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Przedmowa

Człowiekowi brakuje siebie samego i dlatego żyje w trudnej samotno-
ści. Samotność może go pustoszyć, ale może także otwierać na przy-
jęcie daru obecności innej osoby. Ten, kto nie zdobędzie się na przy-
jęcie tego daru, będzie żył daremnie i odejdzie stąd pusty, bo nikim 
niewypełniony. Zgubi powrotną drogę do domu, w którym inni czekali 
i nadal będą czekać na niego z jego winy, także daremnie. Przegrana 
jednego człowieka jest przegraną wszystkich.

Dar obecności innej osoby wyznacza człowiekowi drogę, którą trze-
ba mu iść w poszukiwaniu siebie samego. Droga jest stara i zarazem 
wiecznie nowa. Idąc nią, zaczyna ją coraz bardziej kochać. Lancelot 
szukający świętego Graala „Zaczynał kochać nową drogę bardziej, niż 
kiedykolwiek kochał drogę dawną”1. Droga ta wyprowadza człowieka 
z samotności, nie przestaje jednak wieść go nadal poprzez nią. Jest dro-
gą „prostą, samotną i królewską”2.

Cztery pierwsze zdania „Wstępu” do niniejszej książki wskazują na 
to, czym jest samotność. Wiedząc, że samotności nie uchwycimy poję-
ciami, Autorka nawet nie próbuje jej defi niować; popełnia bowiem błąd 
ten, kto chce defi niować to, co niedefi niowalne. Stara się natomiast po-
kazać samotność jako dynamiczny stan, w którym człowiek przebywa, 
ale w którym nie może pozostać. Świadomość, że jest sobą o tyle, o ile 
pragnie być tym, kim jeszcze nie jest, nie pozwala mu się zatrzymać 
w żadnym status quo czasu swojego istnienia. Samotność bowiem

zawsze stanowiła nieodłączną część ludzkiego istnienia. W zależności od epo-
ki i cywilizacji bywała karą, próbą, kontestacją, znakiem inności czy po prostu 

1  S. 32 niniejszej publikacji.
2  S. 33 niniejszej publikacji.
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modą. Postrzegano ją jako cenę wierności jedynej miłości, uważano za formę wy-
zwolenia, utożsamiano z drogą do mądrości. Jednych przerażała, spychając w od-
męty rozpaczy; innych przyciągała, stając się dla nich drogą do Zbawienia3. 

Żeby móc rozumieć samotność, trzeba by najpierw rozumieć same-
go człowieka, co przekracza ludzkie możliwości poznawcze. Człowie-
ka pojmuje tylko Bóg, który myśli go stwórczo. O sens czasu samot-
ności trzeba by zatem pytać Tego, który jest odpowiedzią na pytanie 
o sens życia. Sens samotności znajduje się tam, gdzie znajduje się sens 
życia człowieka.

Każde z tych doświadczeń samotności – kara, próba, kontestacja, 
znak inności, a czasami moda – otwiera inną perspektywę patrzenia na 
człowieka. W każdej z nich widzimy tego samego człowieka stojącego 
w obliczu wezwań i wyzwań, z jakimi zwraca się do niego to, czego on 
szuka i co do niego nadchodzi. Szuka się tego, co się zgubiło. Szuka 
się wtedy, kiedy ma się nadzieję, że można tę zgubę odnaleźć, jeśli nie 
o własnych siłach, to z pomocą kogoś innego. W samotności odsłania-
jącej nicość człowieka odsłania się konieczność daru, czyli łaski.

Właśnie dlatego nauki nie wiedzą nic o samotności. Ona wymyka 
się ich hipotezom i rozumowaniom, ponieważ nie są w stanie dotknąć 
ani nicości, ani daru. Tylko mistykom i poetom w chwilach szczegól-
nej łaski otwierają się oczy, tak że oglądają – ale tylko przez tę chwilę 
szczególnej łaski – to, co wydarza się w człowieku i co równocześnie 
znajduje się zawsze trochę dalej od niego. Nauki nie sięgają tak daleko.

Tylko pieśni dają człowiekowi i jego samotności odpowiednie sło-
wo. Wiedząc o tym, Katarzyna Dybeł szuka pomocy u poetów. Chodzi 
tu, oczywiście, o poezję w szerokim i głębokim tego słowa znaczeniu. 
W tym sensie poezją jest każde opowiadanie ukazujące inne znaczenie, 
aniżeli tylko to, o którym można się dowiedzieć ze słownika. Wszę-
dzie tam, gdzie mamy do czynienia z symbolem (symboliczną myślą, 
symbolicznym opowiadaniem, symbolicznym czynem, symbolicznym 
gestem czy spojrzeniem), znajdujemy się wewnątrz wydarzania się 
poezji.

3  S. 13 niniejszej publikacji.
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Wezwanie i wyzwanie. Szansa i śmiertelne zagrożenie. Nadzieja i niebez-
pieczeństwo. To podwójne oblicze ludzkiej samotności jest doskonale widocz-
ne w literaturze średniowiecznej Francji. Samotność staje się tu przestrzenią 
duchowej walki, zarezerwowanej dla wybitnych, obdarzonych silną osobowoś-
cią jednostek i strefą bezpieczeństwa, chroniącą przed zewnętrznymi pokusami 
czy wewnętrznym rozproszeniem. Postrzegana jest jako doświadczenie trudne, 
oczyszczające, ale najczęściej twórcze i prowadzące do pełni wolności4.

Dzieła poetyckie pozwalają nam doświadczyć różnych aspektów sa-
motności, dzięki czemu jej sens ukazuje się wyraźniej. Opowiadają one 
o ludziach słuchających tego samego głosu, pragnących tej samej mą-
drości, ale zawsze inaczej, aniżeli my słuchamy i pragniemy. Mistycy 
i poeci mają lepszy słuch, ich niespokojne serce pragnie goręcej.

Dzisiaj samotność oznacza pustkę wewnętrzną, bo tak zwany nowo-
żytny człowiek nie spotyka się z nikim w swoim wnętrzu. Nie spotyka się 
z nikim dlatego, że zamyka drzwi swojego domostwa zarówno przed mi-
stykami, jak i przed poetami. Nie wydarza się więc w nim dialog z innymi. 
Brak dialogu z ludźmi, a ostatecznie z Bogiem, „zmienia się w przestrzeń 
upadku”5. Negacja, która nie jest epifanią afi rmacji, stanowi pierworodny 
upadek człowieka. W jego chorym, bo pustym, wnętrzu miłość zakrzywia 
się do siebie samej (amabam amare św. Augustyna), jego praca przeradza 
się w aktywność niemającą poza pozorami nic wspólnego z pracą, bo pra-
ca jest pracą tylko wtedy, kiedy jest dla miłości. Puste wnętrze człowieka 
staje się przestrzenią szaleństwa, w którym uderza on w samego siebie6.

Chrześcijaństwo, podkreśla z naciskiem Autorka książki, odsłoniło 
„z całą wyrazistością paradoks samotności: poszukiwana nie dla samej 
siebie, lecz dla Boga, promieniuje i przyciąga tłumy spragnione nie wi-
dowiska, ale autentycznego świadectwa obcowania z Niewidzialnym”7. 
Ilekroć odwiedzam kontemplacyjne klasztory, zawsze spotykam tam lu-
dzi, którzy wchodzą choćby na chwilę w samotność zakonników bądź 
zakonnic, aby w niej szukać i doświadczyć tego, bez czego życie wi-

4  S. 18 niniejszej publikacji.
5  S. 128 niniejszej publikacji.
6  S. 81 i n. niniejszej publikacji.
7  S. 129 niniejszej publikacji.
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dzialne ma jedynie jednodniowe sensy pozbawione Sensu. Ich rycerska 
samotność jest pełna obecności tych, dla których są obecni, i w których 
obronie walczą z „wężami i smokami”. Pustelnik, który by nie żył w tak 
rycerskiej samotności, przebywałby w chorej samotności; zamknięty na 
innych, pozostanie zamknięty dla Boga8. Samotność wypełniona inny-
mi pełna jest niewidzialnego światła, dzięki któremu samotny rycerz 
dostrzega swoją przeszłość i uwalnia się od niej9, osądzając ją mocą 
nadchodzącej i oczekiwanej Przyszłości. Przyszłość oczyszcza go, uka-
zując mu prawdę tożsamości zadanej mu do miłości i do pracy, które są 
jedyną godną odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest Przyszłość.

Kto nie kocha osób, kto nie idzie za nimi, goni ich cienie. Wówczas 
cieniami są także jego miłość i praca. Jego szaleństwo przejawia się 
w aktywizmie technicznym, w którym wszystko zamienia się w wy-
twarzanie rzeczy dających się wycenić, a potem sprzedać lub kupić.

Ludzie także skazują ludzi na życie samotne w więzieniach i na wy-
gnaniu. Nie izolują one jednak tych, którzy sami wybrali taki los, wal-
cząc w obronie zagrożonej prawdy i deptanej godności człowieka. Taka 
„samotność staje się nie tylko próbą, ale i ofi arą dobrowolnie złożoną 
dla ocalenia innych”10.

Autorka interpretuje utwory średniowiecznej literatury francuskiej 
jako organiczną całość, w której jeden tekst rzuca światło na pozostałe. 
W ten sposób odsłania się ich głębsza treść, dostarczająca czytelnikowi 
wciąż czegoś nowego do przemyślenia. Kiedy cytuje te słowa z Powie-
ści o Aleksandrze:

Nawet gdyby świat cały zamknąć w tej dolinie,
nie wyjdzie stąd nikt żywy za cały skarb świata,
chyba że ktoś na zawsze pozostać się zgodzi.
[…]
Jeśli ten jeden pozostanie, inni ocaleją,
przez ofi arę jednego wszyscy wolni będą11,

  8  S. 50–51 niniejszej publikacji.
  9  S. 75 niniejszej publikacji.
10  S. 107 niniejszej publikacji.
11  S. 108 niniejszej publikacji.
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nie mamy wątpliwości, że wskazuje na Tego, który zgodził się pozo-
stać na zawsze w naszej „dolinie”, aby nas wszystkich ocalić. Kiedy 
wychodzimy z tej „doliny”, On wychodzi z każdym z nas. Jego Pascha 
staje się naszą paschą. W naszej passze dzieje się Jego Pascha! Autorka 
mówi o tym pośrednio, kiedy cytuje słowa Kajfasza: „Lepiej jest dla 
was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród”12. 
W cytowanej powieści król przebywa samotnie w „dolinie” tylko jedną 
noc, podczas której walczy ze „smokami, latającymi wężami i demo-
nami” oraz „z własną słabością, strachem i rozpaczą”13. Walczy aż do 
świtu. Jego walka powtarza się w każdym z nas.

W samotnej walce jednego rozgrywa się los wszystkich. Noc koń-
czy się w niej świtem. Tak walczy Józef z Arymatei, któremu Chrystus 
objawia tajemnicę św. Graala. W „dolinie” dzieje się tak, jak dzieje się 
w scenie uwolnienia Józefa przez syna rzymskiego cesarza, Wespazja-
na, uleczonego z trądu przez Oblicze Chrystusa odbite na chuście We-
roniki: „Gdy spuścił się w dół, spojrzał we wszystkie strony i dostrzegł 
wielką jasność w jednym z kątów więzienia. […] Poszedł tam, gdzie 
zobaczył światłość”14.

Żyjemy w samotności oczekiwania15, podobni do „źle wydanej za 
mąż” kobiety, zamkniętej bez powodu przez starego, zazdrosnego męża 
w ogrodzie strzeżonym dniem i nocą. Do tego ogrodu jest tylko jedno 
wejście. Przy nim „znajduje się kaplica, w której stary kapłan odprawia 
dla uwięzionej nabożeństwa”16. „Źle wydaną za mąż” ratuje marzenie 
o miłości oraz jej spełnienie, które jednak może być upadkiem, tak jak 
dzieje się to w opowieści Marii z Francji. Człowiek woła do Boga, na 
którego czeka z wiernym utęsknieniem, proroczymi słowami: „Niebio-
sa wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wy-
leją!”17. Pisze do Niego listy, takie jak Penelopa u Owidiusza pisze do 

12  J 11, 50.
13  S. 109 niniejszej publikacji.
14  S. 111 niniejszej publikacji.
15  S. 114 niniejszej publikacji.
16  S. 115 niniejszej publikacji.
17  Iz 45, 8.
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swojego męża Ulissesa: „Nil mihi rescribas; ipse veni” – „Nic mi nie 
odpowiadaj, lecz sam przyjedź”18.

Przez samotność wiedzie droga do mądrości. „Nie możesz” – na-
pomina św. Bernard z Clairvaux papieża Eugeniusza III – „odwyknąć 
i stać się obojętnym na jej stratę. (…) utraciłbyś poczucie wstydu i był-
byś podobny do owej jałowicy Efraima (zob. Oz 10, 11), dającej chętnie 
szyję pod jarzmo, gdybyś polubił taki stan rzeczy. Niech Cię Bóg przed 
tym broni!”19.

Samotność otwarta na dobra ponadczasowe graniczy z wiecznością. 
Zamknięta w sobie samej kończy się klęską człowieka. Nie wędruje on 
do Boga, bez którego przestaje być człowiekiem. Wędrować do Boga 
znaczy być Mu współczesnym. We współczesności człowieka Bogu, 
we współczesności czasu wieczności wydarza się w istocie ludzkiej 
wolność, która ze swojej natury jest wiecznością. Wieczność jest zie-
mią obiecaną, do której idzie się w czasie. Czas nieukierunkowany do 
wieczności jest czasem marnym. Wieczność jest obietnicą, na którą 
człowiek przebywający w czasie odpowiada nadzieją. Z wiecznością, 
a zatem i z wolnością, wiąże człowieka ślub zobowiązujący go do 
wierności. Umierający na polu bitwy rycerz Wiwian prosi: „Boże, daj 
siłę, bym pozostał wierny obietnicy”20. Wierność obietnicy jest równo-
cześnie wiernością przysiędze, którą złożył w modlitwie – nie ucieknie 
z pola walki przed zdradzieckimi Saracenami. Ludzie wierni obietnicy 
odnajdują w niej siebie.

Takie myśli towarzyszyły mojej lekturze książki Katarzyny Dybeł. 
Z kobiecą subtelnością, bez nachalnych interpretacji, pokazuje ona, 
czego można i czego należy szukać w dziełach poetów. Źle napisałem: 
w dziełach poetów należy szukać nie czegoś, lecz Kogoś! 

Stanisław Grygiel

Kraków, 24 grudnia 2008 roku

18  S. 124 niniejszej publikacji.
19  S. 126 niniejszej publikacji.
20  S. 24 niniejszej publikacji.



Wstęp

Samotność zawsze stanowiła nieodłączną część ludzkiego istnienia. 
W zależności od epoki i cywilizacji bywała karą, próbą, kontestacją, 
znakiem inności czy po prostu modą. Postrzegano ją jako cenę wier-
ności jedynej miłości, uważano za formę wyzwolenia, utożsamiano 
z drogą do mądrości. Jednych przerażała, spychając w odmęty rozpa-
czy; innych przyciągała, stając się dla nich drogą do zbawienia.

W okresie starożytności chrześcijańskiej, od Egiptu po Palestynę 
i Arabię, pustynia była naturalnym miejscem doświadczania Boga i sa-
mego siebie1. W średniowiecznej Irlandii, aby szybciej wejść na drogę 
świętości, udawano się na samotną wyspę, insula semota, i pracowano 
tam nad swą doskonałością w cichości i pokorze. We Francji, począw-
szy od X wieku, samotną wyspą stawał się las, „pustynia Zachodu”, 
gdzie ludzie wielkiego ducha i jeszcze większego pragnienia spotkania 
z Bogiem prowadzili życie modlitwy i ascezy, przyjmując gościnnie, 
aczkolwiek surowo, tych, którzy przychodzili do nich po radę, pocie-
szenie albo uzdrowienie.

Starożytność utożsamiała najczęściej samotność z banicją, a więc 
izolacją, alienacją i przekleństwem. Szukali jej jedynie fi lozofowie 
i czasami poeci, by uniknąć pokus i rozproszenia. Nie rozumiano ich 
i uważano za nieudaczników, szaleńców lub dziwaków. Kiedy Demo-
kryt, w trosce o stan swego umysłu, zamieszkał na obrzeżach Abdery, 
mieszkańcy – przekonani, że oszalał – sprowadzili Hipokratesa, by za-
jął się jego leczeniem. Sławnemu medykowi trudno było ich przeko-

1  Związek pustyni z samotnością jest widoczny nawet w kontekście fi lolo-
gicznym: starogrecki termin eremia, od którego wywodzi się „eremita”, oznacza 
jednocześnie „pustynię” i „samotność”.



14

nać, że to nie Demokryt, lecz oni sami postępują jak szaleńcy, a fi lozof 
wybrał słuszną drogę ucieczki od zgiełku świata, by w spokoju ducha 
oddawać się rozmyślaniu nad królową nauk. 

Średniowiecze, pozostające pod wpływem judeochrześcijańskiej tra-
dycji i wrażliwe na pustynne tchnienie monastycznego Orientu, otwiera 
się na pozytywny wymiar samotności. Vita solitaria przedstawiana jest 
tu jako lekarstwo na duchową pustkę, sposób na pełniejsze człowie-
czeństwo i wyzwolenie ducha. Rozumiana jako czas próby, oderwa-
nia i wyrzeczeń, staje się jednocześnie czasem pocieszenia: jedynym 
miejscem, gdzie Abelard znajdzie ukojenie wśród obfi cie spadających 
nieszczęść, będzie zbudowana przez niego kaplica pod wezwaniem 
Parakleta – Ducha Świętego Pocieszyciela. Wzniesie ją na pustkowiu, 
w Szampanii, po opuszczeniu opactwa Saint-Denis. W Historia cala-
mitatum (Historia moich niedoli) powie wyraźnie: „Jedynie tu znala-
złem pocieszenie”.

Literatura nie mogła pozostać obojętna względem tak atrakcyjnego 
tematu. W szczególności literatura średniowiecznej Francji. Nie chodzi 
tu wyłącznie o hagiografi ę, propagującą model świętości wymagający 
dosłownego opuszczenia wszystkiego i wszystkich z miłości do Boga. 
Epickie pieśni o czynach, powieść antyczna, bizantyjska i arturiańska, 
literatura podróżnicza, poezja, twórczość dramatyczna zmagają się 
– każda na swój sposób – z samotnością, ukazując różnorodność jej 
oblicza. Nie zawsze jest tu ona tematem podejmowanym dla niego sa-
mego; w wielu tekstach funkcjonuje jako motyw literacki, przybierają-
cy czasami formę toposu, niezbędnego do wprowadzenia istotnych dla 
rozwoju akcji epizodów. Jemu właśnie utwory te zawdzięczają niepo-
wtarzalny klimat tajemnicy i autentyczności. Bohaterowie wkraczający 
na drogę samotności stają się inspirującymi dla późniejszej literatury 
fi gurami zapomnienia. 

