
W swojej pracy Il superuomo di 
massa (niezbyt fortunnie przetłumaczonej 
na polski jako Superman w literaturze ma
sowej 22) Umberto Eco, wychodząc od idei 
Antonia Gramsciego, przenikliwie analizuje 
początki koncepcji nadczłowieka, który -  
nim zjawił się jako wielki bluźnierca w pi
smach Nietzschego -  pojawił się po raz 
pierwszy w literaturze popularnej jako bo
hater powieści Alexandra Dumasa, Euge
niusza Sue i innych tekstów, bez których 
nie istniałaby współczesna koncepcja 
superbohatera. Ustalenia Eco omawia się 
najczęściej w kontekście jego uwag o kon- 
solacyjnej roli popkulturowych nadludzi23, 
chciałbym jednak zwrócić uwagę na inny 
wynikający z nich wniosek. Taki nadczło- 
wiek konsolacyjny, czyli superbohater, jest 
wytworem kultury masowej i jako taki 
może pojawić się i działać tylko w społe
czeństwie masowym. Czy jednak fa
scynacja postaciami przeżywającymi przy
gody fantastyczne i melodramatycznie jest 
zjawiskiem ograniczonym do świata stwo
rzonego w wieku XIX, czy nie możemy 
o niej mówić także w czasach, kiedy przy
miotniki fantastyczny i melodramatyczny 
nie były jeszcze w użyciu?

U. Eco, Superman w literaturze masowej. Po
wieść popularna między retoryką a ideologią, 
tłum. Joanna Ugniewska, Kraków 2008.
Włoski uczony szerzej wykłada swoje poglądy w 

pracy Apokaliptycy i dostosowani. Komunikacja 
masowa a teorie kultury masowej, tłum. Piotr Sal
wa, Warszawa 2010.

Tutaj pojawia się Aleksander Wielki. 
Biografia macedońskiego władcy, sama 
w sobie niezwykła i silnie oddziałująca na 
wyobraźnię, w III wieku n.e. stała się tema
tem opowieści Żywot Aleksandra, fałszywie 
atrybuowanej historykowi Kallistenesowi. 
Psuedo-Kallistenses przetwarza życie wład
cy w niestroniącą od fantastyki fabułę 
awanturniczą: Aleksander rodzi się w cu
downych okolicznościach, wojny wygrywa 
zarówno dzięki sile swego oręża, jak i cha
rakteru (o nieprzeciętnej mądrości nie 
wspominając), a wola podboju gna go aż do 
cudownych Indii, przedstawionych jako 
kraina egzotycznych ludów i nieziemskich 
bestii. Młody władca nie był zresztą od
osobniony w swoim losie: innym wielkim 
starożytnym, którego biografia została fan
tastycznie przetworzona był Wergiliusz 
(który stał się Wirgiliusem, chrześcijańskim 
prorokiem przepowiadającym w eklodze IV 
narodziny Chrystusa, czarodziejem i genial
nym wynalazcą, twórcą m.in. miedzianej 
muchy, która odpędzała wszystkie inne 
owady czy lodówki, w której mięso nie 
psuło się przez pół wieku) 24. Jednak to 
Aleksander był tym, którego biografia 
oddziaływała najsilniej na piszących przez 
wieki autorów, nie tylko zresztą

Takiego Wirgiliusa poetę (od virga, różdzka) po
znać mogli czytelnicy Żywotów filozofów  Marcina 
Bielskiego, wydanych w Krakowie w 1535 roku. 
Por.: M, Bielski, Żywoty filozofów (fr.), ss. 238
239 [w:] Z duchem w rozmawianiu, red. W. Walec- 
ki, Kraków 1991.

22

24

23
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europejskich. W swoim wystąpieniu skupię 
się na kilku wybranych epizodach z dru
giego polskiego przekładu tekstu, anonimo
wej Historii o Wielkim Aleksandrze, królu 
macedońskim i o jego bojowaniu, czyli 
wydanego w Krakowie w 1550 roku w dru
karni wdowy Unglerowej Heleny Floriano- 
wej przekładu łacińskiej redakcji opowie
ści, Historia Alexandri Magni, regis Mace- 
doniae de proeliis. Chciałbym spróbować 
wyjść poza traktowanie „superbohaterskoś- 
ci” Aleksandra jako jedynie dowcipnego 
konceptu i przyjrzeć się tym fragmentom 
jego przetworzonej biografii, które mogą 
z niego czynić odległego wprawdzie, ale 
0ednak protoplastę nadludzi zaludnia0ących 
współczesną kulturę popularną.

