
KAMILA GĘBALSKA

Strategie stosunków cielesnych 
w opowiadaniach Villiersa de l’Isle Adama

Życie ludzkie składa się zatem z dwóch niejednorodnych części, które nigdy 
się nie łączą. Jedna jest rozumna, nakierowana na użyteczne cele, czyli podpo-
rządkowana, i ta część trafi a do świadomości. Druga jest suwerenna, kształtuje się 
czasem wtedy, gdy pierwsza zostaje naruszona, jest ciemna, a raczej staje się jas-
na, kiedy oślepia; (...) wymyka się świadomości. (...) Świadomość chce zapanować 
nad gwałtem (...), z drugiej strony zaś gwałt szuka czegoś więcej niż siebie, szuka 
świadomości1.

Tak sformułowana myśl stanie się dla poniższych rozważań roboczą 
defi nicją agoniczności. Konfl ikt natury moralnej jest w tym przypadku 
jedną z odsłon złożonego procesu polegającego na próbie pogodzenia 
pierwiastków sprzecznych, który nie tyle będzie podlegał waloryzacji, ile 
interpretacji na tle zjawisk kulturowych, w jakie jest uwikłane życie każ-
dej jednostki.

Odnosząc termin agon do twórczości Villiersa de l’Isle Adama jesteśmy 
zobowiązani skonstruować refl eksję na temat ciała i przejawów cielesno-
ści, tych społecznie akceptowanych, jak i tych powszechnie potępianych 
i odrzuconych (a może raczej kamufl owanych) przez uwarunkowania 
wspólnotowe i cywilizacyjne. Musimy zatem pamiętać, iż uspołecznienie 
ludzkiego organizmu stanowi pewien rodzaj represji, dostosowuje de-
wiację do zastanych standardów, co prowadzi do wytworzenia form wy-
obrażeniowo-emocjonalnych, związanych z elementami ludzkiej fi zjolo-
gii. Klisze te organizują świadomość estetyczną, w której człowiek 
rozgranicza to, co według nich pozytywne, i to, co negatywne2. 

1 G. Bataille, Sade i człowiek normalny [w:] Erotyzm, tłum. M. Ochab, Gdańsk 1999, s. 191.
2 Por. J. Barański, Śmierć i zmysły. Doznania, wyobrażenia, przemijanie, Wrocław 2000, 

s. 119.
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Mimo tak rozumianych kategoryzacji, świat ludzki zdaje się defi nityw-
nie pozbawiony harmonii, z racji tego, iż owe czynniki nie są możliwe do 
pogodzenia. W przestrzeń powierzchownie uporządkowaną co jakiś czas 
musi wkroczyć element niepokojący, czy to pod nazwą/postacią popędu 
agresji3, dewiacji, perwersji czy gwałtu4. Wszystkie one zakładają zmate-
rializowaną krzywdę wyrządzaną Innemu, osobistą przyjemność granicz-
ną, która według przyjętego w myśli kulturoznawczej stanowiska jest 
związana z pojęciem i doświadczeniem śmierci, zatem z tym, co ostatecz-
nie zostaje poddane najwyższej negacji pośród egzystencji wspólnoty, stając 
się, tym samym, środkiem do przywołania nowych rzeczywistości, które 
uobecniają się w kultach ofi arniczych czy choćby w estetyzacji przestrze-
ni żałoby (rozumianej także w sposób niematerialny) i samego pochów-
ku. Zatem „człowiek normalny” wierzy, że gwałt (podobnie jak śmierć) 
da się wyeliminować z dyskursu codzienności, czyniąc go (gwałt) tym sa-
mym społecznie niemym, przypisując mu jedynie niezasłużone istnienie, 
odbierając wszelkie usprawiedliwienie. A gdy już się zdarza, znaczy to, 
że ktoś zawinił5. Można zaryzykować stwierdzenie, iż w ramach wspól-
noty, kierującej się ogólnie akceptowalną hierarchią wartości „moral-
nych”, to, co rozumiemy pod pojęciem gwałtu, zostało pozbawione jakiej-
kolwiek podstawy ontycznej. Odmówiono mu racji istnienia z siebie i dla 
siebie, zepchnięto w przestrzeń milczenia, odosobnienia, samotności.

Sztuka jednak nie daje zapomnieć uczestnikowi przeżyć artystycznych 
o wyżej sygnalizowanym problemie. Motyw cielesności współbrzmiący 
z doznaniem granicznym nie jest obcy również literaturze, i to nie tylko 
w jej wydaniu dekadencko-libertyńskim. Mnogość rodzajów badań lite-
rackich i kulturowych oraz interpretacji wspomnianego problemu świad-
czy, że istnieje w literaturze od zawsze.

W tym miejscu zasadne wydaje się nawiązanie do jednego z przeja-
wów współczesnej, nieszablonowej twórczości fi lmowej.

Reżyser Gry wstępnej (1999), azjatycki twórca Takashi Miike, w swoim 
obrazie wyznacza swoistą oś dla podejmowanego w chwili obecnej wy-
wodu. Przebieg akcji pozwala zauważyć charakterystyczne elementy 
składowe, tworzące w czasie płaszczyznę pogłębiania wzajemnych dam-
sko-męskich stosunków cielesnych. Wychodząc od niejako „czystej”, 
wręcz eterycznej fascynacji kobietą, zawieszonej w czasie i kontemplowa-
nej, podążamy wraz z bohaterem ścieżką prowadzącą w głąb sfery, która, 
mimo iż stanowiła dla niego oczywistość, stała się feerią zagadek zarów-
no w planie odczuć, jak i oscylacji w środowisku czasoprzestrzennym. 

3 Por. F. Chirpaz, Ciało, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1998, s. 47.
4 Autorka używa pojęcia gwałtu w odniesieniu do refl eksji Georges’a Bataille’a.
5 Por. G. Bataille, Sade i człowiek normalny, s. 182–184.



57Strategie stosunków cielesnych w opowiadaniach Villiersa de l’Isle Adama

Delikatność, ulotność, wręcz niewinność dziewczyny wzbudza w Aoy-
amie emocje będące wstępem do recepcji wszelkich nadchodzących nie-
oczywistości. To, co najbardziej przykuwa uwagę, to nie fakt interesującej 
zamiany ról w strefi e władzy czy prezentacja starannie maskowanego, 
bądź będącego jedynie projekcją psychiczną, kobiecego, agresywnego de-
monizmu, lecz strategie, które w fi nale doprowadzają do doniosłego aktu 
(a nawet aktów) przemocy. Strategie te można ująć w pewnym wymiarze 
ilościowo-jakościowym, wyznaczając kolejne etapy docierania do mety na 
tyle niekonwencjonalnej, że niemożliwej do empirycznego uzasadnienia 
przez samego bohatera.

