
funkcjonowania. Selenici również korzystają z przywilejów, które sami sobie stworzyli, uważając przy tym, że model ich państwa jest idealny. Mieszkańcy Słonecznego
Grodu osiągnęli swój najwyższy poziom cywilizacyjny na drodze świadomie ukierunkowanej ewolucji oraz systematycznej pracy nad ciałem i umysłem. Żyją i funkcjonują przede wszystkim dzięki sile własnej woli. Porozumiewają się między sobą telepatycznie. Ich ciała podległe są procesowi dematerializacji, dlatego też nie czują bólu,
nie znają uczucia głodu, a ponadto potrafią latać, co daje im ogromne możliwości
(między innymi pokonywanie rozmaitych barier związanych z poruszaniem się).
Zastanawiający jest fakt, że cywilizacja, która w sposób zaawansowany opanowała
sztukę posługiwania się potęgą umysłu i która opiera się na działaniu wolnej woli,
uzależniona jest od władzy ministerstw. Państwem z powieści Langego rządzi swego
rodzaju system nadrzędny, mający możliwość kontroli wszystkich ważnych sfer życia
Solarów. Stosunki społeczne regulują tu Ministerstwa: Miłości, Mądrości i Prawdy.
Decydują one o rozwoju, wychowaniu i edukacji dzieci oraz młodzieży, aranżują
związki małżeńskie, wpływają na pojedyncze decyzje jednostek i tak dalej. Monocentryzm jako zasada organizacji życia społecznego zapewnia skuteczną realizację idei
powszechnego ładu, która „zawierać musi w swej formule ustrojowej konieczność
istnienia jawnej czy ukrytej elity rządzącej”27. Taki system organizacyjny jest wygodnym narzędziem w rękach centralnej władzy, która dzięki niemu nie dopuszcza do
społecznego chaosu, konfliktów czy roszczeń. Solarowie przyjmują ustrój autorytarny z pokorą, uznając go za najlepsze rozwiązanie. Są oczywiście wśród nich jednostki
zbuntowane, które są świadome, że tego rodzaju system rządzenia umożliwia skrajną
manipulację ludem i rządy totalitarne. Głosy przeciwników ustroju są jednak bardzo
nieliczne i nie mają zbyt dużego znaczenia.
Organizacja państwa Solarów opiera się nie tylko na monocentrycznej władzy,
ale także na dążeniu do funkcjonowania społeczeństwa jako organizmu egalitarnego.
Pomimo prób stworzenia dla jednostek takich samych warunków życia, nie można
jednak uzyskać całkowitej równości – choć warunki są jednakowe, wiele osób kieruje się własnym systemem wartości. Przykładem może być główna postać kobieca,
Damajanti, która zakochuje się Janie Podobłocznym, zwykłym śmiertelniku, obserwującym (jako przybysz z zewnątrz) wyspę i biorącym czynny udział w życiu jej
mieszkańców. Bohaterka podejmuje ryzyko wynikające ze związku emocjonalnego
z istotą cielesną, bowiem jeszcze przed poznaniem Jana zdecydowała o zmianie własnego losu na wyspie słońca. Wedle zwyczaju i uświęconego obrządku mieszkańcy
27

A. Goreniowa, Utopia i historiozofia w poglądach Jerzego Żuławskiego na przykładzie „Starej ziemi” [w:]
Jerzy Żuławski. Życie i twórczość. Referaty i materiały sesji naukowej, red. E. Łoch, Rzeszów 1976, s. 147.
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Słonecznego Grodu co parę lat zobowiązani byli składać w ofierze jednego Solara. Damajanti zgłasza się na ochotniczkę, chce złożyć siebie w ofierze, choć wie, że
sposób, w jaki poświęca się jedno życie w imię trwania słonecznej cywilizacji, jest
bezwzględny. Ofiara bowiem musi spłonąć na stosie, co teoretycznie umożliwia jej
wejście w inny, jeszcze doskonalszy stan duchowości. Jan, widząc jedną z owych brutalnych scen całopalenia, konstatuje z gniewnym zdziwieniem: „Jakże można w tym
świecie istot uduchowionych uwieczniać tradycję tak barbarzyńskiej ofiary? Nie, nie
mogłem tu dłużej pozostać”28.
W świecie lunarnym zaprezentowanym przez Jerzego Żuławskiego sytuacja pozaziemskiej cywilizacji wygląda zupełnie inaczej. Na srebrnym globie ukazuje losy
nowej ludzkości, której początek dali Ziemianie. Kosmonauci eksplorujący Księżyc
w poszukiwaniu warunków do życia są w istocie uciekinierami z Ziemi. Wierzą, że
na Księżycu znajdą swoją ziemię obiecaną i raj utracony. Są pewni, iż lecą w kosmos
z misją zapoczątkowania nowej generacji ludzkości, nieskażonej żadnymi naleciałościami ziemskimi, które w prostej linii prowadzą do katastrofy. Są podróżnikami
„zmęczonymi duchową jałowością egzystencji, spokojem gwarantowanym przez materialny dobrobyt i sprawne funkcjonowanie sprawiedliwej, realizującej egalitarne
marzenia demokracji”29. Mają nadzieję, że wraz z nowym początkiem życia na pozaziemskim globie rozpocznie się nowy, lepszy etap historii ludzkości.
Marzenia i nadzieje Ziemian okazują się złudne. Zło, fatalizm, rywalizacja, egoizm i despotyzm opanowują z czasem mentalność członków nowego pokolenia. Żuławski uzasadnia ten fakt następująco:
wszystkie nieszczęścia, wszystkie złe namiętności i nędze ludzkie, które tam od wieków
prześladują ród człowieczy, nie wyłączając i groźnej ich królowej – nieubłaganej śmierci, przyszły tu za nami, na ten glob, dotąd cichy i spokojny w swej martwocie. Wszędzie
źle jest człowiekowi, bo wszędzie nosi sam w sobie zaród nieszczęścia…30

Równie istotnym czynnikiem decydującym o życiu Selenitów jest potrzeba wiary,
wyznawania jakiejś religii. Jan, ostatni ziemski człowiek na Księżycu, traktowany jest
przez księżycowe pokolenie niczym Bóg. Selenici modlą się do niego, zwracają się
doń z trudnymi problemami, proszą go o rady, postrzegają jako najwyższą mądrość
wszechświata. Po jego śmierci oczekują zaś, aż Stary Człowiek – jak nazywają Jana
– zmartwychwstanie. Zastanawiające jest, skąd i dlaczego wśród księżycowego pokolenia narodziła się tak silna potrzeba wiary, skoro nikt ich jej nie nauczył?
Kreacja księżycowego pokolenia potrzebna była Żuławskiemu do wyłożenia własnych poglądów dotyczących mechanizmów rozwoju społeczeństwa i genezy kultu
religijnego. Socjologicznym faktem, jak stwierdza narrator, było właśnie zaintereso-

28
29
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A. Lange, op. cit., s. 183.
D. Trześniowski, Jerzego Żuławskiego „światło ze Wschodu” [w:] Modernistyczny wizerunek człowieka…, s. 128.
J. Żuławski, op. cit., s. 216.
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wanie Selenitów religią. Myśl ta nie była nowatorskim pomysłem Żuławskiego, zaczerpnął ją bowiem od francuskiego socjologa Émile’a Durkheima, który uważał, że
wszystkie instytucje społeczne pochodzą z religii, życie religijne jest wyrazem całości
życia społecznego. Sama idea społeczeństwa jest duszą religii. Natomiast wszystkie moralne normy z niej wypływające są wytworami świadomości zbiorowej31.

Na srebrnym globie przedstawia więc swoistą genezę mitu religijnego, który w następnych pokoleniach staje się przedmiotem kultu. Zmartwychwstały Stary Człowiek
powróci na księżycową ziemię w drugiej części trylogii. Marek, przylatując na Księżyc
700 lat po opisanym w pierwszej części wydarzeniu, stanie się uznanym przez Selenitów zmartwychwstałym „zwycięzcą”, który powrócił po to, by uwolnić od zła i niesprawiedliwości swój lud uciśniony – przez owe 700 lat pokolenie Selenitów zdążyło
bowiem podzielić się na jednostki dobre i złe, przeprowadzić kilkadziesiąt wojen,
a także zbudować dosyć ciekawy system reguł i zasad, który w oczach Ziemianina jest
kompletną potwornością i bestialstwem32.
Niestety pokolenie zapoczątkowane przez pierwszych ludzi na Księżycu popełnia
dokładnie te same błędy, które były udziałem ludzkości na ziemi. Już w końcowej
części Na srebrnym globie można zaobserwować, jak ten fatalizm będzie rzutował na
przyszłe zachowania (bratobójstwo, walka o władzę). Jan jako ostatni ziemski człowiek obserwuje nowe pokolenie. Patrząc na skarlałych, brzydkich i bezlitosnych ludzi
księżycowych, pragnie umrzeć, by nie widzieć upadku kolejnej cywilizacji. Dochodzi
do przekonania, że powołanie do życia nowej cywilizacji na Księżycu było zbrodnią,
która będzie odbijać się na tym świecie przez całe wieki. Myślenie Żuławskiego bliskie jest w tym miejscu refleksjom Schopenhauera, który twierdzi, iż
kosmiczny nonsens życia nigdzie nie wyraża się pełniej niż w tym, że ludzie traktują
je jako dobro najwyższe i są zarazem gotowi poświęcić je dla zachowania potomstwa,
mimo, że zdają sobie sprawę, że jest ono pasmem cierpień całkowicie bezcelowych.
Ludzie obdarzając życiem inne istoty skazują je tym samym na kolejne cierpienia33.

Przyszłość ukazana w powieści Żuławskiego nie nastraja optymistycznie – to czas,
w którym ludzkość znajduje się w stanie kompletnego rozpadu wartości moralnych.
Ziemska cywilizacja przeniesiona na Księżyc zamiera, kodeks etyczny nie wytrzymuje
naporu rzeczywistości. Jak pokazuje fabuła dalszych części trylogii, pierwszym wynalazkiem, jaki człowiek ofiarowuje Selenitom, jest broń palna. To ona właśnie okazuje
się niezbędnym narzędziem komunikacji, podstawową formą kontaktu między cywilizacją ziemską a kosmiczną.
31
32
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Cyt. za: S. Rogala, Społeczne i filozoficzne poglądy Jerzego Żuławskiego [w:] Jerzy Żuławski. Życie
i twórczość…, s. 162.
Przykładem bestialstwa Selenitów było na przykład kamieniowanie ludzi za przewinienia czy zakopanie na pustyni żywej kobiety, by tam umarła z głodu i pragnienia, tylko dlatego, że zaszła w ciążę
w wyniku gwałtu dokonanego przez wrogów.
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Dwie zupełnie odmienne historie opowiedziane przez młodopolskich twórców
łączy jedna idea: dążenie do szczęścia. To tak, jakby duchowość człowieka chciała
się wyrwać z cielesnej powłoki, by odnaleźć swój azyl, który zagwarantuje jej harmonię i wolność. Niedoskonały świat rzeczywisty, w którym zniewolona dusza musi
ustępować i godzić się na kompromisy z ograniczającym ją ciałem, stanowi tylko palimpsest prawdziwego Bytu34. Namiastkę azylu może zapewnić „androginiczna postać
miłości”35, kontemplacja piękna albo śmierć, która przynosi całkowite wyzwolenie
z ograniczeń. Można by też zastanawiać się, czy jakimś rozwiązaniem nie byłoby
stworzenie nowej cywilizacji, skoro starej nie da się już naprawić. Rozpoczęcie życia
od nowa jest jednak, jak przekonują losy bohaterów Na srebrnym globie, niemożliwe – „powszechnie obowiązuje bowiem prawo ewolucji, któremu podlega przyroda,
wszechświat i człowiek”36, a człowiek „nosi sam w sobie zaród nieszczęścia”37. Miranda
również nie przynosi wizji świata idealnego. Z obu dzieł wynika podobne przesłanie,
które stać się może punktem wyjścia do kolejnych rozważań: ludzka natura jest pełna
wad, ale może jej niedoskonałość świadczy o istocie naszego człowieczeństwa.
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Summary
Lunarian and solar civilization as the alternative of the terrestrial world:
Na srebrnym globie by J. Żuławski and Miranda by A. Lange
The following article is connected with a description of the alternative spaces shown
in novels by well-known modern writers: Jerzy Żuławski and Antoni Lange. Lunarian land, created by the former, and Solar Island, created by the latter, are the best
examples of ideal worlds, which seemed to be impeccable. Protagonists of these novels are trying to find their “promised land” what, unfortunately, displays the world
full of illusion.
Original system of values, different religion, myths and specific world-view are
characteristic features of the described land. However, determinants and aspects included in the world-view are not optimistic – egoism, despotism, savagery and backwardness are typical features of the alternative lifeline.
The following article, apart from description, is also focused on sources which
provided inspiration for the writers. The inspirations are connected with Julius Verne
and Tomas Campanella literary output.
The main idea of this article is the reconstruction of philosophical reflection of
both Jerzy Żuławski and Antoni Lange. Questions and problems included in both
novels are the best points to provoke the consideration about: the results of the end
of humanity, the sense of life and the eternal longing for happiness.

Karolina Kwaśna
Uniwersytet Jagielloński

Funkcja odstępstw od norm językowych
w opowiadaniach H. P. Lovecrafta

Howard Phillips Lovecraft dorastał pod koniec XIX wieku w rodzinie, która co najmniej od trzech pokoleń była oddana Wielkiej Brytanii. Zarówno jego ojciec, jak
i dziadek czuli się spadkobiercami kultury brytyjskiej, a także dzielili zamiłowanie
do XVIII-wiecznej angielszczyzny. Ponadto uważali się za prawdziwych angielskich
dżentelmenów, co także odbiło się na ich poglądach politycznych, sposobie mówienia oraz ubiorze. Ojciec, który mówił z „precyzyjnym i wyrafinowanym brytyjskim
akcentem”1, był określany mianem „napuszonego Angola”, mimo że urodził się
w Rocherster w stanie Nowy Jork. Język jakim mówiono w domu, stał się dla przyszłego pisarza wyznacznikiem poprawności – od najmłodszych lat starał się używać
brytyjskiej odmiany wyrazów i nie nabrać jankeskiej nosowości.
Nie mniejszy wpływ na twórczość i postrzeganie świata Lovecrafta miał wspomniany w jego listach „czarny pokój na poddaszu”, wypełniony zbiorem książek
z XVIII wieku lub omawiającymi ten okres. To właśnie tam odkrył osiemnastowieczną angielszczyznę, która okazała się „najbardziej naturalnym środowiskiem językowym prozy i poezji”2. Język stanowił dla niego pewnego rodzaju portal, który umożliwiał realne uczestnictwo w opisywanych wydarzeniach. Dzięki niemu doświadczał
i obserwował dawne miasta, tak jakby stał na ich skraju. Wszystko to nie byłoby
możliwe, gdyby nie zainteresowanie dziełami antycznych klasyków – to właśnie czytając dzieła Horacego, Lovecraft „w pełnej krasie ujrzał chwałę Grecji oraz wspaniałość Rzymu”3. Transponując ową refleksję na doświadczenie Lovecrafta z osiemnastowieczną poezją i prozą, można uznać, że dzieła lorda Dunsany’ego czy Poego miały
podobne oddziaływanie i pozwoliły mu ujrzeć to, za czym tęsknił, czego brakowało
mu w twórczości współczesnych autorów. Przyglądając się jego pracom krytyczno1
2
3

S. T. Joshi, H. P. Lovecraft. Biografia, tłum. M. Kopacz, Poznań 2010, ss. 38–39.
Ibidem, s. 47.
Ibidem, s. 53.
• 103 •

• Karolina Kwaśna / Funkcja odstępstw od norm językowych w opowiadaniach... •

literackim, między innymi Supernatural Horror in Literature (Nadnaturalny horror
w literaturze) czy też Notes on Writing Weird Fiction (Uwagi na temat pisania weird
fiction), można zauważyć jak wielką rolę odgrywa język w procesie tworzenia narracji
opowiadań. Jest on nie tylko jedną ze znanych form przekazywania komunikatu, lecz
także żywą częścią powstającego uniwersum. Łącząc to z adresatem jego opowiadań,
czyli, jak sam przyznał w jednym z wywiadów, z nim samym, powinniśmy spojrzeć
na narrację jako okno, które otwiera się na świat stworzony przez Lovecrafta. Jest
to świat, w którym prawda przenika się z fikcją: na mapie obok Nowego Jorku leży
Arkham z tajemniczym Uniwersytetem Miscatonik; na półkach biblioteczki, w tym
samym rzędzie co Magnalia Christi Americana, stoi zakazany Necronomicon; pod ziemią w rejonach Catskills kłębią się sieci wydrążonych tuneli, w których żyją pradawne istoty polujące na ludzi.
Sprawne poruszanie się w przestrzeni stworzonej przez samotnika z Providence
wymaga od czytelnika znajomości geografii i historii Stanów Zjednoczonych, mitologii antycznej, a co więcej – odpowiedniej reakcji na wyszukane aluzje erudycyjne
i językowe. Stany Zjednoczone czasu fin de siècle stanowią matrycę, na której Lovecraft buduje alternatywny świat, gdzie za każdym rogiem czają się rzeczy nieznane,
nienazwane bądź niemożliwe do opisania. Protagonista ma szansę odkryć owe niebezpieczeństwa lub – pod warunkiem, że nie jest jeszcze za późno – zrezygnować ze
swoich poszukiwań, gdyż wokół niego pojawiają się ludzie, miejsca i wydarzenia,
które ostrzegają przed zbliżającym się zagrożeniem. Jedną z części tego uniwersum
jest język. Składnikiem wspomnianej matrycy jest poprawna składniowo osiemnastowieczna odmiana angielszczyzny, którą niegdyś mógł posługiwać się ojciec Lovecrafta. Dodatkowo jest on wypełniony stylem oraz formami językowymi, których nie
powstydziliby się poeci romantyczni. Opisana matryca jest wyznacznikiem n o r m y
określającej miejsca – a także wydarzenia – w których bohater jest bezpieczny i niczym nie zagrożony. Pojawienie się jakichkolwiek nieprawidłowości, które nie pasują
do wykreowanego obrazu języka bądź zaburzają zaprojektowany przez Lovecrafta
świat, sygnalizują zagrożenie, które może objawiać się przez nadmierne zbliżenie się
do granic matrycy lub przenikanie w jej granice bytów niepochodzących ze znanego
nam świata. Obserwując otaczający go świat, protagonista ma szansę uciec przed
zbliżającym się niebezpieczeństwem, jeżeli będzie w stanie odczytać sygnały, które
zaburzają harmonię wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.
Elementy naruszające określone normy należą do głównych składników fabuły
typowej dla opowiadań grozy. Noël Carroll wyróżnił co najmniej czternaście różnych rodzajów fabuły, wokół której można zbudować narrację horroru, jednak bez
względu na to, jaki schemat zostanie wybrany przez autora, zawsze są w nim obecne anomalie (anomalies)4 zapowiadające późniejsze przerażające wydarzenia. Owe
sygnały ostrzegawcze mogą przyjmować różną formę: dziwnych hałasów na poddaszu, niepokojącego drapania dochodzącego jakby ze ściany (The Fall of the House of
Usher [Zagłada domu Usherów]), drewnianych figurek powieszonych na drzewach
(The Blair Witch Project), nienaturalnej, wręcz trupiej bladości (Dracula) czy też
4
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porozumiewaniu się w dawno zapomnianych językach (The Exorcist [Egzorcysta]).
W przypadku opowiadań Lovecrafta należy skupić się na ostatnim z zaproponowanych przykładów, gdyż wszelkie odstępstwa od przyjętych przez niego norm językowych (w tym przypadku od osiemnastowiecznej angielszczyzny) stanowią metaforę
wykroczenia poza matrycę. W twórczości Lovecrafta można wyróżnić dwa sposoby
wykorzystywania odstępstw od norm językowych służące zaznaczaniu zbliżającego
się zagrożenia: (a) odstępstwa językowe, które protagonista obserwuje u innych bohaterów – zostaje zanurzony w świecie, gdzie zło zdążyło zaznaczyć swoją obecność
oraz (b) zmiany językowe doprowadzające do defragmentacji języka – doświadcza
ich sam protagonista, wpuszczając tym samym zło w granice matrycy.
Pierwszy z przytoczonych przykładów jest charakterystyczny dla typu fabuły
definiowanej przez Carrolla jako wprowadzenie/odkrycie (onset/discovery)5. Jednym z opowiadań Lovecrafta skonstruowanych w taki sposób jest The Picture in the
House (Piekielna ilustracja), w której główny bohater podczas wyprawy do Arkham
trafia do położonej pośród drzew, małej, tajemniczej, odrażającej chatki usytuowanej z dala od głównego szlaku, gdzieś na podmokłym trawiastym stoku Nowej Anglii. W tym niepozornym miejscu wędrowiec odnajduje na półce Regnum Congo,
autentyczne dzieło autorstwa Filippo Pigafetta. Funkcją tej eruducyjnej aluzji (jakich wiele znajdziemy w utworach tego psiarza) jest powiązanie historii gospodarza
z cieszącą się złą sławą historii Indian z plemienia Anziques, którzy byli ponoć
kanibalami. Tak zarysowane tło dopełnia narracja starca, który opisuje tę księgę, posługując się „dziwną” odmianą języka angielskiego: „Mówił bardzo dziwną
i rzadką odmianą jankeskiego dialektu, który, jak sądziłem od dawna już był nie
używany”6. Czytelnik nie ma jednak styczności z dialektem w czystej formie, gdyż
w istocie można w wypowiedziach tego bohatera odnaleźć formy charakterystyczne
dla dialektu jankeskiego oraz cockney; cechy te są wyraźnie obecne w poniższych
fragmentach oryginału:
Glad ta see ye, young Sir–new faces is scurce arount here, an’ I hain’t got much ta cheer
me up these days. Guess yew hail from Bosting, don’t ye? I never ben thar, but I kin tell
a taown man when I see ’im–we hed one fer deestrick schoolmaster in ’eighty-four, but
he quit suddent an’ no one never heerd on ’im sence–”7

5
6
7

Por. ibidem, s. 112.
H. P. Lovecraft, Piekielna ilustracja [w:] idem, Coś na progu, tłum. R. P. Lipski, Poznań 1999, s. 20.
H. P. Lovecraft, The Picture in the House [on-line:] http://www.hplovecraft.com/writings/texts/fiction/ph.aspx [10.04.2015]; „Cieszem się, co pana tu widze, młodzieńcze, rzadko bywi, co chtoś tu
się pokazui, ostatniemi czasy mało je rzeczy, coby sprawiali mię radość. Jak mię się wydai, jesteś pan
z Bostingu, co? Nigdy żem tam nie był, ale na pierwszy rzut oka potrafie poznać miastowego – w łosiemdziesiontym czwarty mieli my tu łokrengowego nałuczyciela, ale nagle zrezygnował z robot I jak
wsiunk dzieś, nikt go już po tym nie uwidział” – idem, Piekielna ilustracja… s. 20. Tłumaczenia stanowią jedynie wskazówkę dla czytelników nie znających języka angielskiego. Nie należy odnosić
analizy zawartej w niniejszym artykule do przytoczonych tłumaczeń. Analiza została przeprowadzona w oparciu o język oryginału, tj. język angielski.
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Queer haow picters kin set a body thinkin’. Take this un here near the front. Hev yew
ever seed trees like thet, with big leaves a-floppin’ over an’ daown? 8

Sunand Tryambak Joshi tłumaczy, że Lovecraft stworzył ten zainspirowany książką
The Biglow Papers autorstwa Jamesa Rusella Lowella9, gdzie zostały zaprezentowane
zasady wymowy dialektu jankeskiego. Spośród siedmiu punktów proponowanych
przez Lowella, Lovecraft zaadaptował następujące elementy fonetyczne:
(a) „thinkin’”, „a-floppin’”, „an’” – zgodnie z zasadą, że finalne „g” lub „d” nie jest
wymawiane;
(b) „hed”, „hev” – to odzwierciedlenie punktu czwartego, gdzie samogłoska „a”
mogła być reprezentowana przez „e”10.
Dodatkowym elementem zmieniającym sposób wymowy poszczególnych wyrazów
jest anomalia w postaci samogłoski „a” bardzo często wstawianej przed „o”, np.: „daown”, „haow”, „taown”. Sam Lowell uważał opisywany dialekt za archaiczny, a więc
użycie go przez Lovecrafta podkreśla niezwykły wiek starca i pozwala scharakteryzować używany przez niego język jako przedkolonialny. Ponadto z opowiadań mężczyzny dowiadujemy się, że kupił on Regnum Congo w Londynie. Czy jest więc możliwe,
aby starzec miał styczność także z językiem angielskim, którym posługiwali się mieszkańcy Londynu? Wydaje się to całkiem prawdopodobne, gdyż kolejne markery dialektyczne są charakterystyczne dla dialektu cockney – używanego przez robotników
miejskich oraz raczej niewykształconą warstwę społeczną. Na poziomie gramatycznym można wyróżnić stosowanie ujednoliconej formy negacji w czasie teraźniejszym
dla wszystkich osób: „I ain’t as young”11 lub „[…] ain’t we all born an’ livin’ in sin”12
oraz podwójne przeczenie: „I ain’t got no picter of it”13, „I didn’t do nothin’”14. Na
poziomie fonetyki będzie to pomijanie inicjalnego „h”15, co można zaobserwować
w przypadku zaimka „’im”. Jak można zauważyć, podstawową funkcją wprowadzonego dialektu jest archaizacja oraz egzotyzacja tekstu, które doprowadzają bohatera
na skraj znanej matrycy, a tym samym sprowadzają na niego niebezpieczeństwo.
Dialekty nie są jedynym przykładem odstępstw od norm językowych. Błędy językowe popełniane przez imigrantów z Hiszpanii, Włoch, Irlandii, a nawet z Polski zawsze stanowią zbiór aluzji erudycyjnych, których Lovecraft nigdy nie wprowadza bez
określonego zamiaru artystycznego. Imigranci stanowili dla niego potencjalne źródło
8

9
10
11
12
13
14
15

Idem, The Picture…; „To dziwne, jak łobrazki mogom pływać na luckie myślenie. Weźmy tyn, ło
z przodu. Widzial pan kiedy drzewa jak te, ło tu, z wielkimi listyma chłopoczącymi we w góre I na
dół” – idem, Piekielna ilustracja…, s. 22.
Por. S. T. Joshi, op. cit.
Por. J. R. Lowell, The Biglow Papers [on-line:] http://www.gutenberg.org/files/22680/22680h/22680-h.htm [10.04.2015].
H. P. Lovecraft, The Picture…; „Nie jezde juz taki młody” – idem, Piekielna ilustracja…, s. 20.
Idem, The Picture…; „Ale czyż wszyscy nie rodzimy siem we w grzechu” – idem, Piekielna ilustracja…, s. 23.
Idem, The Picture…; „Ale nie potrafiłżem sobie tego wyłobrazić” – idem, Piekielna ilustracja…, s. 23.
Idem, The Picture…; „Nic żem nie zrobił” – idem, Piekielna ilustracja…, s. 24.
Por. A. Adamowicz-Pośpiech, Seria w przekładzie, Katowice 2013, ss. 96–107.
• 106 •

• Światy alternatywne •

zagrożenia dla „czystości” kultury Nowej Anglii, dlatego w swoich opowiadaniach
umieszczał ich w ubogich, niechętnie najmowanych przez Amerykanów kamienicach w podłych dzielnicach miast. Kolejnym elementem, który ich deprecjonuje są
wspomniane wcześniej błędy językowe. Jednymi z bohaterów opowiadania Zimno
(The Cool Air) są Latynosi, wśród których występuje właścicielka kamienicy „niemal
brodata Hiszpanka nazwiskiem Herrero”16:
Doctair Muñoz,” she cried as she rushed upstairs ahead of me, “he have speel hees
chemicals. He ees too seeck for doctair heemself–seecker and seecker all the time–
but he weel not have no othair for help. He ees vairy queer in hees seeckness–all day
he take funnee-smelling baths, and he cannot get excite or warm […]17.

Analizując powyższy fragment, można zauważyć, że błędy pani Herrero wynikają
głównie z interferencji fonetycznej oraz gramatycznej jej ojczystego języka. Fonetyka
zostaje zmieniona w przypadku słów zakończonych na „-or” oraz „-er” (doctor, father,
never) sufiksem „-air” (doctair, fathair, nevair) – wynika to z tego, że w fonetyce języka hiszpańskiego nie występuje angielski dźwięk /ə/ („shwa”), który pojawia się na
końcu wymienionych wyrazów. Kolejną anomalią jest dźwięk reprezentujący krótkie
/ɪ/ (is, sick, him, fix), zastąpione każdorazowo długim /iː/ (ees, seeck, hee, feex), gdyż
język hiszpański nie rozróżnia krótkich i długich samogłosek, jak ma to miejsce w języku angielskim. Wymienione elementy doprowadzają do zniekształcenia wymowy.
Kolejnym zjawiskiem są błędy gramatyczne, polegające głównie na niepoprawnej odmianie czasowników (he have, he do, his little room are, he do not, my father […] have),
dobraniu nieodpowiedniego rodzajnika, co ma bezpośredni związek z aspektem fonetycznym (a arm) oraz błędnej konstrukcji przeczeń (he weel not heve no othair for
help). Celem Lovecrafta było oczywiście podkreślenie niepoprawności posługiwania
się językiem, a w efekcie pokazanie niższego statusu Hiszpanki.
Należy pamiętać, że jednym z głównych pryncypiów ojców założycieli Stanów
Zjednoczonych było zachowanie czystości języka. Mieszkańcy Wysp Brytyjskich, najeżdżani w przeszłości przez Rzymian, Anglosasów i Normanów, byli zmuszeni do
dokonania wielu zmian językowych, czego efektem są liczne zapożyczenia z języka
łacińskiego, francuskiego oraz niemieckiego. Przybyli do Nowego Świata purytanie nie chcieli dopuścić do powtórzenia się tej sytuacji, dlatego zamiast zapożyczać
nowe słowa i asymilować język z rdzennymi mieszkańcami Ameryki, skupili się na
zachowaniu form gramatycznych, fleksyjnych oraz semantycznych, które przyswoili
na Wyspach Brytyjskich. Jak zauważa Malvyn Bragg, język stanowił dla purytanów
jedną z najwyższych wartości:
16
17

H. P. Lovecraft, Zimno [w:] idem, Coś na progu…, s. 174.
Idem, Cool Air [on-line:] http://www.hplovecraft.com/writings/texts/fiction/ca.aspx [10.04.2015];
„Doktor Munoz — zawołała, wbiegając przede mna po schodach — musiał rozlać swoje chymikalia.
Jest za chory, aby samymu chodzić do lykarzy — stale się jemu pogarsza — ale ni życzy sobie żądnej
pomocy. Muszem rzeknąć, że jest bardzo wydziwny w swojej chorobie — cały dzień bierze dziwne
pachniące kompiele, nie wolno się jemu denerwować ani przegrzewać” – idem, Zimno…, s. 174.
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Byli niezwykle świadomi potęgi słów. Niewłaściwy sposób wysławiania się był przestępstwem. Bluźnierstwa, oszczerstwa, kłamstwa, groźby czy też przeklinanie, drwienie,
napiętnowanie oraz karcenie, wszystko było przestępstwem. Przekląłeś Boga, a od razu
zakuwano cię w dyby na trzy godziny. Zaprzeczyłeś temu, co jest zawarte w Piśmie –
czekała cię chłosta lub stryczek. Język był tym, dzięki czemu żyli, język był tym po co
żyli, pod warunkiem jednak, że był to poprawny język18.

Udało im się uchronić język od wpływów imigrantów aż do przełomu XIX i XX wieku, co zaowocowało posługiwaniem się bardziej poprawną i konserwatywną formą
angielszczyzny niż ta używana na Wyspach Brytyjskich. Nie można się więc dziwić,
że Lovecraft, wychowany w duchu kultury i tradycji brytyjskiej oraz wierny ideom
purytańskim, nie mógł znieść „zaśmiecania” jego ukochanego języka angielskiego, co
działo się coraz częściej przez rosnącą liczbę imigrantów, przybywających, by spełnić w Nowym Świecie swój „amerykański sen”. W trakcie wizyty w Nowym Jorku w 1924 roku Lovecraft doświadczył zmieniającego się kolorytu tego miasta, co
wspomina z obrzydzeniem w swoich listach. Po roku zdecydował się powrócić do
ukochanego Providence, a owe doświadczenia wykorzystać w opowiadaniach, gdzie
zło i niebezpieczeństwo lęgnie się w dzielnicach zamieszkałych przez imigrantów,
a niepoprawna składnia lub inne błędy związane z wymową są sygnałem kontaktu
z bytami i rzeczami wykraczającymi poza dobrze znaną matrycę.
Wskazane elementy stanowiły tło straszliwych wydarzeń, które rozgrywają się na
kartach opowiadań mistrza grozy. Charakterystyczna jest w nich postawa protagonisty – w opisywanych przykładach główny bohater trafia przypadkowo do centrum
niezależnych od niego wydarzeń i staje się ich ofiarą. W tak poprowadzonej fabule
Carroll wyróżnił dwa etapy: wprowadzenie (onset) oraz odkrycie (discovery). Zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie bohater obserwuje sygnalizujące zagrożenie
anomalie w postaci odstępstw od norm językowych. Wraz z rozwojem fabuły protagonista odkrywa źródło niebezpieczeństwa, co stanowi jednocześnie moment kulminacyjny oraz zakończenie opowiadanej historii. W innych opowiadaniach Lovecraft
buduje narrację, w której bohater bierze aktywny udział w sprowadzaniu zagrożenia w granice znanego mu świata. Wówczas zmiany językowe dotykają bezpośrednio protagonistę, doprowadzając do powolnej defragmentacji jego języka oraz ciała.
Rozpad języka może postępować powoli, lecz systematycznie przez całe opowiadanie,
objawiając się w zmianach tonu głosu, rejestru, a nawet w charakterze pisma. Ten
ostatni aspekt jest szczególnie istotny w opowiadaniu The Thing of the Doorstep (Coś
na progu), gdy Edward Derby odkrywa, że ciało jego żony, Asenath, zostało przejęte
przez Ephraima, jej ojca i prastarego czarownika. Jak pisze do swego przyjaciela:

18

„These people were obsessively aware of the power of words. Improper speech was a crime. Blasphemy, slander, cursing, lying, railing, reviling, scolding, swearing and threatening were all offences. Curse God and you were in the stocks for three hours. Deny the scriptures and you would
be whipped or you could be hanged. Language was what they lived by: language was what they
lived for, provided it was the right language” – M. Bragg, The adventure of English. The biography of
a language, New York 2003, s. 129 – tłum. własne.
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Widać to po jej charakterze pisma, kiedy się zapomni, czasami litery wydają się kubek
w kubek takie same jak w manuskryptach jej ojca, niekiedy też mówi coś, czego nie
powiedziałby nikt poza starym Ephraimem19.

Zmieniony charakter pisma oraz archaiczny rejestr języka, którym posługuje się Asenath,
sygnalizują, że jej ciało musiało zostać przejęte, zaś czytelnik ma do czynienia z Ephraimem w ciele jego córki. Stary czarownik decyduje się jednak porzucić kobiecą powłokę
i przejąć ciało Edwarda. Wewnętrzna walka bohatera jest widoczna w jego zachowaniu
oraz używanych do jego opisu leksemach, których rdzeniem jest językiem demonów Aklo:
The pit of the shoggoths! […] I never would let her take me, and then I found myself
there. . . Iä! Shub-Niggurath! . . . […] The Hooded Thing bleated ‘Kamog! Kamog!’–
that was old Ephraim’s secret name in the coven20.

W końcu Derby przegrywa walkę – jego duch zostaje umieszczony w karłowatym
i przerażającym ciele Asenath, które znajduje się już w stanie rozkładu. Dochodzi
wówczas do całkowitej dezintegracji języka, przez co bohater jest w stanie posługiwać
się jedynie prymitywnymi odgłosami, przypominającymi onomatopeje: „Glup…
Glup…”21. Następnie pozostaje z niego jedynie masa lepkiej mazi, która traci jakąkolwiek możność porozumiewania.
Innym zabiegiem ukazującym upadek bohatera jest przedstawiana podczas jednorazowego aktu mowy archaizacja i defragmentacja języka. Czytelnik opowiadania Szczury
w murach (The Rats in the Walls) jest świadkiem wewnętrznej walki z demonami:
No, no, I tell you, I am not that daemon swineherd in the twilit grotto! It was not
Edward Norrys’ fat face on that flabby, fungous thing! . . . […] Curse you, Thornton,
I’ll teach you to faint at what my family do! . . . ’Sblood, thou stinkard, I’ll learn ye
how to gust . . . wolde ye swynke me thilke wys? . . . Magna Mater! Magna Mater! . .
. Atys . . . Dia ad aghaidh ’s ad aodann . . . agus bas dunach ort! Dhonas ’s dholas ort,
agus leat-sa! . . . Ungl . . . ungl . . . rrrlh . . . chchch . . .22

Pogrubione fragmenty wskazują zmiany, jakie zachodzą w języku protagonisty.
Pierwszy z nich odpowiada normie przyjętej przez Lovecrafta – występują w nim
19
20

21
22

H. P. Lovecraft, Coś na progu [w:] idem, Coś na progu…, s. 47.
Idem, The Thing on the Doorstep [on-line:] http://www.hplovecraft.com/writings/texts/fiction/
td.aspx [10.04.2015]; „Jama shoggotów! […] Nigdy nie pozwoliłem jej mnie tam zabrać i nagle
tam się znalazłem… Iä! Shub-Niggurath! . . . […] To Coś w kapturze zabeczało: ‘Kamog! Kamog!’
— było to sekretne imię Ephraima, używane w zakonie” – tłum. własne.
Ibidem.
H. P. Lovecraft, The Rats in the Walls [on-line:] http://www.hplovecraft.com/writings/texts/fiction/
rw.aspx [10.04.2015]; „Ten sflaczały, grzybowaty stwór wcale nie miał tłustej gęby Edwarda Norrysa! […] Niech cię szlag, Thornton, już ja cię nauczę mdleć na widok uczynków mojego rodu!… Na
rany Krysta, wemknę-ć ia te krzyki do garła… mam-że iak ony obrać się za ciebie, śmierdzielu?…
Magna Mater! Magna Mater! . . . Atys . . . Dia ad aghaidh ’s ad aodann . . . agus bas dunach ort!
Dhonas ’s dholas ort, agus leat-sa! . . . Ungl . . . ungl . . . rrrlh . . . chchch . . .” - idem, Szczury
w murach [w:] Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści, tłum. M. Płaza, Poznań 2012, s. 75.
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archaizmy wskazujące na język używany przed XVIII wiekiem (na przykład „daemon”23, „swineherd”24). W kolejnym zdaniu można wyróżnić markery wskazujące na
angielszczyznę charakterystyczną dla epoki elżbietańskiej: „Sblood”25, „thou”26, „ye”27.
Z kolei „Magna Mater! […]” to oczywiście odwołanie do antyku, języka łacińskiego, a tym samym do prastarych mocy, które nawiedzają świat znany bohaterowi.
W końcu mowa bohatera przybiera formę języka staroceltyckiego, ażeby przejść w język demonów Aklo28, który nie jest znany żadnemu śmiertelnikowi. Zaprezentowana
powyższj degradacja języka jest przykładem innego modelu narracji wykorzystywanego przez autora. W momencie, gdy odstępstwa od norm językowych pojawiają
się w języku protagonisty, czytelnik ma do czynienia z narracją, której zasadniczym
celem staje się potwierdzenie istnienia monstrum i doprowadzenia do konfrontacji
z zagrożeniem. Carroll w tak poprowadzonej narracji wyróżnia cztery etapy: wprowadzenie – odkrycie – potwierdzenie – konfrontacja (Onset – discovery – confirmation –
confrontation)29. W tym formacie język protagonisty ulega transformacji – głębszy poziom narracji przedstawia podróż do innej rzeczywistości, a jej rezultatem jest utrata
zdolności posługiwania się ludzkim językiem i odejście z tego świata.
Anita Has-Tokarz uważa, że główną cechą opowieści grozy jest ich „intrygonośny”
charakter30 przejawiający się w tajemniczych elementach, które zmuszają bohatera do
zadawania pytań, zmierzających do rozwikłania tajemnicy. Protagonista podąża za
markerami, które odstają od norm panujących w danym uniwersum, a w przypadku
Lovecrafta takim elementem jest język. Jak zauważa Jerzy Jarzębski: „Rola »wypowiedzi« w owym języku [w grze – przyp. K.K] nie polega jednak przede wszystkim na
komunikowaniu jakichś treści, ale na prowokowaniu określonych reakcji partnera
w grze, na organizacji współdziałania”31. Marek Wydmuch postrzega czytanie grozy
jako „grę ze strachem”, a najważniejsze z perspektywy prawidłowego odczytania treści
utworu są chęć grania w tę grę i zaakceptowanie jej reguł32. Jeżeli zgodzimy się, że
przestrzeń opowieści niesamowitych zbudowana jest z dwóch sfer: sfery racjonalności33 oraz sfery numinosum34, łatwo zauważymy, że linią demarkacyjną pomiędzy nimi
jest język, wykorzystujący – w przypadku utworów Lovecrafta – odpowiednio po23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Jest to archaiczny zapis leksemu „demon”.
Użycie głównie historyczne.
Leksem pojawia się m.in. w Akcie II, Hamleta: „Sblood, there is something in this more than
natural, if philosophy could find it out”.
Archaiczna forma zaimka osobowego „you”. W Hamlecie pojawia się około 196 razy.
Archaiczna forma zaimka osobowego „you” w liczbie mnogiej. Pojawia się w Hamlecie 3 razy.
Tutaj jest on reprezentowany przez fragment: „Ungl . . . ungl . . . rrrlh . . . chchch”.
N. Carroll, op. cit., s. 116.
A. Has-Tokarz, Horror w literaturze współczesnej i filmie, Lublin 2011, s. 185.
J. Jarzębski, O zastosowaniu pojęcia „gra” w badaniach literackich [w:] Problemy odbioru i odbiorcy,
red. T. Bujnicki i J. Sławiński, Wrocław 1997. s. 28.
Por. M. Wydmuch, Gra ze strachem, Warszawa 1975.
W przypadku Lovecrafta jest to przestrzeń mieszcząca się w granicach matrycy.
To, co znajduje się poza matrycą.
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prawną angielszczyznę i wszelkie
odstępstwa od przyjętych przez
autora norm językowych. Dzięki
temu możemy postawić tezę, że
język stanowi łącznik narracyjny
(rys. 1) między poszczególnymi
etapami narastania fabuły według schematów przyjętych przez
Carrolla. Dialekty oraz błędy
językowe charakterystyczne dla
obcokrajowców i mieszkańców
rys. 1
wsi stanowią łącznik narracyjny
w przypadku fabuły typu wprowadzenie – odkrycie: protagonista nie doświadcza
osobiście zmian językowych, a jedynie je obserwuje, co powinno stanowić dla niego
wyraźny sygnał zbliżającego się niebezpieczeństwa. Gdy dochodzi do o d k r y c i a ,
co jest źródłem zagrożenia, bohater ma jeszcze szansę ujść z życiem. W przypadku
drugiego typu narracji zmiany językowe dotykają głównego bohatera – osobiście doświadcza on modyfikacji, które odzwierciedlają dezintegrację jego duszy oraz ciała.
Rozpad języka pozwala czytelnikowi przejść na kolejny etap opowiadania, aby odnaleźć p o t w i e r d z e n i e wcześniejszego odkrycia. Jest to dla protagonisty niebezpieczny moment, gdyż doświadczając owych zmian, decyduje się on na opuszczenie
znanej matrycy i tym samym na k o n f r o n t a c j ę z zagrożeniem, które czytelnik
postrzega jako ostateczny upadek głównego bohatera – śmierć lub spędzenie reszty
życia w zakładzie psychiatrycznym.
Zaproponowana tu interpretacja wskazuje, jak ważnym elementem sensotwórczym jest w przypadku opowiadań Lovecrafta język. Nie tylko stanowi on przejrzyste medium, którego głównym celem jest zakomunikowanie sytuacji pełnej grozy,
wprowadzenie obcości czy też archaizacja tekstu, lecz także staje się nośnikiem niesamowitych doświadczeń, które rozgrywają się na kartach powieści. Takie spojrzenie
na prozę samotnika z Providence jest jeszcze ciekawsze z punktu widzenia analizy
przekładoznawczej, gdyż jedynie prawidłowe przetransponowanie powyższych elementów w przekładzie pozwoli zachować ciągłość narracji.
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Summary
The function of deviation from linguistic norms in H. P. Lovecraft’s short stories
The aim of this paper is to examine the connection between the linguistic norms and
the development of the plot formats in H. P. Lovecraft’s short stories. In his works
language should be considered not only as a communicative tool, but also as a vital
part of a plot. Deviation from linguistic norms is depicted in dialects, archaic forms
and disintegration of the protagonists’ language. According to Noël Carroll there are
fourteen possible horror-story formats from which two are used in the article and
combined with the examples of the deviation from linguistic norms. In the onset/
discovery format, one can notice dialects and archaic forms which do not affect the
language of the protagonist but create a context for the whole story. In the onset/
discovery/confirmation/confrontation format the main character’s utterance becomes
disintegrated, that is transforms from the 18th-century English to 15th-century
Elizabethan style, then change into Latin and Aklo – the language of the demons. In
both formats, deviation from linguistic norms is a signal of terrible evens which can
bring doom on the protagonist.