Pozostawiając z boku poezję i twórczość dramatyczną, skupimy się 
na literaturze narracyjnej XII- i XIII-wiecznej Francji, złotym wieku 
starofrancuskiej hagiografi i, epiki, powieści antycznej, bizantyjskiej 
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i arturiańskiej, pisanej najpierw wierszem, a następnie prozą2. Przed-
miotem naszego zainteresowania staną się nie tylko ci, którzy wybie-
rają samotność zewnętrzną i przeżywają ją w radości i spokoju serca, 
ale i ci, którzy doświadczają osamotnienia, a więc szczególnego stanu 
psychicznego, odczuwanego jako brak, opuszczenie albo odrzucenie. 
W prezentowanych tekstach przeważa jednak pozytywny wymiar sa-
motności. Opowiadają one nie tyle o jej udrękach, ile o pocieszeniu, 
jakie daje samotne wędrowanie wśród zawiłości rycerskiego, mona-
stycznego czy pustelniczego świata. Roland, Wiwian, Wilhelm z Oran-
ge, Galaad, Persewal, Józef z Arymatei, Wespazjan, Maria Magdalena, 
Maria Egipcjanka i Merlin ukazują, czym jest i czym może być właści-
wie pojęta samotność. Los innych okazuje się przestrogą przed złym jej 
wykorzystywaniem. Bohaterowie ci staną się przewodnikami w naszej 
wędrówce po średniowiecznym królestwie samotności3. To nie gatunek 
literacki bowiem, lecz typ postaci i przeżywanej przez nią samotności 
zadecydowały o strukturze niniejszej książki. 

„Co znaczy dane słowo, staje się najczęściej zrozumiałe w tych lu-
dziach, których ono porwało bez reszty i którzy nim żyli”4: aby zatem 
zrozumieć samotność, przyjrzymy się tym, którzy wkroczyli na jej dro-
gę. Na zawsze lub przejściowo, szczęśliwi bądź na krawędzi rozpaczy, 
wiedzeni własnym pragnieniem albo przymuszeni. Po to, by zgubić się, 
ale i odnaleźć. 

2  Analiza ta nie uwzględnia tekstów przynależnych do obszaru narracji, lecz 
podporządkowanych intencji komicznej czy satyrycznej, a więc przekazujących 
zdeformowany obraz rzeczywistości swojej epoki. Pomijamy też teksty narracyjne 
poddane szczególnej alegoryzacji, w których konwencja gatunku bierze górę nad 
refl eksją egzystencjalną.

3  Utwory poddane analizie w większości pozostają nieznane polskojęzycz-
nemu czytelnikowi, niewładającemu językiem starofrancuskim na tyle, by w ory-
ginale zapoznać się z ich treścią. Z tego powodu zdecydowałam się zamieścić 
w niektórych przypadkach obszerniejsze omówienia epizodów odwołujących się 
do motywu samotności i kontekstu, w jakim zostały one umieszczone.

4  J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. I: Od Chrztu w Jordanie 
do Przemienienia, tłum. W. Szymona, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 76.
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Nie zawsze wiedzą, dlaczego odchodzą. Najczęściej nie zastana-
wiają się nad tym. Odchodzą, „bo nie może być inaczej”5. Kierują się 
intuicją, która – podobnie jak nadzieja – nigdy nie zawodzi: „każdy 
podąża zatem w swoją stronę”6, zmierzając ku swemu przeznaczeniu. 
Nie doprowadza to jednak do alienacji ani atomizacji społeczności, 
z którymi nasi bohaterowie są lub byli związani. Samotność staje się, 
paradoksalnie, spoiwem tworzącym więzi trwalsze niż ciągłe przeby-
wanie razem. 

Jak to się dzieje, że odchodząc od ludzi, znajdujemy ich? Skąd się 
bierze siła przyciągania samotności, jej moc oczyszczania, uzdrawiania 
i przemieniania? Stawiając te pytania i próbując znaleźć na nie odpo-
wiedź, o. Zdzisław Kijas zwraca uwagę na pozytywny wymiar samot-
ności: 

Jest [ona] czasem dystansowania się od biegu zdarzeń i okazją do skupia-
nia się na tym, co najbardziej istotne, najważniejsze w autentycznym rozwoju 
osoby. […] Jest zarazem okazją do intensywnej rozmowy z Bogiem, spotkania 
się z Nim „twarzą w twarz”, dzielenia się z Nim trudnościami i cierpieniami 
swojego życia, dobrym momentem oczyszczania się z niewłaściwych pragnień 
i zarazem budzeniem w sobie nowych, szlachetnych i trwałych. […] Aczkol-
wiek trudna, samotność jest konieczna do wzrostu w doskonałości. Doświad-
czają jej szczególnie ci wszyscy, którzy pragną osiągnąć coś w życiu, nie będąc 
jednocześnie w pełni zrozumiani przez najbliższych, którzy wyrastają ponad 
przeciętność, mają nowe wizje i nowe plany z trudem przyjmowane przez oto-
czenie7.

Zdarza się jednak czasami, że samotność staje się ryzykiem, czy 
wręcz zagrożeniem. Ludzie, którym brak równowagi psychicznej 
i duchowej, zamiast pocieszenia znajdują w niej dodatkową udrękę, 

5  Chrétien de Troyes, Erec et Enide, wyd. M. Roques, Champion, Paris 1990, 
w. 2733, tłum. K. Dybeł. Wszystkie tłumaczenia tekstów, przy których nie podaję 
nazwiska tłumacza, są mojego autorstwa.

6  La Queste del Saint Graal, wyd. A. Pauphilet (2 wyd.), Champion, Paris 
1980, s. 31.

7  Z.J. Kijas, 12 dróg do szczęścia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, 
s. 52–53.
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nierzadko popadając w obłęd czy depresję. Średniowieczni teologo-
wie i mistrzowie życia duchowego doradzają ostrożność: św. Bernard 
w przesadnym szukaniu samotności dostrzega niebezpieczeństwo dia-
belskiej iluzji, a Brunetto Latini, wychwalając cnotę kontemplacji, 
przestrzega jednocześnie przed złym jej praktykowaniem – źle pojęta 
mogłaby stać się drogą prowadzącą wprost do piekła. W swoim Skarb-
cu wiedzy napisze: 

[…] człowiekowi, który najpierw odszedł od życia kontemplacyjnego, a potem 
pragnie doń powrócić, odnawiając swe słuszne intencje, na ogół ten zamiar się 
udaje; natomiast kto zaniedba życie aktywne, ten natychmiast dostanie się we 
władzę występku. Dwoje oczu człowieka symbolizuje te dwa sposoby życia: 
nakaz Boży, aby wyłupić i odrzucić prawe oko, jeśli stało się przyczyną zgor-
szenia, odnosi się także do życia kontemplacyjnego, które zeszło na manowce; 
lepiej przecież jest pozbyć się tego oka, symbolizującego życie kontemplacyj-
ne, i zachować drugie, które symbolizuje życie aktywne, pozwalające przez 
uczynki zdobyć życie wieczne – niż iść w ogień piekielny8.

Wciąż aktualne pozostają też w średniowieczu wczesnochrześ-
cijańskie ostrzeżenia przed acedią – zgubnym smutkiem, duchowym 
lenistwem prowadzącym do melancholii, otępienia duszy i apatii, „de-
monem południa” czyhającym na pustelników, którzy nie radzą sobie 
z życiem na pustyni. Przed prowadzącym do desperackich decyzji 
odizolowaniem przestrzega też autor Merlina pisanego prozą: „[…] 
zagniewany człowiek nie powinien być sam, z dala od innych; osa-
motniony szybciej zostaje zwiedziony przez diabła niż ten, który żyje 
między ludźmi”9. 

8  Brunetto Latini, Skarbiec wiedzy, tłum. M. Frankowska-Terlecka, T. Gier-
mak-Zielińska, PIW, Warszawa 1992, s. 359.

9  Merlin [w:] Robert de Boron, Le Roman du Graal, wyd. B. Cerquiglini, 
UGE, Paris 1981, s. 102. Relacjonując wcześniej dramatyczną historię dziadka 
Merlina, który, kiedy zaczynają spadać na niego nieszczęścia, „wpada w gniew 
i ucieka daleko od ludzi” (s. 77), autor zwraca uwagę na zależność pomiędzy gnie-
wem, osamotnieniem i podatnością na działanie sił zła, podsumowując zaistniałą 
sytuację stwierdzeniem: „Diabeł zrozumiał wówczas, że zrobi z nim wszystko, co 
tylko będzie chciał” (loc.cit.).
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Wezwanie i wyzwanie. Szansa i śmiertelne zagrożenie. Nadzieja 
i niebezpieczeństwo. To podwójne oblicze ludzkiej samotności widocz-
ne jest doskonale w literaturze średniowiecznej Francji. Samotność sta-
je się tu przestrzenią duchowej walki, zarezerwowanej dla wybitnych, 
obdarzonych silną osobowością jednostek i strefą bezpieczeństwa, 
chroniącą przed zewnętrznymi pokusami czy wewnętrznym rozprosze-
niem. Postrzegana jest jako doświadczenie trudne, oczyszczające, ale 
najczęściej twórcze i prowadzące do pełni wolności. Przyjrzyjmy się 
bohaterom odległej epoki. Może uda się nam choć trochę zrozumieć 
i pokochać naszą własną, nie zawsze wybraną samotność. 



Bohaterowie umierają w opuszczeniu – epickie 
pieśni o czynach

Niełatwo być bohaterem w świecie starofrancuskiej pieśni o czynach. 
Wymagania są bardzo wysokie. Jednym z największych okazuje się 
bez wątpienia umiejętność stawiania czoła próbie samotności. 

W przeciwieństwie do powieści arturiańskiej XII i XIII wieku, nie 
chodzi tu o samotność wędrowania, przygotowującą nowy etap życia 
bohatera. Samotność staje się towarzyszką śmierci, ostatniej godziny 
życia, która otwiera drogę już tylko do innego świata.

Niezwykle wymownych w tym względzie przykładów dostarcza-
ją dwie starofrancuskie epopeje rycerskie: Pieśń o Rolandzie10 i Pieśń 
o Wilhelmie11. Roland i Wiwian – to im przypadnie w udziale śmierć 
w największym opuszczeniu. Niektórzy krytycy tekstu dopatrują się 
w tym swoistego odwołania do męki Chrystusa. Analogia ta jest jed-

10  Pieśń o Rolandzie datowana jest na koniec XI wieku. Oryginał zaginął, 
a najstarsza i najlepiej zachowana kopia – „rękopis oksfordzki” – pochodzi z okre-
su 1115–1130. Utwór przynależy do cyklu Karola Wielkiego, skupiającego pieśni 
o dziejach i czynach cesarza Karola i jego rycerzy. Opowiadają one o rzeczywi-
stych i legendarnych epizodach karolińskiej historii: wojnach Francuzów przeciw 
Saracenom w Hiszpanii i Saksonom na Wschodzie, a także o fi kcyjnej wyprawie 
Karola do Jerozolimy i Konstantynopola.

11  Według przyjętej przez większość badaczy klasyfi kacji, anonimowa Pieśń 
o Wilhelmie przynależy do cyklu Wilhelma z Orange, zwanego także Wilhelmem 
Krótko- lub Krzywonosym. Cykl jest postrzegany jako swoista saga rodu tego bo-
hatera. Obejmuje pieśni o czynach Wilhelma i jego krewnych, w tym założyciela 
rodu – Garyna z Monglany. Najstarszą pieśnią cyklu jest La Chançun de Guillelme 
(Pieśń o Wilhelmie, koniec XI lub początek XII wieku), opowiadająca o wojnie 
Wilhelma z Saracenami, w której wsławił się i poniósł bohaterską śmierć Wiwian, 
siostrzeniec Wilhelma (klasyfi kację podaję za: A. Drzewicka, Starofrancuska epo-
peja rycerska, PWN, Warszawa 1979).
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nak bardziej uzasadniona w odniesieniu do Wiwiana niż Rolanda: to 
właśnie scena śmierci siostrzeńca Wilhelma z Orange zdaje się epicką 
réécriture, transpozycją ewangelicznego opisu konania Jezusa.

* * *

Niemałą cenę zapłacił dumny Roland za odmowę wezwania po-
mocy podczas zdradzieckiego napadu Saracenów. Zapłacił śmiercią, 
lecz trudniejszym od niej było patrzeć na śmierć wiernych druhów: 
walecznych parów słodkiej Francji, a wśród nich tego najbliższego 
– roztropnego Oliwiera, którego rady mogły ocalić tylną straż Karola 
Wielkiego.

W nierównym boju ginie najpierw Engelier, potem Samson, Gerin, 
Gerier, Berengier, Austorge, Gerard z Roussillon, Oliwier i Gilles. Ro-
land odchodzi jako ostatni, opłakawszy wpierw poległych towarzyszy 
i oddawszy im ostatnią posługę: odszukuje wszystkich na polu bitwy 
i układa u stóp śmiertelnie rannego arcybiskupa Turpina, by ich pobło-
gosławił na daleką drogę. Chwilę potem Turpin umiera. Roland zosta-
je sam. Nie ma już nikogo z ludzi, pozostał tylko Bóg i to do Niego 
zwróci się w ostatniej rozmowie nasz bohater. Zanim to jednak nastąpi, 
kieruje się w stronę Hiszpanii, unosząc róg i miecz Durendal, „aby mu 
nikt niczego zarzucić nie zdołał”12. 

W tym symbolicznym geście oddalenia się od pola bitwy zarysowu-
je się wyraźnie przestrzeń samotności. O jego znaczeniu napisano wie-
le: jedni widzą w nim swoistą drogę krzyżową rycerza, inni czyn wodza 
starającego się po raz ostatni ogarnąć wzrokiem sytuację. Z pewnością 
staje się on bardziej zrozumiały w kontekście następujących po nim 
wydarzeń: Roland odchodzi, by sam na sam z Bogiem odbyć swoją 
spowiedź i umrzeć jako zwycięzca.

Przestrzeń samotności sprawia wrażenie idyllicznej: wzgórze, 
„dwa piękne drzewa”13, cztery marmurowe bloki skalne, zielona trawa 

12  La Chanson de Roland, wyd. I. Short, Librairie Générale Française, Paris 
1990, w. 2263. 

13  Ibidem, w. 2267. 
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i kwiaty, które zabarwiają się krwią bohatera. Scena śmierci Rolanda 
zostaje w tej scenerii niejako wyciszona, a samotność złagodzona em-
patyczną obecnością przyrody. Przez moment zakłóca ją obecność Sa-
racena, który – udając martwego – obserwuje naszego rycerza, a potem 
próbuje odebrać mu miecz. Roland zabija go, po czym stara się znisz-
czyć Durendal, by nie wpadł w ręce pogan. Na próżno jednak uderza 
w bloki skalne. Ostatkiem sił powraca więc pod sosnę, zwraca się ku 
Hiszpanii, kładzie twarzą do ziemi14 i własnym ciałem przykrywa to, 
co najcenniejsze: róg i miecz. Pozostaje jeszcze wyznanie grzechów 
i symboliczny hołd wyrażony w geście ofi arowania Bogu prawej ręka-
wicy, którą w imieniu Boga przyjmuje święty Gabriel. 

Spowiedź Rolanda przebiega w absolutnej ciszy: Bóg słucha, lecz 
nie odpowiada. Z powodu tego milczenia zmaganie ze śmiercią staje 
się jeszcze bardziej dramatyczne. Pozostaje jednak pełne nadziei, jak 
kolor trawy, na której spoczął umierający rycerz: intensywna zieleń, 
wyrażająca w symbolice epoki tę właśnie cnotę teologalną. Roland wie, 
że Bóg słyszy, i nie traci ufności, że grzechy zostały mu odpuszczone. 

Czy trzeba było aż takiego opuszczenia? Czy nie mógł pozostać cho-
ciaż jeden świadek, by przekazać Karolowi i słodkiej Francji ostatnie 
przesłanie Rolanda i relację o jego śmierci?15 Wydaje się, że ofi ara ta 
była konieczna do odpokutowania winy. Osamotnienie nosi też jednak 
znamię patosu wypływającego z dramatycznego rozwoju wydarzeń, 
i zapowiada romantyczny typ bohatera. Z tą różnicą, że – w przeci-
wieństwie do większości romantycznych bohaterów – Roland nie po-
szukuje samotności. Nie wybiera jej. Musi przyjąć to, co wybrało dla 
niego przeznaczenie.

14  W wersach 2864–2867 Karol Wielki przypomni słowa Rolanda zapowiada-
jącego, że jeżeli przyjdzie mu umrzeć w walce, zwróci głowę w geście zwycięzcy 
w stronę ziemi nieprzyjaciół.

15  Takie rozwiązanie będzie bardziej charakterystyczne dla literatury powieś-
ciowej końca XII i pierwszej połowy XIII wieku (śmierć Kahedina, króla Artura 
i innych rycerzy Okrągłego Stołu w cyklu Lancelota-Graala czy Tristana w Tri-
stanie pisanym prozą).
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Samotności śmierci doświadczy też, choć w nieco innych okolicz-
nościach, Wiwian, główny bohater bitwy pod Archamp, w której giną 
najpierw wszyscy jego towarzysze. Traci ich bardzo szybko – może 
nawet zbyt szybko, jak na chanson de geste, gdzie opisy walki i śmierci 
poszczególnych bohaterów zajmują zazwyczaj wiele miejsca – dwa 
wersy zaledwie zajmuje obwieszczenie śmierci dziesięciu ostatnich ry-
cerzy:

W śmiertelnym zagrożeniu znalazł się od pogan,
z dziesięciu jego ludzi nikt nie został żywy16.

Kolejne wersy nie pozostawiają wątpliwości: Wiwian kontynuuje 
walkę samotnie, nękając przeciwników krótkimi, lecz niezwykle sku-
tecznymi atakami17. Samotność na polu bitwy zostaje przywołana głów-
nie po to, by podkreślić nadzwyczajne męstwo rycerza. Szybko jednak 
zmienia się w przestrzeń samotności umierania18. Warto tu zwrócić 
uwagę na epizod opisujący modlitwę Wiwiana w obliczu przeczuwa-
nej śmierci. Modlitwa ta, bardziej osobista i chyba bardziej poruszająca 
niż modlitwa Rolanda, odsłania rozmiar wewnętrznego osamotnienia 
bohatera. Zdaje się echem modlitwy Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym, 
opisanej w Ewangeliach19. Przepełniony trwogą, Wiwian zwraca się za 
pośrednictwem Maryi do Boga, prosząc, by oddalił od niego okrutną 
śmierć:

Święta Maryjo, Rodzicielko Boga,
Jakoś prawdziwie nosiła Go w łonie,
Zachowaj ty mnie w świętej Twej litości,
By nie zabili mnie poganie srodzy20.

16  La Chanson de Guillaume, wyd. F. Suard, Bordas, Paris 1991, w. 755–756.
17  Zob. ibidem, w. 757, w. 759, w. 760–762.
18  Zanim rozpocznie się agonia, Wiwian, podobnie jak Roland, straci ostatnie-

go towarzysza – konia, którego Saraceni zabijają w scenie przypominającej raczej 
polowanie niż rycerską walkę (ibidem, w. 763 i n.).