Wypada jednak zacząć od początku. 
Jeśli Superman nauczył nas czegokolwiek, 
to tego, iż jedynym sposobem na uratowa
nie życia naszych dzieci w obliczu końca 
świata jest wysłanie ich w śmiertelnie nie
bezpieczną, samotną wędrówkę przez ko
smos. Z kolei dzięki Batmanowi wiemy, że 
-  wbrew obiegowej opinii -  dawka kultury 
od czasu do czasu może 0ednak zaszkodzić, 
a wyjście do kina, teatru czy opery jest 
bardziej ryzykowne niż pozostanie w domu. 
Jeśli z historii tych możemy wyciągnąć 
jakiś wspólny element, to fakt, iż nic nie 
jest tak istotne dla bohatera jak dobry 
origin, intrygująca opowieść o początkach. 
Wiedział też o tym autor biograficznego 
romansu o Aleksandrze. Jak się okazuje, 
władca Macedonii nie był synem Filipa: oto 
Anektanabus, król egipski i wielki mag, 
„dobrze rozumie0ący w nauce gwiazdeczne0 
i w praktyce ćwiczony”25, uciekłszy przed 
wo0skami króla perskiego Artakserksesa, 
trafia w przebraniu na dwór macedoński, 
gdzie poznaje królową Olimpię, a ,jako ją  
u0rzał, natychmiast 0ego serce 0e0 cudnością 
było zraniono, a ku 0e0 miłości wszystko się

rozpaliło”26. Egipcjanin przekonuje 
Olimpię, że spotka ona w nocy samego 
boga Hamona, który odwiedzi 0ą pod 
postacią smoka, a ona „przez sen od niego 
pocznie” swego obrońcę27. Nietrudno się 
domyślić, że to Anektanabus, 
wykorzystu0ąc swo0e czarodzie0skie 
możliwości, zmienił się w smoka i „kszy- 
kając, przeciw komnacie Olimpijej począł 
latać, potym wszedł do komnaty na łoże 0e0 
i począł ją  chciwie całować, a w tym cało
waniu [jak przeczytać możemy w edycji 
Krzyżanowskiego] etc”2S. Filipowi, podów
czas nieobecnemu na dworze, przewidujący 
Egipcjanin zsyła sen, w którym król mace
doński dowiaduje się, że jego „żona 
od boga poczęła”. Tak zostaje poczęty 
Aleksander, który ma być nie tylko obrońcą 
swej matki, ale i -  jak zapowiada Anek- 
tanabus, myśląc zarówno o podbitym Egip
cie, jak i Macedonii, płacącej Persji trybut -  
„mścicielem, który w żaden sposób nie 
zostanie zwyciężony przez człowieka”. Tak 
niecodziennym okolicznościom poczęcia 
dorównać mogą tylko narodziny, w czasie 
których -  ku przerażeniu Filipa -  „stało się 
okrutne grzmienie i gromy, znamiona 
rozmaite i łyskanie było po wszystkim 
świecie (...), ciemność prawie aż do ostat
niej godziny dziennej, a we włoskiej ziemi 
części z obłoków upadały”29.

Jak łatwo możemy się domyślić, 
nadzwyczajność narodzin znamionowała ta
kąż osobę. Oto jak wyglądał młody Alek
sander, u którego cnoty animae et corporis, 
duszy i ciała, z wiekiem tylko się rozwijały: 
„włosy na głowie jego jakoby lwowe, roz
maicie nakrapiane, oczy jego jako gwiazdy 
jasnące (...), popędliwość jego chciwa 
a gorliwa jako lwa, ale owszeki jego postać 
moc i mądrość, które na potym miał, ukazo- 
wała”30. Ernst Robert Curtius wyodrębniłby 
zapewne także topos fortitudo et sapientia,

Historia o żywocie i znamienitych sprawach 
Aleksandra Wielkiego (1550), oprac. Julian Krzy
żanowski, „Biblioteka Pisarzów Polskich” nr 86, 
Kraków 1939, s. 4 (wszystkie dalsze cytaty z H i
storii Aleksandra... pochodzą z podanego wyda
nia, dalej jako AX).