Kolejne punkty syntetyzujące wielopłaszczyznowość doznania cieles-
nego można by określić (uwzględniając wspomniany wcześniej etap fa-
scynacji, niemożności spełnienia) jako: fazę przyjemności, jej punkt doce-
lowy, czyli fazę najgłębszego erotycznego zespolenia, a także jako pewną 
istotną „nadbudowę” – fazę perwersji, ciała zadającego okrucieństwo cia-
łu Innego.

Z tak wstępnie opracowaną metodą obserwacji możemy powrócić do 
wieku XIX i przyjrzeć się jej realizacji na wybranym przykładzie lite-
rackim.

„Forma jest dla ciała bardziej istotna niż jego substancja”6, czytamy 
w motcie do opowiadania Wera. Mówiąc o ciele eterycznym, możemy 
mieć w tym przypadku na myśli dwa rodzaje jego pojmowania: ten zwią-
zany z projekcją odnoszącą się do istoty materialnej i nieprzenikliwej, lecz 
w danym momencie nieuchwytnej, a której wyobrażenie staje się podsta-
wą fantazmatu związanego z pragnieniem obecności; i ten mający swe 
odniesienie w procesie tęsknoty za zmarłym. Po uświęceniu momentu 
pochówku, czyli niejako odprowadzeniu ukochanej w spokojne zaświaty, 
hrabia D’Athol zaczyna przeczyć swą postawą konwencji przeżywania 
żałoby:

Wszędzie i zawsze znajdował jej obecność. To na ławce w ogrodzie w dni sło-
neczne czytywał na głos jej ulubione poezje; to wieczorami koło kominka obok 
dwóch fi liżanek herbaty na stoliku rozmawiał z ułudną wizją, uśmiechniętą, sie-
dzącą przed jego oczyma na drugim fotelu. Mijały dni, noce, tygodnie. Ani jedno, 
ani drugie nie wiedziało, czego dokonywali. A teraz działy się zjawiska osobliwe, 
w których trudno było dostrzec, gdzie zaczyna się imaginacja, a kończy rzeczywi-
stość. Jakaś obecność unosiła się w powietrzu; jakiś kształt silił się przebić przez 
zaporę, utkwić w przestrzeni, nie dającej się już określić7. 

Bohater pozostaje więźniem pierwszego etapu trwania w odniesieniu 
do śmierci najbliższej osoby, a więc etapu zaprzeczenia. Odrzuca cielesną 

6 Villiers de l’Isle Adam, Opowieści okrutne i inne utwory, Warszawa 1974, s. 23.
7 Tamże, s. 29.
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nieobecność ukochanej i nawiązuje nowy stosunek ze zmarłą8, w którym 
niebagatelną rolę odgrywa klucz od grobowca, wrzucony do jego wnętrza 
przez hrabiego. Ów związek z „tą-która-była” ma wyjątkowy charakter. 
Jako że nie można nawiązać dialogu z obojętnym ciałem, staje się on ro-
dzajem monologu, tworzącego iluzję żywotności, trup zatem uobecnia się 
(dosłownie) w języku-wspomnieniu9. Kobieca eteryczność staje się na tyle 
namacalna, iż w fazie fi nalnej D’Athol jest w stanie złożyć na jej ustach 
pocałunek. Nie wie jednak, że ulotność fantazmatu funkcjonuje w prze-
strzeni zakazu. Jego przekroczenie doprowadza do ostatecznego triumfu 
śmierci, czyli braku obecności.

Fascynacja hrabiego małżonką trwała mimo niemożności spełnienia. 
Ów fakt należy rozpatrywać w odniesieniu do męskiej potrzeby odczu-
wania kobiety jako swego rodzaju oazy, azylu, czy nawet axis mundi, któ-
rego niedostatek naznacza egzystencję pustką i zawieszeniem sensu, cho-
ciaż tak rozumiany sens nierzadko okazuje się złudny:

(...) kobieta nie jest śmiercią wskutek grzechu, lecz jest śmiercią przez swą lo-
dowatą nieobecność w łożach miłości. Po tej pustyni z soli i lodu biegają nieliczne 
furie i przepiękne anioły: prawdziwie erotyczne temperamenty kobiece, inspirują-
ce życie, powieść i poezję. A jednak miłosny zapał kobiety i jej namiętne porywy 
mamią: dają mężczyźnie złudzenie nieśmiertelności, przenoszą go zdumionego 
w miejsca poza światem10.

Chęć kontynuowania gry w pożądanie wymaga zachowania ciągłości 
na przekór sytuacji opanowanej przez śmierć. Konieczne jest zatem od-
osobnienie, odcięcie się od świata kochanków zapamiętałych w miłosnym 
trwaniu. Bohater utworu postanawia zrezygnować z kontaktów z rzeczy-
wistością „potoczną”, by w pełni oddać się kultywowaniu mistyfi kacji 
swego dotychczasowego życia z ukochaną. Odrzuca konieczność zmaga-
nia się ze stratą na rzecz ukojenia metafi zycznego w bezcielesnych ramio-
nach „kochanki – pielęgniarki”11. (Humorystyczną i ironiczną wersję 
uwielbienia spotkań z nieboszczkami stanowi opowiadanie Opowieść póź-
nego lata, w którym spotykamy parę podstarzałych ekscentryków posia-
dających zdolność przywoływania duchów. Od spotkań z żywymi i cie-
lesnymi paniami z towarzystwa wolą schadzki z Małgorzatą Burgundzką 
czy Marią Stuart12). 

