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Maria Delaperrière

O tożsamości Prometeusza

W stronę mitokrytyki 

Czymże jest tożsamość i jak ją rozumieć? Czy jest to „znak naszego czasu? Jeszcze 
jeden symptom, do znudzenia dyskutowanego, kryzysu śródziemnomorskiej kul-
tury? Wyraz napięć i lęków towarzyszących procesowi jednoczenia Europy? Albo, 
rodzącej się w paroksyzmach, cywilizacji globalnej wioski?”1 – oto kilka pytań, 
które stawiał sobie (i innym) Aleksander Fiut w kilka zaledwie lat po upadku ko-
munizmu. Pytania te do dziś nie straciły na aktualności, wprost przeciwnie, zło-
żoność procesów autoidentyfikacyjnych pogłębia się i komplikuje. Z jednej strony 
pluralizm kulturowy sprzyja dowartościowaniu tego, co dotychczas uchodziło za 
partykularne i mniejszościowe, z drugiej strony uniformizacja kultury2 zdaje się 
wykluczać zasadność wszelkiego porównania3.

W świetle tych zawrotnych przemian znaczenia nabierają dążenia do tożsa-
mości zakotwiczonej głębiej, nie tylko w pamięci historycznej, ale także w wyob-
raźni mitycznej. O jej wadze przypominali zaraz po wojenie Mircea Eliade i Erich 
Auerbach. Pierwszy chciał chronić kulturę europejską przed desakralizacją, dru-
gi przypominał o jej hellenistycznych i biblijnych korzeniach. Mit powraca we 
współczesnym humanizmie jako źródło pramyśli ludzkości (Gadamer)4, ale ulega 

1 A. Fiut, Pytanie o tożsamość. Szkice literackie, Kraków 1995, s. 7.
2 Erich Auerbach już w latach pięćdziesiątych ostrzegał przed uniformizacją i stopniową re-

dukcją językow literackich. E. Auerbach, Philology and Weltliteratur [1952], trans. M. and E. Said, 
„Centennial Review” 1969, t. XIII.1, s. 3.

3 G. Chakravorty Spivak, Death of a Discipline, New York 2008.
4 H.G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik (1960); 

wyd. pol. Prawda i metoda, tłum. B. Baran, Kraków 1993.
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także demitologizacji, odzielającej go od symbolu (Ricoeur)5. Te przeciwstawne 
perspektywy znalazły się u źródeł mitokrytyki, w której nie chodzi już wyłącznie 
o powrót do złóż głębinowych psyche i pierwotnej wyobraźni. Dużo ważniejszy 
wydaje się dystans, który od tej wyobraźni oddala, wywołując napięcia między 
mitem ancestralnym i jego historycznymi wariantami. Jednocześnie wiadomo, że 
wpisując się w historię, mit pierwotny traci wymiar sakralny i staje się już tylko po-
głosem, „szmerem ekspirującej struktury („murmure de la structure expirante”)6, 
o której pisał niegdyś Lévi-Strauss. Anamneza w tej sytuacji wydaje się wątpliwa, 
bo dawny sens uobecnianego mitu gubi się i spłaszcza w rozsypanych wątkach 
literackich wersji. Trudno się dziwić, że Jacqueline de Romilly, wybitna znawczyni 
kultury hellenistycznej, ubolewała nad zanikiem powagi i mądrości w nowoczes-
nych wariantach antycznych mitów.

Można jednak spojrzeć na te przemiany inaczej, traktując mit jako punkt wyj-
ścia w poszukiwaniu tożsamości, która sięga do wspólnego źródła kulturowego 
i jednocześnie kształtuje się w dynamice historii. W procesach sekularyzacji mit 
zachowuje wartość ontologiczną archetypu, opowieści in illo tempore i jednocześ-
nie w samej formie jest – jak pisał Karl Kerényi7 – fragmentem monadycznym 
„w stanie kiełkowania”, a sama rozpleniająca się różnorodność form mitycznych 
ma się do prototypu jak „świat botaniczny Goethego8 do pierwotnej rośliny”. 

Takie spojrzenie zmienia całkowicie estetykę odbioru dawnych mitologii, 
w której nie chodzi już tylko o przytoczenie danego m it o l o ge mu. Nie wystarczy 
już mówić o jego recepcji i jeszcze mniej o wpływach. Każdy wariant jest swoistą 
reinterpretacją, pozornym przystaniem na wtórność, która wtórnością jednak być 
przestaje z chwilą, gdy wyraża tożsamość kreującego go podmiotu. I jeśli przyjąć 
za Paulem Ricoeurem, że każda narracja literacka jest wyrazem tożsamości (in-
dywidualnej lub zbiorowej), każdą literacką reinterpretację mitu można uznać za 
akt auto-identyfikacyjny. 