A  6.
A 8.
Ibidem. 
A  11. 
A12.

2625

27

28
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siły i mądrości31, używany przede wszyst
kim w pochwałach władców: gdy Aleksan
der „chodził do szkoły, przezwyciężał 
wszystkie w naukach i każdego mądrze 
przegadał, tak iż wrychle nade wszytki 
otrzymał pierwsze miejstce w naukach. 
A gdy był we dwunaście lat, był ćwiczon 
ku bojowaniu i uprzedzał każdego w chut- 
kim szermowaniu”32. Jego waleczność (któ
rej przykładów dostarcza Historia... aż nad
to, nadmienić wystarczy, że okiełznał Buce- 
fała, pokonał króla arrydyjskiego Mikołaja 
i pomścił Filipa, zabijając spiskującego 
przeciw królowi Pauzaniasza -  wszystko to 
jeszcze przed wstąpieniem na tron), pomy
słowość (przybywszy do Tyru, którego 
„żadną nawałnością nie mógł pożyć”, zde
cydował się „sprawić dom wielki na morzu, 
na okręciech”33, który „był stem kotwic 
uwiązany, a był takowej wysokości, iż nad 
mury i nad wieże tyrskie (...) się okazo- 
wał”3 i -  przy użyciu takiego okrętu 
wojennego -  zdobywa miasto) i inne cechy 
pozytywne skontrastowane zostały z posta
cią jego przeciwnika, cesarza Persji, Dariu
sza.

Konflikt między nimi służyć ma 
dalszemu dowartościowaniu postaci władcy 
macedońskiego, który nabiera cech puer se- 
nex, „chłopca-starca”, młodzieńca nad wiek 
dojrzałego, spokojnego i rozważnego, a jed
nocześnie chętnie i z pokorą przyjmującego 
rady starszych od siebie. Jego przeciwień
stwo stanowi zarozumiały i impulsywny 
Dariusz, który -  co najistotniejsze -  odnosi 
się do swojego młodszego przeciwnika 
z lekceważeniem. Istotną rolę pełnią listy, 
które wysyłają wzajemnie do siebie: cesarz 
perski nazywa siebie „królem nad królami, 
panem nad pany, rodzicem słonecznym”35, 
tytułując jednocześnie Aleksandra „służeb

31 Ernst Robert Curtius, Literatura europejska i ła
cińskie średniowiecze, tł. i oprac. Andrzej Borow
ski, Kraków 2005, wydanie II, str. 182-183.

32 A 12.
33 A  2 .

3 A 26.
35 A 30.

nikiem, człowieczkiem z mężów najmniej
szym, myszą wyskakującą z jamy w domu 
bez kotów i łapek”36, „książęciem łotrow- 
skim”37oraz dzieckiem, któremu posyła za
bawki38. Przeciwnie Aleksander, u którego 
ujawnia się wspomniany już talent retorycz
ny, zdolność „mądrze przegadania 
każdego” -  nieodmiennie odnosi się 
do swojego przeciwnika z wielką reweren- 
cją, nie zapominając nigdy o tytulaturze 
(Dariusz jest „królem”, a nawet „królem 
nad królami”) i odpowiadając na inwek
tywy władcy Persji moralizującymi uwaga
mi o zmienności fortuny, gdyż „to często
kroć bywa, że najniższy bywa powyszszon, 
a zasię barzo wysoki na niskość upada”39. 
Ostatecznie, po stoczeniu licznych bitew, 
zwycięży oczywiście Aleksander, który za
siądzie na cesarskim tronie, pojmie za żonę 
córkę swego przeciwnika, Roksanę, a nawet 
odnajdzie i ukaże jego zabójców.