Marta Błaszkowska
Uniwersytet Jagielloński

Jednostki w cieniu imperiów –
rzut oka na polskie historie alternatywne

Myśl zawiera możliwość pomyślanej sytuacji.
Cokolwiek da się pomyśleć, jest też możliwe.
Ludwig Wittgenstein1

Literackie historie alternatywne, postrzegane często jako wynik mariażu między
mniej lub bardziej konwencjonalnie pojmowaną powieścią historyczną a szeroko rozumianą fantastyką, stanowią niewątpliwie gatunek popularny i nienowy. Podobnie
zresztą jak rozważania na temat alternatywnych wersji historii w ogóle. Refleksje tego
typu pojawiają się w historiografii już od starożytności i przewijają się przez nią aż
po współczesność2, chociaż upowszechniony model mówienia o historii najczęściej
nie dopuszczał ich do oficjalnego obiegu3. Narracje takie oparte są na tak zwanych
operacjach kontrfaktycznych, które u swej podstawy mają „myślenie o tym, co się nie
wydarzyło, ale było alternatywą wobec tego, co się stało […], [które] może pomóc
nam zrozumieć, »jak się stało to, co się stało«”4. Powstałe w ten sposób historie kontrfaktyczne, mimo że niejednokrotnie uznawane za kontrowersyjne5, są więc w pe1
2
3

4
5

L. Wittgenstein, Traktat logiczno-filozoficzny, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 1997, s. 11.
Por. np. A. F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2003, ss. 467 i nn.
Ciekawe jest na przykład stanowisko założyciela krakowskiej szkoły historycznej, Michała Bobrzyńskiego,
który zasadniczo uznaje operacje kontrfaktyczne za jałowe, ale formułuje warunki, po których uwzględnieniu można by takowe rozważania prowadzić – np. konieczność zachowania prawdopodobieństwa poprzez
odwołanie się do prawdziwego lub przynajmniej możliwie prawdziwego wydarzenia. Por. M. Bobrzyński,
Przedmowa [w:] J. Osica, A. Sowa, Alternatywna historia: Co by było, gdyby..., Warszawa 2005, passim.
M. Woźniak, Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych,
Lublin 2010, s. 199.
Por. np. K. Michałek, Słowo wstępne [w:] Co by było gdyby... Południe zwyciężyło w Wojnie Secesyjnej?,
Warszawa 1996, s. 7.
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wien sposób pokrewne historiografii; głównym przedmiotem ich zainteresowania jest
zwykle konkretne wydarzenie historyczne i, szczegółowo rozważane, możliwości jego
alternatywnego przebiegu. Literackie odmiany tego rodzaju rozważań, choć narracjom kontrfaktycznym pokrewne, różnią się od nich przede wszystkim tym, że mniej
istotna jest konieczność zachowania zasady prawdopodobieństwa – wpisywane zwykle bez zastrzeżeń w nurt literatury fantastycznej, stanowią bardzo często wyraz tego,
że „paradoksalnie literatura zdaje się hołubić szczególnie te hipotezy niespełnione”6.
Co więcej, różni je także od (para)historycznych narracji kontrfaktycznych stosunek
do momentu rozszczepienia się osi czasu na faktyczną i alternatywną (punkt ten
określa się jako POD – point of divergence): w literackich historiach alternatywnych
samo wydarzenie nie jest zwykle eksponowane, często poprzedza czas akcji i bywa
tylko wspominane, większy nacisk położony jest natomiast na jego – nawet wyraźnie
długofalowe – konsekwencje.
Zasadniczo teksty klasyfikowane jako historie alternatywne mogą zawierać w sobie rozmyślania historiozoficzne czy na przykład elementy powieści o ideach; należy jednak zauważyć, że punkt rozejścia (POD), którego istnienie stanowi główny
wyróżnik historii alternatywnych, może przyjmować różny kształt. Związany bywa
z konkretnym wydarzeniem historycznym lub społecznym, co czyni go możliwym
do uznania za punkt dojścia pewnego ciągu przyczynowo-skutkowego związanego z ludzką działalnością. Tego rodzaju historie alternatywne najczęściej stanowią
w konsekwencji element dyskursu narodowego – bądź to służąc budowaniu i kultywowaniu mitów narodowych, bądź też służąc wyrażaniu krytyki i wspomniane mity
próbując obalić. Z taką prezentacją punktu rozejścia czytelnik ma do czynienia na
przykład w przypadku powieści Gambit Wielopolskiego Adama Przechrzty czy też,
poniekąd, w Orle bielszym niż gołębica Konrada T. Lewandowskiego – obie powieści odwołują się do powstania styczniowego, rozważając opcję jego zupełnego braku
(Przechrzta) lub odniesienia sukcesu (Lewandowski). Niezwykle istotnym elementem fabuły stają się w tego rodzaju tekstach procesy i intrygi polityczne, geostrategia,
fakty historyczne ze świata rzeczywistego. Zwykle stawia się tego rodzaju utworom
również całkiem wysokie wymagania w kwestii zgodności z prawdą historyczną i zasadami prawdopodobieństwa – stąd liczne polemiki skoncentrowane wokół ich odbioru, jak na przykład ta, którą toczyli Jacek Dukaj i Tadeusz Olszański na łamach
„Miesięcznika” Śląskiego Klubu Fantastyki po wydaniu Xavrasa Wyżryna7.
Teksty omawianego wyżej typu wydają się skłaniać niekiedy ku narracjom kontrfaktycznym – a przynajmniej więcej czerpać z powieści historycznej niż z fanta6
7

D. Brzostek, Problemy motywacji fantastycznej i fantastycznonaukowej [w:] Polska literatura fantastyczna. Interpretacje, red. A. Stoff, D. Brzostek, Toruń 2005, s. 36.
Początkiem dyskusji była recenzja, w której Olszański zarzucał Dukajowi nieznajomość faktów i praw
rządzących historią, pisząc: „Xawras [sic!] Wyżryn jest kompletną porażką. Dukaj zaryzykował tworzenie historii alternatywnej, a jest to jeden z najtrudniejszych gatunków fantastyki, wymagający nie
tylko rozległej wiedzy historycznej, ale też – historiozoficznej […] Naszemu autorowi brak i jednego,
i drugiego”, i wymieniając szereg uchybień. Por. T. Olszański, Dukaj na manowcach, „Miesięcznik”
1997, nr 97 [on-line:] http://skf.org.pl/monthly/pdf/m097.pdf [01.06.2015]; Xavras Wyżryn – dyskusja, „Miesięcznik” 1998, nr 100 [on-line:] http://skf.org.pl/monthly/pdf/m100.pdf [01.06.2015].
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stycznej. Z kolei te historie alternatywne, w których POD wiąże się z niespodziewanym wydarzeniem, działaniem sił natury lub nadprzyrodzonych mocy, zdają się
zdradzać odwrotną tendencję. Brak eksponowania niuansów i zależności procesu
historycznego skutkuje skupieniem się mniej na nim, aspektach politycznych czy
strategiach, a bardziej na zagadnieniach społecznych czy psychologicznych. Jako
przykłady tekstów podejmujących tę tematykę posłużyć mogą trzy powieści, które
poniżej poddane zostaną krótkiemu omówieniu: Lód Jacka Dukaja, Druga podobizna w alabastrze Marka S. Huberatha i Widma Łukasza Orbitowskiego. Pierwsza
z nich przedstawia wycinek alternatywnej historii wczesnodwudziestowiecznej Europy, w której w 1908 roku wybuch meteorytu spowodował zlodowacenie; druga
nie prezentuje konkretnego punktu rozejścia, przedstawia natomiast wizję świata,
w której Imperium Rzymskie z nie do końca określonych powodów nie uległo rozpadowi i wciąż jest potęgą polityczną; trzecia natomiast koncentruje się na sytuacji,
w której działalność tajemniczego przybysza sprawia, że tuż przed wybuchem powstania broń w Warszawie przestaje funkcjonować. Jak więc widać, żaden z tych
tekstów nie przedstawia POD związanego z zawirowaniami politycznymi, intrygami
czy przebiegiem działań militarnych – wszystkie trzy albo wykorzystują jako katalizator zmiany wydarzenie naturalne lub nadnaturalne, opcjonalnie nie dookreślają
dokładnego punktu rozejścia, koncentrując się na zarysowaniu społeczno-kulturowych skutków modyfikacji. Równocześnie wszystkie te trzy utwory zawierają w sobie
konstrukcyjną dychotomię rozpiętą między jednostkowym bohaterem (lub kilkoma
bohaterami) a mechanizmem państwowym, reprezentowanym przez – przybierające
różne kształty – imperium.
Szczególnie wyeksponowanym bohaterem w Lodzie jest oczywiście główna postać
i narrator powieści, Benedykt Gierosławski. Zarysowany już w pierwszych rozdziałach powieści jako życiowy przegrany, hazardzista i bankrut, w toku rozwoju akcji
konstruuje swoją podmiotowość poprzez negację: konsekwentnie testując i wykluczając kolejne możliwe wersje swojej osoby. Wyraża to zresztą wprost, kiedy – stanąwszy wreszcie przed ojcem – stwierdza, że jego podróż
była niczym innym jak matematyczną redukcją do jedynoprawdy Benedykta Gierosławskiego: najpierw, w Ekspresie Transsyberyjskim, odcięło się wszystkich fałszywych
Benedyktów Gierosławskich, wszystkie kłamstwa, któremi się żyło w Lecie […]; potem, w Irkucku, odcięło się wszystkie nadzieje przyszłości Benedykta Gierosławskiego,
wszelkich innych możliwych Benedyktów Gierosławskich […]; potem wreszcie, potem-teraz, na chirurgicznym stole Syberji odrąbano całą resztę: ludzi, świat, Historję,
Wstyd, przeszłość i przyszłość, nawet pewność samego życia i na życie dalsze widoki8.

Do sformułowania tej konstatacji prowadzi długa droga, zapoczątkowana w momencie, gdy Benedykt w siedzibie Ministerjum Zimy dowiaduje się, że jego zaginiony
przed laty na Syberii ojciec znany jest jako Ojciec Mróz: na wpół mityczna istota
mogąca kontaktować się z lutymi – formacjami lodowymi o specyficznych właściwościach podobnych do żywych organizmów. Jest to, rzecz jasna, sytuacja wpasowu8

J. Dukaj, Lód, Kraków 2009.
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jąca się w schematy rozwoju i podróży bohatera – odpowiada na przykład etapowi
wezwania do przygody według teorii monomitu Josepha Campbella – jednak, co
z punktu widzenia niniejszych rozważań wydaje się bardziej istotne, scena w Ministerium Zimy stanowi również pierwsze formalne, oficjalne zetknięcie się Benedykta
Gierosławskiego z machiną imperium. Ta ustrukturyzowana siła ma nań ewidentny wpływ, katalizując wyruszenie w drogę i, w konsekwencji, próbę dodefiniowania
tożsamości. Benedykt przejawia wyraźne cechy antybohatera: nieokreśloność – na
zarówno poziomie ontycznym, jak i etycznym – bierność i wynikające z niej poddawanie się decyzjom innych bądź sile przypadku, a także świadomość własnych problemów i problemów świata, połączona z nieustannymi próbami krytycznej analizy
i tendencją do refleksyjności9. W sferze formalnej utworu natomiast cechy i przemyślenia Gierosławskiego uzasadniają eksperymenty językowe – na przykład konstruowanie narracji w stronie biernej. Bohater rozważa niejednokrotnie kwestię realności
kategorii istnienia, podaje też w wątpliwość możliwość wyrażania prawdy o sobie
w świecie, w którym obowiązuje „język drugiego rodzaju” służący komunikacji międzyludzkiej („Język do opisu mnie samego nie istnieje, ponieważ tej rzeczywistości nie doświadcza nikt poza mną”10, zauważa Gierosławski). Tego rodzaju refleksje
związane z kategoriami egzystencjalnymi i logicznymi znajdują zastosowanie z jednej
strony do życia jednostki, z drugiej natomiast – do historii, konsekwentnie zapisywanej w Lodzie wielką literą, jako „Historja”. W jednym z obszernych powieściowych
dialogów drugoplanowy bohater, Ziejcow, wykłada wizję historii opartą o filozofię
Mikołaja Bierdiajewa – a więc rozumianej jako z góry zaplanowany przez Boga ciąg
dziejowych konieczności i jako jedyna droga kontaktu Absolutu z człowiekiem. Późniejsze uwagi Gierosławskiego dodają do tych rozważań nowy kontekst: tego rodzaju
teoria zasadna jest jedynie w świecie logiki dwuwartościowej, rozpinającej się między
prawdą i fałszem, a więc w świecie Zimy – „Człowiek […] wdrożony w logikę lutych,
tak – tak, nie – nie, pod arystotelesowskim nożem prawdy [...] powinien bowiem pamiętać przeszłość jasno i wyraźnie, bez żadnych wątpliwości”11. Zgoła inaczej kształtuje się ta kwestia w Lecie, przestrzeni panowania logiki trójwartościowej, opisywanej
przez Tadeusza Kotarbińskiego, negującego prawo wyłączonego środka12. W takich
warunkach, jak zauważa Benedykt, „jest tyle Historji, co gwiazd na niebie”13 – historia pozostaje uzależniona od pamięci jednostki, niejednoznaczna, a przede wszystkim niemożliwa do poznania i sprowadzenia do postaci obiektywnego, niebudzącego
wątpliwości zjawiska. Historia nabiera więc cech i funkcji podobnych jak u myślicieli
reprezentujących narratywizm historyczny, chociażby Haydena White’a czy Franka
9
10
11
12

13

Por. M. Januszkiewicz, W horyzoncie nowoczesności: antybohater jako pojęcie antropologii literatury,
„Teksty Drugie” 2010, nr 3., ss. 70‒76.
J. Dukaj, op. cit., s. 19.
Ibidem, s. 166.
Por. również C. Słowik, O warunkach istnienia prawdy w świecie zmrożonej historii. (Nie)prawda
w „Lodzie” Dukaja [on-line:] http://www.koloteoretykowliteratury.ug.edu.pl/upload/files/62/c_
slowik_o_warunkach_istnienia_prawdy_w_swiecie_zmrozonej_historii.pdf [10.06.2015].
J. Dukaj, op. cit., s. 292.
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Ankersmita: oparta jest o narrację, która nie stanowi obrazu przeszłości, ale raczej
zbiór tez, co wynika z tego, że niemożliwy jest dostęp do przeszłej rzeczywistości14.
„Wartość przypisywana narracyjnemu przedstawianiu rzeczywistych zdarzeń wynika z pragnienia, by zdarzenia te prezentowały spójność, integralność, pełnię i kompletność obrazu życia, który może być tylko wyobrażeniowy”15, konkluduje White,
a w innym miejscu zauważa, że „każde przedstawienie zjawiska historycznego cechuje nieusuwalna względność”16. Przekonania tego rodzaju zdaje się głosić Gierosławski, wiążąc je pośrednio ze wspomnianym już problemem niewyrażalności tego,
co właściwe dla – używając kategorii zaczerpniętych z filozofii Jacques’a Lacana –
rejestru wyobrażeniowego.
Napięcie pomiędzy światem logiki dwuwartościowej a trójwartościowej i zwolennikami każdego z nich stanowi jeden z głównych wątków tła fabularnego Lodu. Na
tym właśnie tle funkcjonuje bohater, którego ontyczno-etyczna nieokreśloność popycha do ciągłych prób badania, uzasadniania i redefiniowania wiedzy o samym sobie.
Podobne wątki pojawiają się w Drugiej podobiźnie w alabastrze Marka S. Huberatha,
jednakże bohaterowie tej mikropowieści pozostają – w porównaniu z Benedyktem
Gierosławskim – dalece mniej samoświadomi. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim
dwóch głównych postaci męskich: prokurtensa Adalgirka i tetrarchy Theodorika.
Pierwszy z nich przybywa do niewielkiej tetrarchii jako funkcjonariusz Iamporiu Iatternu – oficjalnym jego celem jest sprawdzenie podejrzeń o niegospodarności władz
niewielkiego Ultum, nieoficjalnie zaś ma zdyskredytować rządzącego tym miejscem
Theodorika i, być może, sam zająć jego miejsce, co byłoby politycznie korzystne dla
zarządcy regionu Rom, skonfliktowanego z centralną władzą imperium.
Ta pozorna nagroda jest jednak w rzeczywistości dla ambitnego Adalgirka raczej
karą; wykształcony i żyjący w stolicy imperium, Aletxandrion (Rom – odpowiednik
Rzymu – w świecie Drugiej podobizny… jest nieznaczącą, zrujnowaną osadą; cały obszar to „keysiriu wyłącznie ze względu na historię, gdyż znaczeniem i obszarem równa
się ledwie średniemu carollum, czwartej, czwartej i czwartej części Iamporiu”17), jest
zawiedziony i bezustannie ma poczucie zmarnowanej życiowej kariery. Równocześnie jednak nie posiada on tyle samowiedzy i samoświadomości, żeby umieć określić, jaka ta życiowa kariera miałaby ostatecznie być i jakim człowiekiem chciałby się
stać. Ostatecznie większość życiowych decyzji uzależnia albo od innych – szczególnie
w okresie studiów, kiedy na przykład powodem powstrzymującym go od odprawienia żony jest opinia nauczycieli – albo od woli boskiej – to właśnie w świątyni bóstw
Adalgirk odczuwa, że „właśnie zakończyło się jego pierwsze życie, a przynajmniej
pierwsza część życia”18. Ponadto wierzy, że został poświęcony bogu patronującemu
wielokrotnym zmianom losu. Bohater postawiony jest więc u początku swojej dro14
15
16
17
18

Por. E. Domańska, Historia egzystencjalna, Warszawa 2013, s. 18.
H. White, Znaczenie narracyjności dla przedstawiania rzeczywistości [w:] idem, Poetyka pisarstwa
historycznego, tłum. I red. E. Domańska et al., Kraków 2000, s. 169.
Idem, Fabularyzacja historyczna a problem prawdy [w:] idem, Poetyka…, s. 211.
M. Huberath, Druga podobizna w alabastrze, Poznań 1997, s. 11.
Ibidem, s. 10.
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gi życiowej i w związku z tym kolejne jego decyzje służą również konstruowaniu
i umacnianiu własnej podmiotowości, odnajdywaniu rzeczywistego miejsca w świecie i zyskiwaniu samorozumienia19. Niekoniecznie wiąże się to bezpośrednio z cechami charakteru, które Adalgirk rzeczywiście posiada – czasem natomiast z takimi,
które chciałby u siebie widzieć i rozwijać. Droga ta wymaga również de- i rekonstruowania własnych poglądów, które wcześniej były jedynie powtarzane bezrefleksyjnie
lub traktowane jako temat retorycznych popisów.
Drugi z bohaterów, Theodorik, jest z kolei człowiekiem dojrzałym i zaprezentowanym we względnie stabilnej sytuacji życiowej – zarządza tetrarchią, ma też żonę,
która jest również jego równoprawną partnerką i doradcą. Miejsce Adalgirkowej niedookreśloności i tożsamości w fazie konstrukcji w przypadku tetrarchy zajmuje daleko posunięta bierność. Dopiero w zetknięciu z prokurtensem Theodorik orientuje
się, że przez lata zaniedbał nawet tworzenie siatki zaufanych szpiegów. De facto dla
obu bohaterów Drugiej podobizny… moment historycznej zmiany – tu rozgrywającej
się jedynie w mikroskali, na poziomie walki o władzę nad niewielką tetrarchią – jest
pretekstem do autorefleksji i poszukiwania własnej drogi. Ważną siłą katalizującą to
zjawisko pozostają, co interesujące, kobiety: w symetrycznym układzie bohaterów
Theodorika pcha do działania jego żona, Irmena, Adalgirka zaś – Żydówka Magdalena, która przynależy do sekty wierzącej w Marię Szaloną, kobietę, która głosiła, że
zwiastowano jej poczęcie i urodzenie zbawiciela, ale z niewiadomych powodów proroctwo to się nie spełniło. Obie kobiece bohaterki są dalece bardziej samoświadome
niż ich mężczyźni: konstruują swoją tożsamość i wiedzę o świecie w oparciu o inteligencję i wiedzę o świecie bądź o wiarę. Równocześnie jednak w sposób praktyczny
nie uczestniczą w żaden sposób w sporach polityczno-społecznych; ich rola polega
jedynie na zapoczątkowywaniu kolejnych męskich działań. W ten sposób Irmena,
już śmiertelnie chora, doradza Theodorikowi kolejne posunięcia: „Mówiono też, że
to właśnie Irmena odpędziła załamanego władcę od łoża boleści, zmuszając, by zajął
się swym krajem”20. Magdalena natomiast, dyskutując i kwestionując przepisywane
przez siebie raporty prokurtensa, zapoznaje Adalgirka ze swoją wiarą i rozkochuje go
w sobie. Mimo że rola tej ostatniej wydaje się pretekstowa – ostatecznie Adalgirk,
podejrzewając ją o szpiegowanie dla tetrarchy, wykorzystuje pozyskaną od niej wiedzę o żydowskiej sekcie do przeprowadzenia procesu, w którym, w dodatku, jako
głosiciel poglądów Nowych Żydów występuje nie ona sama, ale jej ojciec – burzy ona
wewnętrzny porządek prokurtensa. Ponadto w pośredni sposób wpływa na powolny
proces przechodzenia Theodorika na wiarę Nowych Żydów, co kończy się ochrzczeniem przezeń umierającej Irmeny. W tym kontekście istotny okazuje się również
jeden z kluczowych, choć eksplikowanych raczej marginalnie i w tle, wątków Drugiej
podobizny… ‒ zagadnienie świata odrzuconego przez Boga, który, mimo obietnicy,
nie zesłał zbawiciela. Prowokuje ono bohaterów – tych, którzy wyznają religię Nowych Żydów – do konstruowania teorii światów równoległych:
19
20

Por. R. Brubaker, Au-delà de l’identité, „Actes de la recherche en sciences sociales” 2001, nr 139, passim.
M. Huberath, op. cit., s. 71.
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– Co by się stało, gdyby Bóg nas nie odrzucił? – drążył prokurtens.
– Narodziłby się z Marii. Stałby się częścią tego świata.
– Czyli sądzisz, że może istnieć ten drugi, czy raczej ten pierwszy świat, który nie został
odrzucony? – zapytał Theodorik.
– Niektórzy rabini tak właśnie twierdzą: musi istnieć, gdyż Bóg nie zmienia decyzji. Ja
uważam, że nie ma to dla nas żadnego znaczenia, skoro zostaliśmy odrzuceni21.

Wydaje się, że chociaż najbardziej widocznym punktem konstruującym narrację alternatywnej historii Huberatha jest kwestia przetrwania Imperium Rzymskiego, to
konieczność znalezienia konkretnego punktu rozejścia musiałaby chyba doprowadzić
raczej do skupienia się właśnie na momencie niezaistniałego narodzenia Jezusa. Zasadniczo jednak historia pozostaje w Drugiej podobiźnie… raczej pretekstem – wydarzenia są okazją do osiągnięcia sukcesu, skonstruowania własnej tożsamości lub
samopoznania jednostek, które mają również ogromny wpływ na zbiorowości (jak
Adalgirk mogący zmienić losy Ultum i Theodorik, od którego decyzji zależy przyszłość regionu ogarniętego zarazą). Wydaje się więc, że w tym przypadku relacja między jednostką a historią opiera się na dalece idącej wzajemnej zależności: podmiot,
odpowiednio zaktywizowany, może zmieniać losy społeczności i świata, wydarzenia
historyczne natomiast służyć mu mogą za powód i pole do samorefleksji.
Inne rozłożenie napięcia w zależności jednostki i historii prezentują z kolei Widma Łukasza Orbitowskiego. Czterech głównych bohaterów tej powieści – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zwanego Krzysiem, jego żonę Barbarę, kochankę Hanię
i milicjanta Wiktora – oplata sieć wzajemnych, skomplikowanych powiązań i podobieństw, którą warto, choćby pobieżnie, zarysować. Wiktora i Krzysia łączy przede
wszystkim wypalenie. Pierwszy, mimo pozornie uporządkowanego i zadowalającego
życia, nie czuje się spełniony ani szczęśliwy – wymagająca wyrachowania i okrucieństwa praca niszczy, zamiast przynosić satysfakcję. Baczyński natomiast w powojennych realiach jest niespełnionym, zapomnianym właściwie literatem, próbującym
odnaleźć utracony talent poprzez poszukiwanie nowych bodźców i inspiracji – włącznie z na przykład pracą na budowie po to, by poznać życie socjalistycznego robotnika. Z kolei Basia i Hania reprezentują raczej siły aktywistyczne, a przynajmniej zdolne do aktywności. Baczyńska odnajduje się całkiem dobrze w nowej rzeczywistości
po końcu wojny, prowadzi bibliotekę domową dla robotników, obciąża ją natomiast
głównie mąż-nieudacznik. Hania, młoda sportsmenka, usiłuje poszukiwać właściwej
dla siebie drogi życia przez testowanie różnych aktywności, a ostatecznie, wplątawszy
się w romans z Krzysiem, jest w porównaniu z nim przez większość czasu prezentowana jako dynamiczna, rzutka i silna psychicznie. Aktywizm obu kobiet podkreśla
również ich zasadniczy udział w fantastycznej części fabuły. Już na początku powieści
Hania, jeszcze jako dziecko, spotyka tajemniczego mężczyznę, który symbolicznie
zawraca bieg strumienia, sygnalizując w ten sposób moment zmiany historii. Później
Basia od tego samego mężczyzny otrzymuje pudełko, które ma ukryć, by nikt go
nie otworzył – jak okazuje się później, to właśnie to pudełko zawierać miało wersję
historii, w której wybuchło powstanie warszawskie.
21

Ibidem, s. 91.
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Druga oś wyznaczająca wzajemne relacje między bohaterami rozpina się pomiędzy życiem i śmiercią. Przywrócona na nowo na swój tor historia wiąże się z naprostowaniem tego, co zostało w alternatywnej wersji zmienione – w przypadku Krzysia
i Basi jest to oczywiście fakt niezaistnienia ich śmierci. Wraz z rozwojem akcji Warszawa rozpada się powoli, a w ciałach obojga Baczyńskich pojawiają się rany, które
odnieśliby, gdyby ucierpieli w powstaniu. Wiktor i Hania z kolei – w powstaniu
niebiorący udziału – reprezentują sferę życia i związanych z nim możliwości: to oni
uczestniczą w kulminacyjnym punkcie akcji i mają możliwość dotknięcia tajemnicy
pudełek zawierających alternatywne wersje historii. Basia i Krzyś przynależą de facto
do bezpowrotnie minionej przeszłości i w związku z tym ich obecność w powieściowej teraźniejszości jest czymś nie tylko nieuzasadnionym, nie mającym wpływu na
rzeczywistość i właściwie w tej rzeczywistości wcale nie istniejącym.
W ten sposób Widma stają się przede wszystkim powieścią o tym, że w konfrontacji z historią jednostka sytuuje się na przegranej pozycji. Przed dziejową koniecznością nie ma ucieczki: nawet odwrócenie biegu zdarzeń w konsekwencji przynosi
tylko negatywne skutki; nowy świat nie tylko niekoniecznie jest lepszy, ale też, co
istotniejsze, opiera się na bardzo kruchych fundamentach. Ponadto nawet odkrycie
przez Hanię i Wiktora mechanizmu rządzącego historią i podejmowane przez nich
próby dotarcia do innego, lepszego świata, okazują się prowadzić do powrotu historii
na jej właściwy bieg. Własne doświadczenie bohaterów i towarzyszące im poczucie
straty tego, co dał im alternatywny tok historii, pozostaje dostępne tylko im, bo z zewnętrznego punktu widzenia okazuje się zupełnie nieistotne:
Bo widzisz, moja mała przyjaciółko […], gdyby spojrzeć na to wszystko z zewnątrz,
gdyby obcy człowiek zyskał taką zdolność widzenia, z pewnością doszedłby do wniosku, że nic nie uległo zmianie i nic nie zostało utracone. […] A ty i tak czujesz się
ograbiona, zupełnie niesłusznie, bo coś zostało ocalone22.

Warto w tym miejscu dodać także, że Widma nie są jedynie historią alternatywną w znaczeniu dosłownym – pierwiastek fantastyczny jest w tej powieści tak silny,
że właściwie dominujący. Intertekstualne odniesienia do chociażby Kordiana Juliusza
Słowackiego oraz bezustanne przeplatanie się elementów realistycznych i mistycznych
dodatkowo wzmaga wrażenie nieubłagalności historii, przed którą nie ma ucieczki.
Jednostki we wszystkich trzech przywołanych wyżej powieściach łączy więc szczególnie sytuacja kryzysu wynikającego z przyczyn bądź zewnętrznych, bądź też wewnętrznych – na przykład z bolesnej świadomości siebie i świata, typowej dla postaci o rdzeniu antybohaterskim, czy też z niemożności pełnego zrealizowania mitu
o spójności własnej osoby i rzeczywistości, „o pełnej obecności, o dającej pewność
podstawie, o początku i kresie gry”23. Kryzys dotyka jednak również przedstawionych
w tych powieściach imperiów, nad którymi rozciąga się różnie dookreślone niebez22
23

Ł. Orbitowski, op. cit., s. 614.
J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, tłum. W. Kalaga [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 4, red. H. Markiewicz, Kraków 1996, s. 197.
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pieczeństwo. Rosja w Lodzie targana jest wewnętrznymi sporami; jedynowładztwo,
w którym „ludzie – nie ludzie, ludzie-przedmioty poddane są istocie nieskończenie
wyższej, a ona dowolnie kształtuje ich rzeczywistość podług swoich zmiennych kaprysów i zachcianek”24, ściera się z tendencjami rewolucjonistycznymi, z drugiej natomiast strony państwu carskiemu zagraża też Odwilż i powrót Lata, które mogłoby
umożliwić tych tendencji zwycięstwo. W Drugiej podobiźnie… imperium, mimo
politycznej dominacji i wielowiekowej tradycji, również narażone jest na spory między władzą centralną a lokalnymi rządcami; zresztą i tu pojawia się wątek zagrożenia
płynącego ze strony sił natury: dalej wysuniętym na północ częściom państwa zagraża „górskie szkło”, zlodowacenie, które spowodować ma wymarcie ludności tych
obszarów i które zdaje się realizować proroctwa o końcu świata. Wreszcie: reprezentująca siłę stojącego za nią Związku Radzieckiego Warszawa w Widmach okazuje
się, jak już zostało wspomniane, bytem istniejącym tylko dlatego, że prawa historii
zostały czasowo zawieszone – nieustannie znajduje się więc w stanie zagrożenia,
które przecież rzeczywiście spada na nią, powodując obrócenie się miasta w popowstaniową ruinę.
Tego rodzaju powieści z gatunku historii alternatywnych, jak trzy omówione
krótko powyżej – a więc takie, które traktują POD raczej pretekstowo i nie koncentrują się na konkretnych rozwiązaniach i konsekwencjach politycznych, a raczej
wykorzystują zmianę dziejową do zarysowania tła fabuły – stanowią przypadki interesujące przede wszystkim ze względu na poruszane w nich wątki, które zbadać można z punktu widzenia antropologii literatury lub filozofii. „Dzieje narodu”, o których
pisze Michał Bobrzyński w kontekście zmian wynikających z narracji kontrfaktycznej25, stają się w tym kontekście dziejami jednostek, które mogą wprawdzie wpływać na zbiorowość, ale pozostają istotne również jako samoistne byty. W ten sposób
teksty takie stają się już nie tylko „dokumentami pamięci, gdyż rzucają światło na
sposób postrzegania niektórych wydarzeń na gruncie kolektywnej pamięci danej społeczności”26. Nabierają też cech świadectwa namysłu nad rolą i miejscem podmiotu
w relacji do historii, a także nad tym, że każda zmiana polityczna pociąga za sobą
zmianę społeczną, wpływającą – czasem nawet w sposób bezpośredni – na losy zarówno zbiorowości, jak i jednostki.

24
25
26

J. Dukaj, Lód…, s. 73.
Por. M. Bobrzyński, op. cit., s. 6.
Jak pisze Magdalena Górecka, analizując myśl Gavriela Rosenfelda – M. Górecka, (Nie)możliwe
scenariusze, „Akcent” 2012, nr 3 [on-line:] http://www.akcentpismo.pl/pliki/nr2.13/gorecka.html
[10.06.2015].
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Summary
Individuals in the shadow of emipres – a glance at polish alternative histories
The presented paper is focused on three examples of Polish novels classified as alternative histories: Jacek Dukaj’s Lód, Marek S. Huberath’s Druga podobizna w alabastrze and Łukasz Orbitowski’s Widma. These texts are not concentrated on the Point
of Divergence sensu stricto – they do not describe their specific political or military
solutions and implications, they rather use historical change as a background to the
story. The history of the nation (Michał Bobrzyński) becomes in this context the history of individuals. In this way discussed novels are not only „documents of memory”
but also reflect on the role and place of the subject in relation to history, as well as
on the fact that any political change causes social change, which affects individuals
and communities.

Katarzyna Kleczkowska
Uniwersytet Jagielloński

Greek and Roman Elements
in His Dark Materials by Philip Pullman

Philip Pullman is nowadays one of the best known English fantasy writers. The
monumental trilogy he authored, His Dark Materials, gained popularity not only
among teenagers (to whom it was primarily directed) but it also attracted numerous
adult readers. The novel owes its success to the intriguing plot and several skillfully
interwoven references to the literary masterpieces of the past. The story presented in
His Dark Materials is based on John Milton’s Paradise Lost, as well as William Blake’s
poems, and several fragments of the Bible. The intertextuality of Pullman’s trilogy
is an excellent material for researchers and it has already been the subject of many
studies. But besides the references to English literature and the Bible in the works of
Pullman, much less known phenomena, like shamanism1 or gnosticism2, are mentioned there. In the trilogy, there are also several references to Greek and Roman literature. While references to the Judaeo-Christian tradition are easy to explain (as His
Dark Materials is strongly anti-Christian), Pullman’s references to classical literature
and myth are a much more complex problem. The aim of this article is to present the
elements of the trilogy that are similar to ancient mythology or ideas taken directly
from Greek and Roman literature3. The main purpose of this paper is to indicate
the role these elements play in His Dark Materials and how they may weigh on the
further reception of the Greek mythology.
The Greek and Roman influences, albeit less emphasized than the Judaeo-Christian
ones, can be found in many elements of the trilogy. We can note them in the very lan1
2
3

See K. Kleczkowska, Shamanic elements in “His Dark Materials” by Philip Pullman [in:] Literatura
na granicach, ed. K. Kuchowicz et al., Kraków 2015, pp. 34–46.
E.g. Z. Tóth, Gnostic Spiritual Heritage in Philip Pullman’s His Dark Materials Fantasy Trilogy, “University of Bucharest Review” 2013, vol. 3, pp. 172–181.
The study on this topic have been so far carried out only by Owen 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]).
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guage of His Dark Materials, for example in the Homeric-style similes in the scene of
fighting bears in The Northern Lights4. There are also several words in the trilogy derived
from Greek. One of the most evident examples is the alethiometer, a compass-like device that, when asked, always says the truth. Its name is derived from Greek word aletheia
which means ‘the truth’. Another important example is the word daemon, which refers
in the trilogy to the human soul manifesting itself outside the body in an animal form.
The term daemon is derived from Greek daimon, a word that appeared for the
first time in Homer and means there ‘deity’ and ‘divine power’5. In Hesiod we can
find another meaning of the term: in Work and Days daimones were presented as
guardian deities, souls of the virtuous people of the Golden Age who guard subsequent
generations6. According to Plato, this story should be read more figuratively and the
name ‘daimon’ can be related to every wise and virtuous man, not necessarily living
in the Golden Age. He explains also the etymology of the word. He claims that the
term ‘daimon’ is derived from ‘daemon’ which means ‘knowing’7. What is interesting,
both main features of ancient daimon – a guardian and a wise adviser – can be seen
in Pullman’s conception of daemon. As Serafina Pekkala says in The Amber Spyglass,
daemons exist to help people, “guide them and encourage them towards wisdom”8.
Apuleius, a Roman writer, in On the God of Socrates suggested that there were two
kinds of daemons. He claimed that a human soul (situated in the body) was sometimes
called a daemon. This sort of daemons can be compared to the Roman genius, an
immortal soul accompanying human from the birth9. But Apuleius maintained that
there was also another kind of daemons, far more superior in dignity. This type of being
is a peculiar daemon assigned to every man to accompany him through his whole life
(and even after death) and to be his guardian, adviser, and assistant in need. The daemon
recognized and worshiped by Socrates belongs to this category10. The philosopher used
to hear the voice that advised him what to do11. It should be noted that Socrates did
not see his adviser whereas the Pythagoreans claimed they could see their daemons and
they were surprised that other people were deprived of such abilities12.
The daemon shown as a personal companion, adviser and guardian is very similar
to the conception depicted by Pullman13. However, in His Dark Materials one more
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ibidem.
E.g. Homer, Iliad, 1.222 (‘deity’), 17.98 (‘divine power’).
Hesiod, Works and Days, 117–124; 252–254.
Plato, Cratylus, 398b–c. More probable root of daimōn is daiō – ‘to distribute destinies’. Cf. “daimōn,”
H. G. Lidell, R. Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford 1940.
P. Pullman, The Amber Spyglass, London 2001, p. 500.
Apuleius, On the God of Socrates, 15.150 ff.
Ibidem, 16.155 ff.
Xenophon, Works on Socrates, 12. However, according to Plato, the daemon only dissuaded Socrates
what not to do, but never urged him forward (Apology, 31d).
Apuleius, On the God of Socrates, 20.167.
To read more about the comparison between the ancient conception of daemons and the one of
Pullman, see: K. Kleczkowska, Wewnętrzny głos czy zewnętrzna dusza? Antyczna koncepcja daimones
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feature of daemons is significant. Every daemon takes on the form of an animal which
best reflects the owner’s nature. Pullman himself stated that his main inspiration for
the idea of daemons were the paintings: The Lady with the Ermine by Leonardo da
Vinci, A Lady and a Squirrel by Hans Holbein the Younger, and Young Woman with
a Macaw by Giovanni Battista Tiepolo. The author saw in them a deep psychological
bond between the depicted person and animal14. However, the notion of the strong
connection between animal and human can be also found in stories and beliefs of
several cultures, especially in such religious phenomena as shamanism, nagualism,
tonalism, animism, totemism, and lycanthropy15.
The evident reference to Greek literature emerges in The Subtle Knife when
Dr. Mary Malone explains to Lyra how her computer works. Dr. Malone’s computer,
named Cave, is used to contact with Dust, in Mary’s world called Shadows. “Shadows
on the walls of the Cave, you see, from Plato”16 explained Dr. Malone. It refers clearly
the fragment of Republic in which Plato described how people perceive an illusion as
the reality on the example of the shadows of real things seen on a wall of the cave17.
However, it is not the only reference to Plato’s Cave in the trilogy. Much more
spectacular allusion can be found in The Amber Spyglass. The book opens with Lyra
sleeping in a Himalayan cave guarded by her cruel mother, Mrs. Coulter, who
drugged Lyra to be sure that the girl would not escape. Mrs. Coulter is a religious
fanatic who represents an anachronistic world in which religion dominates over
science. She tries to forestall Lyra’s fate as the second Eve but keeping the girl in
a comatose state means also, symbolically, depriving her of knowledge18. Lyra in the
power of her mother resembles people from Plato’s Allegory unable to distinguish
the truth from the illusion (“I don’t know if this is real or not, even”19, she talks
sleeping). With the help of Will, the girl wakes up, what eventually allows her to
obtain knowledge about the nature of the world (especially Dust, or ‘Shadows’), as
philosophers from Plato’s Allegory.
The motif of the cave is important not only as a reference to Plato. A cave, treated
as a figurative gate to the Underworld, is one of the most common sites where the
symbolic initiation can happen. This tradition can be found in a Greek legend about
Epimenides of Cnossos who had slept in a cave for many years before he became
a famous Greek ‘shaman’20. In Pullman’s version, Lyra is dreaming (in the cave) about
Roger who describes his deplorable condition and it encourages Lyra to go to the
14
15
16
17
18
19
20

a dajmony z Mrocznych Materii Philipa Pullmana, “Nowy Filomata” 2012, vol. 16, pp. 203–218.
R. Butler, Philip Pullman’s Dark Arts, “Intelligent Life,” Dec. 2007.
See K. Kleczkowska, Shamanic elements..., op. cit., pp. 34 f.
P. Pullman, The Subtle Knife, London 1998, p. 92.
Plato, Republic, 514a–520a.
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, p. 127.
P. Pullman, The Amber Spyglass, op. cit., p. 56.
E. Rohde, Psyche: The Cult of Souls and the Belief in Immortality Among the Greeks, trans. W. B. Hillis,
Abingdon 2000, p. 301.
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Land of the Dead. The motif of a dead friend who returns in a dream or emerges as
a ghost to depict a pessimistic vision of the afterlife is well-known in ancient literature.
One of the most famous examples is the last table of The Epic of Gilgamesh on which
the king of Uruk invokes the ghost of his deceased friend Enkidu21. A similar idea
can be found in Iliad when the spirit of Patroclus appears in Achilles’ dream. “Even
in the house of Hades is the spirit and phantom somewhat, albeit the mind be not
anywise therein” – says Achilles – “for the whole night long hath the spirit of hapless
Patroclus stood over me, weeping and wailing, and gave me charge concerning each
thing, and was wondrously like his very self”22. Ancients believed that dreams about
the deceased people were a proof of the existence of the afterlife23. The same notion
is present in The Amber Spyglass, as the girl had no doubt that the vision in her dream
reflects the actual condition of Roger and therefore decides to free his friend from
the horrible Underworld.
The idea of the Underworld in His Dark Materials is the most striking example
of Greek and Roman influences on the trilogy. The Land of the Dead in The Amber
Spyglass is in fact Hades, even if its name does not occur in the book. It should be
mentioned that for most people from the world described by Pullman, getting to
the Underworld, since they believed in Christian Heaven, is an unpleasant surprise.
The Authority, the first and highest angel in the trilogy, is in fact Christian God, and
the Magisterium is an equivalence of the Church. But the afterlife, promised to be
Christian Heaven, turns out to be a gloomy Hades from long forgotten Greek myths.
In the Underworld from His Dark Materials there is neither punishment for sins
nor reward for good deeds. This idea, originated from the ancient Mesopotamia, can
be noticed in the earliest Greek beliefs and some remnants of it can be found in Odyssey
in the fragment in which Achilles24 and Heracles25 complain about their miserable
status in the Land of the Dead despite their achievements in the former lives. In
Odyssey we meet also another element of Pullman’s conception of the Underworld.
The hero cannot touch his mother because she is a spirit26. In the trilogy the dead
wanted to touch a living body (Lyra) but the girl was unable to embrace the spirits.
In Odyssey the author introduced the character of a clairvoyant Teiresias who was
in Hades and revealed Odysseus’ future27, as did John Parry for Lyra in Pullman’s
Underworld. Also the character of a ferryman who transported Lyra and her friends
to the Land of the Dead resembles Charon from Aeneid by Virgil28.
21
22
23
24
25
26
27
28

A. R. George, The Babylonian Gilgamesh Epic: Introduction, Critical Edition and Cuneiform Texts,
New York 2003, pp. 773–774 (tablet XII – Bilgames and the Netherworld, 238–268).
Homer, Iliad, 23.103 ff.
E. Rohde, op. cit., p. 7.
Homer, Odyssey, 11.465 ff.
Ibidem, 11.601 ff.
Ibidem, 11.206-208.
Ibidem, 11.90 f.
Vergil, Aeneid, 6.298 ff.
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A theme of the descent to the Underworld is common in ancient myths. It has two
different functions: to show the reality of the Underworld (as in the case of Odysseus’
descent in Odyssey) and to show the extraordinary capabilities of a hero who was able
to descent to hell and return (as for example Heracles). Among these stories, the most
intriguing is the myth of Orpheus and Euridice, one of the very few examples of an
unsuccessful quest. Although Lyra’s quest eventually goes successfully, her journey to
the Underworld resembles the myth of Orpheus more than any other ancient story.
As Owen Hodkinson observes, the girl’s name refers to the myth of the Thracian
musician, as it resembles lyre used by Orpheus29. Moreover, the girl decides to descend
to the Underworld to free her best friend; the Thracian musician did the same for
his beloved wife. Orpheus softened the hearts of infernal monsters with his ravishing
music30 while Lyra enchants the harpies with storytelling. Even the scene of calling
Roger in the Underworld resembles the fragment of Metamorphoses in which Eurydice
is called31. At one point, while ascending out of the Underworld, the girl looks behind
her and slips. She doesn’t fall only because of the help of one of the harpies. This
fragment evidently refers to the element of the Orpheus’ myth32 in which the musician
looked back at his wife and then lost her forever33. It is also worth mentioning that
both the Greek myth of Orpheus and the story of Lyra resemble the shamanic legends
about descent to the Underworld known from many cultures around the world34.
Probably the most surprising element of the Pullman’s construction of the
Underworld are the harpies. As other elements of the Land of the Dead in His Dark
Materials, they come from Greek mythology but their role in the trilogy is much
more significant than in Greek literature. In fact, there is no direct relationship
between harpies and the Underworld in extant Greek writings. Their name means
‘snatchers’ and in many myths they snatch away food35. However, in Odyssey they
were believed to kidnap people as well, they were blamed especially if a person
disappeared without any tidings36. In one of such stories37 harpies gave the kidnapped
to the deities of vengeance, Erinyes. In Aeneid, Erinyes were described as the most
terrible inhabitants of the hell38. In that way, a harpy was a kind of a psychopomp who
led a man to the Underworld. The effigies of harpies were often put on graves what
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38