Tak w ogromnym skrócie można by przedstawić celowość badań mitokrytycz-
nych zapoczątkowanych we Francji blisko pół wieku temu, które jak dotąd znala-
zły słaby odgłos w polskiej komparatystyce, w której odniesienia do starożytnych 
mitów pełnią przede wszystkim rolę sygnałów wywoławczych, wprowadzających 
w obrazowy sposób do kokretnego tematu. Taką rolę pełni na przykład nawią-
zanie do Odysei w niedawno wydanym zbiorze esejów Dziedzictwo Odyseusza9, 
w którym nie tyle postać greckiego podróżnika, ile temat peregrynacji stanowi  

5 P. Ricoeur, Le conflit des interprétations, Paris 1969, s. 382.
6 C. Lévi-Strauss, L’origine des manières de table, Paris 1990, s. 106.
7 C.G. Jung, C. Kerényi, Introduction à l’essence de la mythologie, Paris 2001, s. 46–47.
8 J.W. Goethe, Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären (1790).
9 Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla-

-Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2007.
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punkt wyjścia do rozważań nad tożsamością kształtującą się w odmiennych prze-
strzeniach geograficznych. Autorzy tomu nie przywołują mitu, ale wkraczają 
w przestrzeń metafory, która jest wystarczająco pojemna, by przyzwolić na obec-
ność w tomie współczesnych podróżników, między innymi Andrzeja Bobkow-
skiego i Ryszarda Kapuścińskiego! 

W mitokrytyce chodzi jednak o coś innego. Reinterpretacja mitu staje się 
bezpośrednim dialogiem, który toczy się w perspektywie historii i od niej jest 
uzależniony. Spojrzenie na historię mitów jest pod tym względem szczególnie po-
uczające. W mitycznej kosmogonii panuje historyczna hierarchia. Niektóre mity 
dawno już zaginęły, inne powielane są w pewnych okresach i pozostają w ścisłym 
związku z kolejnymi kryzysami cywilizacyjnymi (na przykład Elektra Giraudoux 
[1937], Muchy Sartre’a [1943], Antygona Anouilha [1944]), inne jeszcze ożywają 
bezustannie poprzez samą częstotliwość reinterpretacji – i wtedy przybierają ran-
gę archetypu.

Prometeusz „w chórze ludzkiej samowiedzy”10

Do tej ostatniej kategorii należy „Prometeusz”, bez którego pewnie Bachelard nie 
napisałby swojej Psychoanalizy ognia, ale także nie powstałyby arcydzieła11, w któ-
rych wieloznaczność i polimorficzność mitu prometejskiego świadczy o jego wy-
jątkowej żywotności. Jego niezliczone wersje złożyły się na monumentalną syn-
tezę Raymonda Troussona12, którego dzieła nie da się przecenić. Trousson pisał 
swą pracę w głębokim przekonaniu, że każda wersja jest sumą wersji pozostałych 
i w ten sposób przedstawiał ich chronologiczną ewolucję od Hezjoda i Ajschylo-
sa po Goethego i Shelleya. Bliżej nas, w badaniach Hansa Blumenberga historia 
Prometeusza staje się jednym z najistotniejszych obszarów „pracy nad mitem”. 
W dociekaniach badacza nie chodzi już o epistemologiczną prezentację poszcze-
gólnych wersji, lecz o antropologiczny namysł nad historią ludzkości i jej prze-
obrażeń mentalnych. W Prometeuszu Goethego Blumenberg dostrzega „nadrzęd-
ną konfigurację pozwalającą poecie zrozumieć siebie i świat”13 i – podążając tym 
śladem – kojarzy Prometeusza z Napoleonem!14 

10 H.-G. Gadamer. Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, tłum. M. Łukasiewicz i K. Michalski, 
Warszawa 2000, s. 184.

11 G. Bachelard, La psychanalyse du feu, Paris 1949. 
12 R. Trousson, Le thème de Prométhée dans la littérature européenne, Genève 1962.
13 H. Blumenberg, Praca nad mitem, tłum. K. Najdek, M. Herer, Z. Zwoliński, Warszawa 2009, 

s. 404.
14 Ibid., s. 439.
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Trudno w tym miejscu pominąć decydującą rolę Nietzschego w kształtowaniu 
się nowoczesnych, zwielokrotnionych i często kontrowersyjnych interpretacji pro-
metejskiego prototypu. W centrum uwagi współczesnych hermeneutów znalazł się 
słynny pasaż o Prometeuszu z Narodzin tragedii (1867). Wychodząc z założenia, 
że bunt tytana przeciw bogom jest symbolem autoafirmacji człowieka w świecie, 
Nietzsche dostrzega w nim gest właściwy „kulturze aryjskiej”, a przekonanie – jak 
pisze – o konieczności tego buntu „odbija go d n o ś c i ą, której występkowi udziela, 
od semickiego mitu o pierworodnym grzechu”15. Drastyczna jednoznaczność tego 
rozróżnienia jest oczywista i dziś jeszcze może wywołać uzasadnione reakcje. I gdy-
by nie ukryta intencjonalność Nietzschego, można by mu zarzucić naiwność inter-
pretacji tekstów biblijnych, w których godność, jak wiadomo, mierzy się zupełnie 
inną miarą. Nic dziwnego, że Blumenberg napisze z nieukrywanym oburzeniem: 

[...] abstrahując od ukrytych w tym stwierdzeniu elementów metafizyki ras, która pogłębia 
przepaść między Biblią a mitem, można powiedzieć, że mamy do czynienia z typowym 
odróżnieniem grzechu i występku. Służy ono wykluczeniu jakiegokolwiek podobieństwa 
starożytnej pychy do biblijnego grzechu, dającego początek upadkowi16. 