  8 Por. L.-V. Thomas, Trup. Od biologii do antropologii, przeł. K. Kocjan, Łódź 1991, 
s. 140.

  9 Por. tamże, s. 141.
10 G. Ceronetti, Milczenie ciała. Materiały do studiów medycznych, przeł. M. Ochab, Gdańsk 

2004, s. 132.
11 Por. tamże, s. 120.
12 Por. Villiers de l’Isle Adam, dz. cyt., s. 72–77.
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W innych krótkich utworach omawianego pisarza problem nagłego 
zachwytu, olśnienia, związanego z rozbudzeniem silnej namiętności, po-
jawia się w momencie ingerencji w przestrzeń statyczną uprzywilejowa-
nego poprzez swą wyjątkowość, żeńskiego Innego, który jawi się jako 
obecność cielesna, będąca przedmiotem pożądania. Tym samym owo po-
żądanie jako reakcja zwrotna otrzymuje swój własny, cielesny wymiar. 
Pod piórem Villiersa de l’Isle Adama literackiemu wyrazowi oczarowania 
zawsze towarzyszy rys po części, rzec można, epifaniczny:

Czy znali się kiedykolwiek? Nie. Przynajmniej nie na ziemi. Lecz niechaj ci, 
którzy mogą określić, gdzie zaczyna się Przeszłość, orzekną, gdzie tych dwoje na-
leżało już istotnie do siebie, gdyż to jedyne spojrzenie przekonało ich tym razem 
i na zawsze, że byt ich nie zaczął się od kołyski. (...) w sercu tego młodzieńca wra-
żenie tego szybkiego spojrzenia nie potęgowało się stopniowo; było to tajemne 
magiczne olśnienie świata, co się odsłania13.

Zjawisko to bynajmniej nie pozostaje neutralne wobec realiów ze-
wnętrznych, nie umieszcza ich w rejonach niedostępnych doświadczeniu, 
ponieważ generuje emocje. Te zaś, bardziej niż inne doświadczenia, do-
prowadzają do zachwiania równowagi, jaką człowiek jest zobowiązany 
zachować pomiędzy sobą samym, swoim ciałem i światem14. 

Realność traci bowiem swój zwyczajny charakter, zmienia się w prze-
strzeń zaskakującą i niepewną, w której to, co fi zyczne ulega rozchwianiu, 
wymyka się racjonalności, traci swojski charakter. Pojawia się namiętność 
i oczekuje realizacji, nie dbając o moralne uzasadnienia:

Felicjan, niby dziecko niepowściągliwe w uwielbieniu, zawiódł ją pod sklepie-
nie z mroków, obejmując bezwolną kibić. Upajające wrażenie ciepłego, obciskają-
cego szczelnie ciało jedwabiu zapaliło w nim gorączkowe pragnienie, by objąć ją, 
zatracić się w jej pocałunku15.

Mechanizm olśnienia rodzi się w znacznym stopniu z konstrukcji 
ideału, jaki, często nieświadomie, towarzyszy człowiekowi w wyobra-
żeniu pożądanego partnera. Ideał piękna przyjęty w danej kulturze, 
epoce i czasie jest jednym z czynników narzucających (zwłaszcza męż-
czyźnie w odniesieniu do kobiety) cechy urody, które mają się podobać, 
wzbudzać zainteresowanie i popęd erotyczny, a także ułatwiać rozwój 
miłości cielesnej. Mimo to każda jednostka posiada własny, specyfi cznie 
uformowany model piękna estetycznego i erotycznego płci przeciwnej 
(bądź tożsamej z własną). Nie powstaje on tylko wskutek wyżej wymie-
nionych wpływów, ale również z racji osobistych doświadczeń podmio-
tu, związanych między innymi z obiektem pierwszego afektu (czego 

13 Tamże, s. 45.
14 Por. F. Chirpaz, dz. cyt., s. 47–53.
15 Villiers de l’Isle Adam, dz. cyt., s. 49.
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przykładem jest opowiadanie Wirginia i Paweł – początkowe strategie 
nieporadnych dotyków, o niewielkim jeszcze wkładzie erotyzmu, są, 
zdaniem narratora, zapowiedzią wspólnej, niewątpliwie skonsumowanej 
cieleśnie przyszłości16). 

Preferowany typ człowieka jest kształtowany w świadomości na zasa-
dzie odruchu warunkowego. Tym właśnie większość badaczy próbuje 
uzasadniać reakcje i odczucie sympatii lub antypatii mające miejsce już 
przy pierwszym zetknięciu z określoną osobą. Często zdarza się tak, że 
sama sympatia okazuje się niewystarczająca, na jej miejscu pojawia się 
fascynacja tak silna, iż efektem jest zauroczenie rzeczywiście długotrwałe, 
jak wyznaje w opowiadaniu Sylvabel szczęśliwy pozornie małżonek:

Zwierzyłem ci się z gorącej, szalonej, bezsensownej miłości, jaką żywię dla mo-
jej żony-namiętności, która sprawia, iż często blednę i jąkam się, gdy tylko ode-
zwie się do mnie17.

Warto podkreślić, że piękna estetycznego i erotycznego nie można ze 
sobą utożsamiać. Najczęściej się pokrywają, lecz bywa również odwrotnie 
– osobnik, który jest zbliżony do ideału estetycznego nie budzi większego 
pociągu seksualnego, wywołuje je natomiast antagonista cech owego ide-
ału. Procesy te odznaczają się dużą złożonością, nie zawsze można je jed-
noznacznie odczytać, niewątpliwie jednak korespondują z refl eksją na 
temat oceny „urody” osobniczej w odniesieniu do aspektu zwierzęcego, 
którą podejmuje Georges Bataille. Zbliżenie ma dopełnić się w tym, co od 
zwierzęcości dalekie. Im bardziej kobiece kształty przypominają kształty 
zwierzęcia, tym mocniejsze okaże się pożądanie18, by znaleźć swą fi naliza-
cję na granicy skóry i na granicy obecności. 

Ambiwalencję tego rodzaju obrazuje historia Gerarda, głównej postaci 
opowiadania Catalina, w którym dochodzi do spotkania i fl irtu na 
Czarnym Lądzie. Jednodniowy związek Europejczyka z piękną Mulatką 
staje się przyczyną ingerencji siły szatańskiej, wcielonej w ogromnego boa 
dusiciela19. Mamy więc do czynienia ze swoistą waloryzacją, wskazaniem 
niestosowności, a zarazem z konsekwencją pierwotnego przekroczenia 
zakazu mieszania nieodpowiadających sobie czynników gatunkowych. 
Choć Catalina, jako potomek rasy białej i czarnej, może być uznana za po 
części „usprawiedliwioną” i okiełznaną, nosi w sobie ów zadatek bestial-
ski, diaboliczny, który przynależy Obcemu. Bliskie stosunki z nim, pod 
kuratelą społecznej obserwacji, mogą przynieść jedynie szkodę i genero-
wać wykluczenie.