W miejscu, które mogłoby równie 
dobrze stanowić zakończenie opowieści, 
Historia Aleksandra osiąga dopiero półme
tek, ponieważ to przecież nie rywalizacja 
z Dariuszem, jakkolwiek pełniąca ważne 
funkcje ekspozycyjne, jest najistotniejsza: 
Aleksander, któremu wyrocznia Apollina 
przepowiedziała, że ma „wszytek świat po
bić”, wyrusza do Indii na wyprawę przeciw 
stronnikowi Dariusza, królowi Porusowi. Ta 
podróż, silnie zakorzeniona w tradycjach 
europejskiej literatury i sztuki (między in
nymi dzięki tradycji Alexandreidy), stanowi 
okazję do napotkania niezwykłości, ampli
fikujących fabułę każdej dobrej (i niedo
brej) narracji przygodowej. Niezwykłość ta 
nie musi jeszcze być ulokowana w dalekim 
kosmosie, znajduje się w przestrzeni ziem
skiej, dla ówczesnego odbiorcy możliwej 
do wyobrażenia, choć w praktyce równie 
niedostępnej i obcej jak inne planety. Gdzie 
jednak nie może dotrzeć on, dociera heros. 
Dzięki kolejnym przeróbkom romansu

36 ibidem.
37 A31.
38 A 30.

39 A 32-33.
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0 Aleksandrze to Indie staną się na kolejne 
stulecia (co do pewnego stopnia pokutuje 
do dnia dzisiejszego) dla publiczności euro
pejskiej tym osobliwym miejscem, gdzie 
prawa rządzące codzienną rzeczywistością 
zostają przynajmniej okresowo zawieszone 
(jeśli nie całkowicie zmienione) i możliwe 
jest spotkanie -  tak, jak władca Macedonii 
-  Amazonek, owłosionych dzikich ludzi, 
smoków, „ippopotamów” czy „kokodril- 
l i”4 °... Niebezpieczny i niezbadany teren, w 
którym postaci wykazać muszą się i siłą,
1 odwagą, i sprytem.

Ów spryt Aleksandra najlepiej widać 
w spotkaniu z bazyliszkiem. Wojska mace
dońskie wspinały się na wysoką górę, gdzie 
spotkały „bazyliszka barzo okrutnego, za
starzałego i niewymownie smrodliwego, 
który” -  jakżeby inaczej -  „był takowego 
jadu, iż nie tylko smrodem swym, ale też 
i wzrokiem, jako nadalej mógł zajrzeć po
wietrze zarażał”41. Doświadczywszy wiel
kich strat w ludziach, Aleksander postano
wił pokonać potwora samodzielnie: kazał 
uczynić „tarcz wielką”, długa na siedem 
łokci, a szeroką na cztery, „a na wirzchu 
onej tarczy kazał przyprawić zwierciadło, 
a uczynił sobie zasłonę lnaną od nóg konio- 
wych, a tak postępował przeciw bazyliszko
wi, zastawiając się tarczą, tak iż ani głowy, 
ani nóg, ani z żadnej strony z boków nie 
było widzieć” 2. Wynik takiej konfrontacji 
jest już dla każdego jasny -  Aleksander, po
konawszy smoka, bez fałszywej skromności 
zachęca żołnierzy: „przystąpcie, a podzi
wiajcie zgładziciela naszego”43. Czy gdyby 
wymienić osobę Aleksandra jako autora 
podstępu na, dajmy na to, Indianę Jonesa, 
Batmana, Hana Solo czy McGyvera, otrzy
malibyśmy znacząco odmienny epizod, czy 
zamiana pokonanej bestii na wilkołaka, śle
pą małpę czy jaskiniowego trolla byłaby 
zmianą drastyczną? Wydaje mi się, że nie: 
król macedoński w opowieści Pseudo-Kal-

40 Choćby A85-87, A89-92,A114-115.
1 A 116.

42 A117.
43 Ibidem.

listenesa i jej przeróbkach kolekcjonuje nie 
tylko kolejne królestwa, ale też toposy eks
plorowane później przez niezliczone teksty 
popkultury (i nie tylko) -  mimo dumnych 
zapewnień działu marketingu Disneya, John 
Carter jednak nie był pierwszy. Pierwszeń
stwo nie oznacza oczywiście naiwnego ro
zumienia źródłowości, nie jest tak, że przed 
Aleksandrem nikt nigdy niczego nigdzie 
nie pokonał: teksty w rodzaju druku Ungle- 
rowej były istotne nie tyle jako źródła, lecz 
jako przekaźniki pewnej tradycji.