To, że powyższych podobieństw wykluczyć nie można, udowodnił już dużo 
wcześniej Ricoeur, dopatrując się w występku Prometeusza i grzechu pierwo-
rodnym dwóch naświetlających się wzajemnie wersji tragizmu kondycji ludzkiej 
(z zastrzeżeniem, że w drugim przypadku poczucie godności zasadza się na wizji 
człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga)17. 

Schematyczność sądów Nietzschego nie zraziła jednak Gadamera, który już 
dużo wcześniej, w swoim słynnym szkicu Prometeusz i tragedia kultury (1967), po-
wołał się na Narodziny tragedii18. „Fundamentalną doniosłość mitu Prometeusza  
– pisze Gadamer – odczuwamy choćby przy lekturze Nietzschego, który porównywał 
go z „semickim mitem grzesznego upadku”19. W dalszym ciągu wywodu Gadamer 
podejmuje sąd Nietzschego na temat wersji aryjskiej mitu, którą cechuje „podnios- 
ła wizja aktywnego grzechu jako specyficznie prometejskiej cnoty”20. Gadamer nie 
komentuje jednak podkładu ideologicznego Narodzin tragedii. Najistotniejsze jest 
dla niego to, że Nietzsche uwydatnił w micie prometejskim to, co można uznać za 
„autentyczny mit n a s z e j  ku l tu r y” (wyróż. – M.D.)21. 

15 F. Nietzsche, Narodziny tragedii, Warszawa, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, b.d., s. 73.
16 H. Blumenberg, op. cit., s. 583. 
17 Nagłębiej uchwycił te analogie Rioceur w szkicu Culpabilité tragique et culpabilité biblique, 

„Revue d’histoire et de philosophie religieuses” 1953, t. 33/4, s. 285–307. 
18 H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, op. cit. 
19 Ibid., s. 184.
20 Ibid. 
21 Ibid.
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Autor Prawdy i metody miał w stosunku do Nietzschego postawę krytyczną, 
którą wyraził w innym miejscu22. Nie mógł jednak pominąć jego diagnozy doty-
czącej świadomości kulturowej, choć wydaje się oczywiste, że w szkicu pisanym 
po kataklizmie drugiej wojny światowej rozważania nad kulturą zachodnią nie 
mogły już mieć apologetycznej wymowy „grzechu czynnego”23, jak go określał 
Nietzsche. Koncepcja Nietzscheańska była jedynie punktem wyjścia do nowej in-
terpretacji duchowego sensu czynu Prometeusza, który utraciwszy wymiar religij-
ny, przeobraził się w dążenie – bezkierunkowe...

I czy wtedy – zapytuje Gadamer – „prometejski dar przewidywania i zapo-
biegliwości nie jest nieszczęściem kultury, skoro jego zastosowanie jest w niczym 
nieugruntowane i bezcelowe?”24. W tym kontekście aluzje do „naszej kultury” nie 
są już nacechowane, jak u Nietzschego, poczuciem wyższości kulturowej. W dal-
szym toku rozprawy Gadamer wyraźnie stwierdza, że mit prometejski „jest jakby 
wykładnią przeznaczenia Zachodu”25, mając na myśli rozdźwięk między prome-
tejskim pragnieniem przezwyciężenia cierpień ludzkości a tragiczną świadomoś-
cią „granic współczesnej samowiedzy”. 

Prometeusz po polsku 

Warto o tym pamiętać, gdy przystępuje się do badań nad polskimi wcieleniami 
Prometeusza, który, jak wiadomo, już od czasów romantyzmu znalazł się u pod-
staw narodowej wyobraźni mitycznej. I choć nie ma o nich najmniejszej wzmianki 
w dziełach Troussona i Blumenberga, mają one przecież swój udział w wielkiej „pra-
cy nad mitem”, będącej wyrazem mniej lub bardziej ukrytych dążeń do tożsamości. 
Tak to zapewne rozumiał Herder, kiedy pisał, że każdy naród może wyłonić swojego 
Prometeusza26. „Swój Prometeusz” to nie tylko Prometeusz przyswojony, ale także 
opowiedziany na nowo, choć zawsze w odniesieniu do wersji już powstałych. 

W wypadku polskiej tradycji literackiej chodzi o dość paradoksalną sytuację. 
Z jednej strony próżno by w niej szukać odpowiedników dzieł Goethego, Shelleya, 
Byrona, a z drugiej strony wiadomo, że nigdzie bodaj mit prometejski nie znalazł 
tak silnego rezonansu jak w polskiej wyobraźni kulturowej, głównie dzięki Mic- 
kiewiczowi, a ściślej – jednemu dziełu, czy nawet fragmentowi dzieła, jakim jest 
szaleńczy tekst Wielkiej Improwizacji. 