19  Zob. Mt 26, 36–46; Mk 14, 32–42; Łk 22, 39–46.
20  Podaję w tłumaczeniu Anny Drzewickiej (Starofrancuska epopeja rycer-

ska, op.cit., s. 117).
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Po tych słowach jednak natychmiast padają inne, o odmiennym 
tonie:

Gdy rzekł to rycerz, słów swych pożałował:
Otom jak głupiec myślał, jak szalony
Iżem od śmierci siebie chciał zachować,
Skoro sam Pan nasz sobie nie folgował,
Bo dla nas śmierć na świętym Krzyżu poniósł,
By nas odkupić z rąk śmiertelnych wrogów.
Nie godzi mi się prosić Ciebie, Panie,
Byś mi od śmierci zesłał zratowanie,
Gdy sam jej sobie przepuścić nie chciałeś21.

Dalsza część modlitwy zostaje już skierowana bezpośrednio do 
Chrystusa: Wiwian błaga, by przysłał mu z pomocą Wilhelma lub króla 
Ludwika, ale i nie oddalał śmierci, jeżeli tak trzeba22. To wyraźna zgoda 
na ofi arę z życia, akceptacja przeznaczenia i przywołanie słów z Ogrój-
ca: „Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Wiwian identyfi kuje 
się z Chrystusem, pragnąc naśladować Go w męce. Fakt ten pozwala 
interpretować jego śmierć jako męczeństwo, a więc świadectwo wiary 
i ofi arę stanowiącą przedłużenie ofi ary Chrystusa. Okoliczności ago-
nii czynią tę identyfi kację jeszcze bardziej wyrazistą: po raz pierwszy 
w znanych nam starofrancuskich tekstach epickich pojawia się motyw 
pragnienia bohatera (la soif) – pragnienia, które staje się najtrudniej-
szym doświadczeniem:

Upał był wielki, było to w lecie, w maju,
i długi dzień, a już od dni trzech nie jadł.
Wielki jest głód i zmylić go nie można,
pragnienie takie, że znieść niepodobna23.

21  Ibidem, s. 117–118.
22  Zob. La Chanson de Guillaume, op.cit., w. 823 i n.
23  Ibidem, w. 838–842.
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Słowa te wydają się transpozycją opisanego w Ewangelii św. Jana 
sitio – pragnienia Jezusa na krzyżu24. Pragnienie Wiwiana, podobnie jak 
pragnienie Chrystusa, pozostaje nieugaszone: konający rycerz znajduje 
jedynie wydobywającą się z nadmorskiej skały słoną wodę, zmieszaną 
z krwią i ludzkim mózgiem.

Zraniony zdradzieckim ciosem, nasz bohater samotnie przemierza 
pole walki, modląc się już tylko, by dochować przysięgi wypowiedzia-
nej w młodzieńczym uniesieniu. W podniosłej chwili padły niegdyś 
słowa heroicznego ślubu: nie cofnę się z pola walki, nawet gdyby mi 
przyszło zapłacić za to życiem. Jak refren powraca więc prośba: „Boże, 
daj siłę, bym pozostał wierny obietnicy”.

Bóg daje moc, by nie złamać ślubu. Osaczony przez wrogów nad 
brzegiem morza, siostrzeniec Wilhelma pada pod ciosami. Saraceni za-
biorą go, by chrześcijanie nie znaleźli ciała. Złożą zmasakrowanego 
pod drzewem, pewni, że nie żyje. Na tym urywa się opowieść o Wiwia-
nie, a akcja przenosi do Barcelony, gdzie Wilhelm dowie się niebawem 
o tragicznej bitwie25.

Samotność Wiwiana w obliczu śmierci jest – w porównaniu z ana-
logiczną sytuacją Rolanda – przestrzenią bardziej uwewnętrznioną. 
Głębokie opuszczenie i trwoga, a jednocześnie bezgraniczne zawie-
rzenie Bogu i zdanie się na Jego wolę, czynią z niego fi gurę Chry-
stusa, alter Christus – w tym określeniu streszcza się jego rycerskie 
powołanie.

Doświadczenie samotności, które staje się udziałem Wiwiana, roz-
grywa się przede wszystkim na poziomie uczuć i woli. Okoliczności 
śmierci nie pozwalają stworzyć – jak w przypadku Rolanda – zewnętrz-

24  Zob. J 19, 29.
25  W skomponowanej w drugiej połowie XII wieku pieśni Aliscans, podejmu-

jącej wątki Pieśni o Wilhelmie, śmierć Wiwiana zostanie przedstawiona w inny 
sposób: Wilhelm zdąży odnaleźć siostrzeńca, wysłuchać jego spowiedzi, podać 
wiatyk na ostatnią drogę, przytulić, uspokoić, uścisnąć i obiecać, że pomści śmierć 
jego samego i pozostałych rycerzy. Tłumaczenie tego fragmentu, autorstwa Jacka 
Kowalskiego, można przeczytać w: J. Kowalski, Niezbędnik krzyżowca. Pieśni 
i opowieści krucjatowe, Fundacja Świętego Benedykta, Poznań 2007, s. 75–81. 
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nej przestrzeni samotności, pozwalającej na spokojny rachunek sumie-
nia. Jak zauważa cytowana już Anna Drzewicka:

Samotna śmierć Wiwiana na pustynnym wybrzeżu, gdzie żadne drzewo nie 
rzuca cienia, gdzie nie szemrze łagodnie żadne źródło, jest chyba najsurowszą 
śmiercią bohatera w epopei starofrancuskiej. Nie ma tu zstępujących z nieba 
aniołów, którzy przybyli po duszę Rolanda. Nie ma, jak w Aliscans, widomego 
znaku łaski i ostatniej pociechy z rąk wuja-przyjaciela. Nie ma żałobnego opła-
kiwania przez krewnych i towarzyszy broni. Nie ma pogrzebu. Jest tylko wiara 
i ostateczne wytrwanie człowieka, który przyjął swój krzyż26.

26  A. Drzewicka, Starofrancuska epopeja rycerska, op.cit., s. 118.



„Panowie rycerze, tu się rozstajemy…”
– o samotnym wędrowaniu w arturiańskim
świecie27

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech średniowiecznych spo-
łeczeństw jest ich mobilność. Funkcjonujący w nich człowiek to homo 
viator: ciekawy świata i otwarty na nowe wartości. Literatura odzwier-
ciedla tę postawę. Sama też bierze udział w kształtowaniu dynamiki 
współczesnej jej rzeczywistości, proponując wzorce zachęcające do 
nieustannego wyruszania w drogę.

Motyw wędrówki okazuje się szczególnie bogaty i twórczy w li-
teraturze narracyjnej XII- i XIII-wiecznej Francji. Literatura ta z nie-
słabnącym entuzjazmem przekonuje, że życie jest przygodą, że niczego 
nie musisz, ale wszystko możesz, bo wystarczy być mężnym, wstać 
i rozpocząć wielkie wędrowanie.

Wędrowanie przyjmuje w tej literaturze różnorakie postacie. Wypra-
wa krzyżowa, pielgrzymka, nawiązujące do tradycji celtyckiej immra-
ma żeglowanie, iryjskie peregrinatio pro Christi amore, apokaliptyczna 
wędrówka w zaświaty, a więc zstąpienie do piekieł, wizyta w ziemskim 
raju, uniesienie w zachwycie do Nieba czy przejście przez czyściec 
– nie wyczerpują bogatej listy rodzajów średniowiecznych wędrówek. 
Jeden spośród nich w sposób szczególny przyciąga uwagę: arturiańska 

27  Wątek ten rozwijam częściowo w artykule o tym samym tytule: „Panowie 
rycerze, tu się rozstajemy…”: o samotnym wędrowaniu w arturiańskim świecie 
[w:] Zgubić się i odnaleźć, choroba ciała, ducha i umysłu, ikoniczność w dawnych 
literaturach romańskich (VIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romań-
skich, 1–3 grudnia 2005), red. M. Surma-Gawłowska, Ofi cyna Wydawnicza Lek-
sem, Łask 2007, s. 11–15.
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queste, czyli – tłumacząc dosłownie – poszukiwanie i odszukiwanie, 
podejmowane w celu znalezienia lub odnalezienia czegoś, kogoś lub 
siebie samego. 

Napisano już o niej wiele. Przedstawiana jest najczęściej jako spo-
sób na ciekawe życie społeczności Okrągłego Stołu, elitarna gra towa-
rzyska, pełna wrażeń i przygód, kończąca się najczęściej zdobyciem 
sławy i pięknej małżonki. Nie dość jednak zwraca się uwagę na fakt, 
że okazuje się ona przede wszystkim samotnym wędrowaniem. W licz-
nych tekstach tego okresu jesteśmy świadkami sceny, urastającej do 
rangi toposu, w której rycerze, wyruszający wspólnie z zamku, szyb-
ko docierają na rozstaje dróg, gdzie podejmują jasną i oczywistą dla 
wszystkich decyzję: „Panowie rycerze, tu się rozstajemy!”. „Rozstaje-
my się”, bo tak przewiduje zwyczaj i kodeks Okrągłego Stołu. 

Ojcu, który niepokoi się, widząc, że jego syn nie zabiera na wy-
prawę żadnego towarzysza, Erek odpowiada: jadę sam, „bo nie może 
być inaczej”28. Galaad odrzuca propozycję Iwena, który chce mu towa-
rzyszyć, mówiąc po prostu, że „to niemożliwe”29. Narrator komentuje 
te słowa stwierdzeniem: „Każdy podążył zatem w swoją stronę”30. Uj-
rzawszy krzyż na rozstaju dróg, a na nim napis: „Rycerzu szukający 
przygód, oto dwie drogi – jedna na prawo, druga na lewo […]”, Galaad 
natychmiast żegna się z Meliantem31. Podobna sytuacja została opi-
sana w XIII-wiecznej kontynuacji prozą Persewala, w której rycerze 
króla Artura wyruszają na poszukiwanie świętego Graala. Jest wśród 
nich Persewal i to on właśnie, kiedy dotrą do przydrożnego krzyża, za-
proponuje: „Panowie, jeżeli nadal pojedziemy razem, nie odniesiemy 
wielkich zwycięstw; proszę, byśmy się rozdzielili, niech każdy zatem 
podąży swoją drogą”32.

28  Chrétien de Troyes, Erec et Enide, op.cit., w. 2733. 
29  La Queste del Saint Graal, op.cit., s. 31.
30  Loc.cit.
31  Ibidem, s. 88.
32  Perceval [w:] Robert de Boron, Le Roman du Graal, op.cit., s. 206–207. 

Należy wyjaśnić, że jest to adaptacja prozą napisanych wierszem tekstów Robert
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Poszukując królowej Ginewry, Gowen i Lancelot rozstają się zaraz 
po tym, jak dowiadują się, że prowadzą do niej dwie drogi. Gowen wy-
biera drogę prowadzącą przez Most w Wodzie, Lancelot – przez Most 
Miecza33. Każdy z rycerzy Okrągłego Stołu na własną rękę szuka świę-
tego Graala: „Tej nocy [zaraz po opuszczeniu Camaalotu], zastanawiali 
się, co powinni zrobić. Postanowili rozdzielić się i podążyć każdy swo-
ją drogą, bo wyszydzono by ich, gdyby pojechali razem”34. I tak dalej 
– długo by można mnożyć przykłady podobnych zachowań. Arturiań-
ski świat nie boi się samotności. Wprost przeciwnie: szuka jej, bo jest 
ona gwarantem samodzielności i autentyczności podjętego wyzwania. 

Wędrówka i samotność. Życie jako droga, której najważniejsze eta-
py odmierzane są przez spotkanie w cztery oczy z własnym przezna-
czeniem – taka synteza dwóch kategorii, obca starożytności i nierzadko 
pierwszym wiekom chrześcijańskich pustelników, wydaje się jednym 
z najciekawszych eksperymentów starofrancuskiej literatury powieś-
ciowej.

W literaturze arturiańskiej wędrują niemal wszyscy: damy i rycerze, 
królowie i książęta, śpiewacy i giermkowie, biedni i bogaci, bohatero-
wie młodzi, bardzo młodzi, starsi, starzy i bardzo starzy. Dobrzy i źli. 
Szczęśliwi i nieszczęśliwi. Z różnych pobudek i z odmiennym skut-
kiem. Samotne wędrowanie jest zarezerwowane jednak przede wszyst-
kim dla najwybitniejszych rycerzy Okrągłego Stołu. Jest to zatem eli-
tarny typ wędrówki. Wielu podejmuje queste, lecz do końca dochodzą 
jedynie najlepsi. Staje się ona miarą wartościowania bohatera. 

Czego szukają nasi wędrowcy? Najczęściej przygody. Zacytujmy 
przykład Persewala: podczas gdy wszyscy inni rycerze podążają za 
złudną przygodą Niebezpiecznej Góry, do której wezwała ich Brzydka 
Panna, rozpoczyna on największą przygodę swego życia – podejmu-
je samotną wędrówkę, która ma doprowadzić do poznania tajemnicy 

de Boron; B. Cerquiglini zdecydował się umieścić nazwisko tego ostatniego, 
przyjmując, że jest on inspiratorem tego tekstu.

33  Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la charrette, wyd. Ch. Méla, LGF, 
Paris 1992, w. 653 i n.

34  La Queste del Saint Graal, op.cit., s. 26.
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Graala i krwawiącej włóczni. By tego dokonać, składa przysięgę, że nie 
spędzi dwóch nocy pod jednym dachem, dopóki nie wyjaśni zagadki35. 
Ten sam Persewal, w równie samotnej wędrówce, odkrywa swoje imię 
i swe pochodzenie36. Podobnie Gowen, który – w jednej z XIII-wiecz-
nych powieści pisanych wierszem – wyzna: „Po długiej wędrówce zna-
lazłem swe imię”37. 

Niezwykle barwny opis samotnej rycerskiej wędrówki zawarto 
w tekście określanym dziś jako Pierwsza kontynuacja Persewala. Jej 
bohaterem staje się Gowen, który wyrusza na ryzykowną wyprawę, by 
pomścić tajemniczego rycerza zabitego zdradziecko na dworze króla 
Artura (przez seneszala Keu) i dopełnić jego misji38. Nie wie, kim jest 
zamordowany, nie wie, o jaką misję chodzi, lecz ufa, że koń zabitego 
doprowadzi go do miejsca, do którego miał on dotrzeć.

Podróż pełna jest niezwykłych przygód. Szukając schronienia przed 
burzą, Gowen trafi a najpierw do kapliczki, gdzie jakaś ręka gasi jedy-
ną świecę, a towarzyszący temu jęk jest tak przerażający, że oszalały 
ze strachu koń unosi jeźdźca przed siebie. Dopiero u schyłku następ-
nego dnia dotrze do miejsca, w którym będzie świadkiem objawienia 
świętego Graala i krwawiącej włóczni39. Wyprawa ta stanowi ciekawy 
wariant queste podejmowanej przez arturiańskich rycerzy. Trwa bardzo 
krótko, a jej cel – choć określony – do końca pozostaje tajemnicą. Staje 
się próbą odwagi, choć nie zawierzenia Opatrzności: nasz bohater zdaje 
się na intuicję konia, jedynego współtowarzysza misji powierzonej za-

35  Chrétien de Troyes, Le Conte du Graal ou le Roman de Perceval, wyd. Ch. 
Méla, LGF, Paris 1990, w. 4657 i n. W przeciwieństwie do Gowena i innych boha-
terów tej powieści, Persewal wędruje samotnie.

36  Ibidem, w. 3511 i n.
37  L’Atre périlleux [w:] La Légende arthurienne. Le Graal et la Table Ronde, 

red. D. Régnier-Bohler, Laffont, Paris 1989, s. 695.
38  Première continuation de Perceval (Continuation Gauvain), wyd. W. Roach, 

tłum. C.-A. Van Coolput-Storms, LGF, Paris 1993, w. 7000–7152. Tekst ten dato-
wany jest na lata 1190–1220. Nazywany jest także czasami Kontynuacją Gowena 
(Continuation Gauvain), gdyż przedstawia głównie przygody tego bohatera. Jego 
objętość w krótkiej redakcji obejmuje 9500 wierszy, a w długiej 19 600.

39  Ibidem, w. 7276 i n.
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bitemu rycerzowi. Taka formuła współgra z charakterem Gowena: jest 
on typem dwornego rycerza pozostającego w służbie ziemskich idea-
łów, lecz pozbawionego wrażliwości na sferę rzeczywistości ducho-
wej. Prawdopodobnie dlatego nie wypełnia misji, dla której przybył do 
zam ku Graala40. Musi też wzrosnąć w sztuce rycerskiej; władca zamku 
Graala powie wyraźnie: 

Panie mój, nie smuć się zbytnio
z powodu tego, co ci zaraz powiem.
Misji swej nie wypełnisz teraz.
Trzeba ci więcej zasług zdobyć41.

Wydaje się, że próba była zbyt krótka, a zaufanie jedynie własnym 
siłom i intuicji konia – niewystarczające. Gowenowi trzeba bardziej ot-
worzyć się na działanie łaski i do tego właśnie zachęca go władca zam-
ku, wyjawiając mu częściowo tajemnicę krwawiącej włóczni i świętego 
Graala. 

W niektórych tekstach na samotną wędrówkę wyrusza także król 
Artur. Jest to wyjątkowa sytuacja, bo zazwyczaj w drogę wyrusza-
ją jego rycerze, a on sam – cierpliwie lub niecierpliwie – wyczekuje 
ich powrotu. Autor Perlesvausa umieścił w początkowej części swojej 
opowieści obszerny epizod relacjonujący taką samotną wyprawę Artu-
ra. Zarówno jej przyczyna, jak i cel zostały wyraźnie określone: król 
wyrusza do kaplicy św. Augustyna, by odzyskać zdrowie. Opanowa-
ła go dziwna choroba, przypominająca melancholię lub acedię: jego 
„wola zmieniła się w słabość serca”42, co spowodowało, że wielu ryce-

40  Rycerz, któremu jest przeznaczone wypełnienie tajemniczej misji, musi 
najpierw przystąpić do próby złamanego miecza: miecz ten powinien zrosnąć się 
w jego obecności. Gowenowi nie udaje się tego dokonać.

41  Première continuation de Perceval (Continuation Gauvain), op.cit., 
w. 7389–7393.

42  Le Haut Livre du Graal. Perlesvaus, t. I., wyd. W.A. Nitze, T. Atkinson Jen-
kins, New York 1972, s. 25–26. Powieść ta zostaje określona w prologu mianem 
„Szczytnej Księgi Graala” (Le Haut Livre du Graal) i stanowi swoistą rehabilita-
cję arturiańskiego świata. Data jej powstania pozostaje sprawą sporną. Najczęściej 
podawane są lata około 1200–1210 lub około 1230–1240; tekst byłby więc póź-
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rzy opuściło królewski dwór43. Wyprawa jest niebezpieczna: do kaplicy 
może doprowadzić jedynie Opatrzność, a niebezpieczeństwom należy 
stawić czoła w samotności. Wprawdzie Ginewra sugeruje, by królowi 
towarzyszył giermek, ale proroczy sen, w wyniku którego ten ostatni 
traci życie, staje się znakiem, że należy zrezygnować z towarzystwa44. 
Artur szybko odczytuje ten znak i oznajmia królowej:

Pani, będę miał Boga za towarzysza i nikogo więcej. Wszak widzisz przez 
to, co się tu zdarzyło, że On nie chce, by ktokolwiek jechał ze mną45.