Najpierw jednak warto dodać kilka 
słów, jeśli idzie o wywołany już przy okazji 
kolekcjonowania temat posiadania. Oczy
wiście, tak jak we współczesnej fantastyce, 
„śmiałe podążanie tam, gdzie nie dotarł 
jeszcze żaden człowiek” nie jest działaniem 
ideologicznie neutralnym. Oto bowiem 
przeznaczeniem i zadaniem Aleksandra jest 
„podbić wszytek świat” : tak, jak młody 
władca podbija coraz to nowe królestwa, 
tak też narracja o jego czynach amplifikuje 
się na drodze anektowania coraz to nowych 
epizodów. Epizody te -  zwłaszcza od mo
mentu wkroczenia do Indii -  opowiadają 
na ogół o nietypowym miejscu, zjawisku 
lub postaci, które istnieją właśnie jako coś 
„niezwykłego” . Wiąże się to z objęciem 
danego zjawiska w posiadanie: czy to do
słownie, przez aneksję nowej krainy lub po
konanie ludu bądź potwora, czy to przez 
sfunkcjonalizowanie go jako egzotyki, co 
jest już pewnym wyciśnięciem piętna, 
opisaniem jako istniejącego w o b e c  
c z e g o ś .

Oto Aleksander spotyka „barzo wiel
kiego człowieka leśnego kosmatego, mają
cego głos jako wieprz”. Zaciekawiony, każe 
sprowadzić mu kobietę, gdy jednak jurne 
stworzenie nazbyt się rozochoca („wielkim 
głosem ryczał i zębami począł zgrzytać”), 
każe je pochwycić, po czym „patrząc, dzi
wował się z osoby jego, a potym przykazał

44 Oczywiście czym innym będzie niezwykłość 
obecnie, czym innym w średniowieczu, nawet je 
śli opiszemy tym terminem to samo zjawisko, por. 
J. le Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni, tłum. 
Maria Radożycka-Paoletti, Warszawa 1997.
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go zwięzać i spalić”75. Dostarczona zostaje 
tutaj instrukcja, jak postąpić wobec egzo
tycznej ciekawostki, która -  gdy zostanie 
już opisana jako ciekawostka, coś dziwnego 
-  jest całkowicie oddana do naszej dyspo
zycji. Zastanawiając się nad topiką cudow
nych Indii, których obraz Europa zawdzię
cza m.in. perypetiom Aleksandra, wzmian
kowany już parokrotnie Ernst Robert Cur- 
tius określa je mianem pars pro toto całego 
świata, i opisuje topos ,jego sława dotrze 
do samych Indii” jako wariant panegirycz- 
nego „wszyscy śpiewają jego chwałę”46. Co 
ciekawe, także w jednym z najwcześniej
szych przykładów odnalezionych przez nie
mieckiego filologa sława wiąże się nieroz
łącznie z posiadaniem: gdy Anchizes w 
Eneidzie wieszczy przyszłość Rzymu pod 
rządami Augusta, nie mówi o imieniu, które 
dotrze do najdalszych krańców Ziemi, lecz 
jego władztwie, które „rozciągnie się / 
Za Garamantów, za Indów, do kraju, / Co za 
gwiazdami leży, za drogami / Roku i słoń- 
ca”4 7.

Nic dziwnego, że na końcu swojej 
wędrówki Aleksander, który rozmawiał 
z bogami, pokonał dwudziestu czterech 
królów i zdobył cały świat, doprowadza pęd 
ku posiadaniu do granic, granice 
przekraczając -  granice ziemskie, 
oczywiście. Z uwiecznionym w licznych 
średniowiecznych i wczesnonowożytnych 
ilustracjach technologicznym rozmachem, 
którego nie powstydziłby się sam Bruce 
Wayne czy Tony Stark, król zwiedza niebo 
i głębiny morskie48. Najpierw rozkazał spo
rządzić sobie metalową klatkę, do której za
przęgnięte zostały gryfy, a „na wirzchu,