22 H.-G.  Gadamer, Nietzsche l’antipode: le drame de Zarathoustra; suivi de Nietzsche et nous, 
entretien entre Theodor W. Adorno, Max Horkheimer & Hans-Georg Gadamer, Paris 2000.

23 F. Nietzsche, op. cit., s. 73.
24 H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, op. cit., s. 194.
25 Ibid., s. 184.
26 R. Trousson, op. cit., s. 308.
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Mickiewicz, jak wynika z korespondencji z Odyńcem27, marzył o stworzeniu 
nowoczesnego wariantu tragedii Ajschylosa. Dlaczego jednak go nie stworzył? 
Może wpłynęły na to warunki wygnańcze, może obawa przed zbyt już obiego-
wym w romantyzmie tematem, a może autor Dziadów od początku miał zamiar 
włączyć prometejskie wątki w luźną kompozycję swojego dramatu. Innej jeszcze 
odpowiedzi można się doszukiwać w strukturze głębokiej Dziadów, w której na 
pierwszy plan wysuwa się zrazu mocna podmiotowość poety, zdolnego tylko pieś-
nią dosięgnąć Najwyższego. Takie odczytanie bynajmniej nie usuwa w cień na-
rodowego kontekstu Dziadów, cieniuje jednak proporcje interpretacyjne. Wielka 
Improwizacja jest autokreacją poetycką, w której tożsamość indywidualna tworzy 
się w samotności, prowadząc do swoistej tautologii: „Kiedy sam śpiewam w sobie /  
Śpiewam samemu sobie” (w. 81–82). Pod tym względem Konrad zbliża się do 
romantyków zachodnich, u których – od Shaftesbury’ego28 po Goethego, Shel-
leya, Byrona – bunt prometejski jest potwierdzeniem poetyckich aspiracji indy-
widuacyjnych. Lecz Mickiewicz posuwa się dalej. Jeśli zastosować do Konrada 
przytoczone wyżej rozróżnienia „występku” i „grzechu”, rodzą się wątpliwości 
co do prometejskiej natury Konrada. Gest bluźnierczy Konrada jest wynikiem 
bezgranicznego altruizmu „prometejskiego”, ale wiąże się z poczuciem grzechu 
biblijnego, który uwydatnia obecność walczących o jego duszę anioła i diabła. Jak 
pogodzić mocno uwydatnioną perspektywę biblijną z mitem helleńskim? Dyle-
mat ten był już wielokrotnie roztrząsany. W najnowszych badaniach Bogusław 
Dopart przytacza sąd Konrada Górskiego, że 

Dziady są zdecydowanym przezwyciężeniem nowożytnego prometeizmu i przywróceniem 
starożytnemu mitowi religijnej interpretacji na podobieństwo tej, jaką znajdujemy u Aj-
schylosa. Przełamana została zarówno tendencja bogobórcza prometeizmu Goethego, By-
rona i Shelleya, jak i zbyt pochopne stawianie na równi artysty obok Boga-Stwórcy29. 

Takie rozwiązanie dotyka słusznie różnicy kulturowej, jaka dzieliła Mickiewi-
cza od romantyków zachodnich. Nieprzypadkowo Nietzsche inspirował się Goe-
them, gdy pisał, że „człowiek, potęgując się do tytaniczności, wywalcza sam sobie 
kulturę”30. Goethe sięgnął do mitu pierwotnego, ale uaktualnił w nim te aspekty, 
które odpowiadają ideałom nowoczesnej, zdesakralizowanej wizji świata i dla- 
tego mogłoby się wydać, że jego arogancki bohater, będący „wykładnią zachodniej 
świadomości kulturowej”31, nie mógł zainteresować Mickiewicza. 

27 H. Życzyński, Mickiewicz w oświetleniu Odyńca, „Pamiętnik Lubelski” 1934, t. 2, s. 14–15.
28 Pierwsze sygnały o Prometeuszu-twórcy słowa pojawiają się u Lukiana. 
29 K. Górski, Przedmowa do: W. Borowy, O poezji Mickiewicza, Lublin 1999, t. 2, s. 139. Cyt. za: 

B. Dopart, Poemat profetyczny. O Dziadach drezdeńskich Adama Mickiewicza, Kraków 2002. 
30 F. Nietzsche, op. cit., s. 71. 
31 H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, op. cit., s. 184.
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Ale natychmiast pojawiają się nowe wątpliwości. Zarówno „grzech”, jak i „wy-
stępek” zasadzają się na tragicznej obecności zła w jego metafizycznym nieogra-
niczeniu. Prometeusz Goethego, uniezależniając się od Zeusa, dopuszcza się – jak 
powiedziałby Nietzsche – „występku czynnego”, jest więc bohaterem nowoczes-
nym wychodzącym poza struktury religijne. Tymczasem Konrad zanurzony jest 
w przestrzeni kultury chrześcijańskiej. A jak słusznie pisze Dopart, „nie istnieje 
ani c h r z e ś c i j ańs k i  prometeizm, ani też prom e t e j s k i e  c h r z e ś c i j ańs t wo, 
chyba że za cenę eliminacji jednego ze składników”32. Ale dodajmy, że właśnie 
w tym paradoksalnym połączeniu dwóch perspektyw kulturowych przejawia się 
geniusz Mickiewicza. Bo o ile sam bunt przeciw Bogu nie jest obcy tradycji judeo-
chrześcijańskiej, połączenie miłości do ludzkości z blasfemią wydaje się przeczyć 
istocie chrześcijaństwa33. Stąd rodzi się podwójność Konrada, który w paroksy-
zmie twórczego zapamiętania włącza ideał prometejski w chrześcijańską struk-
turę. Ale wtedy nie chodzi już tylko o moralne rozdwojenie samego bohatera, ale 
o ponadczasową sprzeczność metafizyczną dobra i zła, będącą źródłem zderzają-
cych się światopoglądów. 