16 Por. tamże, s. 130–134.
17 Tamże, s. 317.
18 Por. G. Bataille, dz. cyt., s. 85, 95, 139–140.
19 Por. Villiers de l’Isle Adam, dz. cyt., s. 219–232.
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Doświadczenie przyjemności zmysłowej stanowi nieodzowny element 
spełnienia erotycznego. Obecne już w fazie dotyku, pieszczoty, nakiero-
wanych bądź nie na konkretny efekt, potwierdza (w równym stopniu co 
doznanie bólu) człowieczą cielesność (mięsność20). Jednak to nie upodmio-
towione ciało jako takie wywołuje własne poczucie rozkoszy, konieczny 
jest jego kontakt z rzeczą należącą do porządku świata21, a więc przede 
wszystkim z empirycznością odrębnego podmiotu. Pamiętać jednak nale-
ży, że owa relacja nie zawsze posiada charakter wzajemny, może się na-
wet wiązać z negacją drugiego człowieka jako bytu suwerennego i podle-
głego tym samym przywilejom istnienia, co jednostka czerpiąca w danej 
chwili z hedonistycznego (nie)przyzwolenia.

Faza fascynacji i doznań cieleśnie przyjemnych osiąga intensyfi kację 
w momencie erotycznego zespolenia. Według myśli behawioralnej zwią-
zane jest ono z koncepcją dynamiczną – zachowanie człowiecze zależy od 
popędów, potrzeb, dążeń, które są często nieuświadomione. Pomiędzy 
nimi zazwyczaj występują konfl ikty. Jednostka nie potrafi  tych konfl ik-
tów samodzielnie rozstrzygnąć, co sprowadza ją we własnym mniemaniu 
do poziomu niedoskonałego tworu natury. Odrzucając pojmowanie sie-
bie w kategoriach animalizmu, dąży do kompensacji poczucia zagubienia 
i z tego powodu tworzy z podstawowego popędu podłoże rytuału. Tak 
rozumiana przestrzeń sacrum daje możliwość instytucji aktu służącego, 
bądź nie, prokreacji.

Wypróżniając się można myśleć o życiu i śmierci, jedząc można myśleć 
o wszystkim, przy spółkowaniu nie można i nie należy myśleć o niczym innym. 
Uczynić w sobie pustkę to operacja mistyczna. Ale dostępna wszystkim22. 

Autor Wery doprowadza czytelnika do momentu, w którym proces 
spełnienia cielesnego kończy się dla partnerki tragicznie (choć w tym 
przypadku jest to pojęcie względne), co konotuje pojmowanie owych 
działań jako sakralnej ofi ary:

W ostatnią noc jego ukochana zemdlała w tak wyszukanych pieszczotach, że 
sercu jej, wyczerpanemu upojeniem, zabrakło sił, wargi zwilżyły się raptownie 
śmiertelną purpurą. Zaledwie zdążyła dać swemu małżonkowi pocałunek pożeg-
nania, uśmiechając się, bez jednego słowa; po czym długie rzęsy, jak żałobne zasło-
ny, opadły na piękną noc jej oczu23. 

20 Por. pojęcie „mięsności”: J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Kraków 1998, s. 161–
–183.

21 Por. F. Chirpaz, dz. cyt., s. 25.
22 G. Ceronetti, dz. cyt., s. 118.
23 Villiers de l’Isle Adam, dz. cyt., s. 24.
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Nie bez przyczyny miłosny spazm zostaje określony mianem małej 
śmierci24. Gorączka seksualna doprowadza do wydatkowania sił bez 
umiaru, jest, jak pisze Georges Bataille, „bliska rujnującego marnotraw-
stwa”. Stwierdzenia te w najlepszy sposób oddają naturę wspólnotowe-
go, praktycznego pojmowania obecności człowieka w rzeczywistości 
i dążenia do jego „upowszechnienia”, tak by działania osób mogły być 
społecznie pożyteczne i „bezpieczne”. Sfera działalności widzialnej, jaw-
nej, odkrytej jest bowiem podstawą istnienia potocznego dyskursu, umoż-
liwiającego zakorzenienie w świecie zamieszkanym przez jednostki, które 
o tyle stać się mogą indywidualnościami, o ile wynurzą się z odmętu kon-
wenansu i zgody powszechnej. 

Ekstatyczna śmierć Wery funkcjonuje jako dobitny przykład ekscesu25. 
Stanowi on podstawowe zagrożenie dla porządku relacji racjonalnych, 
dialektycznych między członkami grupy opierającej się na porozumieniu 
i wspólnie akceptowanych prawach.

Już Platon twierdził, iż ciało jest złem. Niemożność rozumowego poję-
cia niektórych jego przejawów, brak możliwości kontroli pewnych jego 
funkcji, nieodkrywalność istoty popędów wcisnęły człowieka myślącego 
w ślepy zaułek, w którym to dostrzegł niezbyt atrakcyjne dla swej „wyż-
szej natury” elementy zezwierzęcenia. Chwilę później dokonał on odkry-
cia ciemnej, nieodgadnionej strony świadomości, która po pierwsze skła-
nia do grzechu, a po drugie – nie daje się ujarzmić i poznać. By zagłuszyć 
w sobie wszystko to, czego nie akceptuje i nie rozumie, rzucił się w wir 
pracy, a akt seksualny uprzedmiotowił, czyniąc z niego jeszcze jeden 
z wielu obowiązków, wykorzystując organy seksualne jako przedmioty, 
środki do osiągnięcia celu26. 

Tymczasem jednak śmierć Wery jest tym, co każe jej się odrodzić. 
W tym aspekcie posiada ona wymiar kultowy, jest mistyczną tajemnicą, 
kwintesencją ofi arowania w rozumieniu obrzędowym, a zarazem komen-
tarzem do pojmowania natury grzechu, jako tego, co ciemne, mętne, po-
siadające negatywne konsekwencje, lecz prowadzące do oczyszczenia:

(...) ćwiczenia tantryczne Hindusów mają za sprawą podniecenia seksualnego 
wywołać kryzys mistyczny. Trzeba wybrać odpowiednią partnerkę, młodą, pięk-
ną i uduchowioną, i unikając końcowego spazmu, przejść od zespolenia ciał do 
ekstazy duchowej. (...) Wynaturzenie, zawsze przecież możliwe, niewątpliwie jest 
rzadkością i nie ma powodu, byśmy negowali możliwość osiągnięcia takimi meto-
dami stanu najczystszego uniesienia27. 

24 Por. G. Bataille, Suwerenny człowiek Sade’a [w:] Erotyzm, s. 168.
25 Por. tamże, s. 166–167.
26 Por. G. Bataille, Raport Kinseya, świat przestępczy i praca [w:] Erotyzm, s. 146.
27 G. Bataille, Mistyka i zmysłowość [w:] Erotyzm, s. 242.