5 A  11 .

46 Curtius, op.cit..
47 Wergiliusz, Eneida, VI 1113-1116, tłum. i oprac. 

Zygmunt Kubiak, Warszawa 1987.
48 Por. R.S. Loomis, Alexander the Great’s Celestial 

Journey. I-Eastern Examples, “The Burlington 
Magazine for Connoisseurs”, XXXII, nr 181 
(kwiecień 1918), ss. 136-137, 139-140; R. S. Lo
omis, Alexander the Great’s Celestial Journey 
(Conclusion). Western Examples, “The Burlington 
Magazine for Connoisseurs”, XXXII, nr 182 (maj 
1918), ss, 177-178, 180-181, 183-185.

na rożniech mięso przywiązano”, aby 
„grifowie mnimając, aby mieli dosiądz 
onego mięsa, wielkim pędem podnieśli się 
z Aleksandrem wzgórę”79. Plan naturalnie 
udaje się i nim „boska moc zaćmi gryfy”, 
władca zobaczy „okrąg świata jakoby 
gumno na którym zboże młócą”, a morze 
Jakoby smoka w koło stoczonego i zwite- 
go”50. Kiedy z kolei „pokusił się na głębinę 
morską”, rozkazuje skonstruować batyskaf 
(opisany jako „sąd niejaki ze szkła barzo 
jasnego”), dzięki któremu spotyka 
wieloryby oraz „insze dziwy rozmaite,
0 których żadnemu nie chciał powiedzieć, 
dla tego iżby się ludziom widziały być 
niepodobne ku wierzeniu”51.

Zbliżając się do końca, powróćmy na 
chwilę do samego początku. W dedykacji 
dla starościny Anny Tęczyńskiej, żony 
Stanisława Tęczyńskiego, impresorka Hele
na Florianowa ofiaruje swoje pokorne służ
by i zaleca lekturę wydanej przez siebie 
opowieści następującymi słowy: ludzie wo
bec tych „rzeczy długo dzierżą, z których 
nie tylko rozumu ćwiczenie, ale i krotofilę 
mają”52. Życie Aleksandra Wielkiego 
okazuje się być opowieścią umoralniającą: 
bohater początkowo jest narzędziem 
niebios, przez niego Bóg pobić „raczył (...) 
Dariusa i persyskie pany, którzy wielką 
częścią świata przez długi czas władali, że 
z wielkiego bogactwa przyszli w nieznośną 
pychę”, kiedy jednak sam Aleksander został 
„z wielkiego szczęścia w pychę podniesio
ny, a wstyd i Boga na stronę odłożył (...)
1 udał się na okrucieństwo i rozliczne złoś
ci”, ten „nad nim też sprawiedliwość swoję 
okazał, raczył go w młodych latach stracić, 
a ono królestwo” nad które „sławniejszego 
i możniejszego nie świecie nigdyśmy nie 
mieli”53 zostało rozbite. Połączenie 
dydaktyki z przyjemnością nie jest niczym 
wyjątkowym w polskiej prozie szesnasto-

9 A 13 -135.
50 A135.
51 A135-136.
52 A 1-2.
53 A  2-3.
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wiecznej (np. Jan z Koszyczek w swoim 
przekładzie Poncjana, to jest historii 
siedmiu mędrców z 1528, 1530 lub 1540 
zaleca utwór jako „miły ku czcieniu” (tj. 
przyjemny w lekturze), ale też pomagający 
w „polepszeniu”54). Związane jest to, mó
wiąc najkrócej, z zakorzenieniem ówcze
snego myślenia o literaturze, jej tworzeniu 
i jej zadaniach w systemie retoryki klasycz
nej: mówca winien umieć swoich słuchaczy 
poruszyć (movere), sprawiać im przyjem
ność (delectare), ale nade wszystko -  po
uczyć (docere)55. Choć nauka moralna była 
wartością nadrzędną, dobrze skonstruowana 
mowa winna sprawnie wykorzystywać 
w celu pouczenia odbiorców wszystkie wy
mienione funkcje, najskuteczniejsze zaś by
ło i jest połączenie docere i delectare, obec
nych w silnie zretoryzowanej dawnej prozie 
artystycznej „ćwiczeniu” i „krotofili”. 
W tekście w rodzaju Historii Aleksandra 
Wielkiego cudowność i eskapistyczne 
przyjemności wynikające z lektury fanta
stycznej opowieści koncesjonowane są 
przez mniej lub bardziej obecny charakter 
dydaktyczny.