Prometeusz podejrzany

„Jeśli Prometeusz jest mitycznym odzwierciedleniem ludzkiego czynu kulturo-
wego, to – pisze Gadamer – każdy decydujący zwrot w dziejach ludzkiej świa-
domości kulturowej będzie pobudzał do interpretacji albo artystycznego odtwa-
rzania jego postaci”34. Warto jednak pamiętać, że postawienie znaku równości 
między Prometeuszem i tragedią kultury nabiera pełnego sensu dopiero we 
współczesności, gdy wzrost przekonania o autonomii ludzkiej wymazuje pojęcie 
tragizmu. Mit prometejski traci swój pierwotny sens teogoniczny i tym samym 
staje się podejrzany35.  

Już nie prometeizm romantyczny, ale jego konsekwencje nabierają znaczenia, 
nie tragiczny Prometeusz Ajschylosa, ale Hezjodowski mit przebiegłego garncarza 

32 B. Dopart, op. cit., s. 121. „Nie zmienia tego faktu nawet porównanie Chrystusa z Prometeu-
szem, będące pomysłem Tertuliana” – jak pisze Dopart, powołując się na Kubackiego (zob. W. Ku-
backi, Arcydramat Mickiewicza, Kraków 1951). Dodajmy, że sam Konrad też nie ma nic wspólnego 
z modnymi w romatyzmie analogiami między historią Prometeusza i Chrystusa (zob. np. monogra-
fia Prometeusz E. Quineta, 1838).

33 Na osobną uwagę załugiwałoby porównanie Wielkiej Improwizacji z Końcem Szatana Victora 
Hugo (La Fin de Satan, 1854). 

34 H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, op. cit., s. 194.
35 Zob. M.  Głowiński, „Ten śmieszny Prometeusz”, w: idem, Mity przebrane, Kraków 1994, 

s. 84–107.
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wyznacza linię Prometeuszów nowoczesnych, którym patronuje Nietzsche, tym 
razem ponad dobrem i złem. Tak się dzieje u Gide’a, który już u progu XX wie-
ku wprowadza groteskowe rozwiązanie mitu: Prometeusz uwalnia się od cierpień, 
mordując orła, który wyżerał mu wątrobę, urządza rytualną ucztę i częstuje gości 
tłustą pieczenią z krwiożerczego ptaka, który utuczył się na jego „świadomości”36. 
Następnie piórem z orła napisze ich wspólną historię ciemiężyciela i ciemiężonego. 

Gide uchwycił bezbłędnie istotę przemian świadomości kulturowej i nadcho-
dzącego kresu wyobraźni mitycznej, która podtrzymywała ciągłość duchowych 
dziejów. W obszarze nowoczesnego miasta, do którego została przeniesiona ak-
cja, mit o podciętych korzeniach usycha, staje się niezrozumiały, zostaje jedynie 
farsa, kaprys i przygodna gra pozbawiona wszelkiego uzasadnienia. Gra, którą 
można powielać bez końca, ale która nie wpisuje się już w żadną eschatologię. 
W historii mitu prometejskiego Gide wyznacza najostrzejszą cezurę estetyczną, 
moralną i metafizyczną, która wyrastała z poczucia absurdu rodzącego się w obli-
czu historii. (Warto przypomnieć, że w tym samym czasie Jarry pisze Króla Ubu). 
Zjedzenie orła to zwycięstwo nad własną świadomością37. Prometeusz-kronikarz 
spisywać będzie własną zmyśloną historię bez wzniosłości i tragizmu, wiedząc, że 
absurdem jest samo zadawanie pytań o motyw i sens działania. 

Najbardziej radykalne zmiany w recepcji Prometeusza następują jednak po 
kataklizmach wojennych. Zmienia się wtedy zasadniczo horyzont oczekiwań. 
Już nie prometejskie, lecz faustyczne pokusy dochodzą do głosu38, już nie dosko-
nalący się Prometeusz Percy’ego B.  Shellya, ale szaleńczy Frankenstein staje się 
emblematem nowoczesnych niepokojów, już tylko krok dzieli Mary Shelley od 
współczesnego „kompleksu Prometeusza”, który zgodnie z definicją Bachelarda 
obejmuje „wszystkie siły kierujące ku wiedzy, która by dorównała wiedzy naszych 
ojców, a nawet ją przewyższała, następnie – dorównała wiedzy naszych władców 
i przewyższyła ją także”39. Definicja Bachelarda powstała tuż przed wojną, była za-
powiedzią prometejskiego szaleństwa, po wojnie natomiast odpowie jej w kontra-
punkcie Herbert Marcuse, który zgodnie z wizją marksistowską sprowadzi tytana 
do jednowymiarowego formatu40 . 