O. Hodkinson, op. cit.. The name 'Lyra' resembles not only the instrument, but also Lyca, the
name of the heroine from The Little Girl Lost and The Little Girl Found from The Songs of Innocence
and Experience by William Blake (see: S. Matthews, op. cit., p. 125 ff.). The girl, as Lyra, is sleeping
in a cave. The motif is mostly interpreted as a symbolic death.
Ovid, Metamorphoses, 10.40 ff.
Ibidem, 10.48.
Cf. O. Hodkinson, op. cit.
Ovid, Metamorphoses, 10.56 ff.
See K. Kleczkowska, Shamanic elements..., op. cit., p. 43.
E.g. Virgil, Aeneid, 3.209 ff.
Homer, Odyssey, 1.241, 14.371.
Ibidem, 20.77–78.
Virgil, Aeneid, 7.324 ff.
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confirms that these beings were perceived also as ‘snatchers’ of human souls. But
the only mention of them inhabiting the Underworld in the ancient literature is
Aeneid39. In this excerpt, however, they are mentioned together with numerous other
mythological monsters such as Chimera or Gorgons. In fact, the idea of the direct
connection between harpies and the Underworld can be found in much later epoch,
in the most famous literary reference to Aeneid. Dante Alighieri’s Divine Comedy
established the idea of harpies as inhabitants and cruel guardians of hell40. Therefore
they appear also in Pullman’s Underworld even if the trilogy was less influenced by
Dante’s vision than Homer’s or Virgil’s41.
In Aeneid, like in The Amber Spyglass, the harpies are described as repulsive womanlike monsters: “birds seem they, but with face like woman-kind; foul-flowing bellies,
hands with crooked claws, and ghastly lips they have, with hunger pale”42. However,
in the earliest sources, harpies were not ugly at all. As we can read in Hesiod: “longhaired harpies (...) on their swift wings keep pace with the blasts of the winds and
the birds”43. In His Dark Materials the winged, repulsive harpies may be interpreted as
angels seen in a distorting mirror, as the Underground is a false Heaven. Their ability
to find the worst and most shameful moments of the former life of ghosts is probably
a play with the Christian conception of sin, with all its additional elements such as
confession and purgatory. However, the idea is not distant from Greek mythology.
In Aeneid, a harpy called Celaeno proved her prophetic abilities and foretold Aeneas’
crew their future what made them frightened and discouraged44. It is also worth
mentioning that the fragment in which Lyra makes harpies hear ghosts’ stories
about their previous lives is one of the most clear examples of Pullman’s fondness to
storytelling which he owes to Greek culture, mostly Homer45.
In the trilogy we can find one more possible reference to the Aeneid. In Aeneid,
the hero was encouraged by Sibyl to pluck the golden bough from a tree devoted to
Proserpine in order to get to the Underworld46. When the hero showed the picked
bough to Charon, the ferryman invited him to his boat with respect47. As Frazer
writes in his monumental work The Golden Bough, Aeneas armed with the golden
bough “might boldly confront the dreadful spectres that would cross his path on
his adventurous journey”48. Frazer suggests that the ‘golden bough’ may be treated
as an ‘open Sesame’ in the hands of Aeneas to unlock all gates, including the gates
39
40
41
42
43
44
45
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Ibidem, 6.289.
Dante, Divine Comedy, 13.10–15, 101–102.
O. Hodkinson, op. cit.
Virgil, Aeneid, 3.221–223, trans. T. C. Williams.
Hesiod, Theogony, 267–268, trans. H. G. Evelyn-White.
Virgil, Aeneid, 3.243.
See O. Hodkinson, op. cit.
Virgil, Aeneid, 6.140 ff.
Ibidem, 6.401 ff.
F. G. Frazer, The Golden Bough, 68 [on-line:] http://www.sacred-texts.com/pag/frazer/gb06800.htm
[20.07.2015].
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of death49. In the first chapter of his book, Frazer describes a peculiar ritual that
the ancients linked with the legend about Aeneas and his mysterious branch50. In
Nemi, there was a sanctuary of Diana Nemorensis where a priest was chosen in
a strange way: he had to pluck the bough from a sacred tree of Diana and then slay
his predecessor. After this ritual, he became a new King of the Wood and received
the inviolability and protection.
All these traditions are similar to Pullman’s conception of the Subtle Knife. The
Subtle Knife can open the door between the worlds (also a gate to the suburbs of
the Underworld) and it has a unique ability to deter the Spectres. What is more,
the knife has only one owner – if this tool chooses someone as its new bearer, the
former guardian must die. Although the knife was invented by the researchers, it has
a power of spiritual and magical nature. The other name of this tool, Asahættr (‘GodDestroyer’), suggests also its religious significance. Therefore the bearer of the knife is
a kind of priest who resides in the Tower of the Angels and guards the priceless knife.
To sum up, in His Dark Materials there are several elements derived from Greek
and Roman tradition. Most of them refer directly to the ancient works, but several
(for example harpies as guardians of the Underworld) come from later literature,
partially based on Greek mythology. There are also some elements of His Dark
Materials that refer to the Greek culture but presented in a new way, as for instance
the motif of daemons. The variety of these elements raises the question about their
meaning and function in the whole trilogy.
The Greek and Roman works belong to the masterpieces of literature. Philip
Pullman, an English teacher, not only was familiar with the classical literature but he
also wanted his students to share that knowledge. The references to ancient literature
can undoubtedly popularize the ancient works among children and teenagers, as –
interested in the stories presented in the books – they may willingly read the works
of Homer or Virgil. On the other hand, the classical mythology is also the source
of commonly recognizable themes. When analyzing Pullman’s references to the
antiquity, it should be remembered that sometimes he intentionally used motifs easy to
understand for a common reader. There is also one more reason why Pullman referred
to the ancient literature, especially in his vision of the Underworld. The ancient
mythology is an alternative vision to Judaeo-Christian one. As Pullman is strongly
opposed to Christianity, by the references to antiquity he encourages to put the dogmas
into question. He recalls the deposed myth of Hades and compares it to the Christian
one: if the first one is false, why the second is accepted with full confidence? And what
will happen if the Authority is actually as cruel as ancient gods were believed to be?
The last question that should be asked: can Pullman’s references to the classical
literature influence the further reception of the antiquity? It seems that besides
the popularization of ancient mythology, His Dark Materials cannot weigh on the
teenagers’ perception of ancient literature and culture. But some phenomena that
can be found in popular culture and in the world of the Internet simply deny this
49
50

Ibidem.
Ibidem, 1 ff. [on-line:] http://www.sacred-texts.com/pag/frazer/gb00101.htm [20.07.2015].
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assumption. One of the clearest examples is the phenomenon of daemonism that
gains popularity among teenagers. It is a belief that each person has his own daemon51.
The popularity of this phenomenon shows that the trilogy’s vision of ancient motifs
can be subsequently transformed by the readers. As Pullman based his version of
the original sin mostly on Milton, and his description of the Underworld on Dante,
maybe the works of future writers interpreting Greek and Roman mythology will be
based on Pullman’s vision?
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Summary
Greek and Roman Elements in His Dark Materials by Philip Pullman
The article focuses on the topic of Greek and Roman influences on His Dark Materials
by Philip Pullman. The author presents the ancient origins of several motifs of the
trilogy, for example compares the daemon from His Dark Materials to the ancient
daimon, Lyra’s dream in a cave to Plato’s Allegory of the Cave, the Pullman’s vision
of the Underworld to Greek Hades, and the Subtle Knife to the golden bough. She
also tries to understand the function of the Greek and Roman elements in the trilogy.
Finally, the author ponders if the vision of ancient culture in His Dark Materials can
influence its reception in the future.

Joanna Malita
Uniwersytet Jagielloński

Mgły Avalonu Marion Zimmer Bradley –
alternatywna wizja mitu arturiańskiego
i neopogańska księga zbójecka

Ach, te to, książki zbójeckie!
Młodości mojej niebo i tortury!
Adam Mickiewicz, Dziady, cz. IV

Niewiele opowieści doczekało się takiej kariery, jak mit arturiański we wszystkich swoich odsłonach i interpretacjach. Miecz w kamieniu, Okrągły Stół, Merlin, Lancelot
i Ginewra na stale zagościli w wyobraźni czytelników. Ogrom dzieł nawiązujących do
arturiańskiego legendarium również jest zdumiewający: to nie tylko powieściowe fantasy czy filmowe adaptacje, ale i seriale, kreskówki, musicale… niemniej, wśród powieści
inspirowanych historią króla Artura szczególne miejsce zajmują Mgły Avalonu Marion
Zimmer Bradley. Bardzo szybko po opublikowaniu zyskały status dzieła kultowego,
także w środowisku neopogańskim. Interesujące wydaje się sprzężenie zwrotne, jakie
nastąpiło po publikacji: Bradley, pisząc, czerpała inspiracje z pism Margaret Murray1
czy Geralda Gardnera2, a kolejne pokolenia czytelników-neopogan inspirowało się właśnie Mgłami Avalonu. Powieść Bradley można w tym wypadku uznać – mówiąc Mickiewiczem – za neopogańską, a zwłaszcza wiccańską, księgę zbójecką.
Księgi zbójeckie, znane z czwartej części Dziadów, to dzieła kształtujące duchową osobowość czytelnika – dla Gustawa były to między innymi Cierpienia Młodego
Wertera Goethego. Bohater ocenia ich rolę dość ambiwalentnie, mówiąc, że stały
się „niebem i torturami” jego młodości, wyznaczając horyzont wielkich życiowych
1
2

Margaret Murray (1863‒1963), brytyjska egiptolożka i antropolożka. Zasłynęła pracami na temat
rytualnego czarownictwa: The Witch-Cult in Western Europe (1921) oraz The God of the Witches (1931).
Gerald Gardner (1884‒1964), brytyjski okultysta i pisarz. Swoimi dziełami – zwł. Współczesnym
czarownictwem (1954) – przyczynił się do powstania neopogańskiej religii znanej jako wicca.
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pragnień i prowadząc do ostatecznego przeznaczenia3. Niektórzy badacze kładą nacisk bardziej na zgubny wpływ ksiąg zbójeckich – mogły przynieść wiele nieszczęścia
tym, którzy chcieli naśladować niewłaściwe zachowania bohaterów swoich lektur4.
W niniejszym artykule księgi zbójeckie pojmuję jednak szerzej, jako te dzieła, które
oddziałują na osobowość czytelnika oraz powodują pewne zmiany w jego życiu. Mgły
Avalonu posłużą jako przykład neopogańskiej księgi zbójeckiej, ale także jako przykład alternatywnej wersji mitu arturiańskiego.

Tło historyczne i podwaliny pod mit arturiański
Czy Artur istniał naprawdę? To pytanie nurtuje historyków od lat. Z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że jakiś charyzmatyczny przywódca poprowadził
Brytów do walki z najeźdźcami saskimi w początkach VI wieku. Pokonanie Sasów
– według kroniki Gildasa z pierwszej połowy VI wieku – miało mieć miejsce pod Badon Hill, niemniej Gildas nie podaje, kim był dowódca wojsk brytyjskich5. Jego imię
pojawia się za to w dwóch fundamentalnych dla legend arturiańskich dokumentach.
Pierwszy z nich to Historia Brittonum, łacińska kronika z IX wieku, prawdopodobnie
pióra Ninniusa. We fragmentach poświęconych Arturowi pojawia się lista dwunastu
zwycięskich bitew: między innymi pod zamkiem Guinnion Artur poniósł do boju
wizerunek Dziewicy, a pod Badon Hill osobiście pokonał 960 przeciwników6. Drugi
dokument, anonimowe Annales Cambrie z połowy X wieku, podaje dokładne daty:
w 516 roku pod Badon Artur poniósł na swoich ramionach (albo tarczy) krzyż Jezusa Chrystusa i zwyciężył, a w 537 roku miał miejsce „konflikt pod Camlann, gdzie
zginęli Artur i Medraut, i była śmierć w Anglii i Irlandii”7. Za kronikę historyczną
natomiast trudno uznać Historia Regum Britanniae Geoffreya z Monmouth z około
1138 roku. Już jemu współcześni czytywali to dzieło jako czystą fikcję, a nie jako
wiarygodne źródło wiedzy historycznej. Tu po raz pierwszy pojawiają się elementy
tak dobrze znane współczesnym czytelnikom: małżeństwo Artura i Guenevere, walka
Artura z siostrzeńcem oraz postać Merlina8.
Swoistym arturiańskim opus magnum i nieustanym źródłem inspiracji dla późniejszych twórców jest Le Morte D’Arthur Thomasa Malory’ego z 1485 roku. Malory
dokonał kompilacji źródeł angielskich i francuskich romansów, dodając własne wątki i skupiając się wizji cnotliwego rycerstwa9. Uważa się, że Malory spisał Le Morte
D’Arthur, siedząc w więzieniu w targanym niepokojami XV stuleciu i opłakując utra3
4
5
6
7
8
9

A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997, s. 255.
Na przykład M. Cieśla-Korytowska uważa Gustawa za ofiarę owych lektur, a księgi zbójeckie za „sprowadzające na manowce”. Por. M. Cieśla-Korytowska, Te księgi zbójeckie…, Kraków 2011, ss. 5‒6.
Por. R. Hutton, Witches, Druids and King Arthur, London 2006, ss. 41‒42.
Por. ibidem, ss. 39‒40.
Ibidem, s. 40.
Por. K. Hildebrand, The Female Reader at the Round Table, Uppsala 2001, ss. 50‒55.
Por. ibidem, s. 57.
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cone czasy prawych rycerzy10. To właśnie na tym dziele oparło się wielu współczesnych twórców – pośrednio również sama Bradley.

Mgły Avalonu i dwa klucze alternatywności
Marion Zimmer Bradley (1930–1999) jest autorką prawie osiemdziesięciu książek, jednak największą sławę przyniósł jej cykl avaloński, a Mgły Avalonu są jego początkiem i jednocześnie zwieńczeniem11. Powieść została opublikowana w 1983 roku,
błyskawicznie zdobyła sobie rzesze czytelników, a w 1984 roku otrzymała Nagrodę
Locusa, jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w literaturze fantastycznej12. Doczekała się także ekranizacji w formie miniserialu, wyprodukowanego w 2001 roku
przez amerykańską stację TNT.
„Zawsze chciałam przeniknąć do głowy kogoś żyjącego w Ciemnych Wiekach i pomyślałam: tyle się słyszy o tym, co porabiali mężczyźni, ale nigdy nic o kobietach”13, powiedziała Bradley o przyczynach powstania Mgieł. Kobieca perspektywa stanowi pierwszy
klucz odczytania alternatywności – zresztą w studiach nad Mgłami Avalonu wielokrotnie
kładziono nacisk na aspekt feministyczny czy na powiązania z duchowością kobiecą14. Powieść Bradley pokazuje bowiem historię Artura oczami kobiet z epoki: jego matki Igriany,
ciotki Viviany, żony Gwenifer, a przede wszystkim – przyrodniej siostry Morgiany. Ta
ostatnia w niektórych wersjach mitu jest znana jako Morgan Le Fay, czarodziejka knująca przeciwko Arturowi. Malory opisuje ją jako urodziwą dziewczynę, którą „oddano
do szkoły klasztornej, gdzie nauczyła się tak wiele, że stała się adeptką czarnoksięstwa”15.
Swoje moce wykorzystuje, by przyczynić się do upadku Artura i jego królestwa. U Bradley Morgiana jest centralną postacią powieści i niekiedy występuje przeciwko Arturowi,
ale tylko wtedy, kiedy ten w jej odczuciu sprzeniewierza się Avalonowi.
Czytelnik spotyka Morgianę jako małą dziewczynkę, należącą do starożytnego
rodu, którego członkowie posiadają magiczne moce – jej ciotka Viviana jest Panią
Jeziora16, najwyższą kapłanką na wyspie Avalon, i to po niej dziewczynka dziedziczy zdolności. Viviana staje się mentorką Morgiany i zabiera ją do Avalonu, by tam
szkolić ją na kapłankę Potrójnej Bogini. Gdy Morgiana dorasta, otrzymuje pierwszą
misję: podczas święta Beltane bierze udział w Wielkim Związku, świętym rytuale
10
11
12
13
14

15
16

Por. E. Bryan, Introduction [w:] T. Malory, Le Morte D’Arthur, New York 1999, s. v.
Tj. zostały opublikowane jako pierwsze, ale chronologicznie w fabule są ostatnie.
Por. M. Oliver, Marion Bradley: Writer of Fantasy Novels, nekrolog, „Los Angeles Times” 30 września
1999 [on-line:] http://articles.latimes.com/1999/sep/30/news/mn-16625 [07.01.15] ‒ tłum. własne.
Ibidem.
Por. m.in. D. L. Paxton, Marion Zimmer Bradley and The Mists of „Avalon”, „Arthuriana” 1999, vol. 9,
no. 1; A. F. Howey, Rewriting the Women of Camelot: Arthurian Popular Fiction and Feminism, „Contributions to the Study of Science Fiction and Fantasy” 2001, no. 93; K. Hildebrand, The Female Reader
at the Round Table. Religion and Women in Three Contemporary Arthurian Texts, Uppsala 2001.
T. Malory, op. cit., s. 4.
Pani Jeziora u Bradley to nie konkretna postać, a tytuł najwyższej kapłanki Bogini, podobnie jak
Merlin Brytanii to tytuł najwyższego druida.
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dopełnianym przez parę reprezentującą Boginię i Rogatego Boga. Dopiero o świcie
zdaje sobie sprawę, że Rogatym Bogiem był sam Artur, który wkrótce ma zostać
Najwyższym Królem Brytanii. Szok i rozżalenie powodują, że Morgiana odchodzi
z Avalonu i rodzi Mordreda, dziecko Wielkiego Związku. Jej relacja z Arturem pozostaje bardzo ambiwalentna – niekiedy wspiera go radami, przebywając na dworze
jako dwórka Ginewry, ale gdy uznaje, że Artur złamał przysięgę złożoną Avalonowi,
próbuje strącić go z tronu, a nawet zabić. Natomiast wspomniana przysięga stanowi
wyraz konfliktu religijnego, który stał się osią całej powieści:
[Przysięgnij – przyp. J. M.] że będziesz sprawiedliwie rządził wszystkimi ludźmi, niezależnie, czy wierzą w Boga chrześcijan czy nie. I że zawsze będziesz czcił Avalon. Bo
cokolwiek mówią chrześcijanie, Arturze Pendragonie, i jakkolwiek zwą swego Boga,
wszyscy Bogowie są jednym Bogiem, a wszystkie Boginie jedną
B o g i n i ą [podkr. – J. M.]. Przysięgnij jedynie być wiernym tej prawdzie, nigdy nie
uznawać tylko jednej wiary, gardząc drugą17.

Ów konflikt religijny to drugi z kluczy odczytania Mgieł Avalonu jako alternatywnej wizji mitu arturiańskiego18. W późnośredniowiecznych i nowożytnych wersjach
mitu Artur występuje jako władca chrześcijański, a ukoronowaniem jego wypraw
jest poszukiwanie świętego Graala19. W Mgłach Avalonu natomiast ścierają się dwa
wielkie światopoglądy: chrześcijaństwo z surowymi w przekonaniach księżmi i świat
czarów, gdzie władzę sprawuje Wielka Bogini. Jej kapłanki mieszkają na wyspie Avalon, kultywując tradycję starszą niż wierzenia druidów. Niewiele jest powiedziane
na temat religii tych drugich – Merlin Taliesin i Viviana wspominają tylko, że Bóg
chrześcijan i Wielki Bóg Druidów to ten sam Bóg20.
Konflikt religijny ma swoje odzwierciedlenie także w relacjach międzyludzkich,
zwłaszcza na linii Artur – Morgiana – Gwenifer. Ta ostatnia u Bradley jest fanatyczną
chrześcijanką („Nasz Pan Jezus ochroni cię lepiej niż wszystkie te grzeszne czary”21,
mówi mężowi po koronacji). Stąd wybór między Morgianą a Gwenifer to tym samym
wybór między rządami Chrystusa a rządami Bogini. Sztandar, jaki Artur niesie do bitwy pod Mount Badon, jawi się jako idealny symbol tego konfliktu: przez wiele lat
Artur szedł do boju z chorągwią ze smokiem, która należała do jego ojca, Uthera – co
budziło sprzeciw Gwenifer. Gdy zbliża się ostateczne starcie z Saksonami, Gwenifer
wymusza na Arturze, by ten poprowadził swoją armię pod sztandarem z wizerunkiem
Dziewicy Maryi i później uważa, że tylko dzięki niemu pokonał wrogie wojska22.
17
18
19
20
21
22

M. Zimmer Bradley, op. cit., s. 317.
Za klasykę, w stosunku do której Mgły reprezentują wizję alternatywną, uznaję przede wszystkim Le
Morte D’Arthur oraz późniejsze dzieła, oparte na tekście Malory’ego.
O odnalezieniu świętego Graala przez najcnotliwszego z rycerzy, Galahada, opowiada m.in. księga
XVII Le Morte D’Arthur.
M. Zimmer Bradley, op. cit., s. 167.
Ibidem, s. 377.
Największy gniew Morgiany wzbudza jednak nie porzucenie sztandaru, a świętokradztwo, jakie
w jej oczach popełnił Artur, używając Świętych Regaliów druidów jako chrześcijańskich symboli:
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Spory religijne, jakie pojawiają się w Mgłach Avalonu, to w znakomitej większości
spory polityczne – i odwrotnie. Najwyższy Król Brytanii – wpierw Uther, później Artur – musi uzyskać poparcie zarówno Plemion, potomków Starego Ludu, jak i chrześcijańskich księży z Glastonbury. Co ciekawe, Glastonbury i Avalon leżą w tym samym miejscu – druidzi chcieli ocalić świętą wyspę i dzięki magii usunęli ją z ludzkiego
świata, skrywając za tytułowymi mgłami. Gdy ktoś nie zna drogi przez mgły, zamiast
do Avalonu może dotrzeć do Glastonbury. Tamtejszy klasztor został postawiony przez
Józefa z Arymatei jeszcze za czasów, gdy Avalon nie był ukryty za mgłami. Wedle
opowieści wiele lat wcześniej w Glastonbury pojawili się wyznawcy Chrystusa, którzy
przez wiele lat żyli w pokoju z druidami, wspólnie czcząc Jedynego Boga. Gdy jednak
do Brytanii przybyli Rzymianie, zaczęli prześladować druidów i ich miejsca kultu,
a także wprowadzili bardziej opresyjną i szowinistyczną wersję chrześcijaństwa. Księża
w Mgłach Avalonu nie przyjmują żadnej innej prawdy oprócz własnej, a autorytet religijny starają się przekuć we władzę czysto świecką. Zresztą kapłanki Avalonu również
usiłują zdobyć wpływy polityczne: Morgiana uświadamia sobie, że gdyby potrafiła
wykorzystać swój wpływ na Artura, mogliby razem władać Brytanią23.
Najważniejszy jednak w Mgłach Avalonu jest fakt, że to nie bóstwa toczą ze sobą
walkę o wpływy w Brytanii – robią to ich wyznawcy. Morgiana dopiero po latach
zdaje sobie sprawę, że nigdy nie kłóciła się z Chrystusem, „lecz tylko z głupimi i ograniczonymi księżmi, który swe własne wyobrażenie brali za jego posłanie”24. Tak naprawdę wszyscy bogowie są jednym Bogiem, a wszystkie boginie jedną Boginią – ta
fraza towarzyszy Morgianie przez całą powieść, odkąd usłyszała ją od Viviany u progu kapłańskiego szkolenia:
Bóg znany jest pod wieloma imionami, ale wszędzie jest tylko Jeden. Tak więc kiedy
modlisz się do Marii, Matki Jezusa, to nawet nie wiedząc, modlisz się też do Matki
Świata pod jedną z jej wielu postaci25.

Mimo że Morgiana (a także sama Viviana) czasem zapomina o tej wielkiej prawdzie, to ostatecznie przekonuje się, że Bogini nigdy nie opuści ludzkości, może jedynie przyjąć nową postać. Bardzo wymownie to przesłanie obrazuje ostatnia scena ekranizacji Mgieł – gdy Morgiana widzi w Glastonbury statuetkę Bogini ubraną
w szatę Najświętszej Marii Panny.

Marion Zimmer Bradley i jej inspiracje
W Mgłach Avalonu można doszukiwać się bardzo wielu nawiązań – nie tylko do
dzieł stricte arturiańskich, ale również do szeroko pojętych tekstów neopogańskich.
Bradley przez wiele lat interesowała się okultyzmem, w latach 80. określała jako neopo23
24
25

„Zmieniłeś miecz Misteriów w krzyż śmierci, w szubienicę!” – por. ibidem, s. 842.
„On i ja moglibyśmy rządzić – dla Avalonu!” – ibidem, s. 685.
Ibidem, s. 893.
Ibidem, s. 167.
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ganka, a o swojej wierze mówiła, że „odrzuca chrześcijańskie przekonanie o dominacji
człowieka nad ziemią”26. Wierzyła w zdolność jasnowidzenia, reinkarnację, razem z mężem redagowała czasopismo poświęcone astrologii27, pomogła także założyć Centrum
Religii Nietradycyjnej w Berkeley, gdzie odbywało się wiele wiccańskich – i nie tylko
– spotkań28. Pod koniec życia powiedziała jednak dziennikarzowi: „Cała ta sprawa z pogaństwem – nie mam nic przeciwko temu, ale czuję, że mi to przeszło. Chciałabym,
żeby ludzie mieli możliwość odkrywania innych opcji [religijnych – przyp. J. M.]”29.
Wśród dzieł, które bezpośrednio zainspirowały powstanie i fabułę Mgieł Avalonu,
autorka wymienia opracowanie legend arturiańskich Sidneya Laniera30, jak również
Złotą Gałąź Frazera. Odwołuje się także do prac Margaret Murray – przede wszystkim do Witch Cult in Western Europe (1921), gdzie Murray zawarła swoją słynną
tezę o istnieniu w Europie religii czarownic (a dokładniej: rytualnego czarownictwa).
Wyznawcy tej przedchrześcijańskiej religii mieli w ukryciu odprawiać starożytne misteria, uznane później przez Kościół za sabaty ku czci diabła. Dziś większość naukowców neguje tę teorię jako historycznie nieprawdopodobną i nieudokumentowaną31.
Bradley również przyznaje, że „każda próba zrekonstruowania religii przedchrześcijańskich wysp brytyjskich musi się opierać na przypuszczeniach”32, a z prac naukowych, które czytała, wybrała tylko pasujące do powieści elementy.
Szczególnie interesującym kierunkiem inspiracji pisarki był kierunek neopogański
– zwłaszcza pisma Geralda Gardnera, które zainicjowały powstanie współczesnej religii czarownic, dziś znanej jako wicca33. Paralele między religią Avalonu a wicca są dość
widoczne: wielu wiccan czci parę bóstw, Potrójną Boginię i Rogatego Pana, a także
obchodzi cykl Koła Roku34 (Beltane, znane z Mgieł, to jedno ze szprych Koła Roku,
majowe święto płodności). Wielki Rytuał, w trakcie którego Morgiana występuje jako
Dziewica, odzwierciedla obrzęd ściągania księżyca (ang. drawing down the moon), podczas którego w kapłankę wstępuje Bogini. Viviana natomiast podczas odczytywania
26
27
28
29
30
31
32
33

34

M. Oliver, op. cit. – tłum. własne.
Por. D. L. Paxton, op. cit., s. 114.
Por. L. C. Lambdin, R. T. Lambdin, Arthurian Writers: A Biographical Encyclopedia, London 2008, s. 344.
M. Oliver, op. cit. – tłum. własne.
Lanier z kolei oparł się na Le Morte D’Arthur.
Por. m.in. R. Hutton, The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft¸ Oxford 2001;
J. B. Russell i B. Alexander, A New History of Witchcraft: Sorcerers, Heretics and Pagans. London 2007.
M. Zimmer Bradley, op. cit., s. 1038.
Wicca, jedna z najpopularniejszych neopogańskich religii, powstało w Anglii w latach 40. XX wieku. W tradycyjnym ujęciu jest to religia inicjacyjna, gdzie wyznawca po przebyciu rytuału inicjacji staje się członkiem
kowenu. Rytuały, koncepcja bóstw, wierzenia czy instytucja kowenu różnią się w poszczególnych tradycjach.
Dziś funkcjonują trzy tradycje: gardneriańska (od Geralda Gardnera), aleksandryjska (od Alexa Sandersa)
oraz mieszana. Por. G. Gardner, Współczesne czarownictwo, Warszawa 2010; R. Hutton, The Triumph of the
Moon, Oxford 2001; M. Sythove, Poza miotłą. Rozmyślania o filozofii wicca, Kopenhaga 2012.
Na współczesne wiccańskie Koło Roku składają się najczęściej cztery sabaty astronomiczne (równonoce
i przesilenia) oraz sabaty tzw. wielkie, związane z cyklem agrarnym i pasterstwem. Na sabaty wielkie składają się Imbolc (ok. 2 lutego), Beltaine (noc z 30 kwietnia na 1 maja), Lammas (1 sierpnia) oraz Samhain
(noc z 31 października na 1 listopada). Zob. Koło Roku [on-line:] http://wicca.pl/?art=23 [24.02.2015].
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przyszłości z magicznego źródła-zwierciadła w Avalonie korzysta z pomocy czterech
żywiołów35, które pełnią ważną funkcję przy zakreślaniu współczesnego rytualnego
kręgu. Święte Regalia druidów (talerz, kielich, miecz i oszczep)36, opisane w powieści,
również czasem występują podczas wiccańskich rytuałów. Tak samo najważniejsze narzędzie współczesnej czarownicy –rytualny sztylet, athame, również znajduje pewne
odwzorowanie w powieści: kapłanki Bogini u pasa noszą rytualny nóż37.
Do neopogańskiego kierunku inspiracji można także zaliczyć dzieła Starhawk38,
pisarki i aktywistki powiązanej między innymi z neopogaństwem feministycznym.
Bradley wspomina, że książka Starhawk, Spiral Dance (1979), „okazała się nieoceniona” i pomogła jej odtworzyć możliwy przebieg szkolenia pogańskiej kapłanki39.
Równie nieocenione okazały się pisma brytyjskiej okultystki Dion Fortune, która
jest autorką słów „Wszyscy Bogowie są jednym Bogiem, a wszystkie Boginie jedną
Boginią”40, tak często przywoływanych przez bohaterów Mgieł Avalonu.

Mgły Avalonu jako neopogańska księga zbójecka
Marion Zimmer Bradley szybko stała się autorytetem dla wielu czytelników,
niektórzy uważali ją wręcz za „wielką matkę New Age’u”41. Diana L. Paxton, która współtworzyła z Bradley cykl avaloński, wyznała, że „pod koniec życia Marion
uczęszczała do chrześcijańskiego kościoła, a jednak była dla mnie pierwszą arcykapłanką w starożytnych misteriach”42. Podobne opinie pojawiają się od dawna w różnych częściach świata: wielu neopogan dziś przyznaje, że powieść Bradley była dla
nich ważną lekturą, książką, która zmieniła ich życie – stając się w pewien sposób
Mickiewiczowską księgą zbójecką. Tanya Luhrmann w Persuasions of the Witch’s Craft
wyróżnia kilka najważniejszych fikcyjnych dzieł na temat magii, które jej rozmówcy
(z brytyjskiego środowiska neopogańsko-magiczno-okultystycznego) mogliby uznać
za ważne: to między innymi Władca Pierścieni Johna R. R. Tolkiena, Ziemiomorze
Ursuli K. Le Guin, Sea Priestess oraz Moon Magic Dion Fortune i, oczywiście, Mgły
35

36
37

38
39
40
41
42

„Obecne były cztery żywioły: ogień w lampie […]; woda, której się napiła; ziemia, na której stała,
a gdy wezwała siły powietrza […], podmuch zmarszczył spokojną powierzchnią wody” – M. Zimmer Bradley, op. cit., s. 144.
Co ciekawe, Morgiana, natchniona przez Boginię, używa kielicha druidów, by napoić zgromadzonych
w Kamelocie rycerzy. Ci natomiast uznają ją za anioła, niosącego świętego Graala.
Dobre podsumowanie podobieństw między kapłankami Avalonu a wicca zaproponował Jelonek,
polski wiccanin i arcykapłan z tradycji aleksandryjskiej, na swojej stronie: Seria Avalon Marion
Zimmer Bradley [on-line:] http://dzikigon.pl/wspolczesne-czarownictwo/powiesci-inspirowaneczarownictwem/seria-avalon-marion-zimmer-bradley/ [24.02.2015].
Właśc.: Miriam Simos (ur. 1951). Jej Spiral Dance uważa się za jedną z najważniejszych publikacji
związanej z współczesnym czarownictwem, wicca i duchowością kobiecą.
M. Zimmer Bradley, op. cit., s. 1038.
Ten najsłynniejszy cytat z dzieł Fortune pojawia się w powieści Sea Priestess z 1938 roku. Por. D. Fortune, Sea Priestess, York Beach 2003, p. 124.
L. C. Lambdin i R. T. Lambdin, op. cit., s. 344.
M. Zimmer Bradley, D. Paxton, Priestess of Avalon, Penguin 2008, s. 12.
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Avalonu. Jak pisze Luhrmann, „w sercu tych powieści leży antyczna moc, starsza
od ludzi, pogańska i pierwotna”43. O ile dzieła Tolkiena i Le Guin to raczej wielkie
narracje o walce dobra ze złem, to Fortune i Bradley piszą więcej o magii. Za to we
wszystkich wymienionych dziełach siła oddziaływania magii objawia się w zetknięciu
ludzi z siłami potężniejszymi od nich samych44.
Powieść Bradley – choć to wytwór czysto fikcyjny – często wymieniana jest jako
idealne wprowadzenie do współczesnego pogaństwa. Carol Fry explicite stwierdza, że
Mgły Avalonu mogą służyć za przydatny podręcznik dla nowicjuszy45. Chas Clifton
przytacza fragment dyskusji na liście mailingowej ColoWiccan46: jeden z moderatorów, Les Seabolt, zapytał pozostałych użytkowników o pierwszą książkę, związana
z wicca, pogaństwem lub magiją (ang. magick), którą czytali. Jednocześnie przyznał,
że dla niego były to właśnie Mgły Avalonu:
Coś w opisach pogańskich bogów i bogiń spowodowało, że chciałem wiedzieć o nich
więcej […] Mgły Avalonu to wciąż niezła lektura, nie jako książka »historyczna«, ale
fascynujący wgląd w arturiańską legendę z kobiecej perspektywy47.

Podobnych wypowiedzi było na liście znacznie więcej: „Mgły Avalonu również
były książką, która przywiodła mnie do wicca. Gdy ją czytałem, czułem, że już tego
przedtem doświadczyłem, i że to było bardziej prawdziwe niż świat, w którym żyję”48.
W wielu przypadkach po lekturze Bradley użytkownicy listy wybierali się do księgarni po kolejne książki i sięgali po wspomniany już Spiral Dance Starhawk czy bardziej
naukowe opracowania, jak Drawing Down the Moon Margot Adler.
Także wśród polskich wiccan widać zainteresowanie Mgłami Avalonu. Enenna,
arcykapłanka jednego z tradycyjnych aleksandryjskich kowenów, poleca powieści
Bradley jako „dobre wprowadzenie do pogaństwa”49. Podobnie uważa Jelonek, arcykapłan innego kowenu z tej tradycji. Na swoim forum, Wicca Tradycyjne, w wątku
poświęconym Mgłom Avalonu pisze: „Ta książka zmieniła moje życie […], [stanowiła] ogromną inspirację i impuls do poszukiwań duchowych. […] Moim zdaniem
43
44
45

46
47
48
49

T. Luhrmann, Persuasions of the Witch’s Craft: Ritual Magic and Witchcraft in Present-Day England,
Blackwell 1989, s. 88.
Por. ibidem, ss. 87‒92.
Por. C. Fry, What God Doth the Wizard Pray To: Neo-Pagan Witchcraft and Fantasy Fiction [w:]
„Extrapolation” 31.4, 1990, s. 340; cyt. za: M. Bailey, Paganism and Christianity in „The Mists of Avalon” [on-line:] http://vault.hanover.edu/~battles/arthur/pagan.htm [07.01.2015] – tłum. własne.
„Wiccanie ze [stanu] Colorado”.
C. Clifton, In The Mists Of Avalon: How Contemporary Paganism Dodges The ‘Crisis Of History’ [online:] http://www.cesnur.org/2009/slc_clifton.htm [07.01.2015] – tłum. własne.
Ibidem.
„Dobrym wprowadzeniem do pogaństwa są powieści z czarowniczymi motywami, wśród nich
polecam: »Mgły Avalonu« Marion Zimmer Bradley […], powieść oparta na arturiańskich legendach, opowiedziana z punktu widzenia kobiet. Piękna książka” – Wicca.pl [on-line:] http://wicca.
pl/?art=15 [24.02.2015].
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dobrze oddaje ona ducha mojego rzemiosła”50. Wśród opinii w rzeczonym wątku
większość utrzymana jest właśnie w tym duchu. Za przykład może posłużyć wypowiedź użytkownika o loginie Łukasz:
[Mgły Avalonu] bardzo dużo mówią o Bogini i o czarownictwie. Są przesiąkniętem
pogaństwem, umiłowaniem Starej Mądrości, wspaniałymi wizjami!! […] Siła książki
nie leży w prawdzie historycznej, czy poważnym podejsciu do legend arturiańskich, ale
w pewnego rodzaju iskrze, a tą bezsprzecznie “Mgły” posiadają51.

Mgły Avalonu wielu czytelnikom pokazały pewną formę duchowości, która odpowiadała im na tyle, że postanowili pogłębić swoją wiedzę poprzez dalsze lektury,
a często także podążyć ścieżką neopogaństwa. Dotyczy to zwłaszcza wiccan, którzy
w powieści Bradley odnajdują wiele paraleli do swojej własnej religii. Szczególnie
istotny jest tutaj klimat dzieła, bardzo bliski przeżyciom religijnym czytelników. Ów
klimat wydaje się dobrze wpisywać w metaforę „powrotu do domu” (ang. coming
home), jako że bardzo często neopoganie nie tyle dokonują konwersji, co „znajdują
określenie dla istniejącej wcześniej duchowości”52. Mgły Avalonu i iskra w nich zawarta mogły wielu czytelnikom pomóc odnaleźć nazwę religii czy ścieżki duchowej,
której poszukiwali. Ten pewien rodzaj impulsu, bliżej nieopisany, ale jednak odczuwalny, a przede wszystkim mający znaczący wpływ na życie duchowe – to właśnie
wyznaczniki prawdziwej księgi zbójeckiej.
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Summary
The Mists of Avalon by Marion Zimmer Bradley – an alternative vision
of the Arthurian myth and a Neopogan “księga zbójecka”
The Mists of Avalon by Marion Zimmer Bradley is considered to be one of the most
special versions of the Arthurian myth. This article focuses on two ways of interpreting Bradley’s novel: as an alternative vision of the classical version (here understood
as Malory’s Le Morte D’Artur and its adaptations) and as the księga zbójecka (lit. “thief
book”), a work which inspires and shapes reader’s personality. Firstly, the origin of the
Arthurian myth and its variations are discussed. What follows is the justification of
The Mists being an alternative version (two arguments are presented: the female perspective and innovative religious theme). The article concludes with an analysis of The
Mists as a novel highly significant to a Neopagan (especially Wiccan) millieu, as many
of the readers were drawn to contemporary Paganism after reading Bradley’s work.