Queste króla Artura ograniczy się do spotkania z pustelnikiem, któ-
ry udzieli mu rad i wskazówek, oraz do jednej potyczki z Czarnym 
Rycerzem, z której wyjdzie zwycięsko. Wystarczy to, by głos z Nie-
ba zapewnił go, że jego dwór zostanie uratowany i nakazał wrócić do 
domu46. Król powraca do Carduel i na stwierdzenie Ginewry, że była 
to ciężka próba, odpowiada: „Taki już los tych wszystkich, co szukają 
sławy: zaszczyty bez wysiłku niewiele są warte”47.

Przytoczone przykłady pokazują, że samotne wędrowanie sytuuje 
queste na poziomie próby. Chodzi nie tylko o próbę odwagi i waleczno-
ści. Chodzi przede wszystkim o próbę człowieczeństwa. Próba oczysz-
cza i wydobywa to, co w nas najgłębsze. Odkrywa człowiekowi jego 
samego. Jest więc warunkiem psychologicznej i duchowej ewolucji 
bohaterów. Zmiana ich osobowości i proces wzrastania dokonują się 

niejszy względem cyklu Lancelota-Graala. Jego akcja koncentruje się wokół po-
czwórnej queste: Persewala, nazywanego tu Perlesvaus, Gowena, Lancelota i króla 
Artura, udającego się w pielgrzymce do zamku Graala. 

43  Z trzystu siedemdziesięciu rycerzy pozostaje jedynie dwudziestu pięciu. Na 
dworze nie zdarza się już żadna przygoda, co świadczy o jego degradacji.

44  W noc poprzedzającą wyprawę giermek ginie w wyniku potyczki, którą 
stoczył we śnie z tajemniczym przeciwnikiem. Niespodziewanie sen staje się rze-
czywistością – chłopiec budzi się ranny i umiera. Ten rodzaj transgresji i zatarcia 
granic między snem i jawą spotykany jest, choć rzadko, w literaturze XII i XIII 
wieku.

45  Le Haut Livre du Graal. Perlesvaus, op.cit., s. 30.
46  Zob. ibidem, s. 45.
47  Ibidem, s. 46.
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w drodze i dzięki wędrowaniu: tak, na przykład, Lancelot, wchodząc 
na drogę oczyszczenia, odkrywa inny wymiar swojej rycerskości. Nar-
rator, bacznie obserwując jego poczynania, podsumowuje tę przemianę 
słowami: „Zaczynał kochać nową drogę bardziej niż kiedykolwiek ko-
chał drogę dawną”48.

Samotne wędrowanie nie jest celem samym w sobie. To czas oderwa-
nia. Najczęściej bardzo bolesnego: „W chwili rozstania”, mówi narra-
tor, relacjonując początek Wielkiego Poszukiwania Graala, „widziano, 
jak płakali ci, którym się wydawało, że mają serca twarde i nieczułe”49. 
Nie chodzi jednak o defi nitywne rozstanie. Czasownikowi se séparer 
(„rozstać się”), występującemu we fragmentach otwierających queste, 
odpowiada w kończących ją epizodach czasownik se rencontrer („spot-
kać się”). Po zmierzeniu się z przygodą rycerze wracają na dwór króla 
Artura, by opowiedzieć o tym, co ich spotkało i wysłuchać, co przyda-
rzyło się innym. Samotność queste nie kontrastuje więc ze wspólnoto-
wym charakterem Okrągłego Stołu. Wprost przeciwnie – to dzięki niej 
umacnia się i buduje rycerska wspólnota, bo każdy wnosi w nią nowe, 
niepowtarzalne doświadczenie, dzieląc się nim z towarzyszami. 

Arturiańska queste to także czas oczyszczenia, w którym jej uczest-
nicy doświadczają własnej słabości, ale i umocnienia, płynącego z kon-
taktu z Bogiem. Fizycznej wędrówce towarzyszy tu wędrówka ducho-
wa, którą św. Bonawentura określiłby zapewne mianem itinerarium 
mentis in Deum („wędrówka duszy do Boga”). Moc do tej wędrówki 
czerpią nasi rycerze z sakramentów, przede wszystkim z uczestnictwa 
w liturgii i Mszy Świętej. Taką postawę przyjmuje Galaad, ale i Perse-
wal, Lancelot i wielu innych50. Właściwą orientację fi zycznej i ducho-
wej wędrówce nadają też spotkani po drodze mnisi i pustelnicy.

48  La Queste del Saint Graal, op.cit., s. 117.
49  Ibidem, s. 25.
50  „Pewnego dnia”, mówi narrator, opisując przygody Galaada, „kiedy opuś-

cił siedzibę władcy, w której nie mógł wysłuchać Mszy, przybył na wysoką górę, 
gdzie zauważył starą kaplicę. Podążył w jej stronę w nadziei, że Msza będzie od-
prawiana, gdyż nie lubił spędzać dnia, nie wysłuchawszy Bożej służby” (ibidem, 
s. 46).
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Naszym bohaterom zdarza się czasami prowadzić bezpośredni dia-
log z Bogiem. Galaad słyszy głos z Nieba, który każe mu iść do Zamku 
Panien, „by położyć kres jego złym obyczajom”51. Ten sam głos za-
powiada mu rychłą śmierć52. Lancelot, Persewal i król Artur też będą 
mieli swoje objawienia. Bóg mówi w ciszy, a ta możliwa jest tylko 
w samotności.

Queste istotna jest w arturiańskiej powieści nie tylko ze względu 
na swą symbolikę i znaczenie w życiu konkretnych bohaterów. Staje 
się ona najważniejszym elementem kompozycji powieści, decydując 
o spójności dzieła i jego elastyczności. Jest strukturą niezwykle otwartą 
i niepodporządkowaną żadnym ograniczeniom. Okazuje się także noś-
nikiem dynamiki tekstu. Jej nieokreślony charakter implikuje efekt cią-
głego zaskoczenia, trzymający w napięciu bohaterów i odbiorcę tekstu. 
Fakt, że jest to wędrówka w samotności, uzasadnia też poniekąd zasto-
sowanie specyfi cznej techniki narracyjnej entrelacement – przeplatania 
się obszernych epizodów powieści, opisujących losy poszczególnych 
bohaterów. Tekst zyskuje dzięki temu na przejrzystości: motyw samot-
nej wędrówki staje się skutecznym sposobem na uporządkowanie ma-
teriału, obfi tującego w niebywałą liczbę przygód.

„Życie człowieka jest drogą” – słowa, wypowiedziane w VI wieku 
przez św. Kolumbana, stanowią chyba najpełniejszą charakterystykę 
przesłania, jakie niesie w sobie motyw samotnej wędrówki w arturiań-
skim świecie. Życie człowieka jest drogą, a droga to wielkie wędro-
wanie. Przesłanie to doskonale współbrzmi ze słowami XII-wiecznego 
teologa, mistyka i poety, św. Bernarda z Clairvaux:

Szczęśliwi ci, którzy w tym smutnym wieku są wędrowcami, cudzoziemcami 
i pozostają bez skazy. Wędrowiec bowiem podąża prostą, samotną i królewską 
drogą. […] Kiedy spotyka skłóconych, nie zwraca na nich uwagi. Przechodzi 
obok, idzie dalej, ponieważ jest wędrowcem53.

51  Ibidem, s. 46.
52  Ibidem, s. 274.
53  Saint Bernard de Clairvaux, VIIe sermon pour le Carême [w:] Oeuvres, wyd. 

M.-M. Davy, Paris 1945, t. II, s. 227–228.
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I jeszcze jeden krótki cytat, tym razem z Praktycznego słownika 
współczesnej polszczyzny, wydanego w 2002 roku: 

Gdy u człowieka przeważa skłonność do samotniczego życia, oznacza to za-
wsze niezdolność dostosowania się do świata zewnętrznego, a u młodzieży 
może się nawet wiązać z początkiem schizofrenii54.

Dowiadujemy się ponadto, że osoba wchodząca na drogę samotności 
to nie kto inny, jak „odludek” i „mizantrop”55. W świetle tych defi nicji 
samotność jawi się jako stan daleki od normalnego, jako rodzaj niedo-
rozwoju społecznego, postawa bierna i niemal chorobliwa. Dzisiejszy 
świat szuka lekarstwa na samotność, bo samotność oznacza dla niego 
pustkę. W świecie arturiańskim – wprost przeciwnie: to samotność sta-
je się lekarstwem na pustkę wewnętrzną i na pustkę świata; sposobem, 
by odkryć świat i odnaleźć siebie.

54  Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 37, 
Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002, s. 471.

55  Loc.cit.



„Samego zostawiliście mnie w świętej Ziemi” 
– samotność krzyżowca

Któż z wyruszających na pierwszą wyprawę krzyżową nie marzył 
o ujrzeniu Świętego Grobu? Któż nie śnił o Jerozolimie i o Świętej 
Ziemi, gdzie chodził i nauczał Chrystus? Któż nie pragnął przywrócić 
jej wcześniejszego blasku? Śnili też może krzyżowcy o bajecznych bo-
gactwach Orientu, lecz – według świadectwa kronik i epickich pieśni 
– chcieli być przede wszystkim pielgrzymami, wyruszającymi, by bro-
nić ojczyzny i dziedzictwa swego Boga56.

Szczytny cel krucjat każe przypiąć krzyż z czerwonego sukna i wy-
rzec się spokojnego życia w imię innej miłości: „Pieszo, boso i w ko-
szuli”, albo w zbroi, z mieczem, giermkiem, czy wierną małżonką 
u boku – krzyżowcy wyruszają, jak umieją i z tym, na co ich stać. Wie-
lu po drodze zginie czy zgnije w lochach, niekoniecznie saraceńskich. 
Wielu jednak spełni ślub i ucałuje Grób Chrystusa, zabierze w drogę 
powrotną palmową gałązkę, grudkę świętej ziemi i nadzieję na nowe, 
bo oczyszczone z grzechów, życie. Dla większości uczestników krucja-
ty to nie tyle święte wojny, ile wielka pokuta i pielgrzymowanie.

56  Kwestia oceny pierwszej wyprawy krzyżowej (1096–1099) jest przedmio-
tem polemik historyków. Jedni uważają ją za pielgrzymkę i szczery odruch poboż-
ności, inni za polityczne, militarne ekspedycje lub sposób na zdobycie nowych 
bogactw i posiadłości. Szacuje się, że w krucjacie tej wzięło udział ponad 300 000 
rycerzy, głównie francuskich i włoskich. Krzyżowcy dwiema różnymi drogami 
dotarli do Konstantynopola, przedostali się przez Bosfor, zdobyli Niceę, Edessę 
(gdzie założono pierwsze państwo – hrabstwo Edessy) i Antiochię (gdzie powsta-
ło księstwo Antiochii), a 15 lipca 1099 roku, po czterech tygodniach oblężenia, 
Jerozolimę. Siły pozostawione w nowo utworzonym Królestwie Jerozolimy oka-
zały się niewystarczające do jego utrzymania (zob. Encyklopedia Katolicka, t. 10, 
red. A. Szostek et al., TN KUL, Lublin 2004, s. 77–78).
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Pierwsza wyprawa krzyżowa przyniosła zwycięstwo, ale przynio-
sła też wiele rozczarowań, wyrzeczeń i trudnych doświadczeń. Jednym 
z największych, już na miejscu, w Ziemi Świętej, stało się doświadcze-
nie samotności tych, którzy – po zdobyciu Jerozolimy – zdecydowali 
się pozostać w Świętym Mieście, by strzec nowo utworzonego chrześ-
cijańskiego królestwa.

XII-wieczna Pieśń o Jerozolimie Graindora z Douai57 przekazuje 
wyjątkowo realistyczny obraz formowania się Królestwa Jerozolimy 
i osamotnienia, z jakim przyszło się zmierzyć jego pierwszemu władcy, 
Gotfrydowi z Bouillon. Nie chodzi tu o samotność wynikającą z braku 
obecności innych ludzi. Gotfryd nie zmaga się samotnie na polu walki, 
nie doświadcza opuszczenia, jakie stało się udziałem Rolanda i Wiwia-
na. Nie zostaje sam, a jednak czuje się bardzo osamotniony. Okazuje się 
pod tym względem postacią wyjątkową: żaden z innych, wspomnianych 
w literaturze epickiej, władców, których los doprowadził do ojczyzny 
Chrystusa, nie doświadczył takiego uczucia, a przynajmniej teksty, któ-
rymi dysponujemy, nic o tym nie mówią. Gotfryd traktuje krucjatę jako 
służbę swemu Panu i opuszczenie Ziemi Świętej przez swych towarzy-
szy odbiera jako zdradę nie tyle militarnej, ile duchowej ekspedycji.

Przeczucie samotności daje o sobie znać już w pierwszym dniu po 
zdobyciu miasta. Kiedy biskup Mautran zwraca się z prośbą do zebra-
nych rycerzy, by wybrali spośród siebie króla, każdy, komu propono-
wana jest korona, odmawia. To czytelny znak dla Gotfryda i odbiorcy 

57  Autor wykorzystał wcześniejszą pieśń, autorstwa Ryszarda Pielgrzyma. 
Utwór ten wpisuje się w oddzielny cykl pieśni epickich, obejmujący utwory poświę-
cone pierwszej wyprawie krzyżowej: Pieśń o Antiochii (La Chanson d’Antioche), 
jej kontynuację – Pieśń o Jerozolimie (La Chanson de Jérusalem – autorstwo oby-
dwu jest przypisywane Graindorowi z Douai – około 1180 roku; wersja Ryszarda 
Pielgrzyma, z początku XII wieku, na którą powołuje się Graindor, zaginęła), oraz 
dwie anonimowe XIII-wieczne pieśni o pierwszym królu Jerozolimy, Gotfrydzie 
z Bouillon i jego przodkach: Rycerz z Łabędziem – Młodzieńcze czyny Gotfryda 
(Le Chevalier au Cygne /Enfances Godefroy/) i Narodziny Rycerza z Łabędziem 
– Elioksa (Naissance du Chevalier au Cygne /Elioxe/). O ile teksty o zdobyciu An-
tiochii i Jerozolimy charakteryzują się dużą dozą realizmu, o tyle późniejsze pieśni 
o Gotfrydzie rozwijają legendarny wątek o cudownych wydarzeniach związanych 
z narodzinami i historią rodu władców Bouillon.
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tekstu, że dzielni wojownicy świętego chrześcijaństwa myślą już tylko 
o powrocie do swej słodkiej Francji. Ich argumentacja jest podobna58 
i niewiele ma wspólnego z rycerską wielkodusznością. Robert z Flan-
drii zabiera głos jako pierwszy:

Panie – rzekł hrabia – ja tu nie będę panował.
Kiedym Flandrię opuszczał – wam, Panie, nie skłamię – 
Klemencji jasnolicej mojej przysięgałem, 
Że skoro we Świątyni Salomona stanę,
Ucałowawszy Pański Grób modły odprawię
I powrócę! Ja takiej przysięgi nie złamię; 
Nie mogę zostać, nie – nie mogę złamać wiary! 
Gdybyż Pan Bóg ze świętym Symeonem dali, 
Abym do mego domu w Arras zawędrował 
I znów mojego synka Baldwina piastował,
I więcej niż dziesięćkroć jego pocałował!
By mi kto złoto Gajów Nerońskich darował, 
Jużbym do Ziemi Świętej więcej nie wędrował!59

Robert z Normandii odpowie podobnie:

Panie – rzekł Robert – tego nie zamyślam wcale, 
Posiadłości mam świetne, wielkie, okazałe; 
Zaszczytów ani krewnych mych nie pozostawię; 
Nadto obiecywałem i zaprzysięgałem,
Że skoro tylko Święty Grób uczczę modłami,
Że skoro ucałuję Go memi ustami, 
Zaraz powrócę – taką przysięgę składałem; 
Nadto, kiedybym znowu w mym mieście Rejms bawił,
To nawet za Nerońskich Gajów złoto całe 
Nie powrócę tu – nazbyt wiele wycierpiałem;

58  Autor wykorzystuje tu technikę laisses parallèles, polegającą na powtarza-
niu tego samego schematu narracyjnego lessy w odniesieniu do różnych bohaterów. 
Była ona stosowana dla podkreślenia szczególnie dramatycznego momentu akcji.

59  The Old French Crusade Cycle, t. VI: La Chanson de Jérusalem, wyd. N.R. 
Thorp, The University of Alabama Press, Tuscaloosa–London 1992, w. 5046–5058. 
Składam serdeczne podziękowania p. Jackowi Kowalskiemu, który przełożył ten 
i kolejne fragmenty Pieśni o Jerozolimie specjalnie na potrzeby tej książki.
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Nazbyt głodu, pragnienia i trudów doznałem,
Nazbyt długo kolczugę na ciele dźwigałem; 
Nie jestem ulepiony z żelaza ni stali! 
Boże! Któżby mógł przetrwać takie trudy, Panie? 
– Chyba tylko dla Ciebie – o, dzięki Ci za nie, 
Któreśmy w burzach, gradach dla Ciebie wytrwali –
Więcej nie zniósłbym, choćby mi złoto dawali.
Zebrałem palmy w Pana Abrahama sadzie; 
Jużem gotowy, prawdę wam oto powiadam: 
Zaraz nazajutrz jadę, skoro dzień nastanie60.

Boemund wyzna:

Panie – rzecze Boemund – nie uczynię tego.
Mam Kalabrię z Apulią, tym się szczycę tęgo, 
A teraz Antiochija oddana mi jeszcze, 
Ale mię na to miasto ochota nie łechce 
I panu Rajmundowi oddam ją, gdy zechce.
Takoż Jerozolimy posiąść serca nie mam, 
Ażebym był jej królem i dzierżał ją wiernie,
Ni ażebym syryjską ziemię miał dziedzicznie.
Z ogrodu Abrahama wziąłem palmy liczne, 
Jedwabiem je okryłem i srebrnymi nićmi,
Jak moi towarzysze, co tu stoją licznie. 
Odjeżdżam jutro rano, jeśli Pan Bóg zechce61.

Hugo z Le Maine wypowie nie mniej trudne słowa:

Panie – powiada Hugo – zbyt wiele cierpiałem;
Nie posłuży mi zdrowie w tym pustynnym kraju,
Tu ziemia zbyt gorąca, słońce nazbyt pali; 
Czy piechotno, czy konno, ja tu nie zabawię,
Czy w obozie, czy w zamku, w zdrowiu nie ostanę; 
Zabrawszy palmy w drogą tkań poowijane,
Wyruszę, skoro tylko kur zapieje rano; 
Zatrzymać mnie śmiertelnik żaden nie jest w stanie62.