36 Świadomość kojarzy się tutaj z Heglowskim pojęciem „świadomości nieszczęśliwej”. Zob. 
G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha [1807], tłum. A. Landman, t. 1, Warszawa 1963, t. 2, Warszawa 
1965. 

37 W języku francuskim conscience oznacza jednocześnie świadomość i sumienie.
38 Zob. M. Janion, Wobec zła, Chotomów 1989, rozdz. Powstrzymać Prometeusza i Pełnia Fau-

sta, czyli tragedia antropologiczna, s. 147–171. 
39 „Toutes les tendances qui nous poussent à savoir autant que nos pères, plus que nos pères, 

autant que nos maîtres, plus que nos maîtres”, G. Bachelard, op. cit., s. 26.
40 H. Marcuse, Eros and civilization, 1955. Zob. P. Czapliński, Resztki nowoczesności, Kraków 

2011, s. 197–202.
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Siła tego szyderstwa znalazła swój polski odpowiednik w licznych groteskowych 
obrazach Prometeusza, które weszły już do kanonu polskiej mitologii, a którego 
migotliwą barwność uchwycił świetnie Michał Głowiński41. Najbardziej polski 
jest bez wątpienia Stary Prometeusz Herberta, którego emerytalny wiek wyzwala 
z wszelkiej odpowiedzialności i tym samym z poczucia winy. Pozostaje mu już 
tyko napisanie pamiętników i namysł nad bytem i przeznaczeniem, co zbliża go 
w pewnym stopniu do bohatera Gide’a. Ale nie wywołuje tych samych skojarzeń. 
Zdradzają go rekwizyty, ironiczne ślady niegdysiejszego udziału w Historii: wy-
pchany orzeł wiszący na ścianie, który ironicznie kojarzy się z narodowym god-
łem, i list dziękczynny tyrana kaukaskiego, któremu prometejski wynalazek ognia 
pozwolił zrównać z popiołem zbuntowane miasto. Uhistorycznienie mitu niszczy 
ostatecznie Prometeusza, oddala od prototypu. Skarlały tytan staje się metaforą 
porażki już nie wobec bogów, ale wobec Historii wypaczającej wszelkie działa-
nia42. Ale „cóż [...] wart świat, w którym Prometeusz staje się bezradnym, zwario-
wanym dzieckiem, prorokiem bez wyznawców, dowódcą bez armii?”, zapytywał 
Flaszen, pisząc o polskich prorokach z góry przegranej sprawy43. Ale kilka lat póź-
niej sam napisze groteskową historyjkę Prometeusza i orła wydziobującego mu 
wątrobę, związanych na zawsze wspólnotą losów kata i ofiary44. Polski Prometeusz 
ma w sobie tyleż groteski, ile patosu. 

Pod tym kątem zadziwia także Prometeusz Jerzego Andrzejewskiego45, który 
powracając do źródłowego tekstu Ajschylosa, poddaje go swoistej dekonstrukcji. 
Sam wyznaje, że nie „posługuje się” mitem jako literackim kostiumem, lecz pró-
buje dotrzeć do samej mitotwórczej zasady, która nim rządzi. Wybór Promete-
usza nie jest przypadkowy. Dylematy bohatera antycznego zdradzają związki ze 
współczesną dialektyką wolności i konieczności, które Andrzejewski odkrywa na 
użytek własny i swojej epoki, wplatając do pierwotnej tragedii własne egzysten-
cjalne, historyczne i ideologiczne dylematy. Tragizm zanika jednak w momencie, 
gdy okazuje się, że Prometeusz nie istnieje, że zrodził się z pragnienia ludzkości, 
która powołała go do życia w nadziei, że wyzwoli ją od cierpień. Jednak z chwilą 
gdy cierpienie ustaje, tytan traci boską władzę, staje się człowiekiem i ginie, dzie-
ląc absurdalny los śmiertelnych. 

41 M. Głowiński, op. cit. 
42 Podobnie u Szymborskiej: „Prometeusz ten i ów chodzi w kasku strażackim i cieszy się z wnu-

cząt”, W. Szymborska, Pisane w hotelu, w: eadem, Sto pociech, Kraków 1967.
43 L. Flaszen, Dziady, Kordian, Akropolis w Teatrze 13 Rzędów (fragm.), „Pamiętnik Teatralny” 

1964, nr 1.
44 L. Flaszen, Prometeusz rozkuty, w: idem, Cyrograf, Kraków 1996, s. 209.
45 Por. M. Delaperrière, Prometeusz wyśniony. Literatura polska w interakcjach. Szkice porów-

nawcze z literatury i kultury, red. A. Nowicka-Jeżowa i K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa 2010.
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Powstanie dramatu Andrzejewskiego zbiega się w czasie z publikacją znakomitego 
studium o „zjadaniu bogów” Jana Kotta, dla którego Prometeusz jest pierwszym 
bohaterem absurdalnym, ponieważ zanegował podział na górę i dół, uczynił ludzi 
na podobieństwo bogów i dał im ślepą nadzieję, że mogą z kolei bogów stworzyć na  
podobieństwo ludzi46. 