Marta Sibierska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Immersja a światy alternatywne:
w poszukiwaniu nowego formatu dla literatury

Jak to się dzieje, że czytając na przykład Silmarillion bądź Opowieści z Ziemiomorza
nie jesteśmy już – mówiąc kolokwialnie – „tu i teraz”, ale „tam i wtedy”? I czy odczucie to można zintensyfikować? Przedmiotem niniejszego opracowania jest właśnie podróż do „tam i wtedy”, czyli immersja w literackich światach alternatywnych,
a w zasadzie jej aspekt pragmatyczny: jak powinien być skonstruowany taki świat
i w jakiej formie powinien być wydany przedstawiający go utwór literacki, by zapewnić maksymalizację jego doświadczania, czyniąc go tym samym prawdziwie alternatywnym? Innymi słowy: jaki byłby najbardziej optymalny format dla literackich
światów alternatywnych? By udzielić odpowiedzi na to pytanie, niniejsze opracowanie prezentuje jak najszerszy obraz omawianego zjawiska – odnosi się między innymi
do budowy samych światów alternatywnych, jak również do koncepcji całkowitej
immersji, literatury ergodycznej i interaktywnej. Tym samym ma ono charakter przekrojowy, a co więcej: w dużym stopniu hipotetyczny – traktuje wszak o medium,
które (jeszcze) nie istnieje.
Ludzkość od zawsze przejawiała potrzebę tworzenia światów alternatywnych –
wszechświatów, państw, miast, wysp, nibylandii, utopii i tym podobnych. W historii literatury odnotowano tysiące takich miejsc1. Te światy – czasami rozbudowane
do olbrzymich rozmiarów – są jak azyle, do których czytelnicy wybierają się kiedy
zaczyna im doskwierać własna rzeczywistość2. Każdy przeżywa momenty – zwykle
dość przelotne – kiedy, zagłębiając się w (dobrej) lekturze, zapomina o otaczającym
go świecie i nie znajduje się już „tu i teraz”, ale „tam i wtedy”. Zjawisko to, określa-

1
2

Por. A. Manguel, G. Guadalopi, The Dictionary of Imaginary Places, Orlando 2000.
Por. Science fiction [w:] J. A. Cuddon, Penguin Dictionary of Literary Terms, London – New York
1998, s. 792.
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ne mianem immersji3, można pokrótce zdefiniować jako przeniesienie się do świata
przedstawionego, zanurzenie się w nim. Termin ten zresztą – wraz z jego bardziej radykalnym odpowiednikiem, głębszą i dłużej trwającą immersją całkowitą (total immersion) – został zapożyczony od nazwy techniki nauki pływania4, w której niemowlę
wkłada się do wody – aż do całkowitego zanurzenia. Ze względu na warunki podobne
do panujących w łonie matki, niemowlę w naturalnym odruchu po prostu zaczyna pływać. Podobnie jest z opowiadanymi historiami – wydaje się naturalnym metaforycznie
rozumiane zanurzenie się w nich, choć zwykle jest to ono niepełne, chwilowe.
Światy alternatywne są szczególnie atrakcyjne w kontekście immersji, bowiem
z definicji stanowią alternatywę dla świata rzeczywistego i wydają się wzbudzać szczególną chęć intensywniejszego ich doświadczania – wystarczy przyjrzeć się zjawiskom
takim jak cosplay, fandomy, gry fabularne i komputerowe, które pozwalają na bardziej bezpośrednie doświadczanie danego świata alternatywnego, a które rzadko –
jeśli w ogóle kiedykolwiek – powstają w oparciu o literaturę niefantastyczną. Wokół
światów alternatywnych rozwija się zatem cały przemysł, który ma umożliwić zanurzenie się w nich i – wedle ich podstawowej definicji – oderwanie się od rzeczywistości, wyzwolenie od świata właściwego i wyczerpanie innych niż realne możliwości5.
Nie każdy świat alternatywny będzie jednak przekonujący i – co za tym idzie – nie
każdy z równą mocą wyrwie nas z rzeczywistości, w której de facto żyjemy. Jak zatem
zintensyfikować immersję w światach alternatywnych?
Po pierwsze za immersję odpowiada budowa samego świata alternatywnego jako
świata przedstawionego. W opracowaniu pod tytułem Alternative Worlds in Fantasy
Fiction Peter Hunt i Millicent Lenz podają podstawowe zasady konstruowania światów alternatywnych, które przekładają się na ich spójność i tym samym na ontologiczne prawdopodobieństwo. Przede wszystkim – jakkolwiek paradoksalnie może to
zabrzmieć – świat alternatywny powinien pozostawać w ścisłym stosunku do świata
rzeczywistego; inaczej nie byłby alternatywny – bo alternatywność zakłada stosunek
do czegoś. I tak świat alternatywy może być na przykład paralelą, przeciwieństwem,
wariacją bądź komentarzem6. Możliwości istnieje zresztą więcej, typy te można też
z całą pewnością łączyć we wszelakie amalgamaty. Istotnym jest natomiast, że stosunek między światem alternatywnym a rzeczywistym winien być względnie ścisły;
jeśli świat alternatywny będzie zanadto oddalony od świata rzeczywistego (czyli na
przykład pogwałci zasady prawdopodobieństwa w rozumieniu angielskiego verisimilitude czy francuskiego vraisemblance; mam tu na myśli chociażby podstawowe prawa
fizyczne), zanurzyć się w nim nie będzie łatwo. Jego podstawą musi zatem zawsze być
3

4
5
6

Angielski termin immersion często funkcjonuje w odniesieniu do fikcji interaktywnej – por. np.
A. Plotkin, Characterizing, If Not Defining, Interactive Fiction [w:] IF Theory Reader, red. K. JacksonMead, J. Robinson Wheeler, Boston 2011. W języku polskim o immersji i immersyjności mówi się
głównie w kontekście gier komputerowych i rzeczywistości wirtualnej.
Por. J. Murray, Hamlet on the Holodeck: the Future of Narrative in Cyberspace, Cambridge 1997.
Tak przynajmniej światy alternatywne opisuje się w literaturze przedmiotu – por. P. Hunt, M. Lenz,
Alternative Worlds in Fantasy Fiction, London 2003, s. 2.
Por. ibidem, s. 8.
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rzeczywistość znana odbiorcy, do której może się – świadomie bądź nie – odnieść.
Powiązania świata alternatywnego z rzeczywistością mogą się zresztą przejawiać na
wiele sposobów. Ich struktura może przypominać strukturę snu – często surrealistyczną, lecz mimo wszystko znajomą (jak w przypadku Alicji w Krainie Czarów)7; mogą
zazębiać się ze znaną nam rzeczywistością (jak chociażby Opowieści z Narnii)8; mogą
odwoływać się do innych alternatywnych przestrzeni, z którymi odbiorcy są zaznajomieni (na takiej zasadzie działa technika teatralna, na której opiera się Nibylandia
Jamesa M. Barriego)9; mogą też czerpać ze znanych mitologii, legend czy form gnomicznych (jak w przypadku wykreowanego przez Johna R. R. Tolkiena Śródziemia)10.
Pozostając w ścisłym stosunku do świata rzeczywistego, świat alternatywny wyczerpuje wynikające z niego możliwości i niemożliwości11. Tym samym stanowi on
świat możliwy względem rzeczywistego12. Philip Pullman zauważał: „bez wątpienia
nie jestem jedynym pisarzem, który doświadcza tego osobliwego odczucia, że każde
napisane przez niego zdanie jest otoczone przez widma zdań, które w danym momencie mógł napisać, ale nie napisał”13. Na podobnej zasadzie funkcjonują światy
alternatywne: są w pewnym sensie widmami obecnymi w świecie rzeczywistym.
Świat alternatywny musi pozostawać w ścisłym stosunku do świata rzeczywistego,
jednak, co ważne, nie może przy tym być z nim identyczny. Istotną cechą światów
alternatywnych jest ich odrębność (discreteness)14. Jednym z podstawowych wyznaczników odrębności i ontologicznej niezawisłości świata alternatywnego jest zaś możliwość sporządzenia jego mapy15. Za sprawą dokładnej i konsekwentnej topografii świat
alternatywny sprawia wrażenie, że już tam gdzieś jest, a autor czy czytelnicy jedynie
go odkrywają – on sam w sobie istnieje na długo przed wydarzeniami przedstawionymi w warstwie fabularnej i na długo po nich. Potwierdzają to między innymi słowa
Ursuli K. LeGuin, która twierdziła, że „raczej odnalazła i odkrywała Ziemiomorze,
niż je stworzyła”16. Tym samym kolejnym kluczowym elementem pozwalającym na
pełniejsze doświadczanie światów alternatywnych jest ich geografia.
Obok geografii najistotniejszym chyba czynnikiem odpowiadającym za spójność
świata alternatywnego jest język – i to zarówno ten, którym operuje autor, jak i ten
pojawiający się w obrębie geografii świata przedstawionego. Najlepszym chyba przy7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

Por. ibidem, ss. 25‒26.
Ibidem, ss. 29.
Por. ibidem, ss. 29.
Por. ibidem, ss. 33.
Por. ibidem, ss. 13.
W rozumieniu świata możliwego – jak u Gottfrieda Wilhelma Leibniza. O związkach światów
możliwych i fikcji literackiej – por. np. D. Lewis, Truth in Fiction, „American Philosophical Quarterly” 1978, nr 15/1, ss. 37‒46; idem, On the Plurality of Worlds, Oksford 1986.
P. Pullman, cyt. za: P. Hunt, M. Lenz, op. cit., s. 13 – tłum. własne.
Por. ibidem., ss. 13.
Twierdził tak L. Stevenson – por. ibidem, s. 12.
U. K. LeGuin, cyt. za: P. Hunt, M. Lenz, op. cit., s. 13 – tłum. własne.
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kładem będzie tu Śródziemie stworzone przez Tolkiena17 – twór skomplikowany, który powstawał zresztą na przestrzeni wielu lat, oparty „w równej mierze na języku,
co na geografii”18, jest „najpełniejszym przykładem spójnego świata alternatywnego
w historii – może z wyłączeniem Świata Dysku”19.
Wszystkie te elementy – to jest związek ze światem rzeczywistym, wyczerpywanie
możliwości i niemożliwości, odrębność, geografia i język – budujące alternatywność
świata przedstawionego są sprzężone z możliwością immersji. Oprócz budowy samego świata alternatywnego w obrębie diegezy – czyli tego, co opowiadane – istotnym
aspektem jest tu część praktyczna, czyli format, w jakim pojawia się prezentujący go
utwór literacki20.
W przypadku światów alternatywnych w tym miejscu immersja zaczyna zazębiać
się z interaktywnością. Wielu postrzega te dwa aspekty – immersyjny potencjał świata
przedstawionego i interaktywność rodem z gry komputerowej – jako rozbieżne; nie
można bowiem, jak zaznacza na przykład Marie-Laure Ryan, jednocześnie być wewnątrz tekstu i na zewnątrz niego21. Według innych – na przykład Merji Polvinen – zanurzenie się w utworze zależy zarówno od elementów immersyjnych (związanych z budową świata przedstawionego, takich jak wymienione powyżej), jak i od elementów
interaktywnych (wynikających de facto z formatu czy medium utworu literackiego)22.
Z całą pewnością mówiąc o immersji, nie sposób nie odwołać się – w ten czy inny
sposób – do pojęcia interaktywności fikcji. Linda Hutcheon, omawiając w swoim
A Theory of Adaptation szeroko pojęty proces adaptacji – rozumianej jako przełożenie
fikcji literackiej nie tylko na język filmu, lecz również inne media, między innymi gry
komputerowe – jako jeden z istotnych jej aspektów wskazywała rodzaje zaangażowania czy uczestnictwa (modes of engagement) odbiorcy w opowieści. Kojarzone są one
kolejno z opowiadaniem historii (telling), pokazywaniem ich (showing) oraz właśnie
interakcją z nimi (interacting)23. Wszystkie związane są z jakimś stopniem immersji;
jednak o ile według Hutcheon opowiadanie oraz pokazywanie są do siebie zasadniczo
podobne, chociaż korzystają z różnych formatów i mediów, o tyle interakcja wymaga
już zupełnej zmiany optyki24.
17

18
19
20

21
22
23
24

Podaje się, że na potrzeby swojego świata przedstawionego autor stworzył aż 14 sztucznych języków;
doczekały się one zresztą licznych opracowań – por. np. R. S. Noel, The Languages of Tolkien’s
Middle-Earth: A Complete Guide to All Fourteen of the Languages Tolkien Invented, Boston 1980.
P. Hunt, M. Lenz, op. cit., ss. 33 – tłum. własne.
Ibidem.
Zwraca na to uwagę m.in. Linda Hutcheon, pisząc o tym, że stopień immersji zdaje się zależeć
w dużym stopniu od formatu czy medium, w jakim przedstawiana jest historia; por. L. Hutcheon,
Kinds and Degrees of Immersion, [w:] eadem, A Theory of Adaptation, New York 2006, ss. 133‒139.
Por. M. L. Ryan, Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic
Media, Baltimore 2001, s. 15.
Por. M. Polvinen, Being Played: Mimesis, Fictionality and Emotional Engagement [w:] Rethinking Mimesis. Concepts and Practices of Literary Representation, red. S. Isomaa et al., Newcastle 2012, s. 98.
Por. L. Hutcheon, Modes of Engagement [w:] eadem, A Theory of Adaptation…, s. 22.
Por. ibidem.
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Co należy rozumieć przez interakcję i interaktywność w tym kontekście? Posłużę
się przykładem spoza fantastyki sensu stricto – a przynajmniej w sensie gatunkowym.
W opowiadaniu The Kugelmass Episode autorstwa Woody’ego Allena tytułowy bohater, udręczony swoim do cna przewidywalnym życiem, odwiedza terapeutę-czarodzieja, który znajduje się w posiadaniu cudownej chińskiej skrzynki – wystarczy
do niej wejść, by przenieść się do świata z wybranej przez siebie książki. Kugelmass
decyduje się złożyć wizytę Emmie z Madame Bovary Gustava Flauberta, gdzie, mówiąc oględnie, wywraca całą fabułę do góry nogami. Pomijając wpływ Kugelmassa
na akcję powieści i wszystkie wynikające z tego perypetie, przykład ten doskonale
ilustruje, na czym polega immersja w świecie przedstawionym – tu, ściślej mówiąc:
alternatywnym – z perspektywy praktycznej. Jakimi zatem pudełkami dysponujemy?
Podstawowym pudełkiem, jakim się posługujemy, jest tradycyjnie rozumiana książka, która – o czym łatwo zapominamy – też jest przecież interaktywna. Każde zapisane
opowiadanie, nowela, powieść oferuje odbiorcy możliwość współuczestniczenia w produkcji znaczenia. Jest też – przynajmniej w założeniu – złożonym systemem relacji czasoprzestrzennych i przyczynowo-skutkowych, które czytelnik musi śledzić, by dopełnić
doświadczania danego utworu i zanurzyć się w świecie przedstawionym. Tekst literacki –
zwłaszcza w formie książkowej – jest też interaktywny jako przedmiot i układ słów: książkę można otworzyć w dowolnym momencie na dowolnej stronie i przeczytać dowolny
jej fragment; decyzja o tym, co, kiedy i jak przeczytać, zależy wyłącznie od odbiorcy.
Być może jednak taki tradycyjny format nie jest wcale formatem optymalnym dla
fantastyki czy, mówiąc ściślej, dla światów alternatywnych. Drugą opcją jest tak zwana narracja interaktywna – w różnych jej formach. Termin ten używany jest głównie
w kontekście gier komputerowych, lecz nie tylko. Powstało już wiele form narracji,
na które składa się nie tylko tekst – zwykle, w przeciwieństwie do tradycyjnej książki,
przedstawiony nieliniowo, w segmentach – ale również różnorodne bodźce: przede
wszystkim wizualne i dźwiękowe. Dodatkowo dają też odbiorcy (który w tym kontekście nie powinien być określany jako czytelnik) pewną dowolność w poruszaniu się
w obrębie świata przedstawionego – ową interaktywność, o której była mowa wcześniej.
Janet Murray odwołuje się tu do analogicznych różnic między obrazem i rzeźbą. Oglądając obraz, przyjmujemy punkt widzenia, jaki przewidział dla nas artysta
– i w tym przypadku jest to określona perspektywa – ponieważ obraz jest dwuwymiarowy, patrzymy nań od przodu25. W przypadku rzeźby, by w pełni przyjąć punkt
widzenia artysty, musimy rzeźbę obejść – artysta nie ma jednak kontroli nad tym, czy
rzeczywiście to zrobimy, czy obejrzymy jego dzieło pod każdym kątem, czy też zdecydujemy się patrzeć na nie z określonej perspektywy, wedle własnego upodobania.
Według Murray dokładnie w ten sam sposób działa fikcja interaktywna26.
25

26

Choć nie zawsze – np. Andrzej Wróblewski jest znany jako artysta, który wykorzystywał obie strony
płótna czy papieru, dążąc do „współobecności dwóch wypowiedzi”; o wystawie prac Wróblewskiego Recto/Verso – por. Andrzej Wróblewski: Recto/Verso [on-line:] http://artmuseum.pl/pl/wystawy/
andrzej-wroblewski-recto-verso-1948-1949-1956-1957 [20.04.2014].
Por. J. Murray, The Plot Thickens. Janet H. Murray on the interactive narrative, „Educom Review”
1998, nr 33/5, ss. 34‒40 [on-line:] http://net.educause.edu/ir/library/html/erm/erm98/erm9859.html
[20.04.2014].
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W pewnym sensie taki stopień interaktywności zapewnia książka w formacie
e-booka, która – jak pisze między innymi Jacek Dukaj – jest sama w sobie przykładem tego, co pisarz nazywa „lekturą warstwową”27, to jest książką wychodzącą poza
tekst, bo stymulującą odbiorcę do korzystania z tego, co poza nim (chociażby wyszukiwarki Google czy Wikipedii). Ten jednak obszar jest już zupełnie wyjęty spod
kontroli autora czy wydawcy; jak pisze Dukaj, „w beletrystyce e-bookowej dzieło jest
o tyle autonomiczne i niepodległe, o ile jest wyjęte z realu guglalnego dookoła tekstu”28. W literaturze interaktywnej interakcja polega jednak nie tyle na dołączaniu do
tekstu tego, co wokół, ile na zintegrowaniu go z dodatkowymi bodźcami29.
Dla zilustrowania powołam się na przykład narracji interaktywnej, wpisujący się
w ideę tak zwanej literatury ergodycznej30, w której za pomocą całej gamy dodatkowych bodźców czytelnik zostaje zmuszony do zdwojonego wysiłku, dzięki któremu wychodzi poza tekst – nie wystarczy już tylko ruch oka czy mechaniczne przewracanie kolejnych stron. Przykładem jest „powieść” The Breathing Wall autorstwa Kate Pullinger,
Stefana Schemata i Chrisa Josepha. Utwór ten, zapisany w formacie cyfrowym, zawiera
– oprócz tekstu, obrazów (reprezentujących głównie diegetyczne elementy, takie jak
list, który otrzymuje bohater) oraz dźwięków (oddech bohatera, odgłosy, dochodzące
z więziennej celi, w której przebywa bohater i tym podobne) – również instrukcje dla
czytelnika (na przykład poleca, by dany fragment czytać nocą, w samotności)31.
To jedynie jeden z wielu przykładów istniejących już form narracji interaktywnej
powstałych na gruncie idei immersji. Jeszcze bardziej interesujące w tym kontekście
wydają się jednak perspektywy rozwoju tej tendencji. Czy w oparciu o podobne założenia i rozwiązania techniczne możliwe będzie opracowanie takiego formatu dla literatury, który pozwoliłby nie tylko na chwilową immersję, ale na immersję całkowitą?
Podobne pytanie już ponad dwadzieścia lat temu zadała sobie Janet Murray.
W odpowiedzi powstała wizja, która zdaje się przewijać przez wszystkie inne spekulacje na temat przyszłości interaktywnych formatów literatury. Mowa o koncepcji
tak zwanego holodeck. W wydanej w 1997 roku książce Hamlet on the Holodeck: the
Future of Narrative in Cyberspace Murray wyjaśnia, czym jest holodeck i skąd wzięła
się ta nazwa. Została zapożyczona z serialu Star Trek, gdzie statki kosmiczne były
wyposażone w specjalne pomieszczenie – holodeck właśnie – służące rekreacji, przy
pomocy hologramów kreślące projekcję rzeczywistości, w której chciała zanurzyć się
wchodząca do pomieszczenia osoba.
27
28
29

30
31

J. Dukaj, Bibliomachia, „Książki” 2015, nr 1/16, ss. 10‒11.
Ibidem, s. 10.
Oba rodzaje interaktywności Dukaj stara się połączyć w Starości aksolotla, wydanej wyłącznie w formie cyfrowej powieści, korzystającej między innymi z kilkuwarstwowego hipertekstu czy dodatkowych materiałów graficznych (w tym projektów występujących w powieści robotów, które można
wydrukować za pomocą drukarki 3D).
Por.. E. J. Aarseth, Cybertext – Perspectives on Ergodic Literature, Baltimore 1997.
Por. K. Pullinger, S. Schemat, Ch. Joseph, The BreathingWall [on-line:] http://www.thebreathingwall.com [20.04.2014].
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Jak dotąd nie dysponujemy takim pomieszczeniem – ani nawet skrzynką, jak
w przypadku Kugelmassa – jednak, przynajmniej według Murray, powstanie holodeck
to tylko kwestia czasu32. Takie medium nie może oczywiście ograniczać się do samego
tekstu: oprócz niego powinno zawierać obrazy – najlepiej ruchome, trójwymiarowe
przestrzenie umożliwiające nawigację – czy bodźce audio33. Istotne jest przy tym, by
aktywność odbiorcy nie ograniczała się tu wyłącznie do „podglądania”34 – holodeck
powinno też umożliwiać odbiorcy pewien stopień ingerencji w świat przedstawiony.
Dodajmy, że nie musi być pomieszczeniem. Być może do wykreowania literackiej rzeczywistości posłużą chociażby okulary Google Glass35 czy jakiekolwiek inne podobne
urządzenie, dzięki któremu możliwe będzie zanurzenie się w wirtualnym świecie. Co
ważne, literatura w takim formacie nie byłaby tożsama z istniejącymi już formami narracji, rozgrywającymi się w świecie wirtualnym (takimi jak na przykład gry komputerowe); jak zaznacza Murray, ten „nowy rodzaj literatury”36 czerpałby ze struktur gier,
wciąż jednak byłaby to literatura. Jej punktem wyjściowym i najważniejszym tworzywem pozostawałby bowiem tekst literacki. Czy jednak możliwe jest przedstawienie go
w formie interaktywnej tak, by nie został całkowicie zdominowany przez strukturę gry
czy dodatkowe bodźce? Nad tym zastanawia się również sama Murray37.
Taki format byłby z pewnością niezwykle problematyczny z perspektywy edytorskiej: jak na przykład podzielić tekst i jakimi bodźcami go otoczyć? Czy leżałoby to
w gestii autora czy edytora? Czy w ogóle należałoby tu nadal mówić o autorze? Czy
jeden autor podołałby przygotowaniu powieści w tak wielowymiarowym formacie?
Jak dużą dowolność dać odbiorcy? O ile można sobie jeszcze wyobrazić, że problemy
te znajdują rozwiązanie w przypadku, kiedy dany utwór od początku powstaje z myślą o formacie interaktywnym, wciąż pojawia się pytanie – co jednak z istniejącą już
literaturą38? Czyje wyobrażenie świata przedstawionego zostałoby w takim przypadku
32
33

34
35

36

37
38

J. Murray, Return to the Holodeck, [on-line:] http://www.inventingthemedium.com2012/03/08/
return-to-the-holodeck [20.04.2014].
Por. J. Murray, From Game-Story to Cyberdrama [on-line:] http://www.electronicbookreview.com/
thread/firstperson/autodramatic [20.04. 2014]. Na to, jak tak przestrzeń oraz dodatkowe bodźce audiowizualne wpływają na immersję (a w zasadzie na immersive experience), zwraca też uwagę Linda
Hutcheon – por. L. Hutcheon, Interacting, Telling or Showing [w:] A Theory of Adaptation…, s. 51.
Według Lindy Hutcheon umożliwienie odbiorcy czegoś więcej niż patrzenie czy „podglądanie” to
też istotny element fikcji interaktywnej; por. eadem, Kinds and Degrees of Immersion…, s. 136.
Które na razie nie mogą doczekać się wprowadzenia na rynek; obecnie o wiele bardziej entuzjastyczne recenzje zbiera natomiast HoloLens Microsoftu. Por. Microsoft Hololens [on-line:] http://www.
microsoft.com/microsoft-hololens/en-us [20.04.2014].
Por. J. Murray, The Plot Thickens. Janet H. Murray on the interactive narrative, „Educom Review”
1998, nr 33/5, ss. 34‒40 [on-line:] http://net.educause.edu/ir/library/html/erm/erm98/erm9859.html
[20.04.2014].
Por. np. J. Murray, Hamlet on the Holodeck: the Future of Narrative in Cyberspace, Cambridge 1997, s. 129.
Murray odwołuje się w swojej książce do Hamleta – trudno jednak wyobrazić sobie bardziej problematyczny utwór do przeniesienia na format interaktywny niż dramat. Pozornie dramat może wydawać
się przystosowany do tego rodzaju zabiegów – jest bowiem dopasowany do przedstawienia w trójwymiarowej, wielobodźcowej przestrzeni sceny – w rzeczywistości jednak mogłoby to okazać się o wiele
większym wyzwaniem niż przeniesienie na nowy format prozy. Twórcy musieliby przede wszystkim
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przeniesione na holodeck? Tak jak w procesie adaptowania literatury, tekst źródłowy musiałby najpierw (przynajmniej do pewnego stopnia) zostać zinterpretowany
przez określoną osobę, a potem dopiero przeniesiony na nowe medium, podobnie
jak przy powstawaniu filmu na podstawie powieści czy innego utworu literackiego.
Każdy adaptujący literaturę jest po pierwsze czytelnikiem i interpretatorem; dopiero
po odebraniu przez siebie tekstu źródłowego może odegrać swoją rolę jako twórca39. Proces przystosowywania utworu literackiego do nowego formatu miałby zatem
z całą pewnością wiele punktów stycznych z adaptowaniem literatury. Z drugiej jednak strony ciężko jest określić, na ile przystosowanie utworu literackiego do nowego
formatu byłoby tworzeniem, a na ile jedynie odtwarzaniem pierwowzoru40.
To tylko kilka z wielu pytań, które można zadać już teraz, a których zapewne
przybyłoby wraz z konstruowaniem „czarodziejskiej skrzynki”. Z uwagi na spekulatywny charakteru niniejszego tekstu – wszak traktuje on o formacie literatury, który
(być może jeszcze) nie istnieje – pytania te pozostawiam bez odpowiedzi. Jak wielokrotnie zaznacza w swojej książce Hutcheon, w interakcji ważny jest przecież proces;
mniej istotny – jeśli w ogóle – jest finalny jego produkt41.
Podsumowując: immersja – zanurzenie się w świecie przedstawionym – choć
dotyczy całości literatury, bez względu na rodzaj czy gatunek, jest szczególnie ważna z perspektywy literackich światów alternatywnych, które z definicji związane są
z chęcią jak najpełniejszego oderwania się od rzeczywistości. O tym, czy literacki
świat alternatywny posiada immersyjny potencjał, decydują dwa czynniki: budowa
świata przedstawionego w obrębie utworu literackiego oraz format, w jakim utwór
ten jest przedstawiony. W coraz intensywniej stechnologizowanej rzeczywistości
XXI wieku, dążąc do coraz pełniejszej immersji (a być może do immersji całkowitej) rozpoczęto poszukiwania nowego formatu dla literatury – na razie wciąż pozostającego raczej w sferze pomysłów niż konkretnych technologicznych rozwiązań
holodeck, który pozwoliłby na całkowite zanurzenie się w świecie przedstawionym.
Jest jednak jeszcze jedno pytanie, które być może warto w tym miejscu zadać, a które wiąże się z eskapistycznym aspektem światów alternatywnych: czy w ogóle warto
dążyć do całkowitej immersji? Czy może cały urok światów alternatywnych polega
właśnie na tym, że nie możemy się do nich całkowicie przenieść – i to z tego właśnie
wynika ich alternatywność?

39
40
41

stanąć przed wyborem, wcale nieoczywistym, czy przenosić cały tekst wraz z didaskaliami, czy też
oddać je w dodatkowych bodźcach, tak jak ma to miejsce na scenie – w tym drugim przypadku zaś
zachodziłoby ryzyko przeniesienia nie tyle samego utworu, co jego (istniejącej już) adaptacji.
Por. L. Hutcheon, A Theory of Adaptation…, s. 84.
Na tę istotną różnicę zwraca uwagę Hutcheon; por. ibidem.
L. Hutcheon, Interacting, Telling or Showing [w:] eadem, A Theory of Adaptation, Nowy Jork 2006, ss. 50.
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Summary
Immersion and alternative worlds: in the search of a new format for literature
How is it possible for the readers of Silmarillion or Tales from Earthsea to be transported
from “here and now” to “there and then”? Is it possible to intensify such moments?
This text is to explore specifically the journey from “here and now” to “there and
then”, i.e. the phenomenon of immersion in literary alternative worlds, or – in fact
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– its pragmatic aspects: how should such a world be constructed and in what from
should it be published in order to provide for a maximum of immersion, making the
literary world truly “alternative”? In order to arrive at answers to these questions, this
text refers not only to the guidelines for constructing a coherent alternative worlds
as such, but also to the idea of total immersion, as well as the concepts of ergodic and
interactive literature. It also refers to the most popular instance of a vision of the
future of literature in an increasingly technologised world – i.e. Janet Murray’s idea
of a holodeck. All that shall allow to get closer to answering the question whether it
is – or will ever be – possible to create a format for literature which would allow for
a total immersion in Middle-Earth or Earthsea.

Maciej Skowera
Uniwersytet Warszawski

Powrót abiektu? Odrażające baśniowe krainy
w Księdze rzeczy utraconych Johna Connolly’ego
i Labiryncie fauna Guillermo del Toro

BYŁO RAZ CZWORO DZIECI: Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja. Opowiem wam
o tym, co im się przydarzyło. Podczas wojny wysłano je z Londynu na wieś, aby były
bezpieczne w okresie bombowych nalotów na miasto. Zamieszkały w domu pewnego
starego Profesora, który żył w głębi kraju, na wsi, dziesięć mil od najbliższej stacji kolejowej i dwie mile od najbliższej poczty. […].
Pierwszego wieczora, kiedy dzieci powiedziały już Profesorowi dobranoc, pobiegły na
górę do swoich sypialni. Tyle było jednak spraw do omówienia, że przed położeniem się
do łóżek chłopcy przyszli do pokoju dziewczynek na krótką naradę.
– No, to się nam udało, nie ma co – powiedział Piotr. – Założę się, że tu będzie fantastycznie. […]1.

Tak zaczyna się powieść C.S. Lewisa Lew, czarownica i stara szafa, otwierająca
cykl Opowieści z Narnii2. Jest rok 19403 – zapewne trwa lub zbliża się Bitwa o Anglię. Opuszczenie stolicy ma uchronić rodzeństwo Pevensie przed koszmarem wojny.
Wkrótce najmłodsza z czwórki, Łucja, odkrywa słynne przejście przez szafę, które
prowadzi do Narnii – krainy leżącej w równoległym świecie4.
1
2

3
4

C. S. Lewis, Lew, czarownica i stara szafa [w:] idem, Opowieści z Narnii, tłum. A. Polkowski, Poznań
2010, s. 9.
W całym tekście stosuję najpowszechniejszą współcześnie formę dopełniacza nazwy „Narnia”, czyli „Narnii” (przez dwa „-i”). Choć pojawia się ona w nowszych wydaniach powieści Lewisa (przygotowanych
przez Media Rodzina i Świat Książki), wciąż jeszcze można spotkać się – również w tekstach naukowych
– z zapisem „Narni” (przez jedno „-i”), bazującym na wydaniu Instytutu Wydawniczego PAX z lat 80.
XX w. Słuszność budowy używanej przeze mnie formy potwierdzają zazwyczaj językoznawcy. Por. M.
Malinowski, Z Narnii (a nie: z Narni) [on-line] http://obcyjezykpolski.pl/?p=280 [07.08.2015].
Por. M. Oziewicz, Magiczny urok Narnii. Poetyka i filozofia „Opowieści z Narnii” C. S. Lewisa,
Kraków 2005, ss. 123‒125.
Por. ibidem, ss. 105‒168.
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Ten świat, choć pełen niebezpieczeństw, okazuje się przestrzenią mimo wszystko
bezpieczniejszą niż atakowany Londyn. Przygody młodych bohaterów i bohaterek
zawsze szczęśliwie się kończą, dobro jest w tym świecie wyraźnie oddzielone od zła5,
a same dzieci – od chwiejącej się u podstaw rzeczywistości. W powieści obserwujemy bitwę Narnijczyków z wojskami Białej Czarownicy, lecz próżno w którymkolwiek
tomie cyklu poszukiwać naturalistycznych obrazów martwych, zmasakrowanych ciał,
niewyobrażalnych okrucieństw czy odartej z heroizmu i wyższego znaczenia, nieodwracalnej śmierci6. Pobyt w Narnii chroni dziecięcych przybyszy przed rzeczywistością dorosłych – nie tylko przed przemocą działań wojennych, ale także przed seksualnością7
i innymi zjawiskami, które zostały uznane niestosowne dla dziecięcego wieku.
Najpewniej od XIX stulecia dzieciństwo w świecie Zachodu jawi się właśnie
jako „cudowna kraina”8: bezpieczna, słoneczna i przyzwoita, a przede wszystkim –
odległa od dorosłości9. W oparciu o tego rodzaju wyobrażenia kreowane są zazwyczaj
baśniowe i fantastyczne światy literatury przeznaczonej dla odbiorców niedorosłych.
Niezwykłe krainy, do których trafiają dziecięcy bohaterowie i bohaterki – jak wspomniana wcześniej Narnia Lewisa, Nibylandia J.M. Barriego czy Oz L. Franka Bauma
– są szczelnie zamknięte; niedostępne dla dorosłych i wszystkiego, co z nimi związane10. Dzięki temu dzieci mogą we wspomnianych magicznych miejscach schronić
się przed zagrożeniami niesionymi przez rzeczywistość empiryczną. Z jednej strony
mowa o światach istniejących jedynie w psychice postaci, a z drugiej – o światach alternatywnych bądź równoległych, których status ontologiczny jest w ramach danego
utworu niepodważalny. Protagoniści i protagonistki dzieł literatury dziecięcej wyruszają zatem do (najczęściej) „przyjaznych przestrzeni”11, uciekając – świadomie bądź
5

6

7

8
9
10
11

O kosmicznym ładzie Narnii decyduje z pewnością obecność Lwa Aslana – upersonifikowanego
sacrum i osobowego Boga narnijskiego świata. Por. ibidem, s. 214. Jak pisze Grzegorz Leszczyński,
„sama jego postać i tajemnicza obecność stwarzają sytuację, w której bohaterowie odczuwają imperatyw czynienia dobra”. G. Leszczyński, hasło Aslan [w:] Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej,
red. B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław 2003, s. 19.
Co ciekawe, w nawiązującym do siedmioksięgu Lewisa opowiadaniu Neila Gaimana Problem Zuzanny obserwujemy przerażającą, „dorosłą” wersję Narnii, pojawiającą się w snach protagonistek.
Gaiman np. następująco opisuje pole bitwy: „Na trawie leżą trupy. Żaden z nich nie jest ludzki;
[bohaterka – przyp. M. S.] widzi leżącego obok centaura z poderżniętym gardłem. Końska połowa
jest ogniście gniada, ludzka skóra ciemnobrązowa od słońca. […]. Jej spojrzenie wędruje ku ranie
na gardle i lepkiej, czerwonoczarnej kałuży wokół. Drży”. N. Gaiman, Problem Zuzanny [w:] idem,
Rzeczy ulotne. Cuda i zmyślenia, tłum. P. Braiter, Warszawa 2006, s. 189.
Por. M. Kładź-Kocot, Cień pani Moore. Seksualność, kobiecość i konstrukcje genderowe w twórczości
C.S. Lewisa, „Creatio Fantastica” 2014, nr 4 (46) [on‑line:] https://creatiofantastica.files.wordpress.
com/2014/11/artn-marta-kc582adc5ba-kocot-ciec584-pani-moore1.pdf [25.04.2015]; J. L. Miller, No Sex in Narnia? How Hans Christian Andersen’s »Snow Queen« Problematizes C. S. Lewis’s »The
Chronicles of Narnia«, „Mythlore” 2009, nr 107/108.
Por. P. Hunt, Literatura dla dzieci a dzieciństwo [w:] Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem,
tłum. M. Kościelniak, oprac. M. J. Kehily, Kraków 2008, s. 78.
Por. ibidem, s. 65.
Por. S. Honeyman, Elusive Childhood. Impossible Representations in Modern Fiction, Columbus, OH
2005, s. 51.
Por. ibidem.
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nie – od problemów rodzinnych, opresyjnej rzeczywistości szkolnej, biedy czy wojny.
Choć takie światy trzeba zwykle w pewnym momencie opuścić, to pobyt w nich wydaje się nie do przecenienia i może przynieść – i postaciom, i odbiorcom – „cudowne
i pożyteczne”12 rezultaty.
Szczególnie interesujące są dzieła przeznaczone dla odbiorców dorosłych, które polemizują z powyższymi wyobrażeniami o fantastycznych, dziecięcych krainach.
W tych tekstach rozpadowi świata empirycznego towarzyszą obrazy niepokojących,
pełnych przemocy, grozy i okrucieństwa miejsc, które odwiedzają bohaterowie i bohaterki. W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną strategie, za pomocą których
powieść Johna Connolly’ego Księga rzeczy utraconych i film Labirynt fauna w reżyserii Guillermo del Toro budują paralelne wizje przenikających się, równie groźnych,
przerażających i – co istotne – odrażających światów: rzeczywistego i fantastycznego.
Zostaną one omówione przede wszystkim w kontekście koncepcji abiektu Julii Kristevej, co pozwoli dostrzec zawarte w obu dziełach sensy odwołujące się do tradycji
opowiadania o fantastycznych i baśniowych światach w literaturze dziecięcej.
Dzieciństwo dwunastoletniego Davida, głównego bohatera powieści Johna Connolly’ego, przypada na czasy II wojny światowej. Niedawno osierocony przez matkę
chłopiec w listopadzie 1939 roku obserwuje przygotowania czynione w Londynie
w związku z groźbą ataku nazistów:
Na ulicach było więcej policjantów niż do tej pory, a mężczyzn w mundurach widać
było wszędzie. Przy oknach leżały worki z piaskiem, a zwoje zwiniętego drutu kolczastego wyglądały jak straszliwe sprężyny.
W ogródkach niczym wielkie wieloryby wznosiły się schrony Andersona, w parkach
wykopano rowy. Na każdej wolnej przestrzeni widniały białe plakaty przypominające
o zaciemnieniu, zawierające proklamacje króla, instrukcje dla mieszkańców kraju ogarniętego wojną13.

Wkrótce David – jak inne londyńskie dzieci, a także wspomniane wcześniej rodzeństwo Pevensie z powieści Lewisa – przenosi się wraz z ojcem, jego nową partnerką Rose i nowonarodzonym przyrodnim bratem do wiejskiej posiadłości. Oddalone
od stolicy domostwo ma uchronić chłopca i jego bliskich od wojennych zagrożeń;
zapewnić spokój i bezpieczeństwo. Punkt wyjście jest zatem niemal taki sam, jak
w Opowieściach z Narnii. Bohater Księgi rzeczy utraconych musi się jednak zmierzyć
z własnymi problemami: rosnącą niechęcią wobec Rose i brata oraz trudnymi relacjami z ojcem, a także z tajemniczymi omdleniami i wizjami, w których pojawia się
dziwna, garbata postać. Świat dwunastolatka z wielu względów się rozpada – David
traci poczucie bezpieczeństwa i z trudem funkcjonuje w „popsutej” rzeczywistości,
w której nie odnajduje żadnych stałych punktów odniesienia.
Pewnej nocy okazuje się, że przeprowadzka na wieś nie jest środkiem mogącym
w pełni uchronić dziecko przed koszmarem wojny. David obserwuje zestrzelony nie12
13

Odwołuję się tu do tytułu słynnej pracy Brunona Bettelheima – por. idem, Cudowne i pożyteczne.
O znaczeniach i wartościach baśni, tłum. D. Danek, Warszawa 2010.
J. Connolly, Księga rzeczy utraconych, tłum. K. Malita, Warszawa 2007, s. 29.
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miecki samolot, który „płonie czerwienią, a mrok nocy rozdziera hałas jego charkoczącego silnika”14. Zszokowany chłopiec, przyzywany – jak sądzi – wołaniem zmarłej
matki o ratunek, przekracza granicę między światami: „przeciska się przez prowadzącą w ciemność dziurę w murze w chwili, gdy świat, który pozostawia za plecami,
zamienia się w piekło”15. Okazuje się, że fantastyczne królestwo, do którego przenosi
się chłopiec, również przypomina piekło. Co więcej, jest to piekło przedwcześnie
przez chłopca poznawanej dorosłości.
Wraz z Davidem do niezwykłego świata trafia zestrzelony niemiecki bombowiec.
Wówczas bohater po raz pierwszy styka się bezpośrednio z brutalną i odrażającą śmiercią:
David wstał i otrzepał przyklejone do ubrania liście i kurz. Próbował podejść do płonącego samolotu. Był to junkers Ju88. Poznał to po gondoli. Zobaczył też, co zostało ze
strzelca, teraz niemal całkowicie otoczonego płomieniami. Ciało uwięzionego lotnika
leżało przyciśnięte do rozbitego szkła gondoli, a w spalonej czaszce lśniły bielą wyszczerzone zęby. David nigdy dotąd nie widział śmierci z bliska, a już na pewno nie takiej
– gwałtownej, śmierdzącej i poczerniałej16.

Ten obraz staje się tylko preludium do prawdziwego koszmaru. Świat „po drugiej
stronie” zamieszkują postaci pochodzące ze znanych baśni. Chłopiec z przerażeniem
odkrywa jednak, że – jak pisze Weronika Kostecka – baśniowe elementy „zostały […]
przekształcone mocą czyjejś przepełnionej okrucieństwem wyobraźni – i, jak się potem okaże, w dużej mierze wiążą się z jego własnymi nieuświadomionymi fobiami”17.
Wszystko, co pojawia się w tej krainie, koresponduje bowiem z przeżyciami Davida,
jego lękami i fantazjami, a także treściami pojawiającymi się w lekturach chłopca.
Niebezpieczny świat opanowany jest przez wilkonów – potomków dziewczyny
w czerwonym płaszczu i wilka, którego uwiodła. Pragną oni stać się ludźmi i obalić
panującego króla, lecz wciąż pamiętają o swej pierwotnej, krwiożerczej naturze –
w powieści wielokrotnie pojawiają się informacje na temat ich brutalności i gwałtowności. Główny bohater podczas wędrówki odwiedza także takie miejsca, jak chatka z piernika i czekolady (które tu okazują się nasączone zabójczą trucizną), dom
zamieszkany przez siedmiu krasnoludków i Śnieżkę – grubą, odrażającą kobietę,
ciemiężącą skrzaty i zmuszającą je do nieustannej pracy – czy poruszające się wraz
z fazami księżyca przeklęte zamczysko, posiadłość Śpiącej Królewny – okrutnego potwora mordującego z zimną krwią kolejnych rycerzy.
Szczególnie mroczną postacią jest wspomniany wcześniej Garbus. Demoniczny
stwór podstępem nakłania odczuwające niepohamowaną zazdrość i złość w stosunku
do swego rodzeństwa dzieci do ujawnienia imion braci i sióstr. Dzięki temu Garbus
zdobywa władzę nad jednymi i drugimi. Jego zbrodnie to również na przykład napełnienie żołądka pewnego mężczyzny gorącym, płynnym złotem, mordowanie całych
14
15
16
17

Ibidem, s. 72.
Ibidem, s. 73.
Ibidem, s. 75.
W. Kostecka, Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką,
Warszawa 2014, s. 229.
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rodzin czy – to szczególnie wyszukana „tortura” – zmuszanie dzieci do słuchania niepokojących opowieści o kopulacji, które przedwcześnie pozbawiają je niewinności.
Z podobnymi rozwiązaniami fabularnymi mamy do czynienia w filmie Labirynt
fauna18 w reżyserii Guillermo del Toro (2006). Choć trudno w tym obrazie doszukać się
często kojarzonych z filmowymi baśniami zabiegów19, dzieło wyraźnie wpisuje się w tradycję gatunku dzięki zastosowaniu baśniowych archetypów i motywów20. W Labiryncie
fauna zestawione zostają ze sobą dwa światy, między którymi krąży główna bohaterka
filmu, Ofelia. Pierwszy z nich to gorzka realność – Hiszpania rządzona po wojnie domowej przez generała Franco. Przenika do niej drugi świat, baśniowa rzeczywistość,
która jednak – jak się okazuje – również nie jest pozbawiona problemów.
Świat empiryczny i kraina fantazji są paralelne – poszczególne wydarzenia odpowiadają sobie, a obie strony rzeczywistości są jednakowo niebezpieczne. Ofelia
musi nieustannie mierzyć się ze wszelkiego rodzaju zagrożeniami – wiążą się z nimi
zarówno działania frankistów (w tym jej sadystycznego ojczyma, generała Vidala),
jak i wyzwania stawiane przez fauna. „Na tej zasadzie przyjęcie wydane przez kapitana Vidala […] znajduje odpowiednik w przynoszącej śmierć uczcie, urządzonej przez
Hombre Pálido – najbardziej przerażającego mieszkańca labiryntu, wzorowanego na
Saturnie Goi”21. Co interesujące, ten fragment filmu zostaje obudowany rekwizytorium sugerującym odniesienie do kontekstu Holocaustu: w komnacie ślepego monstrum pojawia stos dziecięcych butów i palenisko przypominające piec krematoryjny.
W kontekście II wojny światowej, jak sądzę, można również interpretować niektóre wątki pojawiające się w Księdze rzeczy utraconych. W trakcie swej wędrówki David odwiedza bowiem między innymi straszliwe domostwo demonicznej łowczyni.
18
19

20
21

Labirynt fauna [płyta DVD], reż. G. del Toro, dystr. Kino Świat, 2007.
Odnoszę się tu przede wszystkim do modelu filmowej baśni ukonstytuowanego przez firmy wytwórni
Walt Disney Pictures. Jak pisze Jack Zipes, stworzony przez Walta Disneya przewidywalny schemat
baśniowego filmu „stał się klasyczny w taki sam sposób, jak opowieści Grimmów posłużyły jako model
dla większości wczesnych zbiorów baśni w XIX w.” – J. Zipes, Foreword. Grounding the Spell: The Fairy
Tale Film and Transformation [w:] Fairy Tale Films. Visions of Ambiguity, red. P. Greenhill, S. E. Matrix,
Logan, UT 2010, s. xi (tłum. robocze na potrzeby niniejszego tekstu – M. S.). W klasycznych filmach
Disneya – ze słynną adaptacją baśni o Śnieżce z 1937 r. na czele – pojawiły się m.in. wątki znane
z sentymentalnych amerykańskich musicali, przesłodzone, stereotypowe postaci, animowane zwierzęta ożywiające fabułę. Disney kontynuował obrany w ten sposób kierunek aż do śmierci, ustanawiając
jednocześnie modelowy, oparty na romansie głównych bohaterów schemat rozwoju akcji w filmowej
baśni, który zastosowały później setki filmowców. Por. ibidem, ss. ix‒xi.
Por. T. D. Lukasiewicz, The Parallelism of the Fantastic and the Real. Guillermo del Toro’s »Pan’s Labyrinth«/»El Laberinto del fauno« and Neomagical Realism [w:] Fairy Tale Films…, op. cit., ss. 60‒61.
J. Aleksandrowicz, »Saturn« Goi – przeobrażenie mitu, „Transformacje” 2014, nr 1‒2 (80‒81), s. 125.
Joanna Aleksandrowicz pisze, że „podobieństwo pomiędzy Vidalem a Hombre Pálido uderza zwłaszcza pod koniec filmu, gdy kapitan zabija dziewczynkę, a kula partyzantów upodabnia jego twarz do
maski potwora z rozciętymi ustami i krwawą szczeliną zamiast oczu. Pożeranie potomstwa staje się
metaforą, w której zamyka się unicestwienie nieposłusznej Ofelii, ale i śmierć zadawana w wojnie
domowej, gdzie Hiszpanie zabijali Hiszpanów w imię odmiennych ideologii, a linie politycznych podziałów nieraz przebiegały przez rodziny, dzieląc je na tzw. »dwie Hiszpanie«. Hombre Pálido pożera
jednak nie tylko dzieci, ale i maleńkie wróżki – symbol świata fantazji, dla którego nie ma miejsca we
frankistowskim systemie wychowania i edukacji” – por. ibidem.
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Kobieta dzięki magicznej maści konstruuje odrażające hybrydy ludzi i zwierząt (na
przykład jelenia z głową małej dziewczynki czy ludzkie ciało z głową wiewiórki) i,
dla zabawy, poluje na nie w lesie. Sadystyczna skłonność bohaterki do przedziwnych
i okrutnych eksperymentów medycznych wydaje się nawiązywać do pseudonaukowych badań nazistowskich lekarzy, prowadzonych na przykład w obozie Auschwitz.
Łowczyni zostaje przez Davida pozbawiona kończyn: w postaci samego tułowia czołga się po podłodze z nożem w zębach i, w końcu, zostaje rozszarpana przez pozostałe
przy życiu monstra, które sama stworzyła.
Kostecka zauważa, że w powieści Connolly’ego pochodzące z klasycznych baśni
motywy okrucieństwa i grozy zostają rozwinięte i przekształcone, a sama powieść
w wielu miejscach dopowiada to, o czym nawet bracia Grimm w swoich często makabrycznych baśniach milczeli22. Utwór ze szczegółami przedstawia chociażby scenę
spalenia czarownicy z Jasia i Małgosi w piecu: opisany zostaje zapach palącego się
tłuszczu, wrzaski wiedźmy i wygląd jej odchodzącej od ciała skóry. Jak pisze Kostecka, Connolly „epatuje czytelnika makabrą; pokazuje obrazy okaleczania ciała,
cierpienia i zadawania bólu”23.
Poetykę Księgi rzeczy utraconych cechuje zatem przede wszystkim turpizm: „okrucieństwo i cierpienie wydają się tutaj nierozerwalnie związane z brzydotą – i odwrotnie,
brzydota ewokuje skłonności do sadyzmu czy masochizmu”24. Kostecka wspomina między innymi o odrażającej otyłości despotycznej Śnieżki, wydającej z siebie podczas jedzenia obrzydliwe odgłosy, czy o scenie, w której Garbus – wzorem baśniowego Rumpelsztyka25 – rozrywa swe ciało, ujawniając żyjące w jego wnętrzu robaki, żuki, stonogi,
pająki. Bezkręgowce pojawiają się zresztą na kartach powieści bardzo często, ewokując
ponury nastrój i podkreślając ogarniający krainę rozkład. Podobne obrazy są obecne
również w Labiryncie fauna. Film ukazuje wydzieliny ciała, robactwo, czy – szczególnie
odrażającą – olbrzymią ropuchę, która umierając, wypluwa swoje wnętrzności.
Wydaje się, że budzące wstręt motywy zawarte w obu dziełach można uznać za elementy abiektalne. Zgodnie z inspirowaną psychoanalizą koncepcją Julii Kristevej,
abiekt (pomiot, wymiot) jest czymś przeciwnym zarówno podmiotowi, jak i przedmiotowi. Byt reaguje na jego obecność właśnie wstrętem – abiekt zagraża mu bowiem
i, „jak się zdaje, nadchodzi z zewnątrz lub rozsadza od wewnątrz, rzucony obok tego, co
dopuszczalne, tolerowane, możliwe do pomyślenia”26. Kristeva przywołuje jako elementy abiektalne na przykład odrażające jedzenie (kożuch na powierzchni mleka), brud,
odpady, kał, wydzieliny ciała, trupy – są one wstrętne, gdyż zaburzają ład świata i ład
jednostki, atakując niejako spoza samego bytu, ale też rozsadzając go od środka27.
22
23
24
25

26
27

Por. W. Kostecka, op. cit., s. 229.
Ibidem.
Ibidem, s. 230.
Por. W. i J. Grimm, Rumpelsztyk [w:] eidem, Baśnie dla dzieci i dla domu, t. 1, tłum. E. PieciulKarmińska, Poznań 2010. „Rumpelsztyk” jako imię postaci jest autorską propozycją tłumaczki tego
wydania baśni braci Grimm.
J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, tłum. M. Falski, Kraków 2007, s. 7.
Por. ibidem, ss. 8‒9.
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Podobne właściwości można przypisać repulsywnym elementom rzeczywistości
pojawiającym się w Księdze rzeczy utraconych i Labiryncie fauna. Mamy tu do czynienia z materializacją abiektu, który zaburza ład jednostkowy dziecięcych postaci.
David i Ofelia nieustannie stykają się z tym, co przekracza granice ich wyobrażenia
i sprawia, że wszelkie normy określające byt czy też pozwalające na oddzielenie się od
nie-bytu ulegają zatarciu. Bohaterka filmu del Toro przedziera się przez odrażające
płyny wypełniające (nieprzypadkowo chyba przypominającą macicę) jamę ogromnej
ropuchy, zatracając tym samym granice własnego ciała. Protagonista Księgi rzeczy
utraconych jest natomiast konfrontowany z odrażającymi hybrydami, które budzą
w nim wstręt i lęk przed możliwością utraty własnej podmiotowości – przemiana
w podobne monstrum grozi mu zresztą bezpośrednio.
Co istotne, Davida najbardziej obrzydza śmierć i jej znaki: przyprawiające o mdłości truchło wilkona czy mord zadany z ręki samego chłopca. Odraza do samego siebie
łączy się w tym przypadku ze wstrętem w stosunku do trupa: do tego, co kiedyś było
podmiotem, ale „nieodwracalnie upadło”28. Przerażające i odrażające zwłoki pojawiają się też często i licznie w filmie del Toro. Skąpane we krwi i brudne, odsyłają do
fizycznego, odartego z chwały i znaczenia wymiaru śmierci, o którym staramy się nie
pamiętać. Jak pisze Kristeva, „prawdziwy teatr bez makijażu i bez maski, odpad i trup
wskazują mi na to, co permanentnie odsuwam, żeby żyć”29 – tak też zdają się czynić
obrazy pojawiające się w powieści Connolly’ego i filmie del Toro.
Oprócz odniesienia koncepcji abiektu do wymienionych powieści w perspektywie jednostkowej można pokusić się także o interpretację tej teorii w szerszym kontekście. Pojawiające się w Księdze rzeczy utraconych i w Labiryncie fauna elementy
abiektalne byłyby tutaj wymiotem samej kultury – tym, co baśniom było właściwe
od ich początków, lecz zostało uznane za zagrażające zbiorowemu ładowi i normom
konstytuującym społeczeństwo30. W Księdze rzeczy utraconych pojawia się zdanie:
„W szczelinach ścian [domu, do którego trafił David – przyp. M. S.] mieszkały też
robaki, więc granica pomiędzy światem naturalnym i wewnętrznym światem domu
zatarła się i pozostała nieokreślona”31. Jak robaki wdzierają się do ścian powieściowego domostwa, zacierając wszelkie granice i zaburzając ład, tak i abiektalne motywy
powracają do współcześnie kreowanych odrażających baśniowych światów.
W omawianych dziełach mamy do czynienia z fantastycznymi krainami, które
nie przynoszą niedorosłym przybyszom ukojenia i cudownych przygód. Zamiast tego
dziecięce postaci muszą zmierzyć się z problemami i wyzwaniami przypominającymi
opętaną chaosem wojny rzeczywistość. Ofelia i David, odwiedzając „wstrętne” krainy, są zmuszeni do starcia się z tym, od czego dziecko – zarówno w powszechnych
28
29
30

31

Ibidem, s. 9.
Ibidem.
Maria Tatar w książce Hard Facts of the Grimm’s Fairy Tales przywołuje słowa J. R. R. Tolkiena,
zdaniem którego baśnie – dawniej mroczne, przepełnione seksualnością i przemocą, kierowane do
dorosłych – wyobrażono sobie w XIX w. na nowo, jako rozrywkę dla dzieci. Por. M. Tatar, Hard
Facts of the Grimm’s Fairy Tales, Princenton, NJ 1987, s. 23.
J. Connolly, op. cit., ss. 40‒41.
• 161 •

• Maciej Skowera / Powrót abiektu? Odrażające baśniowe krainy w Księdze... •

wyobrażeniach, jak i w literaturze dziecięcej – powinno znajdować się jak najdalej.
Powieść i film polemizują tym samym z opisanymi wcześniej koncepcjami fantastycznych i baśniowych dziecięcych światów, w których można skryć się przed przerażającą dorosłością. Dzieciństwo nie jest tu „słoneczną krainą”, zamiast tego przybierając formę mrocznej czasoprzestrzeni, w której trudno o jakikolwiek punkt oparcia.