W dłuższej perspektywie doprowa
dzi to do tekstów współczesnej kultury ma
sowej, gdzie fabułę sensacyjną, której siła 
oddziaływania zasadza się na pewnej dawce 
kontestacji tego, co zwyczajne, usprawie
dliwić musi choćby deklaratywne odwoła
nie się do konwencjonalnej moralności. Jak 
się okazuje, nie ma nic nagannego w zabija
niu ludzi przez Johna McClane’a, jeśli robi 
to, by uratować swoją żonę -  pewien dys
komfort odczulibyśmy dopiero wtedy, gdy
by wynikałoby to ze zblazowania. Zresztą 
podobieństwa nie kończą się tutaj: tak jak

54 Poncjan (Historia o siedmiu mędrcach) przekła
dania Jana z Koszyczek (1540), wydał i opracował 
Julian Krzyżanowski, Kraków 1927, „Biblioteka 
Pisarzów Polskich”, nr 79. Por. zwłaszcza s. 2.

55 Por. m.in. uwagi poświęcone historii przedmiotu 
w zwięzłym opracowaniu Jerzego Ziomka (idem, 
Retoryka opisowa, Wrocław 1990) czy -  znacznie 
bardziej szczegółowe -  obserwacje Heinricha 
Lausberga (idem, Retoryka literacka. Przewodnik 
encyklopedyczny, tł. i oprac. Albert Gorzkowski, 
Bydgoszcz 2002).

współczesna popkultura ma charakter glo
balny, tak samo dzieje władcy Macedonii, 
jako cześć żywej, przez wieki recypowanej 
i nieustannie przetwarzanej tradycji antycz
nej, znajdowały odzew w całej Europie, 
a przygody Aleksandra doczekały się licz
nych wersji m.in. angielskich, francuskich, 
niemieckich, działając wszędzie jako prze
kaźnik pewnej topiki, którą nazwać może
my nieprecyzyjnie heroiczną. Oczywiście 
każda z wymienionych analogii winna być 
obwarowana licznymi zastrzeżeniami, 
na przykład trudno mówić o masowej kon
sumpcji tekstów, kiedy książka nie była to
warem na każdą kieszeń, spore grono wła
ścicieli tych kieszeni nie umiało czytać, naj
większy segment europejskiego rynku księ
garskiego stanowiła nie literatura opisująca 
przygody Aleksandra, lecz teksty reli
gijne.

U Eco nadczłowiek z powieści popu
larnej pociesza, ale też (a może raczej: dzię
ki temu) konserwuje zastany porządek spo
łeczny. Jakkolwiek podobne wątki odnaleźć 
można w Unglerowej wersji legendy, 
zarówno w jej dydaktyce jasnej i po
wierzchniowej (życie władcy jako opowieść
0 pysze i pokorze), jak i ciemnej i ukrytej 
(myślenie etnocentryczne, które stanowi 
baśniową zapowiedź podbudowanych 
naukowo orientalizmu i kolonializmu), 
warto zwrócić uwagę na coś jeszcze, coś, 
co może uczynić tę opowieść interesującą
1 w stopniu choćby minimalnym bliską na
wet dla współczesnego odbiorcy: eskapis- 
tyczną narrację o niezwykłych miejscach 
i zdarzeniach, zogniskowaną wokół nie
przeciętnej jednostki. Być może droga pro
wadząca od Pseudo-Kallistenesa i jego kon
tynuatorów do Iana Fleminga, Boba Kane’a 
czy Stana Lee jest znacznie bardziej kręta 
niż wynikałoby z zaprezentowanych powy
żej rozważań, niemniej przygody zdobywcy 
Indii zajmują poczesne miejsce w prehis
torii naszej popkultury. Trudno odpowie
dzieć w kilku słowach, czy Aleksander 
Wielki był bohaterem, na którego tak liczne 
pokolenia czytelników zasłużyły, niemniej 
na pewno był tym, którego potrzebowali.
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