Ta uderzająca zbieżność dzieła Andrzejewskiego i szkicu Kotta znajduje uza-
sadnienie nie tylko w historycznym kontekście epoki totalitarnej, ale także w po-
wiązaniu z fenomenologiczno-egzystencjalistycznymi tendencjami zachodnimi. 
Wydaje się całkiem prawdopodobne, że Andrzejewski czytał Prometeusza w piekle 
Camusa, który wyraźnie podkreślał, że „mity nie mają życia samoistnego i cze-
kają, żebyśmy im nadali formę wcieloną”47. Lecz u Camusa ideał prometejski był 
objawem intelektualnego oporu wobec absurdu metafizycznego, natomiast u An-
drzejewskiego wymiar metafizyczny pozostaje w ścisłym związku z jego własnym 
doświadczeniem historycznym.

„Jeśli nie mit w ogóle, to przynajmniej ten jeden  
doprowadzić do końca”48

A jednak nie sama koniunktura decyduje o nośności współczenych wersji mitu 
prometejskiego. Przeczy temu Prometeusz Kafki powstały niemal sto lat temu!49 
Do dziś jest to bez wątpienia najważniejsza reinterpretacja pierwowzoru. Przyta-
czam go więc w całości: 

Są cztery legendy dotyczące Prometeusza.

Według pierwszej, został przykuty do skały na Kaukazie za to, że zdradził s e k re t y  bogów 
ludziom; bogowie zesłali orły i kazali im żywić się jego wątrobą, która odnawiała się nie-
ustannie.

Według drugiej, Prometeusz jątrzony bólem, jaki zadawały mu szarpiące dzioby, wciskał 
się coraz głębiej i głębiej w skałę, aż wtopił się w nią zupełnie.

Według trzeciej, zapomniano o jego zdradzie w ciągu tysięcy lat, zapomnieli o niej bogo-
wie, zapomniały o niej orły, sam o niej zapomniał.

Według czwartej, wszystkim uprzykrzyła się cała ta bezsensowna sprawa. Uprzykrzyła 
się bogom, uprzykrzyła się orłom, uprzykrzyła się zasklepionej z wolna ranie. Pozostała 

46 J. Kott, Tragedia grecka i absurd, w: idem, Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej, Kraków 
1999, s. 287. 

47 A. Camus, Prométhée aux enfers. Été, Paris 1954, s. 86.
48 H. Blumenberg, op. cit., s. 603.
49 Pierwsza publikacja w języku niemieckiem ukazała się w 1919 roku. 
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niewytłumaczalna masa skalna. Legenda usiłowała wytłumaczyć niewytłumaczalne. Po-
nieważ wyrosła z podkładu prawdy, sama musiała się w końcu obrócić w coś niewytłuma-
czalnego50. 

Tekst Kafki jest tak wieloznaczny, że żadna egzegeza nie byłaby w stanie wy-
chwycić wszystkich jego migotliwych znaczeń. W pierwszej chwili mogłoby się 
wydawać, że cztery wyraźnie wydzielone „mikronarracje” unoszą się ponad praw-
dą i fałszem, że jak zauważa krytyka, nastąpiło „rozbicie polifoniczne prawdy”51, 
że z chwilą gdy w zsekularyzowanym świecie liczą się nie fakty, lecz interpretacje, 
odbiorca może w dowolny sposób grać z rozpleniającymi się znaczeniami. Po-
myłka polega na tym, że do tekstu Kafki nie da się podejść inaczej, niż zstępując 
w głąb struktury powierzchniowej tekstu. 