60  Ibidem, w. 5079–5099.
61  Ibidem, w. 5113–5124.
62  Ibidem, w. 5134–5141.
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Słabe zdrowie, wyczerpanie, stęskniona małżonka, opuszczone wło-
ści – każdy pretekst jest dobry, by powiedzieć: „Żegnam!”. Na nic skar-
gi i lament biskupa rozpaczającego nad tak wielką wzgardą dla Świę-
tego Miasta i wieszczącego ponowny jego upadek. Każdy odwraca się 
plecami, tęskniąc już tylko za spokojnym życiem. Chrystus, Jerozoli-
ma, Boża sprawa – to dobre, ale nie na zawsze. Jeden tylko rycerz wie, 
że nie można zaprzepaścić wysiłku krzyżowców: „dobry diuk Gotfryd, 
który płakał w ciszy”63.

Wobec tak kategorycznej odmowy potrzeba będzie bezpośredniej 
interwencji Boga, by ustanowić władcę. Na polecenie biskupa ryce-
rze poszczą cały dzień, a w nocy zbierają się w Świątyni Salomona, by 
prosić o znak. Prośby zostają wysłuchane: znak przychodzi w sposób 
spektakularny i niebudzący wątpliwości:

W Świątyni ani jedna świeca się nie żarzy,
Oprócz jednej, jedynej, która nieustannie,
Świetnie i cudnie, i dniem, i nocą się żarzy.
A kiedy baronowie w ukorzeniu trwają,
O północy ogromna światłość się zapali;
Z niej – grom! drugi! trzeci! mnóstwo gromów wali!
A za gromami wicher wstrząsa gmachem całym
I oną jedną lampę na ołtarzu gasi.
Zatem baroni wielką trwogę odczuwają,
A biskupi i księża do modlitw powstają.
Śpiewają modły; Veni Creator śpiewają;
Nagle w sam środek wieży straszny piorun wali
Aż baronowie z trwogi całkiem omdlewają.
Wtem błyskawica światłość ogromną wydaje
I gromnicę jednego z baronów zapala,
Tego, któremu Pan Bóg cześć i chwałę daje
I syryjskie królestwo daje we władanie64.

63  Ibidem, w. 5157.
64  Ibidem, w. 5244–5260; tłum. J. Kowalski, Niezbędnik krzyżowca. Pieśni 

i opowieści krucjatowe, op.cit., s. 68–69.
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Wszyscy oddychają z ulgą: to Gotfryd z Bouillon będzie królem Je-
rozolimy. Ten ostatni, zdjęty trwogą, lecz posłuszny woli Boga, wypo-
wiada poruszające słowa:

O Jeruzalem święte, o miasto wsławione!
Dla Ciebie, jeśli trzeba, chętnie śmierć poniosę,
Jeżeli łaska Boska nie odmieni losu;
Tu pragnę umrzeć, o to też Jezusa proszę,
Abym tu zginął, gdzie On umęczony został65.

Pragnienie utożsamienia się z cierpiącym Zbawicielem wyrazi też 
poprzez symboliczny gest: odrzucając złotą koronę w miejscu, gdzie 
Chrystus ukoronowany został cierniową, Gotfryd każe się ukoronować 
cierniową gałązką, przyjmując tytuł nie króla, lecz „Obrońcy Grobu 
Świętego” (Advocatus Sancti Sepulchri). 

Narrator w subtelny sposób opisuje uczucia nowego władcy: lęk 
przed opuszczeniem i obawę przed potęgą Saracenów. Jak refren po-
wraca skarga: „Zostawiacie mnie samego na tej ziemi”66, „Wśród nie-
wiernych zostawić mnie chcecie samego”67, „Widzę, że w tej Świętej 
Ziemi chcecie mnie zostawić”68. Król żali się, że został opuszczony, 
choć w Jerozolimie pozostali wraz z nim krewni i najwierniejsi przy-
jaciele ze swymi wojskami. Nie jest więc sam, lecz czuje się bardzo 
samotny. Samotny jako władca, na którym ciąży odpowiedzialność za 
obronę najświętszego dla chrześcijan miejsca: Grobu Chrystusa.

Próbuje jeszcze argumentować jako doświadczony strateg – nie 
wystarczy zdobyć Jerozolimę. By ją utrzymać, trzeba też zdobyć Tyr, 
Akkę, Damaszek, Tyberiadę i inne miasta. W przeciwnym razie stra-
cą Święte Miasto. W odpowiedzi baronowie spuszczają cicho głowy. 
W końcu, przerywając milczenie, zabiera głos hrabia Flandrii:

65  Ibidem, w. 5272–5276; tłum. J. Kowalski, Niezbędnik krzyżowca. Pieśni 
i opowieści krucjatowe, op.cit., s. 69.

66  Ibidem, w. 5356.
67  Ibidem, w. 5376.
68  Ibidem, w. 5394.
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Rzecze: królu Gotfrydzie, nie nalegaj więcej,
Oto bowiem zostajesz sam w niejakim błędzie;
My nie ze stali, ani z żelaza jesteśmy,
Abyśmy to, o co nas prosisz, mieli cierpieć!
[…]
A ty z nami powrócić możesz, jeźli zechcesz69.

Krzyżowcy opuszczają Jerozolimę. Zostaje tylko król Tafur ze swą 
półdziką armią i bracia Gotfryda: Eustachy i Baldwin; w sumie 20 ty-
sięcy rycerzy, ale to kropla w morzu pogan. Złe przeczucia sprawdzają 
się zaraz po opuszczeniu miasta przez chrześcijańskie wojska: Saraceni 
oblegają Jerozolimę, pewni zwycięstwa. Gotfryd, modląc się przed de-
cydującą bitwą, raz jeszcze skarży się na swe opuszczenie:

Baronowie francuscy! Gdzieście się podzieli? 
Samego zostawiliście mnie w świętej Ziemi,
Pośród demonów srogich, w wielkim opuszczeniu,
Rzuciliście mnie, już się nigdy nie ujrzemy; 
Jak poganie Grób Święty wezmą i zbezczeszczą, 
Wsze chrześcijaństwo przyjdzie na upokorzenie70.

Modlitwa o ratunek zostanie wysłuchana. Dzięki cudownej inter-
wencji Boga, powracająca do Europy armia zawróci i pomoże oblę-
żonym ocalić Święte Miasto. Krzyżowcy zdobędą później Cezareę 
i Hajfę, pozostawiając tam silne garnizony. Pojawi się nadzieja, że trud 
krucjaty nie zostanie zaprzepaszczony.

Samotność Gotfryda różni się od samotności innych bohaterów 
epickich. Inne też jest znaczenie literackiego motywu samotności dla 
organizacji kompozycji pieśni. W przeciwieństwie do powieści artu-
riańskiej, nie determinuje on w znaczący sposób narracji. Nie decyduje 
o spójności dzieła, nie jest nośnikiem dynamiki tekstu. Nie wyznacza 
też swoistej przestrzeni samotności, jak było to w Pieśni o Rolandzie 
i Pieśni o Wilhelmie. Nie podkreśla waleczności bohatera, nie wpro-

69  Ibidem, w. 5400–5414.
70  Ibidem, w. 6729–6734.
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wadza w rzeczywistość śmierci. Okazuje się jednak niezwykle cennym 
elementem konstrukcji świata przedstawionego: w przejmujący sposób 
wprowadza odbiorcę tekstu w najgłębsze zakamarki duszy bohatera, 
odsłaniając motywację jego czynów i decyzji, ukazując wielkość ducha 
i heroizm zdania się na Boga, dla którego przybył do Jerozolimy. Staje 
się czynnikiem psychologizacji i dramatyzacji tekstu. 

Samotność, zarezerwowana dla Gotfryda, wskazuje na wyjątkowość 
tej postaci i powierzonej jej misji. Staje się ofi arą, którą trzeba złożyć, 
by nie zawieść Boga i chrześcijaństwa. Ofi ara ta nie poszła na marne. 
Gotfryd zmarł co prawda dokładnie w rok po elekcji71, ale dzięki jego 
heroicznemu poświęceniu na wiele lat ocalało chrześcijańskie króle-
stwo Lewantu72.

Pielgrzymując w 2000 roku do Ziemi Świętej, szukałam grobu króla 
Gotfryda w Jerozolimie. Miał się znajdować w pobliżu Grobu Chrystu-
sa, w kaplicy Adama73. Znalazłam, ale pusty, jak Grób Mistrza, którego 
tak wiernie strzegł, odbiwszy wcześniej z rąk Saracenów. Nie zmar-
twychwstał jednak. W XIX wieku Grecy wyrzucili jego ciało poza Ba-
zylikę. Gdzie dokładnie? Nie wiadomo. Samotność i ukrycie nawet po 
śmierci, widocznie, były jego przeznaczeniem.

71  Elekcja miała miejsce 22 lipca 1099 roku; śmierć – 18 lipca 1100 roku.
72  Średniowieczna historiografi a doceniła to poświęcenie: o popularności 

Gotfryda z Bouillon świadczy chociażby fakt, że jego imię znalazło się na elitarnej 
Liście Dziewięciu Walecznych, obok tak wyjątkowych postaci, jak Juliusz Cezar, 
Karol Wielki, Aleksander Macedoński, biblijny Jozue i król Dawid.

73  J. Murphy-O’Connor tak opisuje owo miejsce: „Kaplica Greków wznosi się 
na tej samej skale, w której zatknięty był Krzyż Chrystusa. Między kolumienkami, 
na których opiera się ołtarz, znajduje się okrągła srebrna płyta; otwór w jej cen-
trum wskazuje miejsce, w którym był zatknięty Krzyż. Bezpośrednio pod kaplicą 
grecką znajduje się pomieszczenie zwane kaplicą Adama. Nazwa ta wiąże się z le-
gendą, która mówi, że Chrystus umarł w miejscu, w którym został pochowany pra-
ojciec ludzkości. Apsyda kaplicy, z dwoma fi larami po bokach, pochodzi z XI wie-
ku. […] Dwa pozostałe fi lary są średniowieczne. U ich stóp znajdowały się groby 
dwóch pierwszych władców krzyżowców, Gotfryda z Bouillon i Baldwina I, które 
zostały usunięte przez Greków w roku 1809” (J. Murphy-O’Connor, Przewodnik 
po Ziemi Świętej, tłum. M. Burdajewicz, Vocatio, Warszawa 1996, s. 67).



„Żyjąc na ziemi, lecz już przebywając w Niebie” 
– samotność pustelnika

W średniowieczu, podobnie jak w czasach Ojców Pustyni, życie pu-
stelnicze rzadko było praktykowane w absolutnej samotności. Jak za-
uważa Paul Bretel, fi gura samotnego pustelnika pojawia się częściej 
w literaturze niż w realiach tej epoki74. W literackich tekstach wpisuje 
się ona doskonale w przestrzeń lasu, tak charakterystyczną dla powie-
ści arturiańskiej, głównie XII-wiecznej. W utworach późniejszych po-
jawia się najczęściej inna forma życia pustelniczego, którą niektórzy 
historycy średniowiecznej duchowości i badacze historii życia zakon-
nego określają mianem „anachoretyzmu wspólnotowego” (anachoré-
tisme collectif)75, podejmując czasami próbę identyfi kacji wspomnia-
nych tu wspólnot pustelników z formami życia eremitów spotykanymi 
w średniowiecznej rzeczywistości. Zdaniem Jacques’a Dubois istnieje 
wyraźna analogia pomiędzy wspólnotami opisanymi w XIII-wiecznych 
powieściach pisanych prozą a tak zwanymi prieurés (od łac. prioratus), 
popularnymi w XI i XII wieku. Te ostatnie podlegały konkretnym opac-
twom (najczęściej benedyktyńskim), lecz kierowały się innymi zasa-
dami życia zakonnego. Mnisi oddawali się tu w samotności modlitwie 

74  Zob. P. Bretel, Les ermites et les moines dans la littérature française du 
Moyen Age (1150–1250), Honoré Champion Editeur, Paris 1995, s. 185.

75  Ibidem; J. Dubois, La Vie des moines dans les prieurés du Moyen Age, 
Lettre de Ligugé, 1969; J. Leclercq, Aspects du monachisme hier et aujourd’hui, 
Ed. de la Source, Paris 1968; Prieurs et prieurés dans l’Occident médiéval. Actes 
du colloque organisé à Paris par la IVe section de l’Ecole pratique des Hautes 
Etudes et de l’Institut de recherche et d’histoire des textes. Paris, le 12 novembre 
1984, red. J.-L. Lemaître, Droz/Champion, Genève–Paris 1987.
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i ćwiczeniom duchowym, uprawiając rolę76. Analogia ta, choć z pew-
nością uzasadniona, pozostawia jednak wiele wątpliwości. Dysponuje-
my zbyt małą ilością danych, by udzielić na nie odpowiedzi. 

W kontekście niniejszego rozdziału interesować nas będzie przede 
wszystkim samotność przeżywana w oddaleniu od wspólnoty. Jedną 
z najbardziej charakterystycznych dla swej epoki relacji o życiu pustel-
nika przekazał autor XIII-wiecznej Powieści o Mahomecie (Le Roman 
de Mahomet), Aleksander z Pont77. Bezimienny starzec, którego tekst 
określa mianem „świętego człowieka”, prowadzi tu, na wzór wschod-
nich pustelników, ascetyczny żywot, przyjmując wszystkich, którzy 
przychodzą do niego po radę i pouczenie. Narrator szczegółowo rela-
cjonuje jego obyczaje:

Żył w owym czasie w tych stronach, w pustelni, na trudno dostępnej górze, 
święty człowiek. Spędzał swe dni na modlitwie, wstawiając się do Pana za 
całym ludem. Nie zapominał jednak polecać siebie w tych błaganiach, gdyż 
źle modli się ten, kto zapomina o sobie, podobnie jak źle czyni ten, kto modli 
się tylko za siebie. Wielka jest moc modlitwy sprawiedliwego, gdyż miła jest 
ona Panu.

Pustelnik nasz prowadził piękne życie. Rzadko pił dobre wino, wybierając 
raczej wodę. Dla Boga prowadził ten pełen trudów żywot i czułby się pohań-
bionym, gdyby dłużej zażywał spoczynku. Czuwał, by nigdy nie oddać się 
w moc grzechu; umartwiał więc swe ciało w cichości swej pustelni, gdzie żył 
w zupełnej samotności, pośród niedźwiedzi i wilków. Mało spał i nosił włosie-
nicę. Nie spożywał nigdy mięsa; wychudł z powodu postu, a ciało jego pokryte 
było włosem78.

76  Zob. J. Dubois, La vie quotidienne dans les prieurés du Moyen Age [w:] 
Prieurs et prieurés dans l’Occident médiéval, op.cit., s. 95–114.

77  Tekst ten, napisany około 1258 roku w Laon, uważany jest za pierwszy 
francuskojęzyczny utwór literacki poświęcony Mahometowi. Stanowi on swobod-
ną adaptację XII-wiecznej pseudobiografi i Mahometa, Otia de Machomete, autor-
stwa Gautiera z Compiègne. Obydwa teksty przedstawiają proroka islamu i Koran 
w negatywnym świetle.

78  Alexandre du Pont, Le Roman de Mahomet, wyd. Y.G. Lepage, Peeters, 
Louvain–Paris 1996, s. 73, 75.
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Tekst kładzie nacisk nie tylko na moc modlitwy świętego pustelnika 
i życie prowadzone w harmonii z przyrodą, ale też na jego wytężoną 
pracę. Podobnie w innych starofrancuskich tekstach literackich znaj-
dujemy często wzmiankę o pracach wykonywanych przez pustelników. 
W Tristanie pisanym wierszem i Tristanie pisanym prozą, Iwenie, Per-
sewalu, Lancelocie pisanym prozą czy Poszukiwaniu Świętego Graala 
pustelnicy służą radą, wyjaśniają tajemnicze znaki i symbole, przepo-
wiadają przyszłość, udzielają napomnień, ratują życie, ale i pracują. 
Praca potrzebna jest nie tylko po to, by przetrwać na odludziu, gdzie 
są zdani wyłącznie na siebie. Chodzi także o zachowanie równowagi 
– duchowej i psychicznej. Jak zauważyli już teologowie starożytności 
chrześcijańskiej, na udających się na pustynię czyhają liczne niebezpie-
czeństwa. Ojcowie Pustyni i późniejsi Ojcowie Kościoła przestrzegali 
przed zgubnym rodzajem medytacji, który określano mianem acedii79. 
Pojęcie to, odnoszone najpierw do pewnych zniekształceń form życia 
wschodniego monastycyzmu, stało się szybko synonimem duchowego 
lenistwa, torpor animi, otępienia duszy, a w najlepszym razie apatii, 
obojętności, melancholii, rozpaczliwego smutku i źle pojętej beztro-
ski80. Św. Jan Kasjan (około 360–435), założyciel jednej z pierwszych 
wspólnot monastycznych w Europie Zachodniej, przywołując 6 wers 
Psalmu 91, nie waha się porównać acedii do biblijnego demona połu-
dnia (daemon meridianus)81. Średniowieczni mistrzowie chrześcijań-

79  „Acedia” wywodzi się z greckiego terminu akedeia, oznaczającego nudę lub 
beztroskę. Na temat acedii w myśli Ojców Kościoła i średniowiecza zob. S. Wenzel, 
The Sin of Sloth – Acedia in Medieval Thought and Literature, University of North 
Carolina Press, Chapel Hill 1967; L. Forster, Faust und die acedia: Mephisto und 
die superbia [w:] Dichtung. Sprache. Gesellschaft. Akten des IV. Internationalen 
Germanisten-Kongresses 1970 in Princeton, red. V. Lange, H.-G. Roloff, Athenä-
um Verlag, Frankfurt/M. 1971, s. 307–319; M. Zawada, Zaślubiny z samotnością, 
Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1999.

80  W czasach nowożytnych Josef Pieper określił ten stan mianem „tępej 
rozpaczy”, Heidegger – „ucieczki egzystencji przed samą sobą”, a Kierkegaard 
– „choroby na śmierć”.

81  Polskie tłumaczenie tego fragmentu (Ps 91, 5–6) brzmi: „W nocy nie ulęk-
niesz się strachu / ani za dnia – lecącej strzały, / ani zarazy, co idzie w mroku, 
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skiej duchowości będą uważać te przestrogi za wciąż aktualne: Tomasz 
z Akwinu, powołując się na św. Pawła (2 Kor 7, 10), określi acedię jako 
ów „smutek świata”, który „sprawia śmierć”. Najskuteczniejszym le-
karstwem, jakie zalecano, była praca82. Ora et labora – módl się i pra-
cuj, a niestraszny ci będzie demon południa83. 

Na opis innego, jeszcze doskonalszego typu pustelniczego życia na-
potykamy w jednej z najbardziej znanych średniowiecznych opowie-
ści, Podróży świętego Brendana spisanej przez Benedykta (Le Voyage 
de Saint Brandan par Benedeit)84. Uwagę bohaterów i odbiorcy tekstu 

/ ni moru, co niszczy w południe” (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 
Wydawnictwo Pallotinum, Poznań–Warszawa 1983, s. 655). Wydaje się, że po 
raz pierwszy symptomy acedii opisał, w 383 roku, Ewagriusz z Pontu, wskazując 
przede wszystkim na nieproporcjonalny lęk wobec napotkanych trudności, nie-
chęć do jakiegokolwiek wysiłku, niedbalstwo w przestrzeganiu porządku i zasad, 
niestałość i brak wytrwania w dobrym, niezdolność opierania się pokusom, nie-
chęć wobec gorliwych i pracowitych, marnowanie daru czasu, folgowanie zmy-
słom, ciekawości, pomijanie religijnych motywacji (zob. M. Zawada, Zaślubiny 
z samotnością, op.cit., s. 208–209).