Bibliografia
Aleksandrowicz J., »Saturn« Goi – przeobrażenie mitu, „Transformacje” 2014, nr 1‒2
(80‒81).
Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, tłum. D. Danek,
Warszawa 2010.
Connolly J., Księga rzeczy utraconych, tłum. K. Malita, Warszawa 2007.
Gaiman N., Problem Zuzanny [w:] idem, Rzeczy ulotne. Cuda i zmyślenia, tłum. P. Braiter, Warszawa 2006.
Grimm W. i J., Rumpelsztyk [w:] eidem, Baśnie dla dzieci i dla domu, t. 1, tłum. E. Pieciul-Karmińska, Poznań 2010.
Honeyman S., Elusive Childhood. Impossible Representations in Modern Fiction, Columbus, OH 2005.
Kładź-Kocot M., Cień pani Moore. Seksualność, kobiecość i konstrukcje genderowe
w twórczości C.S. Lewisa, „Creatio Fantastica” 2014, nr 4 (46) [on‑line:]
https://cre-atiofantastica.files.wordpress.com/2014/11/artn-marta-kc582adc5bakocot-ciec584-pani-moore1.pdf [25.04.2015].
Kristeva J., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, tłum. M. Falski, Kraków 2007.
Leszczyński G., hasło Aslan [w:] Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław 2003.
Lewis C. S., Lew, czarownica i stara szafa [w:] idem, Opowieści z Narnii, tłum. A. Polkowski, Poznań 2010.
Lukasiewicz T. D., The Parallelism of the Fantastic and the Real. Guillermo del Toro’s
«Pan’s Labyrinth»/«El Laberinto del fauno» and Neomagical Realism [w:] Fairy Tale
Films. Visions of Ambiguity, red. P. Greenhill, S.E. Matrix, Logan, UT 2010.
Malinowski M., Z Narnii (a nie: z Narni) [on-line:] http://obcyjezykpolski.pl/?p=280
[07.08.2015].
Miller J. L., No Sex in Narnia? How Hans Christian Andersen’s »Snow Queen« Problematizes C.S. Lewis’s »The Chronicles of Narnia«, „Mythlore” 2009, nr 107/108.
Oziewicz M., Magiczny urok Narnii. Poetyka i filozofia „Opowieści z Narnii” C. S. Lewisa,
Kraków 2005.
• 162 •

• Światy alternatywne •

Tatar M., Hard Facts of the Grimm’s Fairy Tales, Princenton, NJ 1987.
Zipes J., Foreword. Grounding the Spell. The Fairy Tale Film and Transformation [w:] Fairy
Tale Films. Visions of Ambiguity, red. P. Greenhill, S.E. Matrix, Logan, UT 2010.

Filmografia
Labirynt fauna [płyta DVD], reż. G. del Toro, dystr. Kino Świat, 2007.

Summary
The Return of the Abject? Repulsive Fairy-Tale Worlds
in John Connolly’s The Book of Lost Things and Guillermo del Toro’s Pan’s Labyrinth
The article discusses how John Connolly’s novel The Book of Lost Things and Guillermo del Toro’s movie Pan’s Labirynth undermine popular tradition according to
which a fairy-tale world may become a children’s shelter from the horrible reality.
The author demonstrates that in both works there are parallel visions of dangerous
and frightening overlapping worlds: the real and the fantastic. The analysis is conducted with the application of the elements of Julia Kristeva’s theory of the abject.

Filip Nowak
Uniwersytet Jagielloński

W poszukiwaniu mikroświatów.
Przypadek Galicji w filmie

Film coraz trudniej traktować jako niezależny tekst kultury, którego bogactwo znaczeniowe całkowicie zostało zawarte w kilku dziesiątkach minut projekcji. Już nie
wystarczy być tylko aktywnym widzem, który dokonuje aktualizacji przekazywanych
mu treści. Często nie wynikają one bowiem wprost z dzieła filmowego, a w pełni
mogą wybrzmieć tylko wtedy, gdy badacz – albo dociekliwy widz – sięgnie po materiały powstałe poniekąd na obrzeżach głównego teksu (oficjalnej wersji filmowej)1.
W niniejszym tekście nie rozpatruję znaczenia Nowej Historii Filmu (NHF). Pragnę jednak zaznaczyć, że warto byłoby uzupełnić poniższe rozważania badaniami nad
recepcją odbiorców wybranych filmów. Tekst składa się przede wszystkim z analizy
dwóch odmiennych utworów. Zarówno Sanatorium pod klepsydrą (1973 r.) Wojciecha
Jerzego Hasa, jak i Mój Nikifor (2004 r.) Krzysztofa Krauzego i Joanny Kos-Krauze
są bowiem, mimo ewidentnych różnić warsztatowych i treściowych, w pewien sposób do siebie podobne – zakodowana w nich została pamięć o społecznościach, które
w wyniku wydarzeń historycznych przestały istnieć. Mam na myśli istnienie kulturowe etnicznej wspólnoty Żydów w filmie Hasa oraz Łemków u Krauzego. Z dzisiejszej perspektywy grupy te stanowiły istotną część cywilizacji galicyjskiej. W przypadku pierwszego filmu przeprowadzam klasyczną analizę znaczeń znajdujących się
w samym dziele. Dokonuję również krótkiego opracowania dotychczas powstałych
tekstów ukazujących wątki galicyjskie w tym filmie. W przypadku Mojego Nikifora
staram się przeprowadzić analizę uwzględniającą różne źródła okołofilmowe, wyznaczające alternatywne spojrzenie na tę produkcję. Uznaję jednak, że oba filmypełnią
funkcję dyspozytywu zaginionych społeczności. Alternatywny jest więc zarówno wizerunek ziem galicyjskich w tych filmach, jak i samo spojrzenie na nie.
1

Tego typu rozumowanie w ewidentny sposób zdaje się odsyłać do metodologii, jaką oferuje nam Nowa
Historia Filmu (NHF), reprezentowana przez Thomasa Elssesera – por. T. Elsaesser, Nowa Historia
Filmu jako archeologia mediów, tłum. G. Nadgrodkiewicz, „Kwartalnik Filmowy” 2009, nr 67‒68.
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Samą Galicję rozumiem jako prowincję zamieszkiwaną przez cztery główne narodowości – austriacką, polską, żydowską i rusińską (dzisiaj mogącą uchodzić za ukraińską) – powiązaną w szczególny sposób z cesarstwem Franciszka Józefa I, ale również,
za Normanem Daviesem, staram się postrzegać ją szerzej niż tylko jako prowincję
habsburskiego imperium2. Historyk rozwija tę myśl:
Galicja była przede wszystkim specyficznym społeczeństwem, wytworzonym przez różne narody, grupy religijne i językowe oraz przez wiele bogatych, a przy tym odrębnych
kultur. Zamieszkiwali ją Rusini (jako większość), Polacy, Żydzi, a także Huculi, Bojkowie, Łemkowie z Karpat, górale tatrzańscy3.

Takie spojrzenie na tę krainę wypełnia lukę w badaniach historycznych, które
skupiają się wyłącznie na eksponowaniu wspomnianych wcześniej czterech tożsamości. Dopuszcza perspektywę przedstawicieli tak zwanych małych ojczyzn. Takie
spojrzenie pozwala uzasadnić dobór wspomnianych filmów jako przedmiotów analizy oraz uznanie wątku etnicznego za wiodący. W tym ujęciu filmoznawcza analiza kontekstualna zostanie wzbogacona o elementy metodologii antropologii obrazu
w oparciu o propozycję Edmunda Burke’a. Dobór filmów podyktowany jest również
chęcią zestawienia ze sobą dwóch dzieł, które formalnie znajdują się na przeciwstawnych biegunach, ale pełnią podobną funkcję.
Wojciech Jerzy Has jest jednym z najważniejszych twórców w historii polskiej
kinematografii, a zarazem należącym do grupy reżyserów intuicjonistów, cechujących
się niezwykłą, malarską wręcz wrażliwością. Cały jego dorobek filmowy charakteryzuje poetyckość i fantasmagoryczność, co dotyczy również opus magnum reżysera, jakim jest Sanatorium pod Klepsydrą. Adaptacja Sklepów cynamonowych Brunona
Schulza sama narzucała konieczność zobrazowania galicyjskiego miasteczka zamieszkałego przez społeczność żydowską. To po tej wyobrażonej przestrzeni Józef, główny
bohater, odbywa niesamowitą podróż, stykając się z duchami przeszłości, zagłady
i śmierci. Jednak tym, co najbardziej nurtuje twórcę Rękopisu znalezionego w Saragossie, jest kategoria czasu . Problematykę tę zdaje się najpełniej omawiać Marcin
Maron w swoim opracowaniu4, posługując się między innymi koncepcją Henriego
Bergsona, zgodnie z którą czas i pamięć wiążą się z „intuicją” pojmowaną jako rodzaj współodczuwania, pomagającego utożsamić się z tym co niewyrażalne5. Maron
stwierdza, że według Bergsona
Czas to właśnie rzeczywiste trwanie. […] trwanie nierozerwalnie związane jest z działaniem świadomości i pamięci, i – jako podmiotowe – odnosi się do całości procesów
istnienia (życia) określanego mianem twórczej ewolucji6.
2
3
4
5
6

Por. N. Davies, Galicja jako królestwo zaginione [w:] Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych
(1866-1914). Studia i szkice, red. K. Fiołek, M. Stala, Kraków 2011.
Ibidem, s. 8.
Por. M. Maron, Dramat czasu i wyobraźni. Filmy Wojciecha J. Hasa, Kraków 2010.
Por. ibidem, s. 39.
Ibidem.
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W ten sposób zmierzamy w stronę drugiego typu pamięci bergsonowskiej: pamięci prawdziwej, czystej, która w swej skomplikowanej całości pozostaje nieuświadomiona. Diagnoza ta zdaje się trafna w stosunku do głównego bohatera Sanatorium
pod klepsydrą, który na nowo przeżywa pewne zdarzenia, ale również na nowo je
interpretuje – a nawet kształtuje, tworząc różnorodne hybrydy i kurioza z nawiedzających go wizji przeszłości. Pojawiają się tam intymne obrazy z dzieciństwa bohatera, a także sceny wyraźnie odnoszące się do wydarzeń historycznych, które są
wspomnieniami zbiorowości, a nie tylko jednostki. Has nie jest wierny literackiemu
pierwowzorowi – to zresztą przez wzgląd na samą strukturę dzieła Schulza byłoby
właściwie niemożliwe. Tropiąc jednak motywy sugerujące związki z kulturą galicyjską czy tożsamością, da się zauważyć, że różnice między przekazem filmowym a literackim mogą być znaczące. Zwrócił na to uwagę Piotr Litka w artykule poświęconym
zobrazowaniu miasteczka galicyjskiego w Sanatorium pod klepsydrą. Sugeruje on, że
W filmowej wizji galicyjskiego miasteczka w adaptacji Hasa nie mogło być mowy na
przykład o architektonicznym szczególe. To nie Drohobycz; bardziej już konglomerat
cech charakterystycznych dla wielu miast i miasteczek Królestwa Galicji i Lodomerii,
przedziwnego tworu, stanowiącego część monarchii habsburskiej7.

To spostrzeżenie sugeruje, że bohater egzystuje w swoistym bezczasie lub w dynamicznej przestrzeni styku różnych czasów, które wzajemnie na siebie wpływają. Z mojej
perspektywy najbardziej istotny jest fakt przywołania nie konkretnego miejsca, ale
panoramy reprezentującej pewną zaginioną cywilizację czy też jedno z „zaginionych
królestw” – tak zresztą brzmi tytuł jednej książki Normana Daviesa, w której wymieniona zostaje również Galicja. Nieprzypadkowo powołuję się tutaj na brytyjskiego
badacza, który sam uważa siebie równocześnie za historyka i za pisarza. Z jego pracach przebija często literackie zacięcie i skłonność do konfabulacji, mająca swe źródło
w swoistej polonofili. Takie podejście w tym przypadku nie zaciemnia dziejów Galicji, ale służy ukazywaniu wątków, które umykają głównym narracjom historycznym.
Film Wojciecha Jerzego Hasa nie jest wyłącznie adaptacją tekstu literackiego, ale również esejem na Schulzowskie tematy. Jest próbą wskrzeszenia krainy na poły mitycznej,
eksplikowanej w sposób czytelny w ocalonych rysunkach i obrazach pisarza [...] 8,

stwierdza Piotr Litka, który w filmach reżysera dostrzega strategię mityzacji – ale
i przypominania; dotyczy to w szczególności sceny na galicyjskim rynku, którą
ostrożnie określa jako paradokumentalną9. Kamera ukazuje miasteczko z perspektywy żabiej, a dodatkowo jest ono zasłaniane przez tłum żydowskich kupców. Zdaje się
to odpowiadać pesymistycznej diagnozie Litki, którą kończy on swój tekst: dopóki
ten zaginiony świat będzie wspominany, to będzie powracał, ale narażony jest na
7
8
9

P. Litka, Tylko dwie sceny. Wizja galicyjskiego miasteczka w „Sanatorium pod Klepsydrą” Wojciecha
Jerzego Hasa, „Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 43, s. 131.
Ibidem, s. 132.
Por. ibidem, s. 134.
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zniekształcenia przez ułomność samej pamięci10. Galicja u Hasa jest fragmentaryczna, niewyraźna i nieprzerwanie ulegająca rozpadowi.
Film odróżnia od książki status świata przedstawionego, który u twórcy Szyfrów
jest rzeczywistością przychodzącą po zagładzie – zarówno Galicji jak i jej żydowskich
mieszkańców. Wizja filmowca naznaczona zostaje piętnem Holokaustu, a w literackim pierwowzorze powstałym przed wojną apokalipsa jest jedynie przeczuwana. Małgorzata Burzyńska-Keller, badając wątki judaistyczne u Hasa, stwierdza:
Aby wskrzesić „tamten” świat, trzeba uświadomić sobie, że ciąg metamorfoz został przerwany. Nie ma już kresowych miasteczek, strychów pełnych wiatru, prorokujących pod
roziskrzonym niebem, sklepów, które o zmierzchu i zarastają ciemnym futrem nocy11.

Dochodzi tutaj do sytuacji, w której. zamiast przywoływać postulowaną przez Bergsona zmienność czasu i rzeczywistości poddawanej osądowi intuicjonistycznemu,
należy raczej zauważyć przedstawienie nieobecnego już świata. Teoria francuskiego
filozofa jest natomiast przydatna, gdy poddajemy analizie postać Józefa, oraz gdy
badamy świat Galicji w dziele Schulza bądź sylwetkę samego pisarza.
Alternatywne postrzeganie czasu, a przez to sposób analizowania filmów traktujących o nieobecnych społecznościach można, według Marcina Marona, odnaleźć
w ostatnim filmie Hasa, czyli Niezwykłej podróży Baltazara Kobera (1988 r.). Mowa
o platońskiej doktrynie mówiącej o nieśmiertelności duszy, powiązanej z teorią poznania – a raczej przypomnienia – czyli anamnezą12. Jest ona jednym z punktów odniesienia dla analizy filmu Mój Nikifor, którą przeprowadzam w dalszej części artykułu.
Niekoherentną narracyjnie wizję surrealistycznej Galicji konfrontuję tutaj z utworem,
który pozornie jest klasycznym filmem biograficznym o Epifanie Drowniaku,
zwanym Nikiforem Krynickim. Krzysztof Krauze to zupełnie inny typ filmowca niż
intuicjonista Has, który posiadał wrażliwość malarza nadrealisty. Krauze był typem
dokumentalisty, nawet w fabułach zachowującego reporterski realizm. Uległo to
zmianie po nawiązaniu współpracy z Joanną Kos-Krauze, jego ostatnią żoną, wspólnie
z którą zrealizował film o Nikiforze i jego oddanym opiekunie Marianie Włosińskim13.
Ostatnim wspólnym dziełem była Papusza (2013), historia romskiej poetki.
Joanna Kos-Krauze, zainspirowana książką Elli i Andrzeja Banachów, którzy
sprawowali mecenat nad twórczością Łemka, napisała własną wersję książki-hołdu14,
w której przedstawiła osobiste doświadczenia związane z mitem Nikifora. Poza jej
wspomnieniami na główną część książki składają się dwie wersje scenariusza: ta osta10
11
12
13
14

Por. ibidem.
M. Burzyńska-Keller, Sanatorium pod klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa w kontekście tradycji judaistycznej, „Kwartalnik Filmowy” 2000, nr 29‒30, s. 158.
Por. M. Maron, op. cit. s. 473.
Joanna Kos-Krauze oficjalnie pełniła funkcję drugiego reżysera, ale jej wkład w powstanie tego
filmu był równie duży co Krzysztofa Krauzego.
Por. J. Kos-Krauze, Nasze Nikifory, Izabelin 2005.
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tecznie zatwierdzona i przeniesiona na ekran oraz wersja nowelowa, która została
pominięta. Zasadnicza różnica miedzy nimi polega nie tylko na przyjętej strukturze narracyjnej, ale również na umieszczeniu akcji w różnych okresach. Ekranowa
wersja obejmuje początek roku 1960 oraz kilka dni roku 1967. W wersji nowelowej akcja rozgrywa się w pięciu różnych okresach. Pierwszy fragment rozgrywa się
w 1945 roku i ukazuje epizod z życia malarza. Umieszczenie jej przed akcją „Wisła”,
rozpoczętą w 1947 roku, pozwala na poziomie eksplicytnym wprowadzić kontekst
łemkowski. Miał się on objawiać nie tylko poprzez ukazanie poszczególnych bohaterów czy używanego przez nich języka łemkowskiego, ale również w wykreowanym
otoczeniu. Przekonują o tym chociażby didaskalia do sceny drugiej:
U wejścia na deptak – rój handlarzy, głównie łemkowskich kobiet. Na chodniku:
drewniane zabawki, części rowerowe, kosy, lemiesze, jarzma. Na ławkach – kuracjusze
z kubkami wodymineralnej. Przedwojenna elegancja pomieszana z biedą. Tu i ówdzie
miga wojskowyszynel15.

Zaprezentowano tu opis powojennej Krynicy, wówczas jeszcze licznie zamieszkanej
przez Łemków. Obraz tej ludności jest konsekwentnie rozbudowywany w toku rozwoju akcji, zwłaszcza w scenie z rodziną Hromasiaków, u których Nikifor zamieszkiwał przez jakiś czas. W didaskaliach do sceny szesnastej czytamy:
Okolice Krynicy. Typowa łemkowska zagroda: mieszkanie, stajnia, stodoła, wozownia
– wszystko pod jednym dachem. Kryta słomą, obłożona szczapami drewna. W głębi
podwórka owczarnia. Mieszkanie: dwie izby z alkierzem. W części z piecem stół, dwie
ławy, szerokie łóżko16.

Nowela ta z założenia miała stanowić swoisty skansen etnograficzny, wprowadzający
widza w świat łemkowski, społeczną przestrzeń Nikifora, w której był wprawdzie
traktowany jako dziwak (posiadanie artysty w rodzinie łemkowskiej uważane było za
powód do wstydu), ale równocześnie jako „swój”.
W drugiej noweli, rozgrywającej się trzy lata później, otrzymujemy obraz całkowicie odmienny. Jest to zabieg dramaturgiczny, który w sugestywny sposób zwraca
uwagę widza na traumatyczne wydarzenie z historii Łemków. Z didaskaliów do sceny
rozgrywającej się w domostwie Hromasiaków, tym, które pojawiło się w pierwszym
epizodzie, dowiadujemy się:
Opuszczona chałupa, spalona owczarnia, opustoszałe podwórko (pamiętamy je tętniące
życiem z NOWELI I) […] Zagląda w okno chałupy. Podchodzi do drzwi, puka. Popycha.
Drzwi zawieszone na jednym zawiasie otwierają się z jękiem. […] Pod zabitym deskami
oknem – barłóg ze słomą. Stół, na stole rysunki. W rogu skrzynia Nikifora17.

15
16
17

Ibidem, s. 22.
Ibidem, s. 29.
Ibidem, s. 37.
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W dalszej części jeden z epizodycznych bohaterów wspomina, że Nikifora trzy razy
deportowano i używa w stosunku do niego określenia „Łemko”18. Nie pozostawia to
wątpliwości, że intencją autora było podkreślenie wydarzenia historycznego: akcji
„Wisła”, która przez Joannę Kos-Krauze została określona mocnymi słowami: „[…]
dla Nikifora dokonał się holocaust jego świata, Łemkowszczyzna przestała istnieć”19.
Przede wszystkim dotyczyło to zagłady kultury Łemków i ich poczucia wspólnoty,
które zostały poważnie zachwiane, co szczególnie widać w przypadku współczesnego
pokolenia, dla którego akcja „Wisła” mogłaby funkcjonować w ramach postpamięci.
Decyzja o masowych wysiedleniach miała być odpowiedzią ówczesnych władz polskich na niepokoje związane z grasującymi na wschodzie bandami UPA. W imię odpowiedzialności zbiorowej niemal cały lud łemkowski został deportowany na ziemię
odzyskane. Część z nich jeszcze w 1945 roku wyjechała do Związku Radzieckiego,
na Ukrainę. Mimo rozwiązania problemu UPA, z którą Łemkowie mieli się rzekomo
sprzymierzać, skazano ich wspólnotę na nieodwracalny proces dezintegracji. Fragment wspomnień Michała Źrołki, pisarza, animatora kultury łemkowskiej, konsultanta przy realizacji Mojego Nikifora, a także przyjaciela samego malarza, doskonale
pokazuje, że dla wysiedlonych sytuacja była niezrozumiała i niesprawiedliwa:
Łemkowie przekonali się, ze rząd polski stosuje odpowiedzialność zbiorową. Gdyby
nam wtedy powiedziano, ze wyrzucają nas z naszej ojcowizny dlatego, że jakaś grupa
Murzynów (sic!) napadła na jakąś wioskę w Południowej Afryce, to byłby dla nas, Łemków, równie niezrozumiały powód jak działanie jakichś tam band UPA20.

Bohater filmu funkcjonuje poza obrębem swojej wspólnoty, ale również nie adaptuje się w tej nowej. Bycie autsajderem w jego przypadku nie jest dokonującą się
i przeżywaną przezeń tragedią, jaką niewątpliwie dostrzegamy w Papuszy. Jest to
tragedia dokonana, której świadectwem jest ciągłe niedomówienie budowane przez
narrację – w tym przypadku jest to brak wspólnoty pierwotnej bohatera, czyli społeczności łemkowskiej, nawet w formie wyobrażonej. Wrażenie tego braku jest znaczące. Już na poziomie fabuły widz zostaje wciągnięty w śledztwo mające ujawnić
pochodzenie artysty, chociaż nie jest to główny wątek filmu. Niemniej prowadzi to
do wyzwolenia w widzu pewnej formy identyfikacji z tym, co nieobecne, egzystujące
w swoistej otchłani filmowej. O ile u Hasa jesteśmy świadkami zagłady, która wciąż
się dokonuje, o tyle tutaj nie widać nawet zgliszczy zaginionej społeczności. Za kluczową dla moich rozważaniań uważam scenę rozgrywającą się w drewnianej cerkwi.
Opisując ją, chciałbym odwołać się do kategorii religijności filmowej oraz wspomnianej anamnezy. Agnieszka Morstin-Poławska przy próbie zdefiniowania, czym
właściwie mogłoby być kino religijne, stwierdza:

18
19
20

Nikifor było deportowany dwa lub trzy razy. Zawsze jednak wracał w rodzinne strony.
J. Kos-Krauze, op. cit., s. 13.
M. Źrołka, Opowieści łemkowskie, Warszawa 1998, s. 140.
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[…] w przypadku filmów innych niż proreligijne, które noszą w sobie pewien stricte religijny projekt odbioru i są nań w całości nastawione, znaczenia religijne mogą powstawać także
w oderwaniu od zaprojektowanego w filmie odbioru, a nawet w sprzeczności z nim […]21.

Odczytanie Mojego Nikifora zgodnie z powyższym założeniem udostępnia przydatne narzędzie w tropieniu wątków etnicznych. Na tę właściwość w filmach zwraca
w swoich badaniach uwagę Magdalena Kempna-Pieniążek, która, posługując się
w pojęciem paratekstu jako swoistej metafory, pisze:
Sądzę, iż filmowa religijność może być postrzegana jako szczególny paratekst – wartość
nadbudowywana nad dziełem czy to w charakterze epitekstów, czy to jako funkcjonujący na obrzeżach filmu interpretacyjny potencjał22.

Joanna Kos-Krauze proponuje odczytanie postaci Nikifora jako mistyka; porównuje go
do proroka Eliasza, którego ludzie mają obowiązek rozpoznać jako bożego posłańca23.
W warstwie filmowej materializuje się to we wspomnianej wcześniej scenie w cerkwi.
Rozpoczyna się ona od zbliżenia na szkicownik Nikifora, jego prowizoryczny
modlitewnik. Rysuje w nim ikonostas. Kolejne ujęcie ukazuje carskie wrota, a w tle
rozbrzmiewa pieśń chóru prawosławnego. W następnym ujęciu Nikifor jest ukazany w zbliżeniu: odrywa się od rysowania w reakcji na śpiew, który w istocie należy
do warstwy niediegetycznej. Bohater porzuca swoje zajęcie i staje na tle ikonostasu.
Ukazany w planie amerykańskim, wkomponowuje się weń, jakby był jednym ze
świętych przedstawionych na ikonach. Malarz wodzi wzrokiem w poszukiwaniu źródła pieśni, która w końcu cichnie, a on wchodzi za ołtarz. Tam dostrzega leżącą sukę
z młodymi, którą każdy zaznajomiony z biografią malarza zidentyfikuje jako Haukę,
psią towarzyszką artysty w wędrówkach po Krynicy. Nagle pojawia się Marian, stojący plecami do kamery, i zadaje pytania Nikiforowi o to, „gdzie leży jego matka”,
wymieniając przy tym nazwy kilku miejscowości z terenów dawnej łemkowszczyzny:
„Muszyna? Powroźnik? Tylicz?”. Malarz jednak nie odpowiada, jakby te nazwy nic
mu nie mówiły; zignorowawszy pytanie, ponownie patrzy na psa. Scenę tę, najniezwyklejszą w filmie oraz zaskakującą w kontekście pozostałych produkcji Krauzego,
można uznać za subtelne odniesienie do zniszczonej i zapomnianej kultury Łemków,
przywodzącej na myśl mityczną cywilizację.
Mamy tutaj do czynienia ze swoista anamnezą, o której Morstin-Popławska pisze
następująco:
[…] warto przypomnieć słowa Elżbiety Wolickiej o anamnezie w odniesieniu do „świętych” obrazów. „Wschodnia teologia ikony” – pisze ona – „nawiązuje do Platońskiej
koncepcji anamnezy, która jest czymś więcej niż pamięcią, przypomnieniem – jest mia21
22
23

A. Morstin-Popławska, Jak daleko stąd do raju? Religia jako pamięć w polskim filmie fabularnym,
Kraków 2010, s. 73.
M. Kempna, Religijność jako paratekst. Na obrzeżach teorii filmu religijnego [w:] Pogranicza audiowizualności, red. A. Gwóźdź, Kraków 2010, s. 261.
Por. J. Kos-Krauze, op. cit., s. 16.
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nowicie przywołaniem, ewokacją tego, co święte”. Religia jako pamięć polega więc na
uobecnianiu raczej niż na prostym powracaniu do przeszłości: za sprawą anamnezy,
której doświadczamy, […] usiłujemy przywołać sensy religijne i sprawić, by […] w jakimś stopniu się przed nami odsłoniły24.

Mistyczna scena, zbliżona niemal do rytuału, zostaje skonfrontowana z momentem, w którym padają pytania o grób matki – symboliczne groby przodków. Pytania
o przeszłość Nikifora są równoznaczne z próbą odkrycia losu Łemków. Już na samym
początku filmu, gdy malarz jest uporczywie i daremnie dopytywany przez milicjanta
o nazwisko, zostaje zasygnalizowana anonimowość i zapomnienie tytułowego bohatera, zarówno jednostkowego – artysty – jak i zbiorowego – narodu. W kontekście
przeanalizowanej sceny cerkiewnej zdaje się to rozszerzać i pogłębiać.
Jednak aby ten przekaz był skutecznie odczytany, konieczne jest uwzględnienie
kategorii mitu. Jak zauważa Morstin-Popławska: „[…] projekt interpretacji mitu
będący »sprawdzianem egzystencjalnym« (czy też zakładem) polega tu na tym, że
sens mitu odsłania się przede mną w takim stopniu, w jakim zobaczę w nim swoje
własne doświadczenie”25. Badaczka pisze te słowa w kontekście mitu o Adamie i Ewie,
ale można skonstruować analogię: w Moim Nikiforze zostaje opowiedziana legenda
o Eliaszu, która służy za matrycę dla powstania mitu o Matejce z Krynicy, jak nazywano Nikifora.
Rozpatrywanie losów malarza i narosłych wokół niego kontekstów jako swoistej
narracji mitycznej wymaga odwołania się do symbolicznej funkcji mitów, jaką proponuje Paul Ricoeur:
Podstawową funkcją mitu jest „wtłoczenie” doświadczenia ludzkiego w jakąś historię
stanowiącą przykład o charakterze powszechnym. Dlatego na przykład doświadczenie
biblijnego Adama jest ponadjednostkowe i archetypowe: jest on mityczną figurą „człowieka przykładowego”, w „Adamie” zgrzeszyliśmy wszyscy in illo tempore, w świętym
czasie początków26.

W osobie Nikifora zostaje bowiem utrwalona pamięć o zanikającym narodzie – wyraża się ona przede wszystkim w jego twórczości: sztuce niepodważalnie powiązanej
z bizantyńską sztuką pisania ikon.
Warte przywołania są tutaj założenia badacza audiowizualności Petera Burke’a:
Można by powiedzieć, że dla ikonografów obrazy nie są tylko do patrzenia: są także do
„czytania”. Dziś idea ta występuję powszechnie. Głośnie wprowadzenie do filmoznawstwa nosi tytuł How to read a film (1977, Jak czytać film)27.

24
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26
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A. Morstin-Popławska, op. cit., s. 41.
Ibidem, s. 88.
Ibidem.
P. Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwo historyczne, Kraków 2012, s. 54.
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W analizowanym przypadku możemy wskazać trzy formy obrazów, które za sprawą
medium filmowego zostają połączone w jeden przekaz. Pierwszą jest właściwa akcja
filmu, na którą zostają nałożone pozostałe formy. Na drugą z nich składają się dzieła
Nikifora. Trzecią zaś, pojawiającą się zaledwie w jednej scenie, tworzą ikony, które –
paradoksalnie – stanowią wspólny mianownik dwóch pozostałych form. Obrazki Nikifora pojawiające się w filmie nie są dobrane przypadkowo. Zdają się one korelować
ze światem przedstawionym, z konkretnymi scenami. Dosadniej niż w filmie zostało
to wyrażone w jego zwiastunie. W trwającej niespełna dwie minuty zapowiedzi kinowej zaprezentowane zostały krótkie sceny z filmu, które za pomocą przenikania zostają
skojarzone z autentycznymi obrazkami Nikifora. Pierwszy raz zabieg ten zastosowany
jest w scenie z ikonostasem. Często obrazy kojarzone są ze względu na podobną kompozycję, co wskazuje, że dorobek malarza stanowił inspirację dla warstwy estetycznej
filmu. Za wiodącą wciąż należy uznawać scenę cerkiewną – wraz z ikonami, w których
estetyce zakorzenione są zarówno sceny filmowe, jak i styl obrazów Łemka.
Powyżej przeprowadzone analizy mogą dowodzić, że sama galicyjskość jest obecna
w różnych filmach i w różnym natężeniu. Odnalezienie jej wymaga często wyjścia
poza obręb samego filmu oraz zwrócenia uwagi na pomijane w dotychczasowych
analizach wątki, takie jak kwestia etniczności w Moim Nikiforze. Film ze swej natury
jest uniwersum alternatywnym wobec rzeczywistości, wymagającym niejednokrotnie
alternatywnego sposobu odczytania.
Rola sztuki filmowej w tym kontekście zdaje się czymś raczej dialogicznym niż deklaratywnym – a z pewnością czymś dynamicznym. W tle tych rozważań pobrzmiewa
piękna, ale jednak niemożliwa do pełnego zrealizowania idea kina „historycznego”,
zaproponowanego przez Marca Ferro: kina, które za sprawą „filmowca-historyka”,
czerpiącego ze źródeł pisanych, materialnych, ale i z przekazów ustnych, pamięci
ludowej oraz samodzielnej obserwacji, „może zwrócić społeczeństwu historię, której pozbawił ją porządek instytucjonalny”28. Mimo że sam obraz filmowy wydaje się
niewystarczającą rekompensatą, może jednak stanowić swoisty wstęp do kompleksowych, interdyscyplinarnych badań, których rezultaty mogłyby spełnić ten postulat.
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Summary
Look for microworld. Galician Cinema
The author analyzes the representation of Galicia (Eastern Europe) in the Polish cinema. In the first part, author focuses on Sanatorium pod klepsydrą where Jewish society is the part of Galicia’s people. Mój Nikifor was analysed in the second part. Author
uses Henri Bergosn’s theory of time and Peter Burke’s theory of visual anthropology.

Agnieszka Smoręda
Uniwersytet Łódzki

Złożoność i funkcja światów alternatywnych
w serialu science fiction Fringe. Na granicy światów

Jedną z podstawowych dla gatunku science fiction cech jest „próba wyobrażenia sobie
światów innych od tego, w którym żyjemy”1. W rezultacie istnienie światów alternatywnych jest nie tylko powracającym motywem2, ale i standardem3 gatunku. Celem
niniejszego artykuły będzie omówienie tego motywu na przykładzie emitowanego
w latach 2008‒2013 na kanale Fox serialu Fringe. Na granicy światów, który w sposób nowatorski posługiwał się paralelną narracją oraz apokaliptycznymi wizjami końca świata.
Innowacyjny charakter produkcji Bad Robot Productions i Warner Bros. Television można przypisać wykorzystaniu filozofii gnozy w konstrukcji i uzasadnieniu
obecności światów alternatywnych. Jednym z podstawowych założeń gnozy jest przekonanie, że nasz świat jest więzieniem, z którego należy się uwolnić. Odrzucenie go
prowadzi do stwierdzenia, że muszą istnieć też inne światy i rzeczywistości4. W artykule przedstawię różne wizje alternatywnych rzeczywistości powstałe na przestrzeni
pięciu sezonów emisji serialu i spróbuję omówić podstawowe funkcje, jakie te światy miały spełniać. Dzięki zastosowaniu gnostycznego odczytania końca świata jako
zjawiska pozytywnego – stanowiącego zamknięcie pewnego etapu, szansę na nowy,
lepszy początek – Fringe wyróżnia się na tle innych utworów science fiction, stanowiących przede wszystkim przestrogę i komentarz do bieżących wydarzeń.
Fringe opowiada o losach trójki głównych bohaterów: Olivii Dunham, agentki
FBI (Anna Torv), Waltera Bishopa (John Noble), genialnego, acz nieco szalonego na1
2
3
4

K. M. Booker, Science Fiction Television, Westport 2004, s. 2. Tam, gdzie nie oznaczono inaczej,
cytaty z publikacji i serialu podaję w tłumaczeniu własnym.
Por. J. P. Telotte, Introduction. The Trajectory of Science Fiction Television [w:] The Essential Science
Fiction Television Reader, red. J. P. Telotte, Lexington 2008, s. 30.
Por. Ch. Mains, Dreams Teach (Im)Possible Worlds in Science Fiction Television [w:] The Essential…, s. 143.
Por. J. Prokopiuk, Labirynty herezji, Warszawa 1999, s. 270.
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ukowca, i Petera Bishopa, jego syna. Cała trójka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem
zjawisk z pogranicza nauki (fringe science – stąd tytuł serialu). W miarę rozwoju fabuły
okazuje się, że są oni w znaczący sposób powiązani z tymi zdarzeniami i losami świata.
Na przestrzeni pięciu sezonów twórcy Fringe wykreowali liczne wizje alternatywnych
rzeczywistości. Aby uzmysłowić sobie mnogość tych wyobrażeń, wystarczy określić czas
rozgrywanych wydarzeń. Akcja serialu toczy się w latach 1985‒1986, współcześnie
(czyli w latach 2008–2013), w roku 2015 i 2016, w 2026, 2036 i 2609, wspomniane
zostają też wydarzenia z 2167 roku. Mamy też do czynienia z licznymi wersjami tej
samej rzeczywistości, czy to za sprawą wprowadzenia do serialu równoległego świata
z jego własnym zestawem głównych bohaterów – innych wersji postaci znanych z podstawowego świata – czy też dzięki dokonaniu tak zwanego resetu linii czasu.
Możliwość istnienia więcej niż jednej rzeczywistości zostaje wprowadzona
w czternastym odcinku pierwszego sezonu (Ability), gdy Peter odnajduje manuskrypt Zerstörung durch Fortschritte der Technologie (ZFT, ‘destrukcja przez postęp
technologiczny’). Jest on ideologicznym manifestem organizacji o charakterze terrorystycznym, odpowiedzialnej za serię nietypowych ataków w pierwszej części sezonu.
W manifeście jest napisane:
Myślimy, że rozumiemy rzeczywistość, lecz nasz świat jest tylko jednym z wielu. Nieznaną prawdą jest, że sposób podróży między nimi został juz odkryty przez istoty podobne
do nas, lecz których historia nieco wyprzedza naszą. Negatywne skutki tych wizyt będą
nieodwracalne zarówno dla naszego, jak i dla ich świata. Rozpoczną się one serią nienaturalnych zdarzeń, z początku trudnych do zauważenia, ale rosnących w siłę niczym rak, aż
prosty fakt stanie się niezaprzeczalny: tylko jeden świat przetrwa. My albo oni5.