Otóż wejście w głąb tekstu jest równoznaczne z wejściem w czasowość narra-
cji. Właśnie czasowość wyznacza logiczną linię hermeneutycznej egzegezy Pro-
meteusza Kafki. Chodzi o próbę dojścia do historii prawdziwej, o wyprostowanie 
zagubionej w rozlicznych wersjach pierwotnej historii, by w ten sposób doprowa-
dzić ją do końca. I może dlatego nie interesuje Kafki cała historia Prometeusza, 
tylko właśnie ten moment ostateczny, kiedy buntownik jest już tylko ofiarą bogów. 
Nie jest to jedyne „nadużycie” w stosunku do prototypu. Zaskakujący jest fakt, 
że cztery wypunktowane historie przedstawione są jako legendy. Nie jest także 
jedynie sprzeczność formalna. Mit sytuuje się ponad czasem historycznym, jest 
zawieszony w ponadczasie, w przestrzeni sakralnej, w której odniesienia do kon-
kretnych miejsc (jak Kaukaz w przypadku Prometeusza) mają znaczenie czysto 
symboliczne. Legenda natomiast zakłada jakieś źródło informacji, które może 
nie jest w szczegółach całkowicie wiarygodne (przysłówek „według” pełni rolę 
zastrzeżenia), ale jednocześnie wpisuje się w naszą czasowość i zmusza do szuka-
nia odcisków wydarzenia w nadziei, że gdzieś, być może, rysują się one do dzisiaj, 
na zboczu jednej ze skał Kaukazu. I tu pojawia się nowa zmiana w stosunku do 
prototypu. Cztery następujące po sobie legendy są zaprzeczeniem ponadczaso-
wej trwałości męki Prometeusza i tym samym trwałości mitu. Konsekwencje tej 
zmiany są straszne. Męka zmienia się po prostu w agonię, której nie ożywia już 
żadna eschatologia. Wpisanie w czas wyklucza metafizykę nadziei. Niesamowity 
obraz wtapiającego się w skałę Prometeusza jest nie tylko znakiem erozji czasu 
i zanikania pamięci, lecz także „rozpaczliwą walką o utrzymanie symboli”52. Sama 
skała pozostaje jedynym punktem oparcia dla wyobraźni, staje się symbolem sa-
mego zamierającego mitu, sugerując jego trwałość, ale zarazem nieprzystępność. 

50 Cytuję przekład Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, za: idem, Dziennik pisany nocą, 2 maja 
1975, „Res Publica” 1980, s. 15.

51 J.M. Adam, U. Heideman, Du récit au rocher, „Étude des lettres” 2003, nr 3, s. 202.
52 M. Robert, Introduction à la lecture de Kafka, Paris 1960, s. 111.
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Próba uhistorycznienia mitu okazuje się porażką. Prometeusz Kafki jest historią 
zakończoną. 

Tymczasem, w pół wieku po publikacji jego czterech legend, Gustaw Herling-
-Grudziński postanowił dopisać legendę piątą: 

Według piątej (nie znanej Kafce) legendy, Prometeusz był prowokatorem. W porozumieniu 
z bogami zdradził ludziom sekrety fałszywe, po czym zainscenizowano komedię kary –  
przykucia go do skały na Kaukazie i wydziobywania mu przez orły odrastającej stale wą-
troby – dla odwrócenia uwagi ludzi od poszukiwania sekretów prawdziwych. Gdyby mieli 
kiedykolwiek uzmysłowić sobie z nieodpartą jasnością, że ich oszukano, że prometejski sen 
o potędze wykradzionej bogom był prowokacją, będzie już za późno. Nie będą mogli przy-
dusić Prometeusza do skały, by zdradził wreszcie prawdę, gdyż scenariusz komedii prze-
widywał jego wtopienie się w skałę po odegraniu wyznaczonej mu roli: podstępnej wobec 
ludzi, służebnej wobec bogów. Nie jest wykluczone, że ludzki świat będzie wtedy wyglądał 
tak, iż bogowie pożałują swej prowokacji. Ale i dla nich będzie już za poźno. 

Herling zdaje się przeczyć wszelkiej próbie resymbolizacji. Cała historia spro-
wadza się do fałszu, udania i prowokacji. Sam narrator staje się hermeneutą fał-
szywym, nie sięga w głąb mitu, ale (takie są prawa legendy) zatrzymuje się na 
faktach i z precyzją archeologa mnoży dowody na fałsz całej historii. Na tej zmia-
nie opiera się dalszy tok argumentacji Herlinga, u którego sama „komedia męki” 
okazuje się manipulacją Prometeusza. Ale jak rozumieć to odwracanie uwagi lu-
dzi od sekretów prawdziwych? U Kafki niedocieczona istota prawdy ma wymiar 
gnomiczny. Tak zawsze było, jest i będzie. Herling natomiast kładzie nacisk na 
„straconą okazję”. Refren „za późno ” pojawia się dwukrotnie. Z prowokacyjnej 
gry o prawdę i fałsz ani bogowie, ani ludzie nie wychodzą zwycięscy. O ile historia 
Kafki była namysłem nad zagadką ludzkiej kondycji przenikniętej cierpieniem, 
o tyle opowieść Herlinga jest już wyraźnie ironicznym namysłem nad sensem na-
szej kultury. 

Ten głęboki pesymizm koryguje jednak fakt dopisania piątej glosy. Bo skoro 
piąta, to dlaczego nie szósta, dziesiąta i setna. I w tym miejscu rysuje się kwestia 
ontologii samego mitu. Słusznie chyba pisze Marthe Robert, że mit się rozmywa, 
ponieważ nic nie może uzasadnić jego pochodzenia i jego społecznej racji bytu53. 
Jedynym uzasadnieniem może być jego bezustanne odradzanie się i przemiany 
w czasie. I nic nie stoi na przeszkodzie, by wierzyć, że mit odradzać się będzie tak 
długo, jak długo będą padały pytania o dylematy świata i naszej ciągle niedookreś- 
lonej do końca tożsamości. 

53 M. Robert, op. cit., s. 92–93.