82  W greckim zbiorze Sentencji Ojców Pustyni zostało przytoczone niezwykle 
pouczające zdarzenie: „Gdy abba Antoni siedział kiedyś na pustyni przepełniony 
acedią i ponurymi myślami […], próbował się modlić. Nic to jednak nie pomagało. 
Antoni wyszedł wtedy ze swej jaskini i zobaczył kogoś, kto był do niego podobny. 
Siedział on i pracował, potem wstawał od pracy i modlił się, siadał znowu i splatał 
linę, potem ponownie podniósł się do modlitwy. A był to anioł Pana, który został 
posłany, aby Antoniemu dać pouczenie i pewność” (cyt. w: H.K. Zander, Święci 
przestępcy czyli przedziwne historie Ojców Pustyni, Wydawnictwo M, Kraków 
2002, s. 106).

83  Podkreślmy, że acedia albo jej symptomy opisywane są głównie w średnio-
wiecznych traktatach teologicznych. W tekstach literackich zdarzają się bohatero-
wie cierpiący na melancholię lub zabójczy smutek, ale choroba ta dotyka głównie 
ludzi świeckich (zob. król Artur w powieści Perlesvaus). Literaccy pustelnicy są 
mocnymi osobowościami, a jeśli zdarzy im się upaść, przyczyną upadku nie jest 
acedia.

84  Chodzi o pierwszą zachowaną adaptację w języku ludowym tekstu Naviga-
tio Brendani (IX wiek), jednego z największych bestsellerów łacińskiego średnio-
wiecza. Utwór został napisany około 1118 roku, w dialekcie anglonormandzkim, 
ośmiozgłoskowcem. Autor – Benedykt (Benedeit) – był mnichem i swoje dzieło 
zadedykował najpierw angielskiej królowej Matyldzie, a potem jej następczyni 
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przyciąga tu postać pustelnika Mernoka. Przywołany na samym począt-
ku utworu, w opowieści swego byłego przełożonego, Barintusa, staje 
się dla Brendana zachętą do podjęcia trudu poszukiwania raju85.

Mernok jest typowym przykładem mnicha, który – ogarnięty prag-
nieniem samotności, by jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga – opuszcza, 
za zgodą przełożonego, wspólnotę i wyrusza na poszukiwanie „bardziej 
samotnego schronienia”86. Pustelni swej będzie poszukiwał na morzu: 
wyruszy łodzią, zdając się na wolę Opatrzności87. Nie na próżno: do-
pływa do miejsca, gdzie dotrzeć mogą tylko święci – samotnej wyspy, 
do której nie dociera żadna burza, położonej tak blisko raju, że Mernok 
żywi się zapachem, jaki wydają w raju kwiaty. Tekst mówi wyraźnie: 
„Wiódł życie, jakie wiodą w raju, / słysząc śpiew aniołów”88. 

Treść tego epizodu różni się nieco od łacińskiej wersji opowieści. 
W Navigatio Sancti Brendani Abbatis Mernok przebywa na Wyspie 

Adeli, drugiej żonie króla Henryka I. Był więc związany z dworem królewskim 
i to dla jego członków przeznaczył swój utwór, co zadecydowało o modyfi kacjach 
dokonanych względem łacińskiego pierwowzoru, napisanego dla społeczności 
mnichów. Historycznym prototypem legendarnego Brendana był św. Brendan 
z Clonfert, jeden z najsławniejszych opatów, ale i podróżników wczesnego śred-
niowiecza. Urodzony około 483 roku, w hrabstwie Kerry, w południowo-zachod-
niej Irlandii, zwanej wówczas Hibernią, Wyspą Świętych (Insula Sanctorum) lub 
Wyspą Uczonych (Insula Scholarum), miał się wywodzić z królewskiego rodu 
i zawdzięczać swe wychowanie świętej Icie. Założył liczne fundacje, w tym Clon-
fert, w dzisiejszym hrabstwie Galway, gdzie został pochowany. Zmarł 16 maja 
roku 576 lub 583. Według tradycji święty miał odwiedzić Szkocję, Brytanię, Or-
kady, Szetlandy, Wyspy Owcze. Najbardziej pamiętna okazała się jednak opisa-
na w Navigatio Brendani wyprawa świętego do raju (zob. J. Strzelczyk, Wstęp 
do: Żegluga świętego Brendana opata. Navigatio Sancti Brendani Abbatis, tłum. 
I. Lewandowski, wstęp, kom. J. Strzelczyk, Abos, Poznań 1992). 

85  Zob. Le Voyage de Saint Brandan par Benedeit, wyd. I. Short, Union Géné-
rale d’Editions, Paris 1984, w. 81–102.

86  Ibidem, w. 88. Wspólnota, której przewodzi Barintus, liczy trzystu mni-
chów i zamieszkuje w lesie.

87  W irlandzkich i walijskich tekstach taki rodzaj podróży jest określany mia-
nem immrama.

88  Le Voyage de Saint Brandan par Benedeit, op.cit., w. 99–100.
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Rozkoszy i jest przełożonym licznej wspólnoty eremitów, którzy skar-
żą się Barintusowi: 

Nasz opat często odchodzi od nas w inną stronę, lecz nie wiemy w jaką, 
i tam pozostaje niekiedy przez jeden miesiąc, niekiedy przez dwa tygodnie lub 
przez tydzień, czy trochę dłużej lub krócej89.

Barintus, którego Mernok zabrał z sobą na jedną z tajemniczych 
wypraw, uspokaja mnichów:

Nie sądźcie, bracia, inaczej jak tylko dobrze! Żywot pędzicie niewątpli-
wie przed bramami raju. Niedaleko stąd znajduje się wyspa, która nazywa 
się Ziemią Obietnicy Świętych, gdzie ani groźna noc nie zapada, ani dzień 
się nie kończy. Tam często udaje się wasz opat Mernok. Strzeże jej bowiem 
Anioł Pański. Czyż nie poznaliście po zapachu naszych szat, że byliśmy 
w raju Bożym?90

Szaty opata istotnie wydają miłą woń, co, według średniowiecznych 
opisów, miało być jednym z wyznaczników raju91. Mernok nie przeby-
wa więc stale w samotności, lecz odchodzi czasami od wspólnoty, by 
cieszyć się rajską krainą.

W tekście starofrancuskim znajdujemy inny obszerny epizod, opi-
sujący spotkanie pielgrzymów z Pawłem Pustelnikiem92. Stanowi ono 
jeden z ostatnich etapów podróży i sytuuje się w bezpośredniej blisko-
ści raju93. Paweł, podobnie jak Mernok, żyje na samotnej wyspie. Aby 

89  Żegluga świętego Brendana opata. Navigatio Sancti Brendani Abbatis, 
op.cit.

90  Ibidem, s. 108.
91  Odnośnie do tego i innych „wyznaczników raju”, zob. J. Delumeau, Histo-

ria Raju, tłum. E. Bąkowska, PIW, Warszawa 1996.
92  Zob. Le Voyage de Saint Brandan par Benedeit, op.cit., w. 1506–1606.
93  O podróżach św. Brendana wspomina bardziej literatura niż historia, ale 

prawdą jest, że Wyspy Świętego Brendana od XIII do XVI wieku znaczone były 
na większości map świata. Znaleźć je także można na niektórych mapach wieku 
XIX. Najczęściej utożsamiano je z Wyspami Szczęśliwymi lub z wciąż jeszcze ist-
niejącym na ziemi, choć zamkniętym dla ludzi biblijnym rajem. Owiane tajemni-
cą, przyciągały licznych śmiałków, w tym Krzysztofa Kolumba, który wierzył, że 
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dotrzeć do groty skalnej, w której mieszka, trzeba wspiąć się urwistym 
zboczem na wysoką górę. Święty posiada dar jasnowidzenia, zna więc 
imiona przybyszów. Jak przystało na pustelnika, gościnnie przyjmuje 
żeglarzy, pokrzepiając ich na duchu i na ciele. Jego wygląd budzi zdzi-
wienie mnichów: za szatę służą mu śnieżnobiałe, szczelnie otulające 
i pełne blasku włosy. Uwagę przykuwa wzrok starca: „Miał on anielskie 
spojrzenie / i niebiańskie ciało”94. Paweł opowiada swoją historię: pro-
wadził w lesie żywot pustelnika i Bóg, w nagrodę za tę służbę, polecił 
mu udać się na wyspę, gdzie „oczekiwać ma wywyższenia do wieczy-
stej chwały”95. Żyje już tutaj dziewięćdziesiąt lat96. Opis, jaki następuje, 
przywodzi na myśl refrigerium – „miejsce ochłody”, w którym, według 
niektórych teologów starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza, 
dusze oczekiwać miały na pełnię szczęścia, możliwą do osiągnięcia do-
piero po zmartwychwstaniu ciała97:

płynąc do Indii, odnajdzie raj, jak odnalazł go święty Brendan. W szczególności 
Wyspy Brendana utożsamiane były z Wyspami Kanaryjskimi.

94  Le Voyage de Saint Brandan par Benedeit, op.cit., w. 1531–1532.
95  Ibidem, w. 1549.
96  W dalszym ciągu dowiadujemy się, że Paweł rozpoczął żywot pustelnika 

w wieku pięćdziesięciu lat. W chwili spotkania z Brendanem ma zatem sto czter-
dzieści lat (zob. w. 1591–1592).

97  Kwestia ta komentowana była, między innymi, przez św. Bernarda z Clair-
vaux w kontekście Psalmu 65, 12: „Transivimus per ignem et aquam, et eduxisti 
nos in refrigerium”. Według P.-Y. Emery’ego (przypis 1 do łacińskiego tekstu Ży-
wota św. Malachiasza [w:] Bernard de Clairvaux, Eloge de la nouvelle chevalerie. 
Vie de Saint Malachie, tłum. P.-Y. Emery, Cerf, Paris 1990, s. 370–371), słowo 
refrigerium oznaczało najpierw miejsce ochłody oraz pomocy materialnej i du-
chowej. Mogło także odsyłać do swoistej agape, uczty celebrowanej na grobie 
zmarłej osoby: ten pogański zwyczaj został szybko zlikwidowany w pierwotnym 
Kościele. U niektórych teologów okresu starożytności chrześcijańskiej, na przy-
kład u Tertuliana, refrigerium oznacza miejsce, gdzie zmarli, którzy nie ponieśli 
męczeńskiej śmierci, oczekują na Sąd Ostateczny. W wielu epigrafach II wieku 
termin ten występuje jako synonim wiecznego szczęścia, lub samego raju. Zob. 
także J. Le Goff, La naissance du Purgatoire, Gallimard, Paris 1991; Ph. Rouil-
lard, Catholicisme. Hier, aujourd’hui, demain, t. 12, Cerf, Paris 1990, col. 641–642 
– artykuł Refrigerium. 
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Czas tu jest zawsze piękny
i wieczne lato panuje.
Ja Sądu oczekuję;
bo tak mi Bóg nakazał:
oto ja – z krwi i kości –
poza cierpieniem, w pokoju.
Dusza me ciało opuści
w Dniu Sądu dopiero;
przez wzgląd na dobre życie
ze sprawiedliwymi zmartwychwstanę98.

Z relacji tej można wywnioskować, że święty co prawda posiada 
ciało, ale jest ono – jak wspomina narrator – „niebiańskie”, a więc 
przemienione, na wzór ciała zmartwychwstałego Chrystusa. Radosne 
oczekiwanie na dzień Sądu Ostatecznego w ciele już uwielbionym, lecz 
poddanym jeszcze prawom życia ziemskiego99, wskazuje na syntezę 
idei refrigerium i przestrzeni ziemskiej szczęśliwości. Zdaje się także 
nawiązywać do innego rozpowszechnionego w średniowieczu przeko-
nania, że niektórzy święci, na wzór św. Jana Apostoła, oczekiwali zmar-
twychwstania, nie przechodząc przez śmierć, ale zachowując życie.

Bogobojni pustelnicy urzeczywistniają w omawianych tekstach ideał  
wychwalanego przez Orygenesa „życia anielskiego”, bios angelikos, 
przekazany zachodniemu chrześcijaństwu przez chrześcijaństwo Wscho-
du. Nawiązuje do niego Wilhelm z Opactwa św. Teodoryka, biograf św. 
Bernarda z Clairvaux, w Liście do braci z opactwa Mons Dei (około 
1144). Zwracając się do tych, „przez których światło Orientu i dawna 
żarliwość egipskich klasztorów […] rozprasza mroki Zachodu i ogrzewa 
chłody ziem Galii”100, wychwala samotność jako drogę prowadzącą do 

98  Le Voyage de Saint Brandan par Benedeit, op.cit., w. 1554–1563.
99  Pustelnik żywi się cudownym pokarmem. Najpierw, przez trzydzieści lat, 

pożywienie przynosiła mu wydra morska: trzy razy w tygodniu spożywał rybę, 
która zaspokajała nie tylko głód, ale i pragnienie. Potem Bóg wskazał mu źródło, 
którego woda gasiła pragnienie i łaknienie.

100  Guillaume de Saint-Thierry, Lettre aux Frères du Mont-Dieu (Lettre d’or), 
Patrologia Latina 184, 307–354, wstęp, tekst krytyczny, tłum. i przypisy J. Dé-
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urzeczywistnienia na ziemi „stylu życia najbliższego Niebu”101: mnisi 
pozostają wciąż „jeszcze na ziemi, lecz już przebywają w Niebie”102. 
Wilhelm wyjaśnia, jak cenne jest samotne przebywanie w celi:

Cela i niebo: podobne mieszkania! „Niebo” i „cela” ukazują podobieństwo 
w nazwie103, ale i w tym, co dotyczy pobożności. W istocie, to z „ukrywać” 
zdają się wywodzić słowa: „niebo” i „cela”. To, co „skrywa się” w niebie, 
„skrywa się” także w celi; to, co dzieje się w niebie, dzieje się także w celi104.

Wskazuje nawet na wyższość celi nad świątynią: „W obydwu dzieją 
się rzeczy Boże, częściej jednak w celi”105. W pierwszej Bóg udziela 
się duszy bezpośrednio i stale, w drugiej – przez sakramenty i w wy-
branym tylko czasie106. Podobnego zdania jest św. Hieronim: „Trak-
tuj celę jak raj, zrywaj przeróżne owoce Pisma Świętego”107 – zaleca 
swoim uczniom. Ojcowie Pustyni porównują celę do pieca ognistego, 
w którym trzem młodzieńcom towarzyszył anioł, lub do słupa ogniste-
go, skrywającego rozmowę Mojżesza z Bogiem108. Ewagriusz z Pontu 
upomina braci: 

chanet, Cerf, Paris 1975, s. 145. W XIII wieku za autora tego listu, zwanego także 
Złotym Listem, uważano św. Bernarda z Clairvaux. Opactwo kartuzów Mont-Dieu, 
założone przez św. Odona z Saint-Rémy, w diecezji Reims, głosiło konieczność 
powrotu do ewangelicznego ideału realizowanego na sposób pierwszych Ojców 
Pustyni.

101  Loc.cit.
102  Ibidem, s. 269. O nich właśnie myśli Wilhelm, zadając pytanie: „Niebiań-

scy ludzie czy ziemscy aniołowie?” (loc.cit.)
103  Chodzi o szczególną grę słów w języku łacińskim: cella („cela”), coelum 

(„niebo”), celare („ukrywać”). Dla średniowiecznych autorów podobieństwo to 
stanowiło podstawę do wyjaśnienia etymologii rzeczownika cella.

104  Guillaume de Saint-Thierry, Lettre aux Frères du Mont-Dieu (Lettre d’or), 
op.cit., s. 169–171. 

105  Ibidem, s. 173. W dalszym ciągu listu Wilhelm przypomina braciom 
o aniołach, które zamieszkują z nimi w celach (ibidem, s. 245–247). 

106  Zob. ibidem
107  Ep. 125 ad Rusticum, PL 22, 1075.
108  Zob. M. Zawada, Zaślubiny z samotnością, op.cit., s. 203. Pozostanie 

w celi należało do codziennych wymogów stawianych pustelnikowi, nawet gdyby 
miał spłonąć czy pogrążyć się w znużeniu.
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Jeżeli również spostrzeżesz, że jesteś ciągle zapraszany poza celę, odmów. 
Jest bowiem szkodliwe ciągłe poza nią przebywanie. Usuwa ono łaskę, za-
ciemnia umysł, ostudza zapał. Spójrz na dzban wina, który jeśli bardzo długi 
czas stoi na tym samym miejscu i pozostaje nieporuszony, jakież przejrzyste, 
ustałe, wonne sprawia wino. […] Zerwij związki z wieloma, aby twój umysł 
nie rozpraszał i nie burzył usposobienia hezychii109.

Wielu jest jeszcze pustelników w literaturze XII- i XIII-wiecznej 
Francji. Ich eremy stają się w niej najczęściej miejscem opatrznościo-
wych spotkań110. To przykład samotności otwartej na drugiego: twór-
czej, promieniującej Bogiem, w którego obecności nieustannie prze-
bywa pustelnik. W jednej z najbardziej znanych powieści Chrétiena 
de Troyes, Opowieści o Graalu (Le Conte du Graal), pobyt w pustelni 
pociąga za sobą radykalną przemianę bohatera111. Eremita pomaga Per-
sewalowi odnaleźć swą tożsamość, wysłuchuje jego spowiedzi, wyzna-
cza pokutę i udziela rad, jak prowadzić dalej żywot rycerza. Podobną 
misję wypełniają pustelnicy w XII-wiecznej chanson de geste – Pieś-
ni o Gerardzie z Roussillon (La Chanson de Girart de Roussillon)112 
i XIII-wiecznym tekście arturiańskim Perlesvaus, opisującym spotka-

109  Ibidem, s. 205. W języku greckim hesychia oznacza „wyciszenie”. Mia-
nem hezychazmu określa się nurt duchowości monastycznej, rozwijający się od 
III wieku na terenach chrześcijańskiego Wschodu. Nawiązywał on do praktyk ana-
choretów i podkreślał rolę nieustającej modlitwy wewnętrznej (modlitwy serca), 
prowadzącej do wyciszenia i przyjęcia daru Bożego światła. Rozkwit hezychazmu 
przypadł na wiek XIV i XV (palamizm); duchowość tę popularyzowali w swej 
twórczości między innymi F.M. Dostojewski, P.A. Florenski, S.N. Bułhakow, N.S. 
Bierdiajew (zob. Encyklopedia Katolicka, t. 6, red. J. Walkusz et al., TN KUL, 
Lublin 1993, s. 831–832).

110  Tak, na przykład, Lancelot spotyka Perlesvausa u Króla Pustelnika – wspól-
nie spędzają tu długie tygodnie, odzyskując zdrowie. Rzecz ciekawa – w czasie re-
konwalescencji rycerzy w pustelni tej przebywa także młoda dziewczyna, kuzynka 
króla Pelesa, biegła w sztuce leczenia ran: to jej ranni zawdzięczają powrót do 
zdrowia (zob. Encyklopedia Katolicka, t. 6, op.cit., s. 142 i n.)