Przytoczony fragment wytycza ton trzech pierwszych sezonów serialu, wskazując na
nieuniknioną konfrontację alternatywnych światów walczących o przetrwanie. By
przygotować się do wojny, autorzy manifestu trenowali rekrutów, wykorzystując eksperymenty na dzieciach z lekiem Cortexiphan. Ma on hamować zanikanie funkcji poznawczych mózgu u najmłodszych i w efekcie prowadzić do wytworzenia się
nadnaturalnych umiejętności. Jedną z ofiar tych eksperymentów jest Olivia, której
niezwykłe zdolności zostają pod koniec odcinka aktywowane przez Davida Roberta
Jonesa, przywódcę ZFT.
Gdy w dziewiętnastym6 odcinku pierwszego sezonu Olivia zaczyna doświadczać
dziwnych wizji (na przykład widzi dwie ofiary zamiast jednej czy inne umeblowanie
gabinetu przełożonego), postanawia skonsultować to z Walterem. Naukowiec wyjaśnia jej, że doświadcza déjà vu, czyli przebłysków z alternatywnej rzeczywistości.
5
6

Fringe, sezon 1, odcinek 14 (Ability), FOX, 10.02.2009, (27:19‒28:01).
Dziewiętnasty odcinek każdego sezonu we Fringe służył twórcom do wprowadzania nowych
rozwiązań narracyjnych i fabularnych, jednocześnie będąc miejscem do zabawy konwencją.
W tych odcinkach specjalnych kolejno: w pierwszym sezonie po raz pierwszy widzimy równoległą
rzeczywistość, w drugim serial zamienia się w połączenie musicalu i kina noir, w trzecim bohaterowie trafiają do animowanej podświadomości Olivii, a w czwartym akcja serialu po raz pierwszy �����
przenosi się do 2036 roku. Podobną rolę pełni odcinek dziewiąty piątego, skróconego sezonu, w którym
zostaje oddany hołd animacjom Terry’ego Gilliama z Latającego Cyrku Monty Pythona.
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Walter twierdzi, że – wbrew powszechnemu przekonaniu o linearności czasu – każda
podjęta decyzja prowadzi do podziału rzeczywistości na nowe, równoległe światy.
W finale pierwszego sezonu Olivia zostaje przetransportowana do alternatywnego
świata by spotkać się z Williamem Bellem. Po tym, gdy Bell się przedstawia, kamera
oddala się, ukazując widzom, że spotkanie toczy się w jednej z wież World Trade
Center. Wykorzystanie wizerunku WTC służyć miało dwóm celom: wywołaniu silnej
reakcji emocjonalnej wśród amerykańskich widzów oraz zasygnalizowaniu istotnych
różnic w historii obu światów. Właśnie ukazywanie tych różnic jest głównym sposobem tworzenia równoległych światów przez autorów science fiction7. W drugim sezonie wyjaśnione zostaje, że o ile zamach z 11 września 2001 roku miał miejsce także
i w alternatywnym świecie, World Trade Center nie było celem ataków, a zniszczeniu
uległy Pentagon i Biały Dom. Więcej różnic między światami prezentuje przedostatni odcinek drugiego sezonu, wprowadzone zostają w nim również wersje głównych
bohaterów z tej rzeczywistości. Na pierwszy rzut oka widać różnice w wyglądzie, sposobie ubierania i fryzurach bohaterów. W kolejnych odcinkach ujawniają się też odmienności w ich charakterze, szczególnie w przypadku Olivii i Waltera. Rozbieżności
w historii zostają zegzemplifikowane za pomocą przedmiotów codziennego użytku.
Jednodolarowa moneta ma na awersie Richarda Nixona, a banknot dwudziestodolarowy ‒ Martina Luthera Kinga Juniora. Andrew Jackson, widniejący na tym banknocie w podstawowej rzeczywistości, pozostaje nieznany – nigdy nie został prezydentem
Stanów Zjednoczonych, ponieważ nie doszło do zamachu i śmierci Johna Kennedy’ego. Różnic między światami ujawnia się w serialu znacznie więcej, a ich odnajdywanie
stało się pewnego rodzaju grą i dodatkową przyjemnością dla widzów.
Alternatywny świat jest także bardziej zaawansowany technologicznie i zmilitaryzowany – w konsekwencji wydarzeń z lat osiemdziesiątych, gdy Walter z podstawowego świata przedostał się do niego, by uratować wersję swojego syna Petera. Chłopiec cierpiał z powodu nieuleczalnej choroby i obie wersje naukowca intensywnie
pracowały nad wynalezieniem leku. Pierwszy z nich nie zdążył na czas i Peter umarł,
a pogrążony w żałobie ojciec pocieszał się, podglądając za pomocą specjalnego wizjera wciąż żywego drugiego Petera i jego ojca, próbującego zdążyć z lekiem na czas.
W przełomowym momencie Walternate, jak nazywany jest odpowiednik Waltera
w drugim świecie, zostaje rozproszony i nie zauważa wynalezienia leku, w związku z czym Walter postanawia interweniować i przekroczyć granicę między światami
w celu uratowania przynajmniej jednej wersji syna. W trakcie podróży lek ulega jednak zniszczeniu, Walter postanawia więc przenieść chłopca z powrotem do swojego
świata, gdyż tu dysponuje kolejną dawką. Pod wpływem emocji zatrzymuje chłopca
i wychowuje jako swojego syna. W wyniku tego posunięcia równowaga między dwoma światami zostaje zachwiana, prowadząc do stopniowego rozpadu drugiego z nich.
Po porwaniu syna Walternate gorzknieje, dążąc wszelkimi sposobami do pokonania
podstawowego świata. Jednocześnie próbuje powstrzymać rozpad swojej rzeczywistości, stosując syntetyczny bursztyn do łatania w niej dziur i, jako Sekretarz Obrony
7

Por. J. Prokopiuk, Ścieżki wtajemniczenia Gnosis Aeterna, Warszawa 2000, s. 224.
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USA, poszerzając rządową kontrolę nad obywatelami. Ostatecznie Walternate decyduje się zbudować maszynę zdolną do zniszczenia wrogiego świata.
Jedną z cech gatunku science fiction jest założenie osobistej odpowiedzialności naukowców za własne czyny8. W serialu wcześnie okazuje się, że wydarzenia, które
bohaterowie Fringe badają lub którym próbują zapobiec, często są konsekwencją badań realizowanych w latach osiemdziesiątych przez Waltera. Pracując w zespole FBI,
naukowiec ma szansę poznać konsekwencje swoich działań i odkupić winy9. Dzięki
swej niezwykłej wiedzy i wyobraźni ma okazję być nie tylko „źródłem problemu,
ale i jego rozwiązaniem”10. Najbardziej znaczące konsekwencje ma jednak podróż do
równoległego świata, jaką odbył w 1985 roku, i porwanie Petera. To ona doprowadziła do konfliktu między światami, który niemal zakończył się zniszczeniem obu.
Wyjątkowe w analizowanym serialu jest ukazanie tego konfliktu z perspektywy
obu stron. Brak tu jednoznacznego podziału na świat dobry i zły – oba walczą o przetrwanie, w swych działaniach uciekając się do czynów moralnie niejednoznacznych.
Pod koniec drugiego sezonu Peter odkrywa, że pochodzi z alternatywnego świata,
i z pomocą swojego prawdziwego ojca, się tam przenosi. Tymczasem Olivia dociera
do prawdziwych intencje Walternate’a: chce on użyć Petera do uruchomienia niszczącej światy maszyny, która została zaprogramowana w taki sposób, że tylko on jest
ją zdolny obsługiwać. Dunham udaje się za Peterem do równoległego świata. Poruszony zamiarami ojca i przekonany wyznaniem uczuć przez Olivię, Peter decyduje
się wrócić ze swoimi bliskimi, jednak kobieta zostaje zatrzymana przez drugą stronę,
a w jej miejsce do pierwszego świata trafia jej odpowiedniczka, Fauxlivia. Efektem tej
zamiany jest przenoszenie akcji w trzecim sezonie między oboma światami. Pozwala
to dogłębniej poznać drugą rzeczywistość, jej mieszkańców i ich motywacje.
Dzięki Fauxlivii poznajemy też lepiej główną bohaterkę i wpływ, jaki badania nad
Cortexiphanem wywarły na jej życie i osobowość. Olivia jest wycofana, ma trudność
z nawiązywaniem relacji z innymi ludźmi i wyrażaniem swoich uczuć, dlatego woli
skupiać się wyłącznie na pracy. Tymczasem Fauxlivia, której nigdy nie podano leku,
jest otwarta, ma liczne grono przyjaciół i skutecznie łączy sukcesy w życiu zawodowym i prywatnym. Sarah Clarke Stuart sugeruje, że to właśnie Cortexiphan odpowiada za trudność Olivii w tworzeniu więzi z innymi11. By podkreślić różnice w osobowości obu bohaterek, zdecydowano się także zróżnicować wygląd odgrywającej je
Anny Torv. Bohaterka ze świata podstawowego to nosząca garnitury i białe koszule
(stereotypowy strój agentów FBI) blondynka, podczas gdy ta z alternatywnej rzeczywistości, jest rudowłosą chłopczycą. Początkowo Fauxlivia, podszywając się pod
Olivię, kreowana jest na bezlitosną podwójną agentkę, jednak w trakcie trzeciego
sezonu twórcy nadają jej wielowymiarowy charakter, pokazując, że – mimo oczywistych różnic – wartości moralne obu Olivii są te same. Zostaje to uwidocznione,
8
9
10
11

Por. Z. Lekiewicz, Filozofia science-fiction, Warszawa 1985, s. 195.
Por. A. H. Sturgis, In Search of Fringe's Literary Ancestors [w:] Fringe Science. Parallel Universes, White
Tulips, and Mad Scientists, red. K. R. Grazer, Dallas 2011, s. 21.
Por. S. Clarke Stuart, Into The Looking Glass. Exploring the Worlds of Fringe, Toronto 2011, s. 22.
Por. Ibidem, s. 6.
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gdy Fauxlivia postanawia ostrzec podstawowy świat przed destrukcyjnymi planami
Walternate’a – obie agentki są bowiem przekonane, że zniszczenie nie jest słusznym
rozwiązaniem konfliktu.
W książce Filozofia science-fiction Zdzisław Lekiewicz wyróżnia cztery typy utworów tego gatunku: przedstawienia świata jako już zdeterminowanego, z którego rzeczywistością musimy się pogodzić; dystopijne przestrogi przed nadmierną ekspansją;
utopijne wizje przyszłości świata najlepszego z możliwych, a wreszcie teksty, które
zajmują się „probabilistycznym przepatrywaniem możliwych wariantów przyszłej
rzeczywistości”12. Dzięki swojemu unikatowemu charakterowi i nagromadzeniu różnych rzeczywistości i linii czasu, Fringe pozwala na wielokrotne badanie i ocenę różnorodnych wizji przyszłości, często stawiając (także dla dramatycznego efektu) świat
przedstawiony na krawędzi zagłady. Jednakże – w przeciwieństwie do tradycyjnego
pojmowania wizji i motywów apokaliptycznych w kulturze popularnej jako wywołujących niepokój i lęk przed przyszłością – w omawianym w serialu koniec świata
przedstawiany jest w zgodzie z gnostycznym odczytaniem. Według gnostyków apokalipsa, rozumiana jako objawienie, jest koniecznym i pozytywnym etapem na drodze
do odkupienia13. Koniec świata jest zawsze rozumiany jako początek lub też narodziny
nowej, lepszej rzeczywistości14. Przyszłość świata we Fringe niemal w każdym sezonie
jest zagrożona, co prowadzi jednak – wbrew kanonowi – do postępu i rozwoju, bądź
daje bohaterom szansę na naprawienie własnych błędów z przeszłości.
Jedną z takich apokaliptycznych wizji przyszłości jest finałowy odcinek trzeciego sezonu, The Day We Died, którego akcja rozgrywa się w 2026 roku. We wcześniejszym odcinku Peter decyduje się wejść do maszyny w celu zniszczenia świata,
z którego pierwotnie pochodzi – w jego odczuciu jest to jedyny sposób, by zapobiec
destrukcji podstawowego świata. Rok 2026 pokazuje przyszłość jako konsekwencję
tej decyzji. Okazuje się, że zniszczenie jednego ze światów prowadzi do nieuchronnej anihilacji także drugiego z nich; stanowią one bowiem wzajemnie równoważącą
się całość. Podstawowy świat jest trawiony tymi samymi bolączkami, z którymi borykał się alternatywny: pojawiają się w nim wiry czasoprzestrzenne pochłaniające
całe dzielnice miast i czarne dziury. Nieuchronność końca świata prowadzi też do
powstawania terrorystycznych grup dążących do przyspieszenia tego zjawiska, co dodatkowo potęguje chaos.
Dzięki przeniesieniu wydarzeń do 2026 roku poznajemy także pochodzenie tajemniczej maszyny, która została rzekomo stworzona przez mitycznych Pierwszych
Ludzi, a którą Walternate odnalazł ukrytą głęboko pod ziemią. Okazuje się, że
maszynę stworzył sam Walter i, za pomocą tunelu czasoprzestrzennego, wysłał ją
w przeszłość, by czekała na odnalezienie tysiące lat później. Celem maszyny bowiem
– mimo że posiada ona moc niszczenia światów – jest przedstawienie Peterowi konsekwencji unicestwienia jednego ze światów, tak by ten odnalazł rozwiązanie, które nie
doprowadzi do końca ludzkości. Peter wraca do teraźniejszości i przedstawia zebra12
13
14

Z. Lekiewicz, op. cit., ss. 209‒210.
Por. J. Prokopiuk, Labirynty herezji, s. 24.
Por. ibidem, s. 265.
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nym przed maszyną przedstawicielom obu stron trzecią drogę: maszyna posłuży jako
most łączący obie rzeczywistości, dzięki czemu światy zaczną się wzajemnie leczyć.
Doprowadzając do zawarcia rozejmu między oboma światami, Peter spełnia swoją rolę we wszechświecie i zostaje z niego wymazany – w czwartym sezonie dochodzi
do resetu czasu, w efekcie którego żadna z wersji Petera nie przeżywa dzieciństwa,
a pozostali bohaterowie tracą wszelkie wspomnienia z nim związane. Tym samym
spełnia się gnostyczna wizja bohatera dobrowolnie dającego się pożreć „potworowi”
tylko po to, by go zniszczyć od środka15. We Fringe rolę potwora spełnia właśnie maszyna, którą pokonuje Peter, likwidując jej destrukcyjne możliwości.
Jednym z ciekawszych wątków powracających we Fringe jest obecność Obserwatorów: ich pochodzenie, przyszłość i powód istnienia w podstawowej rzeczywistości.
Można ich zobaczyć już w pierwszym odcinku, ale zwykle znajdują się w tle toczącej
się na pierwszym planie akcji16. Zadaniem Obserwatorów jest bycie obecnymi przy
historycznie ważnych zdarzeniach i zbieranie informacji o otaczającej rzeczywistości17.
Każdy z nich wygląda niemal tak samo: pozbawiony owłosienia, blady mężczyzna,
zawsze ubrany w klasyczny czarny garnitur, białą koszulę i krawat. Ich nieodłącznymi
rekwizytami są kapelusz i neseser. Obserwatorom nie wolno interweniować w wydarzenia, których są świadkami, i zmieniać kursu historii. Widzowie serialu spekulowali
o kosmicznym pochodzeniu Obserwatorów, podczas gdy naukowcy dopatrywali się
w nich metafory właśnie widzów – ze względu na brak ingerencji z ich strony połączony z biernym obserwowaniem wydarzeń18. Obowiązującą Obserwatorów zasadę
nieingerowania wielokrotnie łamie jeden z nich, zwany September. To jego obecność w laboratorium rozprasza Walternate’a i sprawia, że ten nie dostrzega przełomu
w badaniach nad lekiem dla umierającego syna, a w konsekwencji doprowadza do
porwania Petera przez Waltera. Niezwłocznie po porwaniu ojciec i syn niemal giną,
a z lodowatego jeziora, do którego wjechał prowadzony przez Waltera samochód,
wyciąga ich właśnie September.
On też, choć dopiero w setnym i zarazem ostatnim odcinku, wyjawia bohaterom (a także widzom) tajemnicę pochodzenia Obserwatorów, władnych podróżować
w czasie i przestrzeni. W roku 2167 kopenhascy naukowcy podczas badań nad doskonaleniem ludzkiego mózgu postanawiają zmodyfikować część jego funkcji, przeprogramowując fragment odpowiedzialny za powstawanie zazdrości, tak by poszerzała
15
16

17

18

Por. J. Prokopiuk, Ścieżki wtajemniczenia…, s. 40.
Wypatrywanie Obserwatorów w każdym z wyemitowanych odcinków to kolejna, po znajdywaniu
różnic między światami, gra, jaką twórcy przygotowali dla widzów serialu. Takich dodatkowych
atrakcji było we Fringe więcej: każda przerwa reklamowa poprzedzana była emisją glifu z zakodowaną
literą alfabetu, a połączenie tych liter w słowo stanowiło podpowiedź do treści następnego odcinka.
Podpowiedzi pojawiały się także już w ramach samej akcji (np. jako napis na ścianie mijanego przez
bohaterów budynku). Tego typu zabawy z odbiorcą treści kulturowych wywodzą się ze środowiska
gier komputerowych i są znane jako easter eggs.
Tym samym przypominają grupę postaci z uniwersum Marvela, The Watchers, którzy także pozbawieni byli włosów na głowie i obserwowali kluczowe dla poszczególnych ras wydarzenia. Co więcej,
w odcinku zatytułowanym Brown Betty (S02E20), bohaterowie tak właśnie nazywają Obserwatorów.
Por. S. Clarke Stuart, op. cit., s. 171.
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obszar zdolności kognitywnych. Dalsze modyfikacje powiększają intelekt i zdolności
ludzi, kosztem kolejnych emocji, aż w końcu nic z nich nie zostaje. Zmianie ulegają
też cechy biologiczne tych postludzi – dochodzi między innymi do unifikacji wyglądu i porzucenia funkcji rozrodczych. Ludzie przyszłości, Obserwatorzy, rozmnażają
się przez klonowanie. Również September staje się w ten sposób swoiście rozumianym ojcem, lecz jego potomek zostaje uznany za wadliwego i przeznaczony do zniszczenia. Jego wadą jest posiadanie, poza wyjątkową inteligencją, zdolności empatycznych, uznanych przez Obserwatorów za zbędne. Historia Obserwatorów nawiązuje
do obecnego w science fiction motywu zmiany świata poprzez zmianę samego siebie19.
Ci postludzie modyfikują planetę, by dopasować ją do swoich odmiennych potrzeb
biologicznych. Wprowadzając motyw Obserwatorów – których istnienie stanowić
ma efekt wieloletnich eksperymentów, doprowadzających do rozwinięcia się nowych
umiejętności kosztem posiadania uczuć (aspektu dla wielu stanowiącego o naszym
człowieczeństwie) – twórcy serialu przedstawili wizję przyszłości wywołanej nadmiernym wykorzystaniem nauki.
W rezultacie w roku 2609 świat po raz kolejny staje na granicy katastrofy, co
sprawia, że Obserwatorzy decydują się na najechanie przeszłości w celu jej zasiedlenia. Jest to ciekawa modyfikacja i połączenie dwóch typów opowieści ku przestrodze
obecnych w tekstach gatunku: o autodestrukcji i inwazji z zewnątrz20. Piąty sezon
Fringe opowiada o inwazji Obserwatorów w roku 2015 i ich dwudziestoletnim dostosowywaniu rzeczywistości do własnych potrzeb (między innymi poprzez rekrutowanie armii lojalistów i obniżanie poziomu tlenu w atmosferze). W 2036 roku,
po spędzeniu dwóch dekad w syntetycznym bursztynie, główni bohaterowie serialu
wkraczają do walki z najeźdźcami. Ich plan to podróż w czasie do roku 2167 i powstrzymanie naukowców przed zainicjowaniem łańcucha zdarzeń prowadzącego do
ich obecnej sytuacji. Do przyszłości mają trafić dwie osoby: syn Septembera i, jako że
chłopiec nie mówi, ktoś do opieki nad nim. W tę bezpowrotną przyszłość21 zamierzał
udać się właśnie on, jednak w jednej z ostatnich scen ginie postrzelony przez lojalistę. Walter chętnie zajmuje jego miejsce. Jest to dla niego okazja naprawienia błędów z przeszłości i odkupienia win. Mężczyzna poświęca się, by uratować przyszłość
i umożliwić swojemu synowi szczęśliwe życie rodzinne22.
Fringe opowiada o tym, jak nawet niewielkie zmiany prowadzą do ogromnych
konsekwencji23. By to zobrazować, w serialu wielokrotnie wykorzystuje się motyw
światów alternatywnych, chwyt resetu czasu i formułę „co by było, gdyby…”. Dzięki
temu we Fringe jest więcej niż w typowym, ograniczającym się do jednej rzeczywi19
20
21
22
23

Por. Z. Lekiewicz, op. cit., s. 116.
Por. S. Clarke Stuart, op. cit., s. 49.
By uniknąć powstania paradoksu, podróżnicy nie mogą wrócić do przeszłości, która w wyniku ich
działań przestaje istnieć.
Z powodu zamknięcia w bursztynie, Peter i Olivia nie mogli uczestniczyć w dorastaniu ich córki,
która ginie z rąk Obserwatora podczas jednej z akcji ruchu oporu przeciw inwazji.
K. R. Grazer, Introduction [w:] Fringe Science. Parallel Universes, White Tulips, and Mad Scientists,
red. K. R. Grazer, Dallas 2011, s. xii.
• 181 •

• Agnieszka Smoręda / Złożoność i funkcja światów alternatywnych w serialu... •

stości serialu, okazji do kreowania apokaliptycznych wizji. W przeciwieństwie jednak
do standardowego przedstawiciela gatunku, w którym tragicznego końca nie da się
uniknąć, Fringe niesie pozytywny przekaz, mówiący o tym, iż każdy koniec świata
jest początkiem nowego24. Serial spełnia w ten sposób – innowacyjną na tle innych
tego typu produkcji – afirmatywną funkcję zarysowaną na początku artykułu, podkreślając tym samym swoje związki z filozofią gnozy. Droga ku nowej rzeczywistości
prowadzi przez to, co zaprowadziło ten świat na skraj zagłady – naukę i wiedzę; daje
to głównym bohaterom szansę na naprawę własnych błędów, wywodzących się właśnie z nadużycia tychże.
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Summary
Complexity and function of alternative worlds in science fiction television series Fringe
Television series Fringe revolves around the idea and possibility of the existence of
multiple alternative realities. Thanks to its innovative approach to the motif of parallel universes, the J. J. Abrams’ series enables a thorough and novel way of researching one of the most popular narrative tools of the genre: the creation of alternative
24

J. Clifton, Massive Dynamic. Progress and the Science of Destruction [w:] Fringe Science…, s. 249.
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worlds. The purpose of the article is to analyze the method of such worlds’ creation,
and functions they serve throughout five seasons of Fringe. To achieve that I will
systematize various world-conceiving means, from traditional parallel universe, to
alternate visions of the future, to alternative timelines. Next, I will discuss functions
served by the introduction of multiple realities to the series that are in accordance
with the philosophy of gnosis, in which the Apocalypse – depicted in alternative
worlds – is considered to be a positive phenomenon.

Arkadiusz Krawczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jak patrzeć, aby zobaczyć?
Lekcje Zdzisława Beksińskiego

Nie oszukuj się!
Nikt nic nie widzi!1

Ta krótka myśl odnaleziona została na jednej z kilku kartek w pracowni Zdzisława
Beksińskiego. Te zdawkowe, eliptyczne zdania, niby banalne i oczywiste, pozostają
w malarskim dominium artysty intrygującą zagadką. Próbując nadać im właściwy
sens, należy podjąć próbę zrozumienia, w jaki sposób należy oglądać malarstwo sanockiego artysty? Poprawnej weryfikacji nie umożliwi nam semantyczna analiza tych
słów, stwierdzenie ich genetycznego pierwowzoru. Warto przyjrzeć się samym dziełom. Zaproponowanie tego rodzaju procedury badawczej wynika z faktu, że o artyście pisze się całkiem sporo, jednak stosunkowo mało możemy przeczytać o interpretacjach, które byłyby poświęcone konkretnym obrazom.
Niniejszy tekst składa się z uzupełniających się części, które mają doprowadzić
do możliwie trafnej i zgodnej z zamierzeniem Beksińskiego interpretacji jego prac.
Interesujące nas obszary podzielić można na kilka części. Jeden z problemów dotyczy
odpowiedzi na pytanie o to, z czym związane są nieporozumienia w sposobie oglądu prac artysty. Wiąże się to z kolejnymi zagadnieniami, które ogniskują się wokół
próby odpowiedzi na pytania o właściwe odczytanie twórczości malarza. Co miało
na nią wpływ? Tak rozważane problemy pozwolą w konsekwencji na interpretację
trzech dzieł artysty. Te poszczególne etapy odzwierciedlają porządek artykułu, ale
także w konsekwencji pozwolą powrócić nam do tajemnicy dwóch zdań w końcowej
partii tekstu. Oczywiście nie jestem w stanie omówić tutaj całej działalności artystycznej malarza, dlatego ograniczę się do pejzaży metafizycznych z okresu zwanego
fantastycznym, który przypada na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku.
1

Cyt. za: W. Banach, Zdzisław Beksiński w Muzeum Historycznym w Sanoku, Sanok 2005, s. 6.
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Jednym z istotnych problemów jest próba wskazania, jak właściwie interpretować twórczości mistrza. Jak postrzegał on własny akt twórczy? Jakie pułapki wiążą
się z oglądem jego dzieł? Artysta sam wskazywał, że myślenie traktował jako rodzaj
wariacji muzycznej2. Próbując dookreślić tę myśl, potraktować ją można jako instynktowną siłę, która jak muzyka wywołuje określone emocje w naszym umyśle. Nie
widzimy jej bowiem lub dostrzegamy ją jedynie pozornie w postaci nut, a głównie
jednak odczuwamy. Taki sposób postrzegania aktu kreacji czy też konceptualizacji sił
wyobraźni prowadzi nas na grunt teorii dzieła malarskiego. W nim to dochodzi do
rozszczepienia signifié i signifiant. Znaczone wygrywa ze znaczącym. Zatem w obrazach Beksińskiego nie odnajdziemy symboliki, semantycznie są one puste. Artysta
sam mawiał „Nie cierpię określenia »powiedzieć coś przez coś«”3. Błędy związane
z nadawaniem jego dziełom konkretnych znaczeń wynikają z przyjęcia romantyczno-symbolistycznego sposobu literackiej lektury, gdzie sens, czy to jawny, czy przenośny, konstruował wykładnię dzieła.
Taka optyka spoglądania na obrazy artysty wywoływać może między innymi pytanie o zakwalifikowanie tego rodzaju malarstwa do konkretnego kierunku. W obiegowej opinii wielokrotnie pojawia się hasło „surrealizm”. Z tym XX-wiecznym nurtem łączy malarza zainteresowanie podświadomością i czasem czerpanie z tematyki
snów4. Reprezentantów tego kierunku traktować można jako prekursorów torujących drogę podobnej tematyce i specyfice przedstawienia obrazowego jak te pojawiające się u sanockiego artysty. Zgadzam się z Wiesławem Banachem, że ta próba
zawłaszczenia twórczości Beksińskiego nie wydaje się trafna. Wynika to z faktu, że
„spiskowcy wyobraźni” nie mieli wielkich kontynuatorów w naszym kraju, ich malarstwo było znaczące w sensie semantyki, a po trzecie polski malarz bardzo świadomie dokonywał wyborów artystycznych, poszukując własnej i niezależnej drogi
artystycznej. W propozycjach dookreślenia dzieł Beksińskiego pojawiają się jeszcze
takie terminy, jak „malarstwo metaforyczne”, „aluzyjny abstrakcjonizm”, „realizm
fantastyczny”, „ekspresjonizm” czy „styl Beksińskiego”. Jak wynika z powyższego
przeglądu, sytuacja ta nie jest prosta. Pomijam w tym miejscu fakt, że wymienione
określenia nie są zbyt precyzyjne, ponadto pojawiają się trudności w przypadku wymienienia konkretnych cech tego rodzaju malarstwa czy ścisłej ich definicji. Rację ma
Banach, który pisze, że każdy z tych stylów w jakimś sensie można dostrzec na obrazach Beksińskiego, jednak żaden z nich nie jest dominujący5. Autonomiczne dążenia
do wypracowania własnego języka artystycznego widoczne są po roku 1950, kiedy
to artysta przestaje korzystać z pokubistycznego języka Pabla Picasso czy Paula Klee.
Interesujące jest to, że nie wybiera żadnej z modnych w tym czasie koncepcji malowania, takich jak taszyzm czy action painting. Po 1956 roku jego twórczość balansuje
na granicy pomiędzy tym, co bardzo ogólnie nazwać można abstrakcją, a własnymi
eksperymentami twórczymi. Zaskakującym jest fakt, iż w znaczącym dla nas okresie
2
3
4
5

Por. ibidem, s. 155.
M. Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny, Kraków 2014, s. 241.
Por. W. Banach, Zdzisław Beksiński 1929‒2005, Olszanica 2011, s. 131.
Por. idem, Beksiński. Malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, Kraków 2014, s. 10.
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fantastycznym, począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku, malarz wskazywał na
inspiracje Franzem Kafką, Arturem Grottgerem, Arnoldem Böcklinem6. Zauważalne
są one w posługiwaniu się zarówno kolorem, bryłą, motywem ikonograficznym, jak
i eksperymentem artystycznym. W kontekście tych zagadnień pojawia się zasadnicze
pytanie: jak interpretować tego rodzaju malarstwo?
Z polemik badaczy wyłania się szereg różnych propozycji, które dotyczą wielu
aspektów twórczości Beksińskiego, począwszy od kategorii związanych z percepcją,
takich jak nastrojowość i atmosfera, poprzez psychologię twórczości i neuroestetykę, a w jej obrębie archetypy, wizjonerstwo, fantazmaty, szaleństwo, dekadentyzm,
egzystencjalizm, marzenie senne, a nawet mistykę, kończąc zaś na wyznacznikach
związanych z materialnością dzieła sztuki, gdzie interesująca wydaje się materia formalno-kompozycyjna czy figuratywność. Innymi sugerowanymi sposobami swoistej
lektury malarstwa artysty może być muzyczność jego dzieł, malarz bowiem często
podczas swojej pracy słuchał muzyki (pop, muzyka klasyczna, rock), ale także sam
opisywał swoje obrazy przez pryzmat kategorii związanych z muzyką. Ciekawą kwestią jest też pesymizm poznawczy, rozumiany jako zapaść świata, w którym przyszło
żyć artyście. Artysta został uwięziony w panoptykonie własnej wyobraźni, szukając
ucieczki od ziemskiej egzystencji, żyjąc w świecie dla niego ontologicznie niepoznawalnym. Przez te różne wektory interpretacji da się tłumaczyć – w większej bądź
mniejszej mierze – malarstwo artysty. Jak widać, nie ma w nich mowy o znaczeniu;
nacisk kładziony jest na szereg innych kategorii.
Na ukształtowanie się takiego, a nie innego języka artystycznego miał wpływ splot
wydarzeń z życia Beksińskiego. Sprawa ta jest już dobrze opisana, a sporo różnych informacji zawartych jest w książce Magdaleny Grzebałkowskiej, w której autorka opisała
życie artysty i jego syna. Spostrzeżenia biografistki pozwalają określić żywot malarza
mianem wykolejonej egzystencji. Beksiński bowiem już w młodości miał kompleksy,
co później odcisnęło się na jego snach, których się bał. Był przeciętnym uczniem, wycofanym z otaczającego go świata, kolekcjonującym po wojnie niewypały. Sama wojna
nie doświadczyła go bardzo, co często próbuje się podkreślać w kontekście wpływu tych
traumatycznych doświadczeń na jego prace. Do osobliwości zaliczyć można uznanie
za totalitaryzmy faszyzmu, komunizmu i katolicyzmu. Beksiński, obok Biblii w tłumaczeniu Wujka, czytywał także Kamasutrę. Artystyczna droga malarza prowadzi od
awangardy do coraz śmielszych własnych pomysłów. Ewolucja ta dobrze dostrzegalna
jest przez pryzmat medium, w jakim tworzył artysta: począwszy od rysunków, fotografii, rzeźby, obrazów, aż do wirtualnych form artystycznych. Obrazy zaczęły pojawiać
się w jego dorobku około 1964 roku, a otwiera je interesujący nas okres fantastyczny.
Te wstępne rozpoznania prowokują do tego, by przyjrzeć się trzem wybranym
obrazom za pomocą wyżej wskazanych narzędzi interpretacyjnych i zapytać, jakiego rodzaju konceptualizacji ulegała wyobraźnia malarza. Jakie były fazy tych zmian
i ich potencjalne źródła? W czym przejawia się specyfika tego malarstwa? Co badacze
i sam malarz o niej sądzili? Jaką rolę w procesie percepcji pełni oko i wyobraźnia?
6

Por. S. Zygmunt, Zdzisław Beksiński: malował swoje sny [on-line :] http://www.cialo-umysl-dusza.
pl/strefa-dobrych-mysli/138-zdzislaw-beksinski-malowal-swoje-sny [05.01.2015].
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Z uwagi na to, że artysta w powszechnej opinii znany jest najbardziej z prac powstałych w okresie fantastycznym, które nie doczekały się dotychczas znaczących prób
interpretacji, spróbuję naszkicować bardzo ogólnie kilka możliwych wątków, jakie
można podjąć, spoglądając na poszczególne obrazy.
W tym kontekście interesujące jest dzieło z roku 1978, które nie posiada tytułu, co
zresztą jest jedną z cech obrazów Beksińskiego7. Nie tytułując swoich prac, autor pozostawia ich znaczenie niejako w zawieszeniu, nie narzuca ani nawet nie sugeruje sposobu
interpretacji. Zostawia widza sam na sam z obrazem, desemantyzuje treść. Z dużą dozą
prawdopodobieństwa orzec można, że jest to jeden ze światów alternatywnych, jakie
stworzył malarz. Na tę odrealnioną krainę składa się kilka różnych przestrzeni, koegzystujących z sobą poprzez bryłę budynku. Jest ona skupiskiem ogniskowym, w którym
zamknięte są różne wyobrażenia. Dzieje się tak dzięki precyzyjnemu modelunkowi i rysunkowi, który zapewnia maksymalną iluzję bryłowatości i przestrzenności. Genezy
tego rodzaju opracowania dopatrywać się można w studiach architektonicznych i zawodzie fotografa, jak chce Jerzy Zanoziński8. W obrazie tym przestrzeń zapełniona jest
w zgodzie z zasadą horror vacui, a efekt ten zbudowany został za pomocą różnych pór
i światów – dnia i nocy, sfer przypominających ziemską i galaktyczną.
Człowiek oglądający te światy postawiony zostaje przed koniecznością dokonania
wyboru. Filozofia egzystencjalna obrazu zmusza widza do obracania się wokół poczucia niedoskonałości, które wiąże się z niepewnością, lękiem przed przyszłością, samotnością dotyczącą wyboru, pewnym niepokojem wewnętrznym, poczuciem otaczającej
nicości, wyrażonej w bezkresie krajobrazu. W ten sposób samo istnienie człowieka
przepełnione jest grozą i troską. Paradoks polega na tym, że te światy alternatywne
przez swoją dominację zasłaniają to, co jest najważniejsze, a mianowicie: człowieka
i jego istnienie. Nie znalazł on miejsca w ziemskim świecie i wydaje się, że także ten
wyobrażony skazuje go na wygnanie. Pamiętajmy, że mówimy o oglądającym, który
konfrontuje się z obrazem, a nie o semantycznym znaczeniu tego drugiego.
Efekt oddziaływania na emocje wzmożony został także dzięki kolorystyce. Wchodzący w odcień karminowy kolor grzybów i wici oplatających zabudowę na pierwszym planie kontrastuje z lekkością i głębią lazuru nieba, które zastępuje sklepienie
budynku, przechodząc w swojej niższej partii w brązy mieszające się z zielenią, mające na celu wierne oddanie kolorystyki przyrody. Efekt nagłej zmiany barw dopełnia
otwór okienny i drzwi, które nasycone są czernią sporadycznie rozświetloną bielą
z domieszką błękitu, przedstawiającą nocne niebo. Całość ukazana została na tle koloru ochry, która współtworzy element zagadkowej galaktyki, oddzielony za pomocą
lazurowej poświaty od zielonkawo-brązowej ziemi. Taki rodzaj stosowania kolorów
opiera się na mocnych kontrastach, uzyskuje się w ten sposób efekt migotliwości,
współtworzący aurę zagubienia, osamotnienia, zwielokrotnionego wyboru, przed
którym staje oglądający. Malarz z dużą precyzją zadbał o wywołanie emocji, tożsamych z jego własnymi. Odczucia te współtworzy także światło, którego źródła nie
7
8

Reprodukcja dostępna w książce: T. Nyczek, Zdzisław Beksiński, Warszawa 1989, s. 76. Wszystkie
inne obrazy również znajdują się w tej publikacji i oznaczone są stosownymi odsyłaczami.
Por. J. Zanoziński, Współczesne malarstwo polski, Warszawa 1974, s. 18.
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można wskazać. Budowane i wyzyskiwane jest ono przez kolor, co tym bardziej potęguje niepewność, a zarazem nieufność wobec świata, jaki się przed nami roztacza.
Całkowicie inaczej ze względu na obraną tematykę prezentuje się obraz, który
również nie posiada tytułu, a pochodzi z roku 19819. Praca przedstawia w centralnej
swojej części zantropomorfizowaną postać podobną do nietoperza, który przyssał się
do lica muru. Z kolei w lewym dolnym rogu dostrzec możemy głowę i twarz – jej
oczy są zarośnięte, jakby były wydłubane. Na podstawie tego krótkiego opisu można
stwierdzić, że malarz tworzy swoje własne bestiariusze, gabinety osobliwości, prześladowców umysłu. Czerpie z tradycji tego rodzaju przedstawień, obecnych na przykład
w pracach Jana Lebensteina czy w Tauromachii Picassa.
Figura ludzka w całej sztuce Beksińskiego jest właściwie fantomem. Człowiek jawi się
jak dziwaczny manekin, kukła, która swoim gestem i postawą wyraża najczęściej cierpienie lub samotność, jest jednak tak oderwana od realnego ciała, że nie może odzwierciedlać jego udręk fizycznych10.

Malarzowi chodzi o konotacje na poziomie uczuć, które wiążą się z wynaturzeniem,
transformacją, odrealnieniem, stworzeniem na opak. Tak zbudowany świat przepełnia grozą, stawia pytanie o to, kim jesteśmy w środku, o ludzki obraz, o tożsamość,
o cierpienie. Tego rodzaju malarstwo pozwala nam na redefinicję nas samych, własnego postrzegania, wymusza na nas refleksje.
W tym wypadku trudno dociec, jakie jest źródło tego obrazu. Być może to fragment wizji bądź snu, przedstawiony najpierw za pomocą szkicu, do którego później
dodano malarski kostium. W sposobie tworzenia bliski jest Beksiński XIX-wiecznym
artystom i całej wcześniejszej tradycji artystycznej malowania w podobny sposób.
Warto wspomnieć tutaj o wielkiej tradycji malarstwa akademickiego, której ostatnio
przyznaje się w końcu zasłużone miejsce w dziejach sztuki. Sposób malowania Beksińskiego i akademików jest bardzo podobny. Farba kładziona jest delikatnie, wręcz
niewidocznie, pociągnięcia pędzla są prawie niezauważalne, w rodzaju akademickiej
maniery fine. To stawia malarza w roli rzemieślnika, a zarazem wskazuje na jeden
z najsłabszych elementów jego warsztatu.
Pozostawiając na uboczu zagadnienia indywidualnej maniery artystycznej, proponuję, abyśmy przenieśli swoją uwagę na samo przedstawienie, bowiem „treść obrazu
mieści się nie w użytych rekwizytach, lecz w tym, co niewypowiedziane”11. Przesłanka
ta sprowokowała mnie do zaproponowania hipotezy, że praca ta to autoportret mistrza. O swoim tworzeniu pisał:
Aby malować, muszę wejść w rodzaj transu. To się prawie nigdy nie udaje od pierwszego obrazu, zaczyna się zwykle gdzieś od jakiegoś momentu, gdy na jakimś obrazie
namaluje się dobrze jakiś fragment12.
9
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T. Nyczek, op. cit., s. 89.
W. Banach, Zdzisław Beksiński..., Olszanica 2011, ss. 77‒79.
M. Grzebałkowska, op. cit., s. 242.
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Fragment ten można by powiązać z postacią-fantomem w centralnej partii przedstawienia, ale i z wizerunkiem głowy. Ten narastający i efemeryczny proces erupcji
twórczej dodatkowo podkreśla charakter autoportretowy dzieła. Nie chodzi tu jednak o wizualną znaczeniowość, związaną z kategorią mimesis, ale o pewne utożsamienie, rodzaj zamknięcia siebie w obrazie, uwięzienie targających myśli, poskromienie
materii. Sam artysta zanotował:
są to autoportrety w najszerszym tego słowa znaczeniu – malując je, widzę przed sobą
i patrzę sam na siebie i »siebie na sam« […]. Inaczej: patrzę »ja malujący« na »siebie
malowanego jako pasmo górskie« […] tak jak w lustrze13.

Odnosząc tę myśl zarówno do omawianej pracy, jak i wszystkich innych, odnieść można wrażenie, że w każdej z nich jest element Beksińskiego. Jego dzieła to rodzaj mozaiki
strachu, bólu, imaginacji, potęgi wyobraźni, przekleństwa świata. To rodzaj sztuki przechowującej fragmenty wyrzucone z umysłu. Te odłamki szalejące w głowie i targające
uczuciami zostają zamknięte w konkretnych wizerunkach. To podkreśla, jak wielka
jest twórczość Beksińskiego, jak różnorodnymi uczuciami jest przesiąknięta. Świat wyobraźni zaczyna przechodzić do świata realnego, a sztuka staje się medium umożliwiającym to przejście. Tamten świat staje się obecny w tym świecie14. To rodzaj fantazmatu,
który zaczyna stawać się autentyczny w tych wizjach i to może budzić przerażenie.
Ostatni z obrazów omawianych w tej części jest odmienny na tle reszty twórczości
artysty. Wynika to z faktu, że Beksiński nie przywykł, ze względu na swój charakter, do zdradzania źródeł inspiracji, odkrywania samego siebie i własnego wnętrza.
Mowa o obrazie z roku 1984, który nie został zatytułowany15, uznany przez Piotra
Dmochowskiego, marszanda artysty, za najcenniejszą z prac Beksińskiego16. Dmochowski planował nagrywać wywiady z mistrzem, aby później je opublikować. Pytał
więc o wszystko, co przyszło mu do głowy, począwszy od inspiracji, samego tematu,
zmieniających się koncepcji malarskich a kończąc na świetle i rekwizytach17. Bardzo
interesujące okazały się okoliczności, w jakich powstał pomysł na ten obraz. Koncepcja powstania dzieła narodziła się podczas słuchania audycji w radiu Wolna Europa
w okresie stanu wojennego, w roku 1982. Słuchowisko dotyczyło zbrodni katyńskiej
i stało się dla artysty impulsem do pożyczenia od znajomego książki Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów. Jest to jeden z nielicznych obrazów, który odkrywa przed
nami sekret swojego powstania. W tym konkretnym wypadku zadziałał na wyobraźnię artysty kontekst historyczny, który był podwójny, bo związany ze skrytobójczym
mordem, ale i z reżimem komunistycznym. Nie bez znaczenia wydaje się też lektura
książki, która wywoływała i współtworzyła konkretne obrazy w umyśle artysty, przeniesione później na obraz. Taki kontekst podsuwałby literacką lekturę dzieła. Jednak
13
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w tym miejscu kontekst znaczeniowy urywa się na rzecz samego przedstawienia
i jego modyfikacji.
Powstały dwie wersje tego obrazu, a wybrana przeze mnie jest tą drugą. Przedstawia ona skupisko kościotrupów, które są ze sobą wzajemnie złączone, przez co
zacierają się ich cechy jednostkowe, fizjonomiczne – zamiast tego widz patrzy na
skupisko, pewną siłę. Wyłaniają się one z głębi kotliny, stojąc nad przepaścią. Artysta
sam zresztą coraz bardziej odrywał się od źródła. Pisał bowiem tak:
problemy zaczęły pojawiać się w trakcie zmęczenia tematem – jak zwykle zacząłem czuć
się ograniczony tym, co sobie założyłem, i wydawało mi się, że porzucając założenie,
zrobię lepszy obraz. Jest to zresztą moja normalna reguła postępowania, której nieco się
wstydzę, stąd nigdy nie przyjąłbym zamówienia nawet od siebie samego, bo obraz rozrasta się, zaczyna dyktować prawa dotyczącego tego, czym ma być, i trzymanie się na siłę
koncepcji pierwotnej mija się z celem. W trakcie pracy czuję się raczej sługą obrazu, który
rozrasta się zgodnie ze swymi prawami, niż sługą koncepcji, która stała u jego poczęcia18.

Oczywiście w tym fragmencie mamy do czynienia z elementem pewniej autokreacji,
Beksiński zresztą często miewał myśli jeśli nie sprzeczne z sobą, to takie, które wskazywać mogły na ewolucyjny charakter jego twórczości. Jednak, co dla nas istotne,
początkowa koncepcja wywołuje zmęczenie tematem. Powoduje to w konsekwencji
powoływanie czegoś nowego. Obraz staje się w tym sensie autonomiczny, że uwalnia
się z pewnych okowów, wpływa na artystę, którego wyobraźnia zmuszona jest do
tworzenia nowych rzeczy, oderwania od pierwotnego impulsu. W tym względzie malarz oddaje olbrzymi hołd sztuce, której staje się powiernikiem. Proces postępującego
usamodzielnienia obrazu widoczny jest w zmianach kompozycyjnych. Pierwotnie, co
wiemy z przekazu, w centralnej partii dzieła na górze namalowany był napis Zeppelin
i sterowiec, później zostały one zamalowane. Podobny los spotkał dwa hełmy, do
których domalowane zostały szpice, jakie nosili żołnierze niemieckiej armii podczas
pierwszej wojny światowej19. Te dwa elementy wskazują na to, że historia nie jest tutaj
najistotniejsza, wektor zostaje przesunięty w stronę pewniej aury, wizyjności, tajemnicy, w których tkwi siła oddziaływania. Obraz dobrze ilustruje też zerwanie z tym,
co przedstawione. Ukazuje również, jak skomplikowanym procesem było powstanie
dzieła sztuki. Proces ten składał się z różnych faz, począwszy od zamysłu, przez jego
konceptualizację, pracę nad tematem i formą, aż do samego oddziaływania.
Emocje wywołane w odbiorcach związane są z tym, jak oddziałuje na nas obraz.
Widok żołnierzy – a raczej ich szkieletów – buduje określone napięcie. Beksiński
niejako upraszcza formę. Nie są to żywi członkowie armii, ale trupy, obdarte dodatkowo z ciała; to szkielety, stworzone przez linie, które się przecinają, a pozakrywane
są gdzieniegdzie mundurem czy hełmem. Sprowadzą się głównie do figury, a
wariacje na [jej – przyp. A. K.] temat są obecne w całej twórczości artysty. Tyle tylko,
że w okresie fantastycznym przeważnie są elementami szerokiego planu przestrzennej
18
19
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kompozycji, rekwizytami odgrywającymi dramat zainscenizowany przez światło. Ich
struktura najczęściej składa się z kości, „obłażącej” skóry lub draperii. Czasami skonstruowane są dosłownie ze śmierci. Odgrywają swoją niemą rolę bez cech indywidualizmu, bez odniesień portretowych20.