63Strategie stosunków cielesnych w opowiadaniach Villiersa de l’Isle Adama

Konfl ikt najwyraźniej zarysowuje się w chwili, gdy erotyczne spełnie-
nie próbujemy dostrzec przez pryzmat perwersji. Według Guido 
Ceronettiego, perwersja to zło wyrządzone drugiemu człowiekowi bez 
jego zgody, tłamszenie jego woli lub życia28.

Pośród tekstów Villiersa de l’Isle Adama najbardziej charakterystycz-
nym przykładem tego rodzaju praktyk okazuje się opowiadanie 
Kochankowie z Toledo. W utworze tym napotykamy motyw przyjemności 
biernej, a zarazem przyjemności okrutnej realizowanej dzięki zasadzie 
uczestnictwa29 poprzez obserwację. Inkwizytor Torquemada dla zaspoko-
jenia chuci podjął swoistą misję wprowadzenia w obszar zmysłowości 
bardzo młodych, nastoletnich małżonków. Przygotował chłopca i dziew-
czynę do uroczystej inicjacji, zamykając uprzednio parę w lochach, by po-
tem pokierować oboje do „Przybytku Szczęścia”:

(...) rozebrali uroczą parę, której osłupienie nie pozwoliło stawić oporu. Usta-
wiwszy ich, jedno naprzeciw drugiego, niby dwa młodzieńcze posągi, opasali obo-
je błyskawicznie wstęgami z perfumowanej skóry, zaciskając je łagodnie, po czym 
zanieśli ich, wyciągniętych z sercem przy sercu i z ustami na ustach – dobrze tedy 
przytwierdzonych jedno do drugiego – na łoże małżeńskie w tym uścisku, unieru-
chomionym zręcznie przez ich więzy30.

Śledząc wnioskowanie Georges’a Bataille’a, ten sposób „posiadania” 
(który konotowałyby skórzane pasy, niejako jednak ucywilizowane i po-
dwójnie fetyszyzowane za sprawą użycia perfum) zdaje się mieć na celu 
nie sakralizację, jak moglibyśmy podejrzewać, lecz raczej profanację, 
zbrukanie piękna, a więc cechy przynależące do dziedziny gwałtu ero-
tycznego. 

Należy także pamiętać, iż w czasach średniowiecznych wskazane było, 
by nad pierwszym stosunkiem płciowym nowożeńców czuwało ich 
najbliższe otoczenie, a nawet służba31, jednak pojawiająca się w tym kon-
tekście postać dostojnika kościelnego, próbująca usprawiedliwić się ko-
niecznością wtłoczenia czystości w obszar powszechnie odrzucany pod-
kreśla ponownie, iż mamy do czynienia z ingerencją w obszar 
reglamentacji, warunkujący doznanie przyjemności.

Obnażenie przyszłych kochanków, bez ich zgody i możliwości sprze-
ciwu, stwarza występek, jakim jest gwałtowne ukazanie nagości. Stanowi 
ona podstawowy atrybut erotyzmu, a w zasadzie seksualności, która staje 
się erotyzmem. I w tym wypadku nawet tego rodzaju „przestępstwo” po-
siada sens.

28 Por. G. Ceronetti, dz. cyt., s. 90.
29 Por. G. Bataille, Raport Kinseya, świat przestępczy i praca [w:] Erotyzm, s. 148.
30 Villiers de l’Isle Adam, dz, cyt., s. 332.
31 Por. J. Barański, dz. cyt., s. 43–44.



64 KAMILA GĘBALSKA

Konsekwencją dla młodych ofi ar perwersyjnego pomysłu będzie wza-
jemna oschłość i oziębłość cielesna, a nawet obopólne poczucie wstydu. 
Pojęcie to jest w kulturze zachodniej ściśle związane z ciałem i jego czyn-
nościami, a zwłaszcza z popędowością. Istota wstydu to dążenie do zaka-
mufl owania przestrzeni seksualnej i przynależnych jej czynności oraz ko-
nieczność zawoalowania tych funkcji, które upodabniają człowieka do 
zwierząt. Poczucie wstydu ma także polegać na walce dwu sprzecznych 
tendencji: przyzwolenia na konkretną aktywność i ograniczenia innych 
aktywności. Obie nie są wolne od ukrytej trwogi. Świadomość „zmiesza-
na” pragnie się bronić, zanegować poczucie nieodpowiedniości, czyniąc 
z owej działalności proces wymagający określonej i specyfi cznej dawki 
energii. Mechaniczne zniewolenie nastoletnich małżonków odebrało im 
możliwość dokonania własnego wyboru i podjęcia obrony. Z tej racji do-
świadczenie graniczne stało się dla nich doświadczeniem ostatecznym 
w tym sensie, iż wyrugowało ze sfery emocjonalnej podstawową potrze-
bę, która od momentu narzuconej pletory32 pozostała jedynie dotkliwą 
obawą. Torquemada wykorzystał uprzywilejowaną pozycję, by stać się 
uczestnikiem rozkoszy. Jeśli doznałby jej na drodze indywidualnego ze-
spolenia w miłosnym uścisku, oznaczałoby to dla niego kres obecności we 
wspólnotowej hierarchii. Generowanie bólu oraz czynienie z innych ofi ar 
jest efektem konieczności rekompensaty za to, co dla osoby duchownej 
powinno być nieosiągalne: „Jeśli odbierzemy uczuciom miłosnym cho-
robliwość, którą są przesycone, nie staną się zdrowe, tylko sterylne, atro-
fi czne, smagane pustynnym wiatrem okrucieństwa”33.

Erotyczna perwersja na kartach dzieł Villiersa de l’Isle Adama objawia 
się także na inne sposoby. Problem ten w subtelniejszej formie prezentuje 
nam autor za sprawą ciekawego współzawodnictwa pomiędzy pierwiast-
kami żeńskim i męskim, będącymi na przemian nośnikami zachowań 
perwersyjnych w utworach Sylvabel i Niezrozumiana. Mimo odpowiednio-
ści ilościowej i jakościowej w przejawach dewiacji zauważymy jednak, iż 
pierwotna różnica między pożądaniem męskim i żeńskim pozostaje nie-
wzruszona:

(...) kiedy to pożądanie [kobiece – przyp. K.G.] już się budzi, jest ono bardziej 
złożone niż pożądanie męskie i nie daje się z taką łatwością zaspokoić, gdyż cały 
czas ma dwoisty charakter. Kobieta pożąda mężczyzny po to, by osiągnąć zaspo-
kojenie, ale to oznacza, że zarazem nakierowuje się na mężczyznę i go oczekuje. 
Ona go pragnie, ale zarazem przyjmuje postawę receptywną34.