111  Zob. Chrétien de Troyes, Le Conte du Graal ou le Roman de Perceval, 
op.cit., w. 6264 i n. 

112  Zob. La Chanson de Girart de Roussillon, wyd. M. de Combarieu du Grès, 
G. Gouiran, LGF, Paris 1993, w. 7346–7405 oraz w. 7406 i n. 
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nie króla Artura z „najbardziej świętym pustelnikiem Walii […], kar-
miącym się jedynie Chwałą Bożą”113. Strofuje on władcę za duchowe 
lenistwo i wskazuje, jak odzyskać dawną siłę ducha. Staje się tym sa-
mym duchowym przewodnikiem całego arturiańskiego królestwa. To 
dzięki jego wstawiennictwu, błogosławieństwu i słowu odzyskuje ono 
dawną świetność114. 

Aczkolwiek piękne i pełne Bożej chwały, życie pustelników nie jest 
wolne od diabelskiego działania; ich samotność często naruszana jest 
przez złe duchy. W epilogu Czyśćca świętego Patryka (L’Espurgatoire 
Seint Patriz)115 zostaje przytoczone wymowne świadectwo biskupa Flo-
rencjana116: na terenie jego biskupstwa znajduje się Czyściec świętego 
Patryka117, w pobliżu którego zamieszkuje święty człowiek, uważany 
za mądrego i pobożnego starca. Każdej nocy obok jego eremu zbierają 
się diabły, by zdawać przełożonemu sprawę ze swoich poczynań. Pu-
stelnik jest świadkiem tych opowieści i sam często bywa kuszony przez 

113  Zob. Le Haut Livre du Graal. Perlesvaus, op.cit., s. 27.
114  Zob. ibidem, s. 37–38. 
115  Utwór ten, autorstwa Marii z Francji, powstał około 1190 roku i jest tłu-

maczeniem (wierszem oktosylabicznym – około 2300 wersów) łacińskiego tekstu 
napisanego przez brata Henryka z cysterskiego opactwa Saltrey (Sawtray – An-
glia). Jego Tractatus de purgatorio s. Patricii (około 1173–1185) opisuje pobyt 
rycerza Oweina w Czyśćcu świętego Patryka. Śmiałek ogląda tam kary piekielne 
i czyśćcowe, a następnie, po opuszczeniu jaskini – raj ziemski, gdzie przebywają 
dusze tych, którzy odbyli już czyściec, ale nie zasłużyli jeszcze na niebo.

116  Marie de France, L’Espurgatoire Seint Patriz, wyd. Y. de Pontfarcy, Pee-
ters, Louvain–Paris 1995, w. 2071–2116.

117  Jakub de Voragine tak opisuje, w XIII wieku, historię Czyśćca świętego 
Patryka: „Patryk nauczał w Irlandii, ale z bardzo niewielkim skutkiem. Prosił więc 
Pana, aby okazał jakiś znak, który by tamtejszych ludzi przestraszył i przywiódł 
do pokuty. Na rozkaz Boży zatem nakreślił laską w pewnym miejscu wielkie koło 
i oto ziemia się otwarła w obrębie tego koła i ukazała ogromną i głęboką studnię, 
a św. Patryk otrzymał objawienie, że miejsce to należy do czyśćca i że kto zejdzie 
do tej studni, nie będzie miał już żadnej innej pokuty do odbycia i nie będzie już 
więcej cierpiał w czyśćcu za swoje grzechy, ale że wielu stamtąd nie wróci, a i ci, 
co wrócą, muszą tam pozostać od rana do następnego poranka. Wielu też ludzi tam 
schodziło i więcej nie wracało” (Jakub de Voragine, Złota Legenda, tłum. J. Ple-
ziowa, PWN, Warszawa 1983, s. 184–185).
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złe duchy, przybierające postać nagich kobiet. Motyw ten, spotykany 
często w literaturze hagiografi cznej średniowiecznej Europy, nawiązu-
je do pism pierwszych wieków chrześcijaństwa. Już w V wieku Kasjan 
przytacza historię egipskiego mnicha, który wysłuchuje relacji diabłów 
opowiadających o swych wyczynach księciu ciemności118. Zarówno 
tekst Kasjana, jak i epilog Czyśćca świętego Patryka ograniczają się 
do przekazania opowieści, pomijając szczegóły dotyczące trybu życia 
pustelników.

Motyw diabelskiego sporu, tym razem o duszę pustelnika, powraca 
też w XIII-wiecznej powieści arturiańskiej Perlesvaus. Król Artur, po-
szukujący „pełnej cudów” kaplicy świętego Augustyna, ewangelizatora 
Anglii, dociera najpierw do innej kaplicy, w której staje się świadkiem 
zadziwiającej dysputy diabłów z aniołami, spierającymi się o duszę ży-
wego jeszcze, choć już leżącego w trumnie pustelnika Kaliksta. Kiedy 
szala zdaje się przechylać na stronę wysłanników piekła, do akcji wkra-
cza Matka Boża, by oznajmić, że pięć lat surowej pokuty w pustelni to 
wystarczające zadośćuczynienie za sześćdziesiąt dwa lata rozbójnicze-
go życia w lesie. Oddaje duszę Kaliksta aniołom, którzy wprowadzają 
ją do raju119. 

We wszystkich analizowanych tekstach postać pustelnika okazuje 
się niezwykle istotna dla konstrukcji fabuły i świata przedstawionego 
utworów. Eremici – wskazując drogę, proponując wykładnię tajemni-
czych słów, zdarzeń, znaków i symboli – posuwają akcję naprzód. Ot-
wierając swoje samotnie dla potrzebujących, nie tylko dają świadectwo 
świętemu prawu gościnności (za co przychodzi im czasami zapłacić ży-
ciem120), ale i umożliwiają rycerzom urzeczywistnianie ich wędrówki. 
Służąc duchową pomocą – radą, napomnieniem, spowiedzią – poma-
gają zagubionym w zawiłościach losu i własnej natury ludziom odna-
leźć sens życia, wzrastać w człowieczeństwie i przybliżać się do Boga. 

118  Zob. Conlationes VIII, 16.
119  Zob. Le Haut Livre du Graal. Perlesvaus, op.cit., s. 32–33.
120  Lancelot, t. V, s. 219 i n.: kiedy pustelnik strzegący „wspaniałego grobu” 

przepowiada Mordretowi, że pozbawi życia swego ojca (króla Artura), Mordret 
zabija go w gniewie. 
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Często powtarzany w średniowieczu wers z księgi proroka Ezechiela: 
„Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i żył” (Ez 18, 23) 
nabiera, dzięki ich interwencji, szczególnego znaczenia.



„Tylem ja zła uczynił – prawdę tu wyznaję – 
że nigdy żaden skryba spisać go nie zdoła” 
– samotność pokutnika

Wśród pustelników spotykanych w literaturze XII- i XIII-wiecznej 
Francji na szczególną uwagę zasługuje wspomniany już w początko-
wym rozdziale niniejszej książki Wilhelm Krótkonosy. Spotykamy go 
w tej nietypowej roli w XII-wiecznej anonimowej chanson de geste, 
Wilhelm mnichem (Le Moniage Guillaume), opisującej ostatnie lata 
jego barwnego żywota121.

Pustelnicze życie naszego bohatera różni się od tego, jakie prowadzą 
przywołani w poprzednim rozdziale eremici. Odmienne były też kole-
je jego losu i przyczyny, dla których zdecydował się porzucić Francję, 
którą tak kochał i której tak gorliwie bronił. Inny też jest gatunek lite-
racki – chodzi tym razem nie o powieść czy tekst hagiografi czny, lecz 
utwór epicki, poświęcony zresztą w całości historii Wilhelma mnicha.

Od pierwszych wersów tekst kładzie nacisk na ascetyczny i pokutny 
charakter pustelniczego życia bohatera: znakiem tego jest post, jakie-
mu oddaje się rycerz, „opuściwszy świat”122. Decyzja o odejściu (po 
śmierci małżonki) zapada w absolutnej dyskrecji i pod wpływem na-
głego pragnienia: Wilhelm opuszcza swój zamek przed świtem, a jego 
tajemnicze zniknięcie staje się przyczyną rozpaczy całego otoczenia. 

121  Pieśń ta powstała jako zakończenie cyklu Wilhelma z Orange. Opisuje na-
wrócenie bohatera i lata spędzone najpierw w opactwie Aniane (dzisiejszy depar-
tament Hérault), a następnie w założonej przez niego pustelni, w miejscu noszą-
cym dziś miano Saint-Guilhem-le-Désert (gmina w depart. Hérault).

122  Zob. Le Moniage Guillaume, wyd. N. Andrieux-Reix, Champion, Paris 
2003, w. 34–36.
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Udaje się najpierw do opactwa Aniane, a następnie na pustkowie, gdzie 
zbuduje schronienie i kaplicę. Autor podkreśla, że pieśń powstała po 
to, by oddać prawdę o świętym życiu nawróconego Wilhelma, „którą 
ukryć chcą niegodziwcy”123. 

Przybycie do opactwa groźnie wyglądającego rycerza wywołuje pa-
nikę wśród mnichów, którzy pewni są, że żywi on względem klasztoru 
złe zamiary. O szczerości jego intencji przekonują dopiero łzy, proste 
słowa, w których wyjawia swą wolę pokutowania i hojne dary, które 
chce ofi arować opactwu. 

Kiedy Wilhelm zostaje przyjęty do grona mnichów, przerażenie 
wzbudza z kolei jego apetyt124. Autor, z humorem i zjadliwością, opisu-
je atmosferę zakonnego życia, w które wkracza nietypowy nowicjusz. 
Zazdrość, ale i trudny charakter i dworne nawyki Wilhelma sprawiają, 
że współbracia intensywnie rozmyślają głównie nad tym, jak się pozbyć 
niewygodnego towarzysza. W końcu postanawiają wysłać go po ryby do 
odległego portu, licząc po cichu, że po drodze zabiją go zbójcy. Kiedy, 
wbrew oczekiwaniom, Wilhelm powraca do klasztoru, zastaje wszyst-
kie drzwi zamknięte. Tego już za wiele: gotów był wybaczyć zdradę, 
lecz zniewagi darować nie potrafi . Wtargnąwszy siłą do wnętrza, zabija 
odźwiernego, potem kilku zakonników i przeora. Ochłonąwszy, bije się 
w piersi i postanawia opuścić wspólnotę, by w samotności odpokutować 
zbrodnię:

Boże, rzekł hrabia, jakżem źle pracował
Przez gniew, co we mnie nagle zapanował.
Już tu nie mogę dłużej pozostawać,
Już tu nie mogę duszy mojej zbawiać.
Ucieknę zatem do innego kraju
I będę pustelnikiem w gęstym lesie,
Lub na pustyni, jeśli znaleźć da się.
Boże, dla Ciebie umartwię me ciało125.

123  Ibidem, w. 101.
124  Ibidem, w. 232.
125  Ibidem, w. 2015–2022.
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Trudno tu mówić o nawróceniu – nasz bohater przeżył je już przed 
wstąpieniem do zakonu. Chodzi raczej o skruchę i pokutę, którą ry-
cerz zabójca wymierza sam sobie. Odchodzi na pustynię nie po to, by 
kontemplować Boga, lecz by zadośćuczynić. Odbiorca tekstu, któremu 
znane są wcześniejsze losy Wilhelma i jego przywiązanie do swej zie-
mi, wie, ile kosztuje go ta decyzja. Estrange regné126 – cudza kraina – to 
pustelnia do kwadratu.

Niebo okaże się łaskawe dla pokutnika. W dolinie wielkiej, pięknej 
rzeki Wilhelm spotyka pustelnika, którego porusza szczere wyznanie 
win obdartego olbrzyma127. Znamienne, że to znowu łzy stają się argu-
mentem przemawiającym bardziej niż słowa. Łzy, które w XII i XIII 
wieku robią zawrotną karierę, zarówno w teologii, jak i w literaturze 
postrzegane są jako wyjątkowy dar od Boga. W szczególności, w twór-
czości epickiej męskie łzy leją się obfi ciej niż łzy niewieście: płaczą 
królowie i wodzowie nad ciałami druhów, rycerze pokutnicy żałujący 
za swe grzechy, przyjaciele odnajdujący się po latach. Łzy nie są tu 
znakiem słabości, lecz czytelnym znakiem stanu ducha. Dziś nazwa-
libyśmy je swoistym archetypem żalu, skruchy, ale i wewnętrznej ra-
dości. Język łez okazuje się bardziej przejrzysty i uniwersalny aniżeli 
język słów i gestów. Łatwiej nim poruszyć nie tylko ludzi, ale i Boga. 
Są niezbędnym elementem nawrócenia: obmywają z grzechu. Stano-
wią znak oczyszczenia, ale i życiodajnej wody łaski. Posiadają wielką 
moc dopełniania lub zastępowania pokuty. 

Wilhelm płacze i łzy otwierają mu drzwi pustelni. Zanim to jednak 
nastąpi, raz jeszcze doświadcza, jak bardzo przeraża innych jego wy-
gląd. Najpierw, na pytanie, kim jest, odpowiada bez namysłu:

Grzesznikiem jestem, jakich w świecie mało,
Chciejże mnie przyjąć, dla miłości Boga.
Las przemierzałem, zechciej mi uwierzyć,
Ponad dni siedem, prawdę mówię Tobie;
Schronienia nigdzie wcześniej nie znalazłem,
Spałem na polach, w deszczu i na wietrze128.

126  Ibidem, w. 2019.
127  Zob. ibidem, w. 2133 i n.
128  Ibidem, w. 2172–2177.
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Słowa te wywołują strach u pustelnika, który prosi Boga, by wyba-
wił go od nieproszonego gościa. Dopiero kolejne wyznanie i już wspo-
mniane łzy kruszą jego serce:

Jam pokutnikiem – chciej w to wierzyć, bracie,
Tylem ja zła uczynił – prawdę tu wyznaję –
Że nigdy żaden skryba spisać go nie zdoła129.

Pustelnik o imieniu Gaedon okazuje się kuzynem naszego bohatera. 
Opowiada historię swego życia, w której, jak w zwierciadle, odbija się 
los Wilhelma. On także wybrał samotność, gdy sumienie powiedzia-
ło „dosyć!” i nakazało odpokutować popełnione zbrodnie. Proponuje 
Wilhelmowi, by pozostał u niego, ten jednak decyduje się pójść da-
lej. Zanim jednak wyruszy w drogę, uwolni gospodarza od dwunastu 
zbójców, którzy nękają mieszkających w lesie eremitów130. Odtąd będą 
o nim mówić: „nowy, wielki pustelnik, co zamieszkał w lesie”131.

Pożegnawszy Gaedona, Wilhelm wyrusza na poszukiwanie swej pu-
styni. Znajduje ją w innej części Prowansji, kierując się w stronę Mont-
pellier, a potem w stronę morza: miejsce skaliste, bezludne i dzikie 
pełne jest węży, żmij, jaszczurek i ropuch132. Odpowiadając na prośbę 
rycerza pokutnika, Bóg czyni cud podobny do tego, jaki uczynił dla św. 
Patryka, kiedy przybył on do Irlandii: żmije zostają wciągnięte przez 
morskie fale i giną w topieli. Dla Wilhelma jest to znak, że jego wybór 
podoba się Bogu. Warto odnotować, że w wielu tekstach tego okresu 
Prowansja jawi się jako umiłowana ziemia pustelników133: być może 
dlatego, że – ze względu na klimat i krajobraz – przypomina Ziemię 

129  Ibidem, w. 2201–2203.
130  Las okazuje się tu nie tylko przestrzenią dobra, realizowanego przez pu-

stelników, ale i strefą zła, zagrożenia. Tym większej trzeba odwagi, by zamieszkać 
w odosobnieniu.

131  Le Moniage Guillaume, op.cit., w. 2480–2481.
132  Zob. ibidem, w. 2536 i n.
133  W Prowansji, jak podaje jedna z tradycji, w skalistej grocie Sainte-Baume, 

miała też pokutować Maria Magdalena.
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Świętą. Mnóstwo w niej grot i lasów, w których łatwo się ukryć, a palą-
ce słońce przypomina krajobraz pustyni.

Tekst wielokrotnie podkreśla wiarę Wilhelma i jego zdanie się na 
Boga. Nie ma odtąd rzeczy niemożliwych dla naszego pokutnika. Jego 
modlitwa czyni cuda, gdyż „dla miłości Boga wyrzekł się wszystkie-
go”134. Z kamieni, gałęzi i ziemi buduje pustelnię, spodziewając się na-
reszcie spokojnego życia w samotności. Będzie na nie jednak musiał 
zapracować, zabijając olbrzyma pustoszącego Prowansję135. Wydaje 
się, że ostatnia przeszkoda została pokonana: nasz bohater przyrządza 
sobie posłanie z mchu i trawy, zbiera żołędzie i owoce lasu, radując się 
myślą, że będzie służył w swej samotni Bogu i Maryi, której obiecał 
postawić kapliczkę, jeśli pokona olbrzyma. Nie pozostanie jednak nie-
zauważony. O jego przebywaniu w prowansalskim lesie dowiadują się 
Saraceni, którym udaje się pojmać dawnego wroga i uwięzić na siedem 
lat w lochu Palerne136. Wydobędzie go stamtąd kuzyn, mobilizując kró-
la Ludwika do zorganizowania ekspedycji.

Uwolniony Wilhelm odrzuca propozycję króla, by udać się z nim do 
Saint-Denis i współrządzić Francją. Odpowiada zdecydowanie:

Wrócisz do Francji, do Saint-Denis, Panie,
A ja powrócę do mojego domu,
Do mej pustelni, aby służyć Bogu;
Dla wojny nigdy nie chcę jej opuszczać,
Za wielkie grzechy chcę tam pokutować137.

Powróciwszy do pustelni, wiedzie tam spokojny żywot – tak spo-
kojny i ukryty, że wszyscy jego przyjaciele przekonani są, iż umarł. 
Sprawuje liturgię w kaplicy, ale i pielęgnuje ogród pełen kwiatów 
i drzew owocowych. Dopiero kolejna inwazja Saracenów zmusi króla 
do wysłania posłańca, by sprawdził, czy Wilhelm rzeczywiście umarł. 
Opis poszukiwań pokutnika daje obraz tego, jak trudno dostępna jest 

134  Le Moniage Guillaume, op.cit., w.  2534.
135  Zob. ibidem, w.  2621 i n.
136  Zob. ibidem, w.  2992 i n.
137  Ibidem, w.  4876–4880.
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jego pustelnia i jak bardzo zmienił się on sam. Posłaniec, po roku po-
szukiwań, odnajduje go, nie wiedząc zresztą, kogo odnalazł. Cel zo-
stał jednak osiągnięty: Wilhelm dowiedział się, że Francja znów jest 
w niebezpieczeństwie. Decyduje się więc natychmiast wyruszyć na 
ratunek138. Jak sam wyznaje, opuszcza swą samotnię, by ratować kró-
la-przyjaciela i honor swego rodu, aby „po jego śmierci nikt o nim nie 
śpiewał nieprzyjaznej pieśni”139, aby „wywyższyć święte chrześcijań-
stwo”140 i „koronę Francji”141.