Nie są swoją fizyczną reprezentacją, ale mają odnosić się do uczuć, wzbudzać konkretne emocje. Efekt ten uzyskany zostaje poprzez delikatny światłocień w partii, gdzie
przedstawione są szkielety, a ponadto dzięki określonemu światłu, które bije jakby
z wnętrza obrazu ku widzowi. Zdumiewa balansująca na granicy monochromatyzmu
barwa czerwieni, która momentami nasycona przechodzi wręcz w bordowy kolor,
by po chwili zostać rozjaśnioną i wejść w żółty odcień; sporadycznie przyciemnia ją
tylko czerń umieszczona w kilkunastu punktach.
Na zakończenie warto powrócić do enigmatycznej zagadki ze wstępu. Zacytowane słowa „Nie oszukuj się! Nikt nic nie widzi!” skierowane są, jak się wydaje, nie
tylko do artysty, ale i do nas samych jako obserwatorów. Niosą one kilka istotnych
informacji. Potraktować je można bowiem jako motto twórczości Beksińskiego: znajdowały się w jego pracowni, przypominały mu niejako o tym, jak tworzyć, a zarazem
mogłyby się kluczem do odczytywania jego prac. Sytuują też pozycję widza w procesie percepcji. Zmuszają go do wyłączenia określonego przez kulturę paradygmatu odbioru obrazów, wiążącego się literackim czytaniem dzieła. Przekierowują nasz
wektor spostrzeżeń w inną stronę, co wykazała krytyczna analiza obiegowych opinii
o malarstwie mistrza i powyższe interpretacje. Zwracałem w nich uwagę na możliwość spotkania człowieka z własną egzystencją, na specyfikę autoportretów artysty
oraz zmiany w konceptualizacji dzieła sztuki. Mam świadomość, że zaproponowane
analizy obrazów nie wyczerpują możliwości interpretacyjnych, jakie się z nimi wiążą.
Miały one na celu pokazanie, jak można próbować odczytać tego rodzaju twórczość.
Propozycje te spaja kategoria wyobraźni, którą chciałbym powiązać z mottem. Nie
chodzi tu o widzenie czysto piktorialne, w obrębie każdego punktu, i tworzenie na
tej podstawie sensów, ale o spojrzenie duchowe, przeniknięcie i poznanie pewnej tajemnicy, odkrycie zagadki umysłu, przeniknięcie do granic wyobraźni Beksińskiego.
Artysta zaprasza w podróż, która miała na celu wyzbycie się lęków i zamknięcie ich
w obrazach. Aby właściwie je oglądać, trzeba choć trochę poznać malarza, zrozumieć
go. To poprzez wczucie się w określone sytuacje zbliżyć się można bardziej do tego
zagadkowego i tajemniczego świata. Sanocki malarz stworzył wiele światów alternatywnych, które rozrastały się w jego głowie, wchodziły w realny porządek, ciążyły we
wnętrzu malarza. Wspólnota wyobraźni, podobne spojrzenie na świat, doświadczenie percepcji jego dzieł pozwoliły, jak sądzę, na ich właściwe zrozumienie. W ten sposób tworzy się określony archipelag znaczeń, gdzie dryfujący widz dostrzega nowy,
nieznany świat – świat Zdzisława Beksińskiego.

20
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Summary
How to look in order to see? Zdzisław Beksiński’s lessons
The author verifies common opinions regarding Zdzisław Beksiński’s artwork. On
the basis of the painter’s biography, his letters, the research on his works done by
experts, and also the author’s own observations, the author suggests possible interpretations of Sanok artist’s paintings. Moreover, the author uses these pieces of information in the interpretations of three selected artworks from the fantastic period, to
prove that Beksiński’s works are not only about the semantic meaning of paintings,
but may also be analyzed in other categories.

Tomasz Chomiszczak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

„Właściwie to miało być jeszcze inaczej”.
Pisarskie światy Zdzisława Beksińskiego

Już tylko wyrywkowy przegląd dokonań Zdzisława Beksińskiego upoważnia do mówienia o jego artystycznych „światach alternatywnych”. Był on bowiem twórcą wszechstronnym: szerokiemu odbiorcy najbardziej znany jest z tak zwanego okresu fantastycznego w malarstwie, ale z równą pasją pracował też nad rzeźbą, rysunkami, grafiką,
obrazami-reliefami czy komputerowymi fotomontażami. Do dziś wysoko ceni się jego
prace pochodzące z młodzieńczego okresu zainteresowania fotografią artystyczną.
Przechodzenie od jednego zajęcia do drugiego, nawet w trakcie tego samego dnia,
było dla Beksińskiego naturalną, wielomodułową metodą twórczą. Jak pisał Wiesław
Banach w jednej z monografii o Beksińskim: „Jego działanie jako fotografika właściwie niewiele różniło się od tego, co robił w rysunku czy malarstwie. Beksiński był po
prostu artystą”1. Potwierdzał to sanocki twórca, komentując po latach swoje przejście
od rzeźbiarstwa do malarstwa:
Być może te obrazy są jakby próbą zastąpienia jednego przez drugie, tzn. rzeźby przez
malarstwo. Nie wykluczam, że tak jest. Ja nie widzę tego podziału tak wyraźnie jak ktoś
z boku, bo to jest takie oglądanie własnego ucha bez użycia lustra2.

Tę artystyczną wielorakość dopełnia odkrycie, że w latach 1963–1965 Beksiński,
nie zaprzestając działalności plastycznej, próbował swoich sił w pisarstwie. Epizod literacki był krótki i intensywny: w niespełna dwa lata powstało 40 opowiadań lub fragmentów. Pisanie było przez ten krótki czas jeszcze jedną poważnie traktowaną przezeń
aktywnością artystyczną, która przeplatała się z innymi twórczymi zajęciami. W kwietniu 1963, u dołu maszynopisu z opowiadaniem Wilki, autor notuje ręcznie: „Przerwa,
1
2
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na razie będę rysował”3. W styczniu następnego roku na marginesie Bakterii dopisuje,
już mniej pewny: „Nie wiem, czy pisać, czy rysować. Jestem zdezorientowany”. Z kolei
w notce z końca października 1963 roku umieszczonej pod opowiadaniem Informator
artysta oznajmia, iż porzuca na razie pisanie tego utworu, gdyż ma zamiar „lutować
nowe głowy” – co zapowiadało chwilowe przejście od pisarskiej maszyny do pracowni
rzeźbiarskiej – ale zastrzega od razu: „nie wiem, czy coś się nie zmieni”. W korespondencji prywatnej notował zaś wtedy: „w najbliższych dwóch miesiącach nie mam czasu
na próby literackie z powodu pilnych robót malarskich”4. Każda opcja była w owym
okresie twórczości możliwa. A jednak Beksiński, niezaspokojony perfekcjonista, uznał,
iż nie jest w stanie osiągnąć satysfakcjonującego go poziomu literackiego. „Wydaje mi
się, że nigdy nie napiszę niczego przyzwoitego”, wyznawał sam przed sobą w komentarzu umieszczonym na jednym z ostatnich maszynopisów. Raz po raz ujawniał w swych
dopiskach „brak wiary we własne siły”, „niechęć” czy wręcz „zdegustowanie”.
Mimo to względnie niewielki dorobek pisarski Beksińskiego – zachowało się łącznie
około 300 stron – imponuje różnorodnością gatunkową i stylistyczną. Oniryzm, pastisze
literatury sensacyjnej i antyutopijnej, surrealizm, zabawy formą, nawiązanie do estetyki
filmu, widowiska telewizyjnego i popkultury, literatura konfesyjna i dygresyjna, humor
i makabra – przegląd tych (często szczątkowych) opowiadań staje się pisarską podróżą
przez liczne nurty i mody literackie XX wieku. Właśnie ta literacka różnorodność gatunkowa będzie w niniejszym artykule motywem przewodnim. Swoboda, z jaką artysta
porusza się pomiędzy odległymi często poetykami, a nawet już sama wielorakość jego zainteresowań i bezkompromisowość w mierzeniu się z trudnymi często formami ekspresji
jest – podobnie jak w całej jego twórczości – niewątpliwym znakiem rozpoznawczym.
Z racji ograniczeń objętościowych tekstu będę mógł pokazać tylko część zaskakujących
i rozwijanych w różnych kierunkach pomysłów pisarskich pochodzącego z Sanoka twórcy, które jednak wyrastają z jednego korzenia – nieskrępowanej wyobraźni.
Szczególnie sugestywne są literackie wizje Beksińskiego nawiązujące do konwencji
snu, a często koszmaru sennego5. Artysta twierdził, że prawdziwa sztuka rodzi się „w sercu i pod powiekami”6. Swój twórczy priorytet definiował tymi słowy: „[…] ważne jest to,
co ukazuje się naszej duszy, a nie to co widzą nasze oczy i co możemy nazwać”7. W innym
z wywiadów wyjaśniał: „Pragnę malować tak, jakbym fotografował marzenia i sny”8.
3
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Cytaty z maszynopisów i rękopisów literackich Beksińskiego pochodzą z oryginałów zdeponowanych
w archiwum Muzeum Historycznego w Sanoku (dokumenty te nie zostały jeszcze zinwentaryzowane, stąd
brak sygnatur). Ponieważ artysta nie zawsze dbał o paginację, a czasami była ona przezeń błędnie oznaczana, także i w niniejszym artykule numery stron dla cytowań z prozy i uwag sanockiego artysty nie będą
podawane, chyba że chodzi o utwory oficjalnie wydane niedawno w wyborze: Z. Beksiński, Opowiadania,
wyb., opr. i red. T. Chomiszczak, Olszanica 2015. W innych przypadkach przypisy bibliograficzne do
cytatów z przechowywanych w archiwum muzealnym utworów i komentarzy twórcy zostały pominięte.
List z 9 maja 1963; Z. Beksiński, Listy do Jerzego Lewczyńskiego, Gliwice 2014, s. 205.
„Onejroanaliza to moja cicha specjalność”, pisał artysta w jednym z listów do przyjaciela – ibidem, s. 209.
W. Banach, op. cit., s. 167.
Odnaleźć w sercu i pod powiekami [wywiad ze Zdzisławem Beksińskim], „Tygodnik Powszechny”
1977, nr 25, s. 6.
Sfotografować sen [rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim], „Tygodnik Kulturalny” 1978, nr 35, s. 25.
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Należy też pamiętać, pod jak ogromnym wrażeniem poezji Edgara Alana Poe
pozostawał Beksiński; jego ulubionym wierszem napisanym przez amerykańskiego
autora był A Dream Within A Dream9. Marzenie romantycznego klasyka o „śnieniu
we śnie” przeistacza się u sanockiego twórcy w autorską ideę zamazywania tożsamości, obnażania iluzoryczności bytu i próby wydestylowania z materii czystej jaźni.
W niedokończonym opowiadaniu Beksińskiego Na końcu ogrodu narrator zapuszcza się w gąszcz sennych wspomnień o dawnym przydomowym ogrodzie-cmentarzu, gdzie, jak pisze,
pierwsza dzika, pełna parujących soków wegetacja roślinna miesza się z włosami moich
zmarłych. […] W dzieciństwie nie lubiłem tam chodzić; gdy przypadkiem zapędziłem
się za płytę betonową i za krzak dereniu, gdzie znajdowało się zagłębienie, zwalniałem biegu i uspokajałem oddech. Wokoło panowała wilgoć, mrok rzucany przez dereń i cisza, która dziś nazwałbym ciszą śmierci. Minęło trzydzieści lat i mój ojciec już
dawno nie żyje, ale zagłębienie na końcu ogrodu, tam gdzie leżą teraz zmarli, jest stale
widoczne. […] Nieraz przyłapuję się na myśli, że chciałbym wziąć łopatę i rozkopać
anonimowy grób pod zagłębieniem10.

Na wspomnienia nakładają się oniryczne obrazy. Narrator cofa się we wspomnieniach do lat dziecięcych; ta sama okolica staje się pustym polem, nad którym „wznosi
się czarny sufit nocnych chmur”. Połączenie owego „czarnego sufitu” z jaśniejącym
polem daje wyobrażenie tunelu czy raczej „olbrzymiej szuflady otwartej z jednej strony”, co wywołuje u narratora przenikliwe, niemal fizjologiczne poczucie lęku.
Poetyka koszmaru sennego, klaustrofobiczne przestrzenie, w których coś lub ktoś
może się czaić, zagubienie w labiryncie, będącym tyleż budowlą, co i stanem umysłu – te motywy powracają jeszcze w kilku opowiadaniach Beksińskiego. W jednym
z nich, zatytułowanym Informator, narrator zostaje zamknięty we wnętrzu olbrzymiego budynku: wokół „pokoju centralnego” rozlokowana jest „niezliczona ilość
krótkich korytarzyków, szklonych balkonów, wykuszy i wnęk”, a całą budowlę otoczono ogrodem, którego granice wytycza wysoki ceglany mur. Sytuacja podwójnego
zamknięcia skłania narratora do snucia podszytych strachem teorii o istnieniu jakiegoś „informatora”, który wewnątrz pozostawia mu gdzieniegdzie „skąpe, nieraz zbyt
enigmatyczne, czasem zresztą sprzeczne ze sobą informacje” o tym, co należy dalej
robić. Stan konfuzji wciąż się pogłębia: chwilami narrator na zmianę przysypia i budzi się, przestając rozróżniać, co jest jawą, a co treścią jego snu. Nieustanne balansowanie narratora na granicy świadomości i złudzenia skłania czytelnika do konkluzji,
że drzwi jako element architektury stają się tutaj swoistymi „drzwiami percepcji”
znanymi z eseju Aldousa Huxleya11. Kwestię ich „otwierania” lub „zamykania” należy
rozpatrywać na poziomie li tylko mentalnym; to prawdopodobnie część imaginarium
osoby relacjonującej wydarzenia.
9
10
11

Por. E. A. Poe, Przyśnienie we śnie, tłum. J. Czechowicz [w:] Poeci języka angielskiego, t. 2, Warszawa
1971, ss. 456‒457.
Z. Beksiński, Opowiadania…, ss. 20 i 22.
Por. A. Huxley, Drzwi percepcji. Niebo i piekło, tłum. M. Mikita, Warszawa 2012.
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Kwintesencją twórczego przepracowania wątku wyprawy w głąb własnej jaźni
i błądzenia po zakamarkach wspomnień i wyobraźni jest tekst Centrala snów. Na pozór tytułowa budowla-instytucja to kolejny architektoniczny labirynt o korytarzach
rozwidlających się jak ścieżki Borgesowskiego ogrodu12:
[…] olbrzymi, niekończący się w żadnym kierunku budynek, zalane brudno-srebrnym
światłem korytarza, białe lśniące drzwi biur i pokoi, […] chłodne i ciemne szyby windowe. To może być centrala – nazywam ten budynek centralą13.

Ale w chwilę później narrator konstatuje, że „właściwie to nie jest już budynek”, by
nieco dalej dodać: „Nie przypominam sobie momentu, chwili, skrawka myśli, odprysku wspomnienia, który dotyczyłby mego istnienia poza jego obrębem, a nie był
snem”14. Owa „centrala snów” okaże się wkrótce jedynie wytworem umysłu narratora,
a może nawet po prostu jego umysłem, rodzajem odmiennego stanu świadomości.
Już te powyższe przykłady dowodzą, jak ważny dla Beksińskiego – dyplomowanego architekta – jest motyw labiryntu: budowli o często doskonale symetrycznych
kształtach, w której projektant zaplanował ze szczególną starannością te same, stale
powtarzające się rodzaje pomieszczeń, korytarzy, drzwi, okien, balkonów i tym podobne. Widać świetnie ową doskonałość konstrukcji w opowiadaniu Lustra:
Parter zajęty jest przez magazyny, pozostałe czternaście pięter pokryto równomiernie
olbrzymimi oknami, które rezerwują dla siebie dwie trzecie całej powierzchni ściany.
Okien biegnących wzdłuż elewacji jest dziesięć. Cała wznosząca się więc po przeciwległej stronie ulicy ściana liczy ich sto czterdzieści. Sto czterdzieści olbrzymich, zamkniętych szczelnie okien odbijających dwie trzecie rodzącego się za moimi plecami świtu15.

Do tego spojrzenia z zewnątrz dołącza narrator opis równie niesamowicie regularnych – a zarazem niepokojących – wnętrz:
Drzwi wszystkich pokoi są lekko uchylone. Widać od dawna niezamiatane podłogi,
pajęczyny, stare papiery i rupiecie walające się w każdym kącie. Sto czterdzieści pokoi
stoi otworem jak sto czterdzieści olbrzymich pułapek na myszy16.

Relacja wnętrze – zewnętrze zostaje ciekawie zbudowana także we fragmencie Godzina zero. W opisie pustego budynku stojącego „na nienazwanej ulicy” narrator dzieli
się z czytelnikiem raczej wątpliwościami niż faktami: „nie wiem, czy budynek posiada
okna, nie wiem jak jest wysoki, nie umiem powiedzieć, czy jest nowy, czy stary”17. Nie12
13
14
15
16
17

Por. J. L. Borges, Ogród o rozwidlających się ścieżkach, tłum. A. Sobol-Jurczykowski [w:] idem,
Historie prawdziwe i wymyślone, Warszawa 1993, ss. 227–240.
Z. Beksiński, Opowiadania…, s. 38.
Ibidem, s. 38.
Ibidem, s. 78.
Ibidem, s. 90.
Ibidem, s. 98.
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jednoznaczność jest tak ogromna, że inny wariant tekstu kończy się zaskakującą refleksją zewnętrznego obserwatora: „Może mimo wszystko znajduję się tam wewnątrz?”.
Wzorcowym wręcz przykładem ściśle geometrycznego zaplanowania literackiej
przestrzeni (te fascynacje oraz detaliczność opisów przywodzą na myśl niektóre dokonania nurtu nouveau roman) jest opowiadanie Plac egzekucji. Tym razem chodzi już
nie o jeden budynek, lecz o całe miasto: opustoszałe i złowrogie niczym strefa śmierci – miejsce, gdzie być może doszło do niewyjaśnionej katastrofy czy kataklizmu.
Domysły czytelnika podsyca nazywanie przez narratora centralnego punktu miasta
„placem egzekucji”; to precyzyjnie zaprojektowany ośmiokąt, od którego promieniście odchodzą ulice. Uderza techniczna precyzja opisu centrum:
Miasto zbudowane jest na planie kołowym […]; jest osiem ulic, których osie przecinają
się w jednym punkcie i jest bardzo wiele zamkniętych ulic okrężnych, otaczających
coraz większymi kręgami teoretyczny punkt przecięcia się tych osi. W środku koncentrycznie w stosunku do całego planu lokuje się okrągły, lecz chyba niedostępny
plac. Jest to plac egzekucji. […] Ulica okrężna jest przecięta w ośmiu równo od siebie
oddalonych miejscach. Te przecięcia to ulice dośrodkowe, zmierzające do centrum18.

Nastrój apokaliptycznej wizji wzmacniają w opowiadaniu powtórzenia pewnych zdań.
Tekst zaczyna się od dwukrotnego ogłoszenia: „To jest opis miasta. To jest opis miasta”,
które pojawi się też pod koniec opowiadania. Brzmi ono jak ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem podawane zwyczajowo mieszkańcom miast przez megafony w miejscach
publicznych. Nie ma jednak pewności, do kogo wysyłany jest ten komunikat, skoro opisywana metropolia wydaje się przestrzenią wyludnioną. Duże wrażenie robi także sam finał.
Opowiadanie kończy się odliczaniem przypominającym odpalanie rakiety lub pocisku:
Należy pamiętać, że została już może tylko jedna godzina. Może jedna minuta. A może
jedna sekunda. Może zresztą nie zostało już nic19.

Można tylko domniemywać, co mogłoby nastąpić po owym finałowym „nic”.
W niektórych próbach prozatorskich Beksińskiego wielkie architektoniczne powierzchnie i kubatury wypełnione są tłumami – tak jednak wielkimi i anonimowymi, że stającymi się abstrakcją. Te teksty mogą przypominać utwory z kręgu literatury
antyutopijnej, jednak większość z nich nie zawiera otwartych aluzji do systemu totalitarnego; uderza tu raczej plastyczność i realizm korporacyjnego – mówiąc współcześnie – porządku w zarządzanych odgórnie społecznościach lokalnych, zawodowych,
a nawet narodowych. W pokazanym świecie dominuje uniformizacja zachowań,
wyglądu i myślenia. Wielopiętrowe budynki o nieskończonej ilości jednakowych pomieszczeń zaludnia armia pracowników-automatów wykonujących taśmowo i bezmyślnie podobne czynności; to ludzie automatyzujący zachowania nawet po wyjściu z pracy. Najwymowniejszym przykładem będzie początek opowiadania Bakterie,
w którym do tytułowych drobnoustrojów zostaną przyrównywani ludzie:
18
19

Ibidem, s. 106.
Ibidem, s. 116.
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Są ich miliony, lecz gdyby podzielić te miliony przez tysiące, również zostałyby miliony.
Może w takim razie mówić o miliardach? […] Liczby zawodzą, jeśli idzie o opisanie nienawiści totalnej, a w tym przypadku mamy do czynienia z nienawiścią totalną. Każdy
cywilizowany kąt tego kraju zapchany jest ich ciałami jak futryna zapluskwionego domu
pełzającym robactwem, wszystkie autostrady tego kraju wytapetowane są ich samochodami jak ruchomy perski dywan. Weekend, godzina szczytu, dopiero pozwala na zorientowanie się ilu ich jest. Opuścili biura, fabryki i sklepy, zjedli miliony, a może miliardy
kotletów, zdjęli miliony, a może miliardy ubrań roboczych i wydobyli z głębi szafy takie
same ilości letnich ubrań. W całym kraju o tej samej lub zbliżonej porze […] miliony
palców naciskają miliony guzików, miliony palców wciskają miliony klawiszów, z milionów miniaturowych głośników jonowych słychać te same najnowsze przeboje i reklamy20.

W finale utworu narrator przewiduje jednak moment załamania się tego „perfekcyjnego” systemu i buntu bezwolnych istot: „Teraz nie nadeszła jeszcze ich godzina, ale
godzina ta nadejdzie, musi bowiem istnieć coś, co wyłamie się spod scałkowanego
milionami uniformizmu”. Znowu powraca tu porównanie istot ludzkich do bakterii,
które będą w stanie rozłożyć każdy ustrój – dosłownie i w przenośni:
Niech ich zeżrą bakterie, niech parszywe psy rozwłóczą ich wnętrzności po polach,
niech ich napuchnięte ciała pokryją sobą wszystkie rzeki i wszystkie drogi ulice miast,
place zabaw, parki i zieleńce, niech korozja i zapomnienie zeżre ich cywilizację, unicestwi ich pomniki, stroczy ich dzieła, niech odtąd słońce wschodzi radośnie nad oczyszczonym od robactwa światem21.

W przypadku Zdzisława Beksińskiego pojęcie alternatywności należy odnosić
jednak nie tylko do zabiegu mnożenia przezeń zachwycających wizji światów niesamowitych. Otóż artysta nadawał sztuce prawo wielokrotnego przetwarzania i przekonstruowywania jednego wybranego tematu22. W korespondencji mailowej przyrównywał to do aktu komponowania muzyki:
najchętniej posługuję się myśleniem zbliżonym do wariacji muzycznych. […] W celu
wykonania wariacji, trzeba mieć ich temat, i albo musi być to bardzo prosty temat podany na wstępie, […] albo temat powszechnie znany […]. Temat komponuję w sposób
konwencjonalny, ale formę nadaję mu już własną, co pomagać ma odbiorcy w tym, by
nie zgubić tematu i podążać za formą (o ile potrafi)23.

Mówiąc o relacji pomiędzy treścią i formą, Beksiński lubił przywoływać „recepturę”
Stanisława Lema: „Im bardziej skomplikowany temat, tym bardziej prosta musi być narracja; im prostszy temat, tym bardziej skomplikowana może być narracja”, dodając już
od siebie: „ja jestem raczej zwolennikiem prostego tematu i skomplikowanej narracji”24.
20
21
22
23
24

Ibidem, s. 118.
Ibidem, ss. 124–125.
Por. wypowiedź w wywiadzie udzielonym miesięcznikowi „Foto Pozytyw”, cyt. za: W. Banach, op. cit, s. 76.
L. Śnieg-Czaplewska, Bex@. Korespondencja mailowa ze Zdzisławem Beksińskim, Warszawa 2005,
ss. 45– 48.
Cyt. za: W. Banach, op. cit., s. 76.
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Beksiński chętnie zatem tworzy wersje alternatywne tym samych historii, czasami
znacznie się od siebie różniące. I tak próba literacka Ból głowy przynosi w jednym z wariantów znany z filmów grozy obraz upiornej lalki zamykającej i otwierającej powieki25,
z której wnętrza wydobywają się nagrane słowa. Tutaj zabawka rodem z horroru pojawia się w monologu wewnętrznym narratora, który we wspomnieniach z dzieciństwa
wraca do sadystycznych rytuałów znęcania się nad lalką – zastępnikiem kozła ofiarnego:
ukręciłem nogi, przeciąłem gumowy brzuszek i wydobyłem organ mowy, oddarłem
włosy z głowy, […] ale oczy wciąż się zamykały, gdy się kadłub lalki położyło poziomo, więc spróbowałem je podważyć scyzorykiem, ale nie chciały absolutnie wyskoczyć
z obudowy; […] więc byłem już zły i położyłem lalkę na betonie, wziąłem kamień
i palnąłem z całej siły, mierząc w głowę, ale kamień trafił w brzuch i lalka, nie zawoławszy nawet „mama”, bo miała już wycięty język, tylko poturlała się na bok; […]
i dokonałem ostatecznej operacji roztrzaskania celuloidowej czaszki […] a ponieważ
zniszczeniu uległa tylko potylica, więc oczy zamykały i otwierały się nadal, a z twarzy
lalki nie schodził enigmatyczny uśmiech26.

Narrator, którego w trakcie opowiadania tej historii przeszywa coraz bardziej świdrujący głowę ból, identyfikuje się teraz ze swoją dawną „ofiarą”. „Wydaje mi się, że to
ja jestem tą lalką”, stwierdza otępiony bólem, a cała jego dalsza opowieść to surrealistyczna relacja z wyrafinowanych tortur zadawanych mu przez rzekomo zagnieżdżone w czaszce złośliwe krasnoludki.
W drugim natomiast wariancie tego samego tekstu autor, po powtórzeniu pierwszego zdania – „boli mnie głowa” – rezygnuje z opisu prywatnych doznań na rzecz
dywagacji z pogranicza logiki i metafizyki:
Sam fakt bólu głowy nie jest dla mnie czymś niecodziennym; owszem, bardzo często
boli mnie głowa i potrafiłbym się już chyba przyzwyczaić do tego bólu, gdyby w ogóle
w naturze ludzkiej istniała możność przyzwyczajania się do rzeczy niemiłych; zresztą
myślę, że wtedy ból przestałby być bólem […]. Czy ten właśnie określony ból głowy,
który dzisiaj przeżywam, wynika w jakimś sensie z jakiejś ogólnej prawidłowości? A jeżeli wynika, to jaki jest ten sens i jaka jest ta prawidłowość?

Zachowane maszynopisy i rękopisy świetnie ilustrują, jak Beksiński wielokrotnie
i uparcie przepracowywał te same tematy; może to zresztą przypominać metodę równolegle przez niego stosowaną w malarstwie czy rysunku. Wstępnie notował zatem
swoje pomysły, przy czym nieraz były to pojedyncze myśli, a czasem – całe strony
pospiesznego pisma, obiecujące ciekawe rozwinięcie. Jednak tylko do względnie niewielkiej ilości pomysłów autor powracał potem w rozwiniętych formach narracyjnych, preferując raczej coś w rodzaju ćwiczeń stylistycznych: wyraźnie bawił go sam
proces pracy nad różnymi wersjami. W ten sposób fragment Wilk na drodze przerodził się po miesiącu w historię Wilki. Z kolei opowiadanie Plac egzekucji powstało
na podstawie dwóch różniących się od siebie pomysłów, scalonych w zupełnie nową,
25
26

Por. np. film Laleczka Chucky (Child’s Play), reż. T. Holland, USA 1988, który doczekał się już kilku sequeli.
Z. Beksiński, Opowiadania…, s. 318.
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sugestywną wizję antyutopii, zaś fragment Kronikarz wydarzeń III poprzedziły napisane kwartał wcześniej trzy równoległe wersje opowieści o władcy absolutnym Alfa.
Jedna z humorystyczno-makabrycznych miniaturek literackich Beksińskiego – napisał ich w sumie dziesięć – jest szczególnym przykładem wariantowości: oto w obrębie
jednozdaniowej wypowiedzi autor nawiązuje do trzech różnych stylistyk, w wyniku
czego pierwsze słowa zupełnie nie zapowiadają tego, co zastajemy na końcu zdania:
Tym zmarłym rosły po śmierci brody i paznokcie tak długie, że poprzebijały ziemię
i zarosły całe miasto i ludzie się w tych brodach plątali, i już nie było wiadomo, do
czego to będzie prowadzić; ale przyszedł szewczyk Skuba, zabił smoka, pojął za żonę
królewnę, a potem zrobił porządek z brodami oraz obóz koncentracyjny dla opornych.

Początek powyższego cytatu – fantastyczna wizja świata zarośniętego brodami – czerpie oczywiście z doświadczeń omawianej już poetyki onirycznej czy surrealistycznej;
dalej autor sięga po oswojoną w tradycji szkolnych lektur legendę krakowską o smoku wawelskim, by niespodziewanie uczynić jej dzielnego bohatera tyranem, który
dokonuje szaleńczej hekatomby. W kontekście pojawiającej się pod koniec tekstu
wzmianki o obozie koncentracyjnym wspomniane wcześniej brody już jednoznacznie kojarzą się z tragedią Holokaustu, choć wszystko wydaje się zanurzone w klimacie beztroskiej historyjki dla dzieci.
Trzeba podkreślić, że – mimo sprawnego warsztatu i nieograniczonej wyobraźni literackiej – Beksiński nie zachwycał się własnymi dokonaniami pisarskimi. Był
nie tylko autorem, korektorem i redaktorem swoich tekstów, ale i ich pierwszym,
niejednokrotnie nader surowym czytelnikiem i krytykiem. Jego maszynopisy gęste
są od licznych autokorekt, wprowadzanych często kilkakrotnie w trakcie kolejnych
lektur, zaś na marginesach lub pod tekstami pojawiają się komentarze wartościujące.
Beksiński nie przebiera tu w słowach, pozwalając sobie nawet na dosadne w stosunku do siebie epitety; wykazuje przy tym poczucie humoru i dystans do siebie. I tak,
opowiadanie Informator opatruje on adnotacją: „Dłuższy fragment o nieustalonym
tytule i w ogóle trochę albo całkiem do dupy”. Do kilku innych urywków prozy dołącza Beksiński osobną kartkę papieru z zapowiedzią: „Kilka fragmentów, które miały
być fragmentami tej samej całości, lecz które się rozlazły i będę je może opracowywał
ponownie, lecz oddzielnie”. Podobne spostrzeżenie pojawia się pod opowiadaniem
Manekiny: „To miał być fragment większej całości. Zastanawiam się, czy nie opracować tego oddzielnie”, ale już półtora miesiąca później autor dopisał w tym samym
miejscu następną uwagę:
Jest niedopracowane. Pomysł tego pornograficznego opowiadania jest niewątpliwie
dobry, ale wykonanie gorsze […]. Należy całość rozbudować. Nie czuje się czasu. Przeskoki nazbyt szybkie, a równocześnie niepotrzebne „rozbudowywanie” poszczególnych
fragmentów […].

Opowiadanie Bakterie zostaje przezeń opatrzone komentarzem: „To właściwie miało
być jeszcze inaczej. […] Fragmenty dobre, ale w założeniu to miało być bardziej
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śmieszne […]”, zaś Kronikarza wydarzeń II artysta podsumowywał: „Trochę zamierzałem przerobić, ale i tak nie bardzo to wygląda”. Przeważnie autor uważał, że swoimi literackimi próbami „tylko się ośmiesza, traci czas i dobre samopoczucie”.
Komentarze te niewątpliwie świadczą o wielkiej skromności artysty, jego poważnym podejściu do pisarstwa i ciągłym stawianiu przed sobą być może nazbyt wysokich oczekiwań, którym nie zawsze potrafił sprostać; dowodzą zarazem
ogromnej erudycji i zupełnie czasem nieświadomego przeczuwania nowości w literaturze. Mimo to pisarskie próby ostatecznie Beksiński zarzucił, by coraz więcej
czasu poświęcać odtąd malarstwu. To ono ostatecznie przyniosło mu w następnej
dekadzie sławę.
Z perspektywy czasu można ocenić, że artysta postąpił słusznie. Jego prozatorskie
wprawki nie osiągają tego poziomu, na który wspiął się w innych dziedzinach sztuki.
Bez wcześniejszych prób literackich nadal byłby tym samym – ważnym, choć kontrowersyjnym – artystą. Z drugiej jednak strony lektura tych porzuconych tekstów wraz
komentarzami autorskimi i korespondencją z owego okresu zwracają uwagę na taki
element wiedzy o twórcy, którego dotąd nie byliśmy zanadto świadomi: Beksiński
był bez wątpienia wybitnym intelektualistą. Lapidarny w wypowiedziach, oszczędny
w wywiadach, dał pełne świadectwo swojej wiedzy i erudycji dopiero w literaturze.
Czy nie dlatego, że z góry założył pisanie do szuflady?
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Summary
„It meant to be quite different, actually”. Zdzisław Beksiński’s alternative worlds
The article is concerned with the obscure part of the artistic work of Zdzisław Beksiński (a famous photographer, painter and graphic designer). In the 1960s the artist
was occupied with literature as well. He wrote successful short prose which reflected many contemporary and subsequent literary fashions and trends. In his literary
works Beksiński was especially influenced by the suggestive aesthetics of the onirism,
geometric architecture, and antu-utopian novel. Besides, the artist from Sanok adored writing different variations of the same story which let him play with various
genres and plots.
This prose, still an unknown stage of his work, substantially complements our
knowledge of the whole art of that natural genius and remains another alternative
form of his creative activities.

Gabriela Matusiak
Uniwersytet Jagielloński

Shunga ukiyo-e jako przykład obrazów alternatywnego
świata erotyki w Japonii okresu Edo (1603–1868)

Wszystkie rodzaje sztuki zmagają się z przedstawieniami rzeczywistości, natomiast
w przypadku erotyki mamy do czynienia z czymś zgoła odmiennym. Celem przedstawień
erotycznych jest nierzeczywistość. Inaczej niż inne gatunki, erotyki (shunga, pornografia
lub jakkolwiek nazwiemy to zjawisko) przenoszą odbiorcę do świata ułudy, gdzie fizjologia ciała, wzbogacona bardzo często rękoma i palcami, potęguje fantazję przyjemności1.

Tak o shunga ukiyo-e, czyli o japońskich obrazach erotycznych „przepływającego
świata” epoki Edo (1603–1868) pisał jeden z czołowych badaczy shunga – Timon
Screetch. Porównywał tego typu obrazy do swoistej seksualnej utopii, zwanej pornotopią2, nierzeczywistej wizji seksualnego raju, którego wizerunek kreowali ówcześni japońscy artyści. Problem był na tyle poważny, że Matsudaira Sadanobu (1758–1829),
główny minister szoguna, obawiał się, że przyszłe generacje otrzymają przekłamaną
wizję przeszłości w postaci rozerotyzowanych obrazków, co mogłoby wywołać albo
nieprzychylne opinie o przodkach, albo wręcz przeciwnie – przyczynić się do dalszego rozluźnienia obyczajów3. Zainicjował reformy Kansei (1790–1800), w których
wprowadzono między innymi obowiązek cenzury wszystkich grafik4. Mimo to, artyści wciąż wynajdowali różne sposoby na ominięcie cenzury i produkcję obrazów uważanych za nieobyczajne i niemoralne, a co więcej, wraz z trwaniem epoki, tworzyli
obrazy coraz bardziej szokujące, aby zwrócić uwagę potencjalnych odbiorców. Liczba
nowych publikacji shunga w epoce Edo wahała się od kilku do kilkunastu rocznie5,
1
2
3
4
5

T. Screetch, Erotyczne obrazy japońskie 1700–1868, Kraków 2006, s. 12.
Por. ibidem, s. 13.
Por. ibidem, s. 65.
J. Preston, Timeline of Censorship Relating to Shunga During Edo Period (1600–1868) [w:] Shunga. Sex
and pleasure in Japanese art, red. T. Clark, C. A. Gerstle, A. Ishigami, A. Yano, Londyn 2013, s. 244.
Ibidem, s. 259.
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jednak te dane są jedynie przybliżone i niewykluczone, że takich publikacji było więcej, nie licząc około dwudziestoletniego okresu od 1722 roku, kiedy wprowadzono
reformy Kyōhō całkowicie zakazujące między innymi publikacji i wycofanie z obiegu
istniejących albumów o tematyce erotycznej6. Trudność w dokładnym oszacowaniu
sprawiają liczne kopie i przedruki (w tym przedruki fragmentaryczne), zniszczenie
pierwodruków, usuwanie lub nanoszenie mylących sygnatur weryfikujących autorstwo. Cena zależała od sposobu wydania albumu – w czerni i bieli lub kolorze (znaczenie miała również ilości kolorów użytych do odbicia matryc); najdroższe były
unikatowe i prawdopodobnie wykonywane na zamówienie zwoje malarskie nikuhitsu shunga. Drzeworyty ogólnie dystrybuowano w księgarniach zwanych kashihon’ya.
Posługując się wybranymi przykładami japońskich obrazów erotycznych z epoki Edo i konfrontując je z podstawowymi założeniami polityki ówczesnej władzy,
skoncentrowanej na utrzymaniu ładu i porządku w społeczeństwie, a także z najważniejszymi znanymi faktami o życiu w dzielnicach rozrywki, postaram się przedstawić
rozdźwięk między artystycznymi wizjami seksualnych rozkoszy a rzeczywistością.

Rys historyczny
Polityka wprowadzona już na początku epoki Edo przez szoguna Tokugawa Ieyasu
(1542–1616) i jego następców z rodu spowodowała gwałtowny wzrost liczby ludności w mieście Edo. Przyczynami tego stanu była między innymi stabilizacja kraju,
osiągnięta przez różnego rodzaju restrykcje, ograniczenie kontaktów z cudzoziemcami do minimum, a także system sankin-kōtai, czyli tak zwane zamienne uczestnictwo
w służbie. Były to obowiązkowe wizyty panów feudalnych w Edo na określony czas
równy temu, jaki spędzali na swoich włościach (zwykle około roku). Samo miasto
stanowiło centrum władzy administracyjnej i wojskowej. W niedługim czasie miasto
rozrosło się do milionowej metropolii, w której najliczniejszą grupę stanowili mieszczanie – chōnin – w tym rzemieślnicy, kupcy, a także artyści. Według podziału społeczeństwa na cztery główne klasy: wojowników, chłopów, rzemieślników i kupców (po
japońsku zwanego shinōkōshō) status mieszczan był najniższy, niemniej to oni byli
klasą pod pewnymi względami dominującą i mającą silny wpływ na rozwój kultury
i sztuki tamtego okresu. Szczególnie intensywnie rozwijała się sztuka masowa i kultura oparta na wszelkiego rodzaju niewyszukanych rozrywkach i przyjemnościach,
odmiennych od tych, którymi do tej pory cieszyła się arystokracja. Z tego powodu
w XVII w. Asai Ryōi (?–1691) opracował termin ukiyo, dosłownie oznaczający „przepływający świat”, odnoszący się do hedonistycznego charakteru epoki:
Żyć chwilą, oddawać się przyjemnościom księżyca, śniegu, kwiatom wiśni i klonowych
liści. Śpiewać pieśni, pić sake, pieścić się nawzajem i dawać się unieść nurtowi. Nie dbać
o pieniądze, nigdy się nie smucić. Jak kwiat płynący z prądem rzeki – to właśnie jest ukiyo7.
6
7

Ibidem, ss. 244‒257.
A. Ryōi, Opowieści przemijającego świata [w:] E. i S. Longstreet, Yoshiwara. Miasto zmysłów,
Bydgoszcz 2008, s. 10.
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W celu zachowania stabilnej sytuacji w kraju i powstrzymania jakichkolwiek prób
obalenia władzy wojskowej skoncentrowanej przez ród Tokugawa, a także aby nie
dopuścić do przesadnego rozpasania i demoralizacji, szogunat ściśle kontrolował społeczeństwo. Prostytucja i rozrywki nienależące do tych, którymi zajmowały się elity,
uważano za zagrażające moralności. Ograniczono działalność przybytków oferujących tego typu usługi do utworzonych specjalnie w tym celu zamkniętych enklaw lub
dzielnic. Miały one własną administrację, system hierarchiczny i zaplecze usługowe.
Teoretycznie granice dzielnic rozrywki zwanych yūkaku wyznaczały teren, na którym
domy publiczne, herbaciarnie i teatry działały legalnie i pod kontrolą, choć istniały również nielicencjonowane burdele i dzielnice uciech. Najbardziej znaną, legalną
dzielnicą rozrywki były Yoshiwara w Edo, Shinmachi w Osace i Shimabara w Kioto.

W dzielnicach rozrywki
Mieszkańcami dzielnic rozrywki były między innymi kurtyzany różnych rang, gejsze i aktorzy teatru kabuki. Kurtyzany najwyższych rang (w Yoshiwarze zwane oiran,
a w Shimabarze tayū) były nie tylko doskonałymi kochankami, znały się również na
różnego rodzaju sztukach tradycyjnych, na przykład grze na instrumentach muzycznych, tańcu, ceremonii herbacianej i tym podobnych. Ich status i rangę podkreślał
strój, w tym bogato zdobione, kolorowe wyszywane kimona z charakterystycznym pasem obi wiązanym z przodu (maeobi). Nosiły buty na wysokich koturnach bez skarpet
tabi; nagie stopy uważano za element erotyczny, podobnie jak przesadnie odsłonięty
kark. We fryzurach wystylizowanych zgodnie z obowiązującą w danym czasie modą
nosiły liczne ozdoby i szpile kanzashi. Podczas wyjść kurtyzanom zwykle towarzyszyły
młode dziewczęta zwane kamuro – służące, pomocnice, a jednocześnie przyszłe kurtyzany, które obserwując starszą koleżankę w trakcie spotkań z klientami w herbaciarniach, zdobywały odpowiednią wiedzę i ogładę potrzebną w tym zawodzie. Kurtyzany
wysokich rang miały również możliwość mieszkania we własnym apartamencie, a kolejnym wyznacznikiem ich statusu było posłanie składające się z trzech warstw materacy. Analogicznie: im skromniejszy strój, ozdoby we włosach i gorsze warunki mieszkaniowe, tym ranga kurtyzany była niższa, a co za tym idzie – umiejętności artystyczne
i erotyczne również były gorsze. Ranga kurtyzany mogła się zmienić w zależności od
jej urody, umiejętności zabawiania klientów, zaangażowania w pracę. Jedną z najniższych rang były tak zwane harimise-jōro lub mise-jōro, które wieczorami wystawiano
w specjalnych witrynach (zwanych harimise) niczym towar w sklepie.
Gejsze, podobnie do kurtyzan, zajmowały się umilaniem czasu tradycyjnymi formami rozrywki, takimi jak gra na instrumentach, taniec, śpiew, klasyczna poezji,
kaligrafia, ikebana czy ceremonia herbaciana. Jednak w przeciwieństwie do wszelkiej
rangi prostytutek były „ludźmi sztuki”. W 1779 roku, gdy profesja gejszy była już
wykształcona, utworzono tak zwane biuro do spraw gejsz, które kontrolowało ich
działalność. Na wniosek samych kurtyzan upatrujących w profesji gejsz konkurencję,
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prawnie zakazano gejszom kontaktów seksualnych z klientami8, chociaż w rzeczywistości te kontakty nie zostały całkowicie wyeliminowane – przykładem jest inicjacja
seksualna maiko (praktykantki na gejszę), która była jednym z etapów wejścia w dorosłość i stania się pełnoprawną gejszą.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyli się także aktorzy kabuki, a zwłaszcza młodzieńcy specjalizujący się w odgrywaniu ról kobiecych (onnagata). W swej działalności niekiedy
wykraczali poza scenę, i również poza nią zachowywali swój wizerunek artystyczny, stając
się obiektem zainteresowania i pożądania miłośników kontaktów homoseksualnych. Tak
zwane umiłowanie mężczyzn nazywano nanshoku. Co prawda już w 1652 roku wprowadzono zakaz odgrywania ról kobiecych przez młodzieńców, jednak w praktyce oznaczało
to jedynie obcięcie grzywki, co było rozumiane jako wejście w dorosłość9. Onnagata, podobnie do kurtyzan i gejsz, byli także prekursorami mody dla ówczesnych kobiet.
Najlepsze kurtyzany i gejsze musiały posiadać istotną cechę zwaną iki. Był to
rodzaj szyku, niewymuszonej elegancji i wyrafinowania, a jednocześnie prostoty.
Iki w przypadku mieszkańców (czy raczej mieszkanek) dzielnic rozrywki wiązało się
z kokieterią, erotyczną sugestią, bez podawania niczego wprost. W przeciwieństwie
do kurtyzan, idealne żony w ogóle nie powinny posiadać tej cechy. Według zasad
konfucjańskich szczegółowo opisanych w traktacie Wielka nauka dla kobiet (Onna
daigaku), którego autorstwo przypisuje się Kaibarze Ekikenowi (1630–1714), przykładna żona powinna być miła, uprzejma, uległa, pokorna, cierpliwa i nie mogła
posiadać takich wad jak głupota i zazdrość10. Nie musiała, a wręcz nie powinna być
piękna, zaś małżeństwo stanowiło raczej układ między dwoma rodami reprezentowanymi przez małżonków. Nie musiało wiązać się z miłością i przyjemnością (również
seksualną). W takiej sytuacji kurtyzany stanowiły przeciwieństwo żon – były piękne,
frywolne, nawet wyzywające, a na celu miały danie mężczyźnie przyjemności, którą nie zawsze mógł otrzymać w domu. Co ciekawe, jeśli kurtyzana miała szczęście,
mogła wyjść za mąż za znamienitego kandydata i godnie żyć u jego boku, ciesząc się
pełnym szacunkiem – profesja związana z prostytucją nie dyskredytowała kobiety.
Ponieważ w profesjach wykonywanych na terenie dzielnic rozrywki upatrywano zepsucia obyczajów i upadku moralności, co jakiś czas wydawano obostrzenia.
Władza starała się kontrolować społeczeństwo i nie pozwalała na zbytnie rozpasanie,
chociaż nie wszystkie zakazy były respektowane w takim stopniu, w jakim władza
mogłaby sobie tego życzyć.