32 Georges Bataille charakteryzuje pletorę jako najbardziej intensywny moment aktu sek-
sualnego, najwyższy poziom erotycznej ekstazy.

33 G. Ceronetti, dz. cyt., s. 95.
34 F. Chirpaz, dz. cyt., s. 61.
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Potwierdzeniem przytoczonych stwierdzeń będzie rodzaj i zamierzo-
ny charakter skutków podejmowanych gier miłosnych.

Bohater cytowanego już opowiadania Sylvabel, ów pozornie szczęśli-
wy mąż, pragnie zaimponować małżonce, prezentując agresywne zacho-
wania (zabicie konia i psa), mające być wyrazem władzy, nakierowanej na 
rozbudzenie w kobiecie namiętności35. Damska apatia seksualna bowiem 
może być tym, co prowadzi do nagromadzenia frustracji u mężczyzny, 
z racji niedostępności rozwiązania uwalniającego zmysłowe napięcie, a co 
za tym idzie – ogranicza jego działania w ogóle: „Oziębłość kobiety to me-
mento mori. Mężczyzna błądzi po omacku w grobowym mroku, natrafi a 
na kupę kości, czuje zapach zapisanego marmuru”36.

Sylvabel doprowadza więc do sytuacji, w której nieświadomie kreuje 
mordercę, choć zdaje sobie sprawę, iż małżonek posunie się tak daleko, 
jak to tylko możliwe, by ją zdobyć. To ona jest postacią dominującą, nowa 
postawa młodzieńca absolutnie jej nie imponuje. Przyjmuje ją jako osta-
teczność, ale postanawia jednak wypłacić nagrodę. 

Bohaterka Niezrozumianej z kolei, znudzona trywialnym pożyciem 
małżeńskim pragnie zmusić swego wybranka, by użył wobec niej kary 
cielesnej i posłużył się szpicrutą w odpowiedzi na zniszczenie przez nią 
pierścionka z brylantem – jedynego zabezpieczenia fi nansowego, jakie 
zostało im na przyszłość. Zaskakuje partnera komentarzami typu: 
„Mówisz, że mnie kochasz, a przez 6 miesięcy nie dałeś mi nawet ani razu 
w twarz. (...) Kobieta musi czuć, że trzyma się ją w ryzach. (...) Żebyś wie-
dział, ile więcej od słów warte są dobre cięgi!”37.

Simona domaga się bólu jako potwierdzenia tożsamości, zasadności 
obecności w konkretnym miejscu, czasie i przy odpowiednim człowieku. 
Gdyby zmysł dotyku był mniej wrażliwy, udręka cielesna nie byłaby wte-
dy tak dosadna. Zmysłowość bólu sublimuje rozkosz płynącą z przyjem-
ności38.

Kobieta w pozycji dominatorki to niewątpliwie charakterystyczny 
i ciekawy motyw twórczości francuskiego pisarza (przywodzący na myśl 
chociażby galerię demonicznych niewieścich postaci z Xięgi bałwochwal-
czej Brunona Schulza). Wielość dyskursów płci stanowi atrakcyjne narzę-
dzie do jego oceny i interpretacji. Karen Horney omawia zagadnienie 
kompleksu niższości kobiety oraz wynikającej z niego zazdrości o rolę 
mężczyzny w społeczeństwie i odwołuje się do biologicznego punktu wi-
dzenia. Z tej perspektywy zdolność do wydawania na świat potomstwa, 
a więc obowiązek zachowania gatunku, świadczy o fi zjologicznej wyż-
szości kobiety, za czym przemawia fakt, iż mali chłopcy często wykazują 

35 Por. Villiers de l’Isle Adam, dz. cyt., s. 316–322.
36 G. Ceronetti, dz. cyt., s. 131.
37 Villiers de l’Isle Adam, dz. cyt., s. 323–328.
38 Por. P. Camporesi, Laboratoria zmysłów, przeł. J. Ugniewska, Gdańsk 2005, s. 152.
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zazdrość o ciążę, poród, a nawet posiadanie dobrze rozwiniętych piersi, 
których oni nie mają. Badaczka sądzi, że większa aktywność mężczyzn 
może być wyrazem nadkompensacji uwarunkowanej nieznaczną rolą, 
jaką pełnią oni w zakresie zachowania ciągłości osobniczej człowieka 
i rozrodu39. 

Informacje z dziedziny symbolizmu seksualnego wskazują, iż mitolo-
gie zazwyczaj opisują genitalia kobiece jako pierwiastek tajemniczy 
i mroczny, zawierający w sobie niebezpieczeństwo i grozę śmierci. 
W męskich rytuałach inicjacyjnych powszechnie powtarza się temat po-
wrotu młodzieńca do łona matki, który to proces ma symbolizować odej-
ście ze świata, a w konsekwencji odrodzenie. Nie da się nie zauważyć, iż 
mężczyzna towarzyszący Sylvabel, skompromitowany i zajmujący stano-
wisko podrzędne, musi wykonać radykalny krok, by odzyskać szacunek 
w oczach kobiety. Jego próba dominacji pozostaje na jakiś czas stłamszo-
na. Sygnał odrodzenia zdaje się jednak i tak ściśle zależny od kobiecej 
woli. Partner młodej arystokratki nie zdaje sobie bowiem sprawy, iż:

Kobieta wyzwolona jest o wiele mniej groźna od kobiety ujarzmionej. Podejrze-
wam wrogów emancypacji kobiet, że potajemnie kochają w kobiecie to, co w niej 
najbardziej złowróżbne, przeklęty ogień, który wybucha i skrzy się na kowadle 
zniewolenia40.

Villiers de l’Isle Adam nie ucieka w swej twórczości również od kwe-
stii seksualnego wykorzystywania nieletnich, a nawet handlu żywym to-
warem, z jakim mamy do czynienia w opowiadaniu Sadyzm Anglików. 
Jeden z bohaterów – mieszkaniec Wysp Brytyjskich, nie kryje dumy z po-
wodu ogromnego rozwoju owej dziedziny i coraz większej jej jawności, 
wyrzucając Francuzom, iż oni w celu podobnych praktyk wyciszają 
mieszkania, ukrywają się, odgradzają od świata szczelną zasłoną. Jako 
uzasadnienie dopuszczalności podobnych zachowań Anglik podaje me-
tafi zycznego ducha narodu mieszkającego w poezji Swinburne’a41. 

Fascynacja dzieckiem pojawia się w kulturze Zachodu już od jej zara-
nia. Guido Ceronetti, komentując pisarstwo Gregorio Marañona, wskazu-
je, iż namiętność dojrzałego mężczyzny do dziewczynek uwypukla skłon-
ności homoseksualne, jako że dziewczęta przed okresem dojrzewania 
funkcjonują jako cielesne hybrydy (dwuznaczne, dwupłciowe). Z kolei 
afekt tegoż mężczyzny w stosunku do chłopca może świadczyć o głębo-
kim heteroseksualizmie, gdyż chłopcy mają wiele cech raczej kobiecych. 
Starzejący się mężczyzna to jednostka wysoce uduchowiona, szuka dziew-
czynki o niezdecydowanych kształtach, ponieważ jako taka uosabia ona 
cechy niematerialne, mniej ziemskie. Utajony homoseksualizm kamufl uje 

39 Por. Seksuologia kulturowa, K. Imieliński (red.), Warszawa 1984, s. 105–106.
40 G. Ceronetti, dz. cyt., s. 42.
41 Por. Villiers de l’Isle Adam, dz. cyt., s. 334–343.
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pożądanie miłości bezcielesnej i bezpłodnej. Gdy mężczyzna osiąga wiek 
dojrzały, jest osobą spełnioną w sensie przebytych doświadczeń, koniecz-
ności i potrzeby prokreacji, dlatego szuka w ciele Innego swoistego przy-
pomnienia, znaku transcendencji42. 

Nie daje mu to jednak przyzwolenia na podjęcie działań radykalnych: 
zadawania cierpienia i doprowadzania do śmierci. Ból ofi ary staje się fety-
szem, mentalnym opętaniem, na jakie pozwalają sobie ci, których można 
by określić jako jeszcze jedno wcielenie uzurpatorów z Sade’owskiej re-
publiki Salo. 

„(...) kiedy całował małe dziecko o różowej twarzyczce, miał ochotę odciąć mu 
policzki brzytwą” (Lautréamont, Pieśń Maldorora, I). Mała brzytwa zakwita w dło-
ni, wyciągają ją, niewidzialną, nawet najczulsi kochankowie (...), ale zaraz nadbie-
ga anioł, który powstrzymał ramię Abrahama, i przemienia ją w falistą pieszczotę. 
W ciszy sypialni słychać cichy szczęk noża43. 

Ofi ara dokonuje się. W sensie wskazanym w opowiadaniu ma przyna-
leżeć do sfery zawieszenia reguł, czasu będącego jednym z wcieleń nowo-
czesności – wiecznego teraz, gdzie okrutny popęd nie będzie poddany osą-
dowi, bowiem prawo w rozumieniu powszechnym nie istnieje. 

Pragnienie doznań granicznych popycha człowieka do zanegowania 
własnej cielesności w jej wymiarze czysto witalnym, a więc do wyrzecze-
nia się zdrowia i sprawności fi zycznej. Pogrążenie się w chorobie powodo-
wane indywidualną decyzją ma za zadanie kreację nowej rzeczywistości, 
świata widzianego przez pryzmat ograniczeń, wymuszającego kontrolę 
i nieustanne poczucie gotowości do odkrywania zaskakujących przeja-
wów własnej fi zyczności. Taką drogę samopotwierdzenia wybiera książę 
Ryszard, bohater utworu Duke of Portland, w momencie, gdy chęć dotknię-
cia dłoni trędowatego staje się na tyle obsesyjna, iż nie można jej stłumić. 

Zakażenie biologiczne wyniszcza organizm, przynosi cierpienie, za-
kłóca równowagę wzajemnego oddziaływania między organizmem i śro-
dowiskiem, sprawiając, że życie cielesne (często także mentalne) staje się 
ułomne, zwyczajne czynności wymagają więcej wysiłku i przynoszą zmę-
czenie. Książę Portlandu czyni z niego dodatkowo przyczynek do wzmo-
żonej estetyzacji codzienności. Separuje się od świata zewnętrznego, wy-
daje pożegnalne przyjęcie, na którym sam się nie pojawia, nadając mu 
tym samym charakter balu-widma, jego zgon na plaży zaś poprzedzony 
jest pochodem chorego ubranego w żałobną, mroczną liberię, otoczonego 
służbą z pochodniami, a całość obrazu zdaje się być zrównoważona i do-
pełniona obecnością ukochanej, kobiety „czystej”, delikatnej, lecz silnej, 
która zaraz po dramatycznym fi nale wstępuje do zakonu zamkniętego44.

42 Por. G. Ceronetti, dz. cyt., s. 85.
43 Tamże, s. 27.
44 Por. Villiers de l’Isle Adam, dz. cyt., s. 35–42.
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Już w wiekach średnich wierzono, iż pojawienie się trądu jest związa-
ne z grzesznym dotykiem, dotykiem śmierci. Dezintegracja spoistości 
tkankowej miała być karą za przejawianie się w lubieżnych praktykach 
materialnej sfery człowieka, czyli tego, co ówcześnie było rozumiane jako 
grzeszny element egzystencji. Strategii tej towarzyszyła rozkosz niezgod-
na z normami, które ustanowiły obyczaje i religia45. Zarazem jednak nie-
ustanna cyrkulacja pierwiastków tanatycznego i erotycznego narzucała 
rozumienie drobnoustrojowej klątwy na sposób sakralny. 

Niepokój, jaki wypływa z doświadczenia choroby, poczucie obcości 
względem samego siebie, brak możliwości zaufania zmysłom i poddania 
się harmonii wynikającej ze współpracy narządów wewnętrznych spro-
wadza jednostkę do poziomu bytu, któremu odebrano solidne podstawy. 
Doznanie własnej cielesności okazuje się na tyle zaskakujące, że doprowa-
dza do stanu, w którym człowiek odzyskuje świadomość posiadania or-
ganicznej powłoki i takiegoż wnętrza, czynności umysłu schodzą na plan 
dalszy, refl eksja indywidualna nie może stać się pełnowartościowa, gdy 
przesłania ją fi zyczny ból. Skupienie na materii po raz kolejny uzmysła-
wia przynależność ludzką do szeroko rozumianej strefy animalnej, ze-
zwierzęcenie zaś to coś, na co świadomość nie chce przystać. Pokrewieństwo 
choroby i spółkowania dobitnie potwierdzone zostaje pod koniec XV wie-
ku epidemią syfi lisu, traktowanego przez długi czas jako odpowiednik 
trądu.