Shunga ukiyo-e
Piękne i pociągające kurtyzany były inspiracją dla wielu twórców popularnych
w tamtym okresie „obrazów przepływającego świata” (ukiyo-e), czyli produkowanych
8
9
10

Por. E. i S. Longstreet, op. cit., s. 109.
Por. M. Newelska, Piękni, młodzi i kosztowni. Męskie praktyki homoseksualne w Japonii okresu Edo
(1600–1868), Warszawa 2011, ss. 127‒128.
Por. Excerpts from the Great Learning for Women (Onna Daigaku) by Kaibara Ekiken [on-line:]
http://afe.easia.columbia.edu/ps/japan/ekken_greaterlearning.pdf?menu=1&s=4 [28.04.2015].
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na szeroką skalę drzeworytów, a także bardziej luksusowych zwojów malarskich. Artyści
ukiyo-e chętnie podejmowali w swoich pracach tematykę związaną z dzielnicami rozrywki, portretowali piękne kurtyzany, jak również przedstawiali sceny erotyczne. Terminem stosowanym obecnie na określenie obrazów erotycznych jest shunga (dosłownie
„obrazy wiosenne”). Istotny jest fakt, iż sceny erotyczne z yūkaku często przedstawiano
w taki sposób, w jaki je sobie wyobrażano i chciano je widzieć, co niekoniecznie musiało być odzwierciedleniem rzeczywistości. Kobiety na obrazach erotycznych niemal
zawsze były piękne, młode, frywolne, przychylne mężczyznom, z którymi je ilustrowano. I nie zawsze były rzeczywistymi osobami, chociaż istniały drzeworytowe portrety (bijinga), ukazujące popularne kurtyzany i inne piękne kobiety – często również
wyidealizowane – i kreujące je na celebrytki11. Wielu chciało posiąść kobiety takie,
jak te przedstawiane na drzeworytach, mimo że nie każdy mógł sobie na to pozwolić,
chociażby ze względów finansowych, a portret czy erotyczny obrazek, pobudzający wyobrażenia o przyjemnościach dzielnic rozrywki, stanowił pewną alternatywę.
Poza sposobem przedstawiania kurtyzan, wyobraźnia artystów zwrócona była również na nietypowe metody uprawiania seksu. Nierzadko ilustrowano seks grupowy lub
podglądanie połączone z masturbacją. Przykładem pierwszego z nich jest zwój malarski
Ichinan jūjo zu nieznanego autora, namalowany w latach 1801–1818, przedstawiający mężczyznę w miłosnym połączeniu aż z dziesięcioma kurtyzanami wysokich rang
(o czym świadczą ozdobne szpile we włosach), którym sprawia satysfakcję między innymi stopami, czy sztucznym członkiem przywiązanym do łokcia12. Wszystkie wydają się
wyjątkowo usatysfakcjonowane, ich twarze wykrzywiają się w doświadczanej ekstazie.
Czy takie połączenie jedenastu osób byłoby możliwe w rzeczywistości? Z pewnością nie
byłoby łatwe, zważywszy, że nawet za toawarzystwo tylko jednej kurtyzany wysokiej
rangi cena była wysoka – a co dopiero za usługi dziesięciu. Drugą wątpliwą kwestią
jest to, czy jeden mężczyzna potrafiłby jednocześnie dać satysfakcję aż tylu kobietom.
Wraz z popularnością relacji homoseksualnych z aktorami kabuki istniało również
zainteresowanie obrazami o tematyce homoseksualnej, przy czym częściej ilustrowany był seks między mężczyznami (a dokładniej między aktorem kabuki i klientem)
niż między dwiema kobietami. Przykładem pierwszego z nich jest obraz Suzuki Harunobu z albumu Enshoku Maneemon z 1770 roku, na którym mała postać głównego bohatera – Maneemona – przygląda się młodemu aktorowi kabuki ubranemu
w kobiecy strój i klientowi, który penetruje jego odbyt. Przykładem ilustracji ukazującej seks homoseksualny dwóch kobiet jest drzeworyt z albumu Ehon Imoseyama
(1844‒54) Utagawy Kuninao, gdzie dwie kurtyzany sprawiają sobie przyjemność,
używając sztucznego członka. Należy dodać, iż stosunek seksualny w ówczesnym rozumieniu był pełny, jeśli brał w nim udział mężczyzna, dlatego na ilustracjach związków homoseksualnych kobiet często pojawia się sztuczny członek, a na wymienio11

12

W latach 1790–1800 przeprowadzono reformy Kansei, które m.in. zakazywały portretowania i podpisywania na obrazach realnych osób, jednak artyści potrafili obejść ten zakaz, stosując np. kalambury
zawarte w obrazie; por. T. Screetch, op. cit., s. 21.
Por. Y. Shirakura, Nikuhitsu shunga, Tokio 2009, ss. 140‒141.
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nym obrazie dodatkowo znajduje się grafika przedstawiająca aktora kabuki13. Relacja
homoseksualna kobiet i użycie sztucznego członka ma jedynie zrekompensować brak
możliwości obcowania z prawdziwym aktorem. Poza tym istniały również grafiki, na
których pary doznawały podniecenia w trakcie oglądania obrazków erotycznych lub
przedstawiających piękne postaci kobiet lub mężczyzn. Tego typu zabieg sugerował,
do czego shunga prawdopodobnie były używane, jednakże istniała również druga
strona zastosowania takiej techniki obrazu w obrazie. Mianowicie ukazywały zamysł
artystów co do sposobów wykorzystywania shunga, a więc to oni niejako narzucili
cel, do którego były używane, po prostu go ilustrując.
Poza różnego rodzaju ilustracjami ukazującymi relacje seksualne między ludźmi,
pojawiały się również obrazy przedstawiające przykłady zoofilii w wykonaniu zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Przykłady stanowią chociażby: ilustracja z książki Onnadaraku Takarabeki z 1751 roku autorstwa Tsukioki Setteia, przedstawiająca kobietę
z koniem, ilustracje z książek Ehon aratama tsubaki (1788 r.) i Sashimakura (1773 r.)
Katsukawy Shunshō, przedstawiające mężczyzn z koniem i krową, czy słynny drzeworyt autorstwa Katsushiki Hokusaia z albumu Kinoe no komatsu (1814 r.), ukazujący kobietę w ekstazie oplecioną przez olbrzymią ośmiornicę.
Wśród wielu grafik pojawił się nawet przykład nekrofilii – na ilustracji z albumu
Ōyogari no koe autorstwa Utagawy Toyokuniego, wydanego w trzech tomach w 1822
roku. Obraz przedstawia mężczyznę doznającego spełnienia z martwym ciałem kobiety, którą kochał, ale nie mógł z nią być za jej życia ze względu na różnice społeczne. Poza nekrofilią ilustrowano również seks z duchami lub niesamowitymi stworzeniami z japońskich mitów i legend. Najbardziej znanym przykładem tego typu
obrazów jest drzeworyt Kitagawy Utamaro z serii Utamakura wydanej 1788 roku,
przedstawiający dwie półnagie kobiety, z czego jedna z nich została porwana przez
lubieżne kappy i wciągnięta do wody.
Interesujące jest również podjęcie tematyki życia seksualnego mężatek, jednak
poza standardowymi obrazami męża i żony popularne były również obrazy żon zdradzających swych mężów, jak na przykład ilustracja z trzytomowego albumu Ominameshi (1789 r.) autorstwa Katsukawy Shun’eia. Kwestią niejasną pozostaje to, czy
takie zachowanie mężatek było powszechne, zważywszy na wcześniej przytoczone
przeze mnie zasady dla przykładnych żon, spisane przez Kaibarę Ekikena, czy raczej
było jedną z wielu fantazji artystów.
Obecnie trudno jednoznacznie stwierdzić, czy powyższe przykłady zachowań były
inspirowane rzeczywistymi doświadczeniami znanymi artystom z autopsji lub z opowieści, czy raczej artystycznymi fantazjami. Możliwe też, że nietypowe, a niekiedy
wręcz szokujące obrazy były tworzone pośrednio z inicjatywy czytelników albumów
erotycznych. Popyt generował większą podaż na coraz bardziej ekstrawaganckie
przedstawienia na temat seksualnych przyjemności, zwłaszcza, gdy shunga tworzono
dużo i niełatwo było odbiorców zaskoczyć.
13

Aktor jest podpisany imieniem Ichikawa Danjūrō; w okresie, w którym powstał drzeworyt było
trzech aktorów, którzy przez pewien okres swojej kariery nosiło to imię – por. Danjūrō [on-line:]
http://www.kabuki21.com/danjuro1.php [28.04.2015].
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Tymczasem, mimo uwielbienia ze strony klientów i artystów, mieszkańcy dzielnic rozrywki wiedli dość przygnębiające życie. Kurtyzany często były uzależnione od
właścicieli herbaciarni, w których pracowały, głównie pod względem finansowym.
Właściciele domów kurtyzan często łożyli na swoje podopieczne duże pieniądze, które
kurtyzana powinna odpracować, co nie zawsze jej się udawało. Jeśli kurtyzana z różnych powodów nie wywiązywała się z obowiązków (na przykład z powodu choroby), narażała właściciela domu na straty i popadała w długi. Powszechne były choroby,
zwłaszcza weneryczne, a także psychiczne – spowodowane między innymi toksycznymi
związkami zawartymi w środkach stosowanych do makijażu. Wiele kurtyzan popadało w wyniszczające nałogi – alkoholizm, uzależnienie od środków przeciwbólowych.
Powszechne były aborcje stosowane jako skuteczny środek „antykoncepcyjny”. Wykonywane wielokrotnie, przyczyniały się do powikłań i problemów psychicznych. Zdarzały się samobójstwa, a także podwójne samobójstwa kochanków (tak zwane shinjū),
którzy nie mogli być razem (motyw podwójnych samobójstw był również popularnym
motywem ówczesnych sztuk teatralnych). Nawet cieszące się popularnością kurtyzany
musiały mierzyć się z zazdrością i wrogością innych. Jednak skala tych zjawisk nie jest
dokładnie znana. W epoce Edo nie prowadzono statystyk, które by je badały. Można
się jedynie domyślać, na przykład na podstawie dostępnej literatury, która też nie jest
najbardziej kompetentnym źródłem, niemniej, przy braku innych skonkretyzowanych
danych, daje pewien ogląd sytuacji. Przykładowo bohaterka Żywotu kobiety swawolnej
Ihary Saikaku wspomina o dokonaniu ponad dziewięćdziesięciu aborcji14.

Podsumowanie
Dzielnice rozrywki stanowiły alternatywny świat w dwojaki sposób. Po pierwsze,
jako zamknięte enklawy oddzielone od mieszkańców miast, teoretycznie odgradzały w legalny i kontrolowany przez szogunat sposób to, co wiązało się z rozrywką,
zabawą, erotyką, seksem, przyjemnością, od przykładnego życia obywatela obłożonego zasadami konfucjańskimi. Poza tym w dzielnicach rozrywki zacierały się granice społeczne między ludźmi: samuraj, mnich czy kupiec, których statusy społeczne
znacznie różniły się w normalnym życiu, w yūkaku zostawali klientami tych samych
kurtyzan i czerpali tę samą przyjemność, odmienną od tej, jaką mężczyźni mogli
(a może raczej: jakiej nie mogli?) otrzymać od swoich żon. Jedynym kryterium klasyfikującym klientów były pieniądze.
Po drugie dzielnice rozrywki będące inspiracją dla artystów ukiyo-e ukazywane
są na drzeworytach i malowidłach jako miejsca niekończących się uciech, bez chorób, problemów i trosk15. Jawiły się jako swoista pornotopia, seksualny raj, w którym
panuje rozkosz i każdy, kto się w nim znajdzie, doznaje satysfakcji. Cytując słowa
Michaela Kimmela przytoczone w słowniku Bena Schotta: pornotopia przedstawiana jest między innymi jako miejsce, gdzie „kobiety otrzymują to, na co »zasługują«,
14
15

I. Saikaku, Żywot kobiety swawolnej, tłum. I. Kordzińska-Nawrocka, Warszawa 2011, s. 165.
Nie licząc obrazów celowo ukazujących przemoc i gwałt, jednak one również zaliczały się do kategorii obrazów, które miały szokować odbiorcę.
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a mężczyźni nigdy nie są poddawani próbie i narażeni na upokorzenie”16. Biorąc
pod uwagę fakt, że shunga ilustrowały sceny erotyczne głównie z punktu widzenia
mężczyzn, kobiety na grafikach były frywolne, ale również bezdyskusyjnie uległe
partnerom, a mężczyźni – gotowi do działania. Co więcej, artyści pobudzali wyobraźnię tych, którzy oglądali ich grafiki, kreując wyidealizowane wizerunki kobiet
młodych, pięknych i uśmiechniętych. W porównaniu z rzeczywistością te wizje były
niepełne, a wręcz przekłamane. Gdyby interpretować życie codzienne w epoce Edo
na podstawie shunga ukiyo-e, okazałoby się, że panuje w nim całkowite rozluźnienie
i nieskrępowana wolność seksualna, a tak przecież nie było: władza mimo wszystko
starała się utrzymać kontrolę nad społeczeństwem. Konfrontując „obrazy ulotnego
świata” z piętnem czasu, jakim są obarczone, pojawia się dodatkowa ewentualność
zafałszowania wizerunku ówczesnego świata, gdyż nawet najlepsi badacze shunga nie
są w stanie jednoznacznie określić na ile – i czy w ogóle – te erotyczne obrazy odwołują się do rzeczywistości, a ile jest w nich wyobraźni artysty przenoszącego erotyczne
fantazje potencjalnych czytelników na papier. Tym bardziej, że shunga funkcjonowały w epoce Edo podobnie do dzisiejszej pornografii, która również często ukazuje
nierealne sytuacje i aktorów z ciałami nienaturalnie zmodyfikowanymi przez chirurgów plastycznych lub programy graficzne. Być może słuszność miał Matsudaira
Sadanaobu, który obawiał się, że obrazy erotyczne z Edo obarczą przyszłe pokolenia
zafałszowanym i przesadnie rozerotyzowanym wizerunkiem tej epoki.
Polityka szogunatu, kontynuowana od początku XVII w. przez około 250 lat, mimowolnie przyczyniła się do powstania tych wszystkich wyobrażeń. Niezależnie od
zamierzeń ówczesnej władzy, dzielnice rozrywki intrygują do dziś. Niektóre elementy
kultury mieszczańskiej i erotycznej tamtego okresu są obecnie nieodłącznymi cząstkami
wizerunku Japonii znanego obecnie. Natomiast shunga nadal pobudzają wyobraźnię.
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Summary
Shunga ukiyo-e as an example of pictures of erotic alternative world in the Edo Period
(1603-1868)
The article is aimed to indicate the differences between an idealized erotic world of
the Edo period (1603–1868) depicted on erotic woodcut prints and paintings called
shunga, and reality inside and outside legalized red light districts in Japan. The red
light districts were cloistered enclaves, where courtesans and theatre actors lived. Their
life inspired most of artists, who created their own vision of an idealized erotic world,
different than reality. As for the red light districts, they were an alternative erotic
world as well, considering reality controlled by the shogunate and Confucianism.

Adam Podlewski
badacz niezależny

Raj wymyślony, czyli Gregor MacGregor i jego utopia
w służbie najbezczelniejszego oszustwa XIX wieku

I. Oszust i jego dzieło
W krótkim artykule chciałbym przybliżyć niezwykłe dzieło z pogranicza literatury podróżniczej i fantastycznej oraz przedstawić je w kontekście ponadczasowych
oczekiwań wobec literackiej utopii społecznej i politycznej. Wydany pod dosadnym
i opisowym tytułem Sketch of the Mosquito shore: including the territory of Poyais, descriptive of the country: with some information as to its productions, the best mode of culture, &c., chiefly indended for the use of settlers1 traktat geograficzny jest niezwykłym
źródłem. Stanowi on jeden z niewielu w dziejach przykładów dosłownej utopii, opisu
miejsca, którego nie ma, ale czytelnik był przekonany o jego istnieniu2.
Gregor MacGregor, żyjący w latach 1786‒1845 szkocki awanturnik, był podróżnikiem, żołnierzem i pisarzem. Zdobył rozgłos na początku lat dwudziestych
XIX wieku niesławną akcją kolonizacyjną w Zatoce Honduraskiej. Wiadomości
o jego biografii pochodzą z rozrzuconych źródeł oraz informacji przekazanych przez
samego bohatera, należy więc podchodzić z dystansem do większości zasług, które
przypisywał sobie MacGregor. Był synem kapitana, służącego w Kompanii Wschodnioindyjskiej. Wstąpił do wojska i rozpoczął dość udaną karierę w brytyjskiej piechocie. W nieustalonych do końca okolicznościach odszedł ze służby, przypisując sobie
rangę pułkownika (być może niesłusznie). Po śmierci pierwszej żony popłynął do
1

2

T. Strangeways (Gregor MacGregor), Sketch of the Mosquito shore: including the territory of Poyais,
descriptive of the country: with some information as to its productions, the best mode of culture, &c.,
chiefly indended for the use of settlers, London and Edinburgh 1822.
Pewne podobieństwa można dotrzeć przy porównaniu dzieła MacGregora i La découverte australe
par un homme volant, ou Le dédale français Nicolasa Edme Rétifa, jednakże ten przykład wczesnej
literatury fantastycznej zasługuje na samodzielne omówienie.
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Ameryki Południowej, gdzie brał udział w wojnie o niepodległość Wenezueli. Korzystając z famy towarzysza broni samego Bolivara oraz wiedzy o strefach subtropikalnych
Nowego Świata, od 1820 organizował swoje przedsięwzięcie kolonizacyjne. Jednym
z najważniejszych elementów oszustwa było stworzenie interesującego nas traktatu.

II. Prawdziwe nie-miejsce
Genialny falsyfikat, Sketch of the Mosquito shore..., został wydany w roku 1822.
Skupia on jak w soczewce idee i złudzenia epoki oraz zawiera korpus wiedzy potocznej i fantastycznej o wybrzeżach Ameryki Środkowej. Wymyślona relacja podróżnicza, opisująca nieistniejące państwo, stała się podstawą do bezczelnego oszustwa
i zakończonej katastrofą wyprawy europejskich kolonistów za ocean. Jest także przykładem niezwykłego dzieła wczesnej fantastyki naukowej, świadomie budującego
fikcję z prawdopodobnych odłamków powszechnej erudycji i wyobraźni kolonialnej.
Oszustwo MacGregora polegało na stworzeniu, wydaniu i kolportażu traktatu
opisującego fikcyjne państwo w Ameryce Środkowej3. Awanturnik zorganizował
kompleksowe przedsięwzięcie kolonizacyjne, obejmujące wyprawę osadniczą, sprzedaż ziemi, waluty i papierów wartościowych nieistniejącego państwa. Wyprawa na
Wybrzeże Moskitów zakończyła się całkowitą klęską, spowodowała najprawdopodobniej ponad dwieście zgonów oraz dramatyczne przeżycia przetrwałych kolonizatorów. Sprowokowała oficjalne śledztwo, kierowane przez Edwarda Codda, brytyjskiego superintendenta terenu Hondurasu. Wedle końcowego raportu, śledczy:
znaleźli osadę kolonistów. Słabość i choroba rozpleniła się wielce wśród osadników,
którzy nie posiadali żadnych środków zaradczych na swój opłakany stan4.

Opinia publiczna jednak nie w całości przyjęła rządowy dokument za prawdziwy,
sam prowodyr nie został pociągnięty do odpowiedzialności, a nawet usiłował później
powtórzyć swoją sztuczkę we Francji (przedsięwzięcie nie odniosło jednak porównywalnego sukcesu).
Gregor MacGregor, inspirowany relacjami podróżniczymi i oczekiwaniami rodaków, stworzył dzieło tak przejmujące, że przekonał do istnienia tropikalnego raju
setki czytelników, udziałowców oraz kolonistów. Dokonał tego, kusząc Europejczyków wizją dziewiczej natury, w której jednak można znaleźć wszelkie udogodnienia
cywilizacji, a swój falsyfikat osadził w kontekście akademickiej, moralnej i publicystycznej dyskusji o zaletach oraz zagrożeniach płynących z europejskiego stylu życia,
a także rozważań nad przyjazną i groźną dzikością.
Już sama forma przedsięwzięcia buduje jego prestiż. Sketch of the Mosquito shore...
został wydany porządnie, z zastosowaniem wszelkich standardów edytorskich trzeciej
3
4

Por. A. Hasbrouck, Gregor McGregor and the Colonization of Poyais, between 1820 and 1824,
„The Hispanic American Historical Review” 1927, t. 7, nr 4, ss. 438‒459.
E. Codd, Proceedings of an inquiry and investigation relative to Poyais, London 1824, s. 16. Wszystkie
cytaty w niniejszym artykule, jeżeli nie zaznaczono inaczej, podane są w tłumaczneniu własnym – A. P.
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dekady dziewiętnastego stulecia. Podobieństwo wobec innych relacji podróżniczych
jest widoczne w niemal każdym elemencie: formacie, oprawie graficznej oraz konstrukcji samej książki, katalogującej po kolei geograficzne, gospodarcze, polityczne
i kulturowe aspekty opisywanej ziemi. MacGregor zarzuca czytelnika bogactwem
szczegółów, nie tylko ogólnym opisem topograficznym, ale litanią nazw konkretnych
miejsc, często przytaczając „dawne” hiszpańskie nazwy. Co istotne, odnosi się też
do niedokładnie wskazanych, ale wyglądających na wiarygodne innych relacji podróżniczych5. Ilość przekazanych informacji podnosi pozorną wiarygodność tekstu,
gdyż autor podaje intersubiektywne, w teorii łatwe do sfalsyfikowania dane. Jest to
oczywiście erudycyjny blef, do czego wrócimy w dalszej części artykułu. Warto jednak zaznaczyć, że wewnętrzna krytyka źródła, dokonana przez nieprzygotowanego
odbiorcę, nie wskazuje na żadne sprzeczności czy nawet niespójności tego szkicu.
MacGregor pokazał swojemu czytelnikowi raj wymyślony, który łączy najlepsze
cechy dzikiej przyrody i dobrze zorganizowanej cywilizacji. Jest jednocześnie czysty
oraz nieskalany (tak estetycznie, jak i moralnie) niczym Eden. Przy tym pozostaje
niczyj; czeka na zagospodarowanie, wręcz kolonizację (MacGregor sugeruje czytelnikom możliwość harmonijnej współpracy miejscowych i przyjezdnych, którzy bogaciliby się niczym Hiszpanie, a jednocześnie nie byli uznawani za ciemiężców; szczegóły
tego aspektu społecznej utopii są u MacGregora skąpe). Historia przedstawiona przez
MacGregora była od początku do końca fałszywa. Awanturnik podał się za przedstawiciela (kacyka) tamtejszego władcy (Jerzego Fryderyka) i opisał dobrze działające,
korzystające z wielu urządzeń europejskich państwo tubylcze (jest to element, który
powinien zwrócić uwagę ofiar MacGregora; z drugiej strony dobrze świadczy o tolerancyjnym nastawieniu Anglików i Szkotów, którzy byli skłonni uwierzyć w lokalne
państwo, zarządzane w „cywilizowany” sposób). Była kolonia hiszpańska miała, przy
pomocy innych potęg europejskich, zrzucić jarzmo metropolii i osiągnąć prawdziwą
niepodległość. Zdarzenie to miało się odbyć tuż po wenezuelskiej epopei Simona
Bolivara (u którego sam MacGregor najprawdopodobniej faktycznie służył).
Co istotne, tubylcy mieli darzyć Brytyjczyków szczególną atencją, uznając ich
zaangażowanie po stronie wolności, przeciw niewolnictwu i opresyjnemu modelowi
kolonizacji hiszpańskiej6. Kreując historię heroicznego buntu przeciw iberyjskiej potędze, autor wpisał dzieje Poyais w szerszy kontekst walki z Hiszpanią i pozytywnego
odzewu, który ten ruch wzbudził w brytyjskiej opinii publicznej. Zwrócenie fikcyjnego narodu ku Anglii z pewnością łechtało wyspiarskie poczucie honoru i wzmacniało
przekonanie o harmonijnym połączeniu interesu własnego i misji cywilizacyjnej: wizji do dziś istotnej w historiografii brytyjskiej7. Poyais miało być przykładem udanego
zastosowania europejskiej wizji postępu na ziemiach Nowego Świata – wyidealizowanego modelu zagospodarowania bogactw naturalnych „dziczy”, dzięki organizacyjnej
sprawności „cywilizacji”. We wstępie MacGregor pisze:
5
6
7

Por. T. Strangeways, op. cit., ss. 4‒6.
Por. ibidem, s. 330.
Por. N. Ferguson, Empire. How Britain made the modern world, Peinguin Books, London 2004,
ss. 116‒117.
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Autor [...] jest zachwycony i przekonany o oczywistych zyskach, nie tylko mieszkańców
Wybrzeża Moskitów, ale też sąsiednich krajów, niesionych przez cywilizację i rozwój
tego pięknego zakątka globu; zamierza na następnych stronach zainteresować oświeconych Europejczyków tym tematem, opisując historie tych ziem, ich naturalne bogactwa
i możliwości gospodarskie8,

wyrażając nadzieję na pełne przekształcenie Wybrzeża Moskitów w zorganizowaną
po europejsku placówkę postępu w Ameryce Środkowej. Indianie mieli być już
przyzwyczajeni do europejskich dóbr, które przyjmowali ze względu albo na ich użyteczność, albo powab. Broń i narzędzia rolnicze są używane już od tak dawna, że tubylcy nie wyobrażają sobie życia bez nich9.

Inne elementy opisu wymyślonego kraju sugerują, że w Poyais już istnieje podobna do Anglii infrastruktura (w tym nowoczesny port10), a ewentualne prace miałby
tylko rozszerzyć jej zasięg.
Jednocześnie opisywana ziemia wciąż reprezentuje zalety krainy dziewiczej, dzikiej natury. Poyais jest opisane jako ziemski raj. Choć bezpośrednie paralele biblijne
pojawiają sie w tekście rzadko, są one podskórnie wciąż obecne jako część opisu
klimatu oraz agrokultury. Zwłaszcza klimat, wedle MacGregora, był znakiem wyjątkowości krainy, gdyż
jeśli okres pomiędzy listopadem a kwietniem trzeba nazywać zimą, jest to najwspanialsza zima na świecie. Dla słabujących i starców tutejszy klimat wyda się rajskim11.

Szczegół ten był o tyle istotny, że rozwiewał istotną obawę wobec projektu –
strach przed starością w nieprzyjemnych dla Europejczyka tropikach.
Ziemie uprawne na Wybrzeżu Moskitów miały należeć do najlepszych w tej części
świata12, a przy tym nie wymagały specjalnego nakładu pracy (stanowi to jeden z wyróżników „egzotycznego raju”13), co w połączeniu z domniemanymi udogodnieniami
cywilizacyjnymi, właściwymi Europie, miało zapewniać najwyższy z wyobrażalnych
standard życia.
Aby dopełnić tę arkadyjską sielankę, MacGregor opisuje życzliwymi słowami
mieszkańców Wybrzeża. Mieli to być „ludzie natury” z najbardziej wyidealizowanych wyobrażeń o szlachetnej barbarii; niegroźni, pomocni, pokazujący całą gamę
cnót nieskalanych wpływem cywilizacji, a jednocześnie ich wrodzone wady miało
8
9
10
11
12
13

T. Strangeways, op. cit., s. V.
Ibidem, s. 337.
Por. ibidem, s. 5.
Ibidem, s. 58‒59.
Por. ibidem, s. 39.
Problemowi szukania raju w egzotycznych krainach przyjrzałem się w pracy doktorskiej, obronionej
w 2011 Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego ‒ por. A. Podlewski, Czy przeciw
Naturze? Odkrywanie świata, władza imperialna, związki człowieka z przyrodą w kręgu kultury anglosaskiej przełomu XIX i XX wieku, ss. 288‒293.
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przytemperować przyjęte chrześcijaństwo14. Ich życie miało obfitować w naturalne
rozkosze dzięki dobrodziejstwom klimatu oraz urządzeniom społecznym umożliwiającym zaskakującą dozę swobody seksualnej. Autor wyraźnie podkreśla specyficzne
normy obyczajowe panujące na Wybrzeżu Moskitów:
Zwyczajem większości plemion indiańskich (jeśli nie wszystkich), dopuszczalność poligamii; wielość żon staje się przywilejem każdego męża w narodzie Wybrzeża Moskitów,
ale mało która kraina korzysta z tego przywileju równie często jak Poyais. Tylko kilku
mężczyzn zadowala się jedną małżonką, a zmarły niedawno indiański władca zawstydził
wszystkich poddanych, utrzymując dwadzieścia dwie towarzyszki15.

Taka optyka skupia najważniejsze cechy egzotycznego wabika – opisu krainy obyczajowej swobody. Można też uznać za interesującą (ale specyficzną nie tylko wobec
tego jednego przypadku) tolerancję ofiar projektu MacGregora. Brytyjscy koloniści, w większości wychowani w surowych obyczajowo wyznaniach protestanckich,
odkryli w sobie niespodziewane pokłady pobłażania wobec zwyczajów nie tylko
urągających europejskiemu porządkowi, ale i stanowiących zaprzeczenie starokontynentalnej organizacji społecznej zwyczajów seksualnych16. To zjawisko można ustać
za bliski ideału przykład powiązania egzotyki z seksualnością, opisywanego między
innymi przez Edwarda Saida („Orient był miejscem, gdzie można było szukać doświadczeń seksualnych nieosiągalnych w Europie”17) czy Dereka Gregory’ego18.
Motyw tropikalnej rozwiązłości, skojarzenia gorącego klimatu z luźnymi obyczajami, jest dobrze zadomowiony w europejskiej literaturze podróżniczej. Już kapitan
Cook narzekał na ten stereotyp, pisząc, że:
Wyrządzono wielką niesprawiedliwość kobietom z Taiti i Wysp Towarzystwa, opisując
je bez wyjątku jako zdolne do oddania mężczyznom swoich wdzięków za stosowną
opłatą. Nie jest to prawdą. Posiąść tutaj kobietę zamężną, albo szanującą się pannę jest
trudno, jak wszędzie indziej19,

choć w innych partiach swojej relacji dodawał do tego wyobrażenia własne argumenty. Samuel Baker, podróżnik w wielu aspektach usiłujący zrozumieć i docenić afrykańskie społeczności lokalne, upatruje przyczyny ich zastoju cywilizacyjnego właśnie
w nieuporządkowaniu społecznym i rodzinnym:
14
15
16

17
18
19

Por. T. Strangeways, op. cit., s. VII.
Ibidem, s. 332.
Więcej o tym problemie pisałem w: Rodzina chlubą Imperium. Tradycyjne więzi społeczne jako element przewagi cywilizacyjnej w oczach odkrywców XIX wieku [w:] Instytucja rodziny wczoraj i dziś.
Perspektywa interdyscyplinarna, t. 2, Społeczeństwo i kultura, red. J. K. Stępkowska i K. M. Stępkowska, Lublin 2012, ss. 141‒144.
E. Said, Orientalizm, tłum. W. Kalinowski, Warszawa 1991, ss. 73‒74.
Por. D. Gregory, Between the Book and the Lamp: Imaginative Geographies of Egypt, 1849‒50,
„Transactions of the Institute of British Geographers” 1995, t. 20, nr 1, s. 29.
J. Cook, A Voyage Towards the South Pole and Round the World, t. 1, Echo Library, Fairford 2007, s. 66.
• 219 •

• Adam Podlewski / Raj wymyślony, czyli Gregor MacGregor i jego utopia... •
Widać tam brak przedsiębiorczości, niedostatek charakteru, umiłowanie spoczynku
i luksusu, które wiodą ku oddaniu przyjemnościom […]. Brak prawdziwej miłości,
spowodowany wielożeństwem, zagradza drogę postępowi i póki poligamia istnieje, rozwój cywilizacji jest niemożliwy20.

Można wręcz mówić o całym gatunku literatury podróżniczej, nastawionej moralizatorsko i odnoszącej się do postrzeganej przez Europejczyków plagi seksualizacji
życia w ziemiach egzotycznych, co miało posiadać określone negatywne skutki dla
zamieszkujących je ludów21. Jednak to, co dla duchownych i świeckich kaznodziejów,
teoretyków cywilizacji i kolonialnych feministek było przestrogą, dla wyzwalających
się z ograniczeń purytańskiego społeczeństwa młodych kolonistów stanowiło zachętę.
Interesującymi wydają się nie tylko elementy rajskiej utopii, o których MacGregor napisał, ale też te, które przemilczał. W późniejszej literaturze podróżniczej
i brytyjskich opisach egzotycznych cywilizacji wyraźna jest dążność do opisywania
niebezpieczeństw, niesionych przez pozorny raj.
Obserwując wyspiarzy na Pacyfiku, James Cook zastanawiał się, co jest przyczyną
braku rozwoju technicznego. Za jedną z hipotez uznał właśnie zbytnią łatwość życia:
Nikomu nie brakuje środków do życia; radość i zadowolenie widoczne są na każdej
twarzy. Zaiste, czy mogłoby być inaczej, skoro beztroska wolność panuje między ludźmi wszystkich stanów? Nie czują oni żadnej potrzeby, której nie mogliby zaspokoić;
żyją w klimacie w którym groźne ekstrema gorąca i mrozu są nieznane22.

Także piszący kilka pokoleń później o charakterystycznych cechach mieszkańców
Wschodniej Afryki John Speke zauważa, że
przyrodzona bierność i lenistwo ludzi staje się trucizną dla kraju. Mieszkańcy są zupełnie nieświadomi skarbów, leżących u ich stóp. To straszne lenistwo jest w dużej mierze
wynikiem bogactwa przyrody23.

Podobny schemat myślenia jest nieobecny u MacGregora. Być może autor celowo
ominął ten wątek, aby nie obniżać atrakcyjności swojej oferty, być może uznał, że
jego odbiorcy nie będą zainteresowani subtelnymi rozważaniami o esencji cywilizacji
europejskiej. Dlatego też utopia z dzieła MacGregora zbliża się do wyśnionego ideału; zawiera wszystkie zalety i praktycznie nie znane są jej wady egzotycznego świata.
Ten reklamowy sposób opisu mógł wzbudzić zdziwienia, czy wręcz podejrzliwość
czytelnika. W następnym paragrafie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego
tak się nie stało.
20
21
22
23

S. Baker, The Albert N'yanza, Great Basin of the Nile, and Explorations of the Nile Sources, Philadelphia
1868, s. XXIII.
Problem ten zarysowałem we wspomnianym już artykule: Rodzina chlubą Imperium…
J. Cook, op. cit., t. 2, s. 211.
J. Speke, What led to the discovery of the source of the Nile, Edinburgh and London 1864 s. 344.
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III. Anatomia sukcesu
Dlaczego relacja Szkota odniosła tak spektakularny (i wymierny finansowo) sukces? Sketch of the Mosquito shore... można nazwać erudycyjnym blefem – zawiera on
intersubiektywne, pozornie łatwe do falsyfikacji dane. Jednakże do owego sprawdzenia czytelnik potrzebował wiedzy empirycznej albo różnorodnych intelektualnych
narzędzi. Przeciętny akcjonariusz i kolonista Poyais takowych nie posiadał. Na sukces
MacGregora złożyły się trzy aspekty omawianej relacji: siła autorytetu, niezawiniona
ignorancja odbiorców oraz projekcja marzeń i oczekiwań tychże ludzi.
Wskazane cechy Sketch of the Mosquito shore..., czyli: solidna strona wydawnicza
traktatu, umiejętne budowanie famy autora oraz podparcie relacji odwołaniami do innych tekstów literatury podróżniczej, wzmacniają autorytet dzieła MacGregora. Szkocki awanturnik nie występował jako osoba zupełnie prywatna. Był – wedle deklaracji
– weteranem armii brytyjskiej, a także bohaterem powstania wenezuelskiego. Choć
formalnym autorem Sketch of the Mosquito shore... był fikcyjny kapitan Strangeways,
nazwisko MacGregora pojawia się w traktacie wiele razy, począwszy od frontyspisu.
Choć nigdzie w treści nie pada bezpośrednie zapewnienie o upoważnieniu przez Koronę Brytyjską, takie wrażenie nieprzygotowany czytelnik mógł odnieść. Jako podróżnik odwołujący się do zdobyczy innych podróżników, MacGregor (Strangeways) stara
się ustawić w długim rzędzie odkrywców europejskich, nie tylko zdobywających sławę
i bogactwo dla swoich monarchów, ale też wzbogacających uniwersalną, obiektywną
wiedzę geograficzną w imieniu całego cywilizowanego świata (za który czytelnicy Szkicu... uznawali zarówno Brytanię, jak i inne mocarstwa europejskie).
Jednak sam autorytet relacji nie byłby tak silny, gdyby nie był jedynym. Warto
pamiętać, że MacGregor mógł w swojej utopii fantazjować – pisał z myślą o słabo
wykształconych odbiorcach i korzystał z ogólnie niskiego poziomu angielskiej wiedzy
na temat Mezoameryki (względnie – przynajmniej w porównaniu do odbiorcy hiszpańskiego). Nie należy wprawdzie umniejszać wiedzy statystycznego obywatela Imperium o świecie: Anglik, Szkot, Irlandczyk czy mieszkaniec terytoriów zamorskich
wiedział sporo o odkryciach geograficznych, technice poróżowania i polityce Korony
Brytyjskiej. Wiązało się to ze znacznym udziałem populacji w przedsięwzięciach kolonialnych, takich jak Kompania Wschodnioindyjska (przykładem jest tu sam MacGregor, posiadający w rodzinie kapitana na usługach kompanii; jednak i biedniejsi
obywatele mieli krewnych i znajomych zaznajomionych ze służbą zamorską). Jednak ta wiedza, często imponująca w odniesieniu do Azji Południowej i północnych
krańców Ameryki, nie oznaczała jeszcze informacji o interesującym nas obszarze.
Imperium Brytyjskie było obecne na Morzu Karaibskim, jednakże obieg informacji
o byłych ziemiach hiszpańskich nie stanowił dobra powszechnego. Rewelacje podane
w Sketch of the Mosquito shore... były w teorii weryfikowalne, ale dla słabo wykształconego kolonisty (i, zazwyczaj, niewiele lepiej wykształconego akcjonariusza przedsięwzięcia) traktat był zapewne jednym z niewielu, jeśli nie jedynym, źródeł wiedzy
o Nowym Świecie.
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Tam, gdzie ciekawskiemu obserwatorowi nie starcza obiektywnej wiedzy, rosną
mity i fantazje. MacGregor stworzył wiarygodny – na pierwszy rzut oka – model
historyczny i polityczny, a bajkowy opis klimatu Wybrzeża Moskitów był zgodny
z marzeniami projekcjami kolonistów. Wspomniane wyżej dodatkowe zachęty (zapowiedź panującej w Poyais rozwiązłości seksualnej oraz rajskich cech tego kraju)
uspokajały chętnych do niebezpiecznej podróży. Trudnym do przecenienia jest także aspekt polityczny i cywilizacyjny: zaprezentowanie Poyais jako swoistej projekcji wolnościowych ideałów, przyjmowanych przez propagandę imperium za własne.
Wszystkie te czynniki pozwalały kolonistom i akcjonariuszom MacGregora po prostu czuć się wyróżnionymi dzięki uczestnictwu w tym egzotycznym przedsięwzięciu,
niezależnie od wymiernych, ekonomicznych zysków z udziału.
Do tej trójcy można dodać jeszcze jeden, niezwykle trudno kwantyfikowalny
czynnik – angielską żądzę przygody, którą (na dobre i na złe) wychowankowie Albionu uznawali za swoją narodową cechę od wczesnej nowożytności24. Ciekawym
problemem historycznym byłoby rozważanie nie tyle spektakularnych porażek, ile
właśnie wielkich sukcesów odważnych przedsięwzięć, często wyglądających na znacznie bardziej szalone od wyprawy MacGregora. Problem ten przekracza jednak znacznie ramy niniejszego artykułu.

IV. Raj wymyślony, czyli metautopia
Jakub Frankiewicz, katalogując używane w nauce definicje utopii, generalnie wiąże je z aspektem politycznym, projektami ideowymi i ideologicznymi25. Dlatego też,
włączając dzieło MacGregora do gatunku nie-miejsca, należy rozumieć ten termin
w jego najszerszym, pierwotnym, wręcz słownikowym znaczeniu. Jednakże chciałbym
zaproponować inne podejście do Sketch of the Mosquito shore...: potraktować ten tekst
jako metautopię. Termin ten pojawiał się już w opisie specyficznej literatury fantastycznej i politycznej, choćby w analizie pism Herberta George’a Wellsa pióra Patrika Parrindera26. Nie chodzi mi jednak o samoświadome użycie światotwórczej fikcji
w celu metapolitycznym (trudno to u szkockiego autora oceniać), ale o wykorzystanie
jej właśnie w bardzo praktycznym i dalekim od wszelkich wzniosłych idei oszustwie
MacGregora. Zdefiniowałbym ten egzotyczny podgatunek jako dzieło pisane przez
autora dowolnie nastawionego do problemu ideologicznych projektów w tekście, ale
składające się z elementów używanych w gatunku literackim utopii i odpowiadające na zapotrzebowania przez ten gatunek zaspokajane. W przeciwieństwie jednak do
innych tekstów tworzących pseudonaukową egzotykę (na przykład w porównaniu
do La découverte australe par un homme volant Rétifa) mistyfikacja Szkota jest pełna. MacGregor stara się nie pozwolić nawet pojedynczemu czytelnikowi na lekturę
24
25
26

Por. S. Warneke, A Taste for Newfangledness: The Destructive Potential of Novelty in Early Modern
England, „The Sixteenth Century Journal” 1995, t. 26, nr 4, ss. 881‒896.
Por. J. Frankiewicz, Wizja idealnego społeczeństwa w renesansowych utopiach, Jędrzejów 2008, ss. 13‒15.
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z dystansem, z przekąsem; cały korpus fałszywej wiedzy musi zostać przyjęty, aby czar
Wybrzeża Moskitów zadziałał i przyniósł autorowi wymierne korzyści finansowe.
MacGregor korzysta z motywów i konceptów znanych każdemu badaczowi literatury utopijnej: wizji ziemskiego raju, wyidealizowanych stosunków społecznych,
dostosowania warunków (klimatycznych, geograficznych) do potrzeb traktatu czy
zakodowania idei politycznych w opowieść o nieistniejącym państwie; używa ich
jednak bardzo pragmatycznie. Nie znając szczegółów jego biografii, trudno wyrokować o wykształceniu szkockiego awanturnika, jednak wątpliwym jest, by MacGregor zdobył regularną wiedzę o historii literatury czy doktryn politycznych. Używał
on raczej wąskiej erudycji w dziełach podróżniczych oraz swojej genialnej intuicji,
wyczucia ludzkich potrzeb i marzeń. Używał też najpopularniejszych, najbardziej
przystępnych i rozpowszechnionych struktur opowieści o nieistniejącym państwie,
dlatego jego traktat powinien stać się kanonicznym źródłem w dziedzinie badań utopii (oraz wyjątkowym przykładem nierzetelnej reklamy; jednak analiza tego aspektu
dzieła znacznie wykracza poza interesującą mnie tematykę). Niniejszy artykuł miał
na celu zachęcenie badaczy do zainteresowania się tym genialnym oszustwem, gdyż
rola, historia powstania i dokładna anatomia Sketch of the Mosquito shore wciąż czekają na szczegółową monografię.
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Summary
Paradise Found. Gregor MacGregor’s utopia, used in the greatest scam of the XIX century
Gregor MacGregor was a Scottish soldier, explorer and the most gifted fraud of his
epoch. His false description of Mesoamerican country launched a full-scale colonization expedition and business venture, both causing havoc and mayhem among
gullible participants. MacGregor’s success could be attributed to many circumstances
and talents of the forger, but I wish to point one very special trait of his fraud: the
literary form of utopia, in which the Sketch of Mosquito Shore was written.