Zarażenie się Ryszarda, izolujące go od biegu spraw świata i od ludzi, 
stwarza sytuację, w której choroba ma się stać zastępnikiem tego, czego 
przez ułomność organizmu już nigdy nie doświadczy. W tym wydaniu 
trąd odpowiada doznaniu transgresyjnemu, będącemu zwróceniem się 
w stronę własnego, warunkowanego cieleśnie ja, wątpliwego i ciemnego, 
naznaczonego niemocą poznania, człowiek bowiem do końca pozostaje 
dla siebie tajemnicą, gdyż pojęcie wzrok wewnętrzny jest jedynie metaforą. 

Cudowne ozdrowienie upośledzonego biologicznie bytu pociąga za 
sobą pragnienie odkrycia tajemnicy wewnętrznych fl uktuacji struktury 
tkankowej. Chęć przekroczenia granicy skórnej, wglądu w prywatność, 
będącą tak naprawdę udziałem każdego mięsnego podmiotu, jest podsta-
wowym pożądaniem anatoma. Mamy z nią do czynienia w bardzo okrut-
nej formie w opowiadaniu Bohaterstwo doktora Hallindonhilla. Lekarz pro-
ponujący choremu na płuca fi kcyjną terapię, polegającą w głównej mierze 
na spożywaniu rzeżuchy, jest bardzo zaskoczony w momencie, gdy re-
konwalescent zjawia się u niego w pełni sił, potwierdzając skuteczność 
zaleceń. Metamorfoza ozdrowieńcza okazała się na tyle szybka, że medyk 
nie rozpoznaje w jowialnym olbrzymie swego dawnego podopiecznego46. 

45 Por. J. Barański, dz. cyt., s. 46–47.
46 Por. Villiers de l’Isle Adam, dz. cyt., s. 251–255.
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Pożądając rozwiązania zagadki, mieszkającej w substancji organicznej, 
posuwa się do zabójstwa „w imię nauki”, wypalając z rewolweru w lewą 
tętnicę skroniową mężczyzny:

Olbrzym padł ze zgruchotaną czaszką, obryzgując pełnym wdzięczności 
mózgiem dywan gabinetu; dłonie jego biły chwilę o podłogę. Dziesięć chluśnięć 
nożycami i rozcięte na chybił trafi ł futro, ubranie i bielizna obnażyły pierś; nie-
wzruszony operator rozpruł wszystko bez wyjątku z dołu do góry swym szerokim 
lancetem chirurgicznym. (...) spokojny, siedząc za stołem z silną lupą w ręku badał 
parę ogromnych płuc, rozłożonych płasko na ociekającym krwią pulpicie47.

Etyczny aspekt krwawego procederu schodzi na plan dalszy wobec 
doniosłości medycznego odkrycia. Znieważone ciało ludzkie, porzucone 
niczym kadłub manekina uzyskuje status fantomu, lalki służącej badaniu. 
Życie, które czyniło zeń istnienie uprzywilejowane, odebrane bezrefl ek-
syjnie, pozostaje jedynie milczącym wspomnieniem. Fanatyk wiedzy 
działał bowiem „wielkodusznie”, realizując maksymę: zabić, żeby ule-
czyć.

Pokazy anatomiczne od samego początku swego istnienia fascynowa-
ły głodną intensywnych doświadczeń publiczność. Trup jako taki zatracił 
status ciała pod szczególną ochroną. Uprzedmiotowienie zwłok i odmó-
wienie im gwarancji spójności podkreślanej przez obrzędy żałobne to ko-
lejna forma do uwznioślenia wartości życia. Zmarły przestał być podmio-
tem „prawnym”, jego egzystencja we wspólnocie dobiegła istotowego 
końca. Nie pamięta się jednak o tym, że śmierć biologiczna nie stanowi 
jedynie materiału do diagnozy. Zbezczeszczenie integralności cielesnej 
podkreśla wykluczenie bytu fi zycznego z nurtu odwiecznego przepływu 
czyniącego ze śmierci pożywkę dla trwania. Denat, któremu odmówiono 
prawa do społecznego zaistnienia jako przedmiotowi kultu i rytuału, zo-
staje uśmiercony po raz wtóry. Nieobecność w wymiarze powszechnym 
okazuje się totalna.

Popęd śmierci jako druga strona popędu erotycznego, odzwierciedlony 
w niemożności zapanowania nad własnymi czynami, poprzez penetrację 
tego, co dla zmysłów powszechnie niedostępne, jest swoistym zanegowa-
niem poczucia straty, rozumianej w ujęciu Freudowskim. Zanegowaniem 
chwilowym, lecz przybliżającym sposobność przebycia żałoby w sposób 
kompletny. 

Przedstawione powyżej refl eksje są zarysem interpretacji motywów 
obecnych w twórczości autora Opowieści okrutnych, lokowanych wzdłuż 
osi markującej fazy fascynacji, aktu zespolenia cielesnego i perwersji. 

Należy pamiętać, iż odwoływanie się do dużej liczby kontekstów, two-
rzenie bohaterów literackich czy samych nawet narracji jest zagadką każ-
dej jednostki twórczej, która formuje się w procesie historycznym, przy-

47 Tamże, s. 253–254.
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stosowując systemy wartości do zastanych warunków. Twórcza 
wyobraźnia zaś pozostaje wolna, jej artykulacja z kolei otwiera pole do 
dyskusji, umieszcza odbiorcę w przestrzeni dialogu, nierzadko będącego 
areną Koloseum.

Nieśmiertelny i nietknięty przez naukę i jej narrację pozostaje jednak 
tylko jeden eksplorowany przez Bataille’a punkt – moment wewnętrzne-
go zatrzymania, negujący oswajające praktyki wyjaśniających historii, tłu-
maczenie przyczyn i podłoża protestów, moment scalający społeczeństwo 
w najściślejszej formie organizacji, rozbłysk faszyzmu, czyli istnienia, jak 
pisze Bataille, najbliższego wiecznemu Bogu. Jest to podstawowy para-
doks tego przedstawienia chwili, momentu oczekiwania. Eksploracja 
chwili kończy się bowiem tam, gdzie sięgają słowa, lecz potem na nowo 
powraca, próbując drążyć to, co nieprzeniknione. Tak jak w poezji Paula 
Celana: „Bóg, jak czytaliśmy, jest na dwie części rozdarty, w śmierci 
wszystkiego, co ścięte, zrasta się”48. 

48 P. Celan, Utwory wybrane, Kraków 1998. s. 127.