Po wielu perypetiach zabija Izoreta, króla Saracenów i przesyła 
jego głowę Ludwikowi. Sam natychmiast powraca do Prowansji, by 
kontynuować swą pokutę. Zostawi tam po sobie niezwykłą pamiątkę: 
kamienny most dla pielgrzymów i uwięzionego w rzece diabła142. Zły 
przez miesiąc przeszkadzał mu w budowaniu mostu, burząc w nocy to, 
co Wilhelm wybudował w ciągu dnia. Święty przyłapał go na gorącym 
uczynku i strącił do rzeki. Bóg zadecydował, że szatan pozostanie tam 
do końca świata. Tak skończyła się ostatnia walka rycerza pokutnika.

Autor pogodnie i z humorem oddaje atmosferę pustelni, która sta-
je się pełnym ludzkiego ciepła i słońca Prowansji schronieniem dla 
pielgrzymów zmierzających do Composteli. Wilhelm budzi sympatię 
współbohaterów i odbiorcy tekstu, gdyż jego świętość pełna jest Boga, 
ale i człowieka. W każdej sytuacji – także na pustkowiu – pozostaje 
sobą. Świadom swych wad i rycerskich nawyków – szczególnie upodo-
bania w dobrym winie i jedzeniu – walczy z nimi, powierzając swą sła-
bość Niebu. Jego niezwykła otwartość na potrzeby innych, wrażliwość 
na ludzką niedolę, hojność, gościnność, prawość, siła ducha i ciała, od-
waga i wierność czynią z niego „dwornego mnicha”, służącego nowemu 
Panu z takim samym oddaniem, z jakim służył Francji. Wilhelm mni-
chem wydaje się epickim pomysłem na „stan czwarty” społeczeństwa: 
elitarny stan pustelników, stanowiący syntezę trzech wyodrębnianych 

138  Zob. ibidem, w.  5469 i n.
139  Ibidem, w.  5753.
140  Ibidem, w.  6280.
141  Ibidem, w.  6482.
142  Zob. ibidem, w.  6781–6847.
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dotąd stanów – tych, którzy modlą się, walczą i pracują. Wilhelm jest 
człowiekiem wielkiego ducha. Był wielkim rycerzem, nie mógł więc 
stać się miernym pustelnikiem. „Takiego mnicha jeszcze nie widziała 
ziemia”143 – powie z uznaniem narrator, obserwując jego poczynania. 
Powołanie do samotności, które odkrył pod koniec burzliwego życia, 
zrealizował tak, jak realizował wcześniej swe rycerskie posłannictwo: 
godnie, wielkodusznie i szlachetnie. 

Raz jeszcze potwierdziła się reguła, którą dostrzegliśmy w życiu 
przywołanych dotąd bohaterów: w samotność wchodzi się z bagażem 
swej uczuciowości i osobowości, który nieść trzeba będzie aż do końca. 
Samotność jest szansą, ale i wyzwaniem. To walka, którą podejmują 
jednostki obdarzone wyjątkowym hartem ducha. Tylko dla orłów: taka 
jest samotność Wilhelma pokutnika.

143  Ibidem, w.  214.



„Idź na pustynię, a tam znajdziesz spokój” 
– samotność nawrócenia

Maria Egipcjanka, podobnie jak Maria Magdalena, z którą zresztą czę-
sto bywała mylona w hagiografi i i ikonografi i, jest jedną z ulubionych 
bohaterek literatury średniowiecznej Francji. W swoim Żywocie świętej 
Marii Egipcjanki (Vie de sainte Marie l’Egyptienne – około 1262 roku) 
Rutebeuf przekazał prostą, lecz poruszającą i inspirującą historię egip-
skiej dziewczyny, która – jak jej wielki rodak, św. Antoni Egipski – ro-
zegrała swoje życie na pustyni144.

Żywot Rutebeufa (podobnie jak poprzedzające go inne starofrancu-
skie utwory), w odróżnieniu od będącego jednym z jego źródeł tekstu 
Sofroniusza, zdominowanego przez postać starca Zosimy, główną bo-
haterką czyni Marię Egipcjankę. Tematem, wokół którego ogniskuje 
się uwaga autora, jest jej nawrócenie, które nastąpiło w Jerozolimie, 
w święto Wniebowstąpienia145. Gdy nasza bohaterka, prowadząc wciąż 
jeszcze rozwiązłe i rozpustne życie, próbuje z ciekawości wejść do 
świątyni, gdzie czczone są relikwie Krzyża Świętego, niewidzialna siła 
trzy razy odrzuca ją od wejścia. Maria pojmuje w nagłym olśnieniu, że 

144  Żywot ten nie jest pierwszym starofrancuskim utworem poświęconym Ma-
rii Egipcjance. Poprzedziły go co najmniej dwa pisane ośmiozgłoskowcem teksty: 
jeden (140 wersów) fi guruje w zbiorze legend maryjnych, zebranych przez Adga-
ra; drugi (1550 wersów), anonimowy, znany był z pewnością Rutebeufowi, gdyż 
cytuje zeń obszerne fragmenty. Obydwa stanowiły tłumaczenie-adaptację tekstów 
łacińskich. Maria Egipcjanka pojawia się po raz pierwszy w greckim tekście, przy-
pisywanym Sofroniuszowi, biskupowi Jerozolimy (VI wiek), przełożonym następ-
nie na język łaciński przez Pawła Diakona (IX wiek).

145  Rutebeuf, Vie de sainte Marie l’Egyptienne, w Oeuvres complètes, t. 1, 
wyd. M. Zink, Bordas, Paris 1989, w.  183 i n. 
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została odrzucona z powodu swoich grzechów. Zrozpaczona, dostrze-
ga nagle fi gurę Matki Bożej146, umieszczoną przy wejściu do kościoła. 
Pada na twarz i w długiej, wzruszającej modlitwie, błaga Maryję o po-
moc, przyrzekając odmienić grzeszne życie.

Łaska spływa natychmiast: dziewczyna podnosi się i, ośmielona 
wewnętrznym przekonaniem, że została wysłuchana, raz jeszcze pró-
buje wejść do świątyni. Tym razem czyni to bez najmniejszych prze-
szkód. Po zakończeniu nabożeństwa powraca przed fi gurę, by podzię-
kować i zapytać, w prostocie serca, co ma dalej robić. W odpowiedzi 
na swą dramatyczną prośbę: „Pokaż mi, dokąd teraz uciec / przed świa-
tem brudnym, pełnym niepokoju”147, słyszy wyraźną, konkretną odpo-
wiedź: odejdziesz stąd, pójdziesz do klasztoru św. Jana, potem przej-
dziesz przez Jordan. Za Jordanem znajdziesz gęsty las. Wejdziesz do 
niego i tam będziesz pokutować148.

Krytyczne oko dzisiejszego czytelnika natychmiast wyłowi szcze-
gół nieodpowiadający realiom pustyni usytuowanej w obszarze Ziemi 
Świętej: las, na dodatek gęsty. Tekst Sofroniusza nie wspomina, oczy-
wiście, o lesie, lecz o pustyni. Odpowiedź dana Marii Egipcjance brzmi 
tu inaczej: „Jeżeli przejdziesz przez Jordan, znajdziesz szczęśliwe 
schronienie”149. Znając zwyczaje średniowiecznych autorów, pragną-
cych przybliżyć odbiorcy opowiadaną historię poprzez trawestację rea-
liów – a więc, na przykład, przypisywanie antycznym lub orientalnym 
bohaterom zwyczajów charakterystycznych dla rycerskiego świata Za-
chodu czy ubogacanie wschodnich krajobrazów elementami typowy-
mi dla Europy – zrozumiemy intencję Rutebeufa: utwór ma charakter 
dydaktyczny, chodzi więc o ułatwienie odbiorcy identyfi kacji z boha-
terką. A przy okazji – wskazanie potencjalnej przestrzeni nawrócenia 

146  W tekście Sofroniusza nawrócenie bohaterki dokonuje się przed obrazem 
Matki Bożej (zob. „Vie de sainte Marie l’Egyptienne” présentée par Sopfrone, 
suivie de „Vie de Saint Syméon Stylite” par Théodoret de Cyr, tłum. A. d’Andilly, 
Eds Jérôme Millon, Grenoble 1985).

147  Rutebeuf, Vie de sainte Marie l’Egyptienne, op.cit., w.  353–354.
148  Zob. ibidem, w.  357–370.
149  „Vie de sainte Marie l’Egyptienne” présentée par Sopfrone, op.cit., s. 72.
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i pokuty. W Ziemi Świętej najlepiej nadawała się do tego pustynia; 
w średniowiecznej Francji rolę pustyni przejmuje las. 

Las staje się dla Marii Egipcjanki przestrzenią errance – trudnego 
wędrowania, bez określonego kierunku i podporządkowanego wyłącz-
nie żarliwemu pragnieniu wypełnienia nakazów Nieba. Tekst wielo-
krotnie opisuje gorączkowe poszukiwania bohaterki: dziewczyna szuka 
swojego miejsca i, tak naprawdę, nie znajduje go. Staje się wędrowną 
pokutnicą150 – jej pustelnią jest las. Śpi na ziemi, najczęściej pod drze-
wami, żywi się najpierw chlebem, który zabrała, wychodząc z Jerozoli-
my, a potem korzonkami i wodą ze strumieni. 

W nowej roli Maria okazuje się postacią równie dynamiczną jak 
przed nawróceniem: przemierza las bez chwili wytchnienia, „zatrzy-
mując się jedynie nocą”151, jak gdyby uciekała przed swą trudną naturą 
i wspomnieniem przeszłości. Nic nie traci ze swojego dynamizmu, tra-
ci jednak wszystko z dawnej urody: staje się femme sauvage152, „dzi-
ką kobietą”. Poczerniała od słońca i wichrów skóra, pokryta mchem 
pierś, poszarpane zębami paznokcie, opadające w nieładzie na nagie 
ciało włosy153: nikt nie rozpoznałby w niej najpiękniejszej dziewczyny 
Aleksandrii. Nie zmieniła się tylko żarliwość serca, spragnionego miło-
ści kierowanej teraz ku Bogu. Uderza radość, z jaką udaje się na pust-
kowie: uwolniona od ciężaru przeszłości, pełna nadziei, bo dotknięta 
przemieniającą mocą z wysokości.

Okres ten jest czasem oczyszczenia. Niełatwym, bo diabły odwie-
dzają ją regularnie, namawiając, by „porzuciła las i odeszła stamtąd”154. 
Widząc, że nic nie wskórają, zostawiają pokutnicę w spokoju, „zapomi-

150  Według H.K. Zandera, typ wędrownego pustelnika – eremity bez pustelni 
– był najbardziej radykalną formą samotności podejmowaną przez Ojców Pustyni. 
Ten rodzaj pustelniczego życia określano mianem kseniteia, co tłumaczy się jako 
„bycie obcym”, „bezdomność” (zob. H.K. Zander, Święci przestępcy, czyli prze-
dziwne historie Ojców Pustyni, op.cit., s. 78–79).

151  Rutebeuf, Vie de sainte Marie l’Egyptienne, op.cit., w.  438.
152  Ibidem, w.  433.
153  Zob. ibidem, w.  447 i n.
154  Ibidem, w.  493.
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nają o niej, nie czyniąc już szkody”155. Maria umacniana jest przez „opie-
kuna”, który strzeże jej, czuwa nad nią i często odwiedza156: odchodząc 
od ludzi, odnalazła Boga. W nową rzeczywistość zaangażowała się całą 
sobą, z pasją równą tej, z jaką oddawała się rozwiązłości. Nieważne, 
jak wygląda. Nie szkodzi, że ziemia twarda, a ciernie i gałązki ranią 
ciało. Ważne, by nie złamać obietnicy, by pozbyć się złych przyzwy-
czajeń. Nikt nie mógł pozostać obojętny wobec takiej żarliwości, a już 
na pewno nie Bóg, dla którego zostawiła wszystko. Jej samotność staje 
się przestrzenią nawrócenia, przemienienia, ale i wewnętrznego, trwa-
łego spokoju. Przerwana zostanie, co prawda, spotkaniem ze starcem 
Zosimą, lecz tylko po to, by Maria zyskała jeszcze większą pewność, 
że w swym doświadczeniu – mimo że samotna – nie jest sama. Spotka-
nie to otwiera nowy etap w jej życiu: etap duchowej przyjaźni. Zosima 
jest wysłannikiem Boga: ich przyjaźń przygotuje Marię na śmierć, ale 
i umożliwi przekazanie jej historii światu. W tej właśnie części utworu 
bohaterka opowiada swoje losy. Do tej pory robił to narrator. Teraz, 
w rozmowie z pustelnikiem, która staje się jej spowiedzią i podsumo-
waniem życia, głos zabiera sama bohaterka. „Przybyłam tutaj czynić 
mą pokutę”157: tak zaczyna się wielkie wyznanie. Zdanie to brzmi jak 
echo nakazu, który usłyszała w chwili nawrócenia: „Idź na pustynię, 
a tam znajdziesz spokój”.

Pokuta i spokój. Jedno i drugie jest owocem autentycznego nawró-
cenia. Temat ten był szczególnie bliski Rutebeufowi. Podjął go także, 
w mistrzowski sposób, w Cudzie o Teofi lu, napisanym, jak się przy-
puszcza, kilka miesięcy po Żywocie świętej Marii Egipcjanki. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że Rutebeuf przeżył w tym okresie swe własne 
nawrócenie. Historię Teofi la i Marii Egipcjanki spisał nie tylko na za-
mówienie, ale i z potrzeby serca.

155  Ibidem, w.  518.
156  W tekście Sofroniusza w chwilach pokusy pokutnicę otacza nadprzyrodzo-

ne światło, a towarzyszką, pomagającą przetrwać czas próby, staje się Matka Boża 
(„Vie de sainte Marie l’Egyptienne” présentée par Sopfrone, op.cit., s. 78).

157  Rutebeuf, Vie de sainte Marie l’Egyptienne, op.cit., w. 813.
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Przyjaźń Marii z Zosimą – najbardziej głęboka i duchowa z możli-
wych – nie zakłóca ich samotności. Obydwoje posiadają dar czytania 
w duszach: kiedy Maria zwraca się do starca po imieniu, Zosima dzi-
wi się, ale poznaje, że „to wszystko pochodzi od Boga”158. W dalszym 
ciągu autor w subtelny sposób rozwija scenę rozmowy świętych: para-
doksalnie, opiera się ona na grze spojrzenia, nie słowa. Słowa padają, 
owszem, ale bohaterowie przede wszystkim obserwują się nawzajem. 
Patrzy zwłaszcza Zosima, przeżywając moment niepewności w chwili, 
gdy Maria, przerywając rozmowę, by oddać się modlitwie, unosi się 
„na długość ramienia”159. Uspokaja go dopiero znak krzyża, jaki kreśli 
nad nim święta, zapewniając, że nie jest diabelskim widziadłem. 

Jest coś wzruszającego w tym spotkaniu: abba, ojciec pustyni, pa-
dając na twarz przed Marią i prosząc o błogosławieństwo, oddaje hołd 
amma, matce pustyni. Wbrew powszechnie panującym opiniom, po-
sądzającym starożytność chrześcijańską i średniowiecze o mizoginię, 
taka sytuacja nie jest rzadkością w hagiografi cznej literaturze tych 
okresów.

Jak wielkie znaczenie dla Zosimy miało to spotkanie, świadczą jego 
słowa, a jeszcze bardziej łzy, gdy – rok później – przybywa na brzeg 
Jordanu i nie znajduje Marii. Sądzi najpierw, że Bóg ukarał go za ja-
kiś grzech, pozbawiając daru rozmowy ze świętą. W gorącej modlitwie 
prosi więc: „Panie, chciej mi ten cud pokazać, / co równych sobie ni-
gdzie nie ma”160. W odpowiedzi natychmiast dostrzega Marię, która, 
czyniąc znak krzyża nad falami Jordanu, bezpiecznie przechodzi po 
nich, by dołączyć do Zosimy. Ukazana jest jako cudotwórczyni – to 
jeszcze jedna cecha charakterystyczna dla postaci samotnych pustelni-
ków: stanowi znak, że ich modlitwa i życie są miłe Niebu.

Modlitwa, sformułowana przez Marię po przyjęciu Komunii Świętej, 
daje świadectwo jej zjednoczenia z Chrystusem; podkreśla też rolę pu-
styni i samotności w urzeczywistnianiu tego zjednoczenia: tu Ci służy-

158  Ibidem, w.  800.
159  Ibidem, w.  882.
160  Ibidem, w.  1015–1016.
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łam, Boże, przez lat czterdzieści dziewięć, tu uleczyłeś wszystkie moje 
rany161. Nie jest to jednak stan ostatecznego szczęścia: Maria pragnie 
umrzeć, by na zawsze „połączyć się z Panem”162. Prośba zostanie wy-
słuchana i pustelnica odejdzie rok później, przepowiedziawszy uprzed-
nio swoją śmierć. Kiedy ujrzy, że zbliżają się posłańcy z Nieba, ułoży 
się na ziemi, skrzyżuje ręce na piersi, otuli włosami i płaszczem, który 
podarował jej przy pierwszym spotkaniu Zosima, zamknie oczy i usta. 
Narrator powie krótko: „Do wiecznej radości, / nie lękając się diabła, 
/ odeszła Maria wraz z Maryją”163. Ciało, doskonale zachowane, rok 
będzie czekać na pogrzebanie. Odnajdzie je Zosima, spowite „w wielką 
jasność i cudowny zapach”164, otuli własnym odzieniem, ucałuje sto-
py świętej i przy pomocy lwa wykopie grób tam, gdzie spotkał ją po 
raz pierwszy. Grób ten, zagubiony gdzieś pośród pustyni, pozostanie 
nieznany. Po śmierci, podobnie jak za życia, Maria będzie się cieszyć 
radośnie wybraną samotnością. Zupełnie jak jej ziomek, św. Antoni 
Egipski, zmarły samotnie w 351 roku, gdzieś w pustelni nad Morzem 
Czerwonym, czy Pachomiusz, także Egipcjanin, który przed śmiercią, 
w 346 roku, przykazał swemu uczniowi: „Wynieś mnie na pustynię. 
Pochowaj w miejscu, którego nikt nie zna. Zrób to dla mnie, Teodorze, 
i zrób to prędko!”165. Teodor spełnił wolę mistrza. Grobu Pachomiusza 
do dziś nie udało się odnaleźć.

Maria Egipcjanka ukochała samotność, bo dała jej ona nie tylko 
możliwość całkowitego i trwałego nawrócenia, ale i spotkania Boga 
– jedynej odtąd miłości. Znajdując tę miłość, znalazła też spokój i od-
zyskała radość. Przesłanie jej życia, przekazane przez Rutebeufa, jest 
proste i czytelne: nie uciekaj od swojej przeszłości. Nie daj się przy-
gnieść wspomnieniom błędów minionego czasu. Nie szukaj zapomnie-

161  Zob. ibidem, w.  1087–1098.
162  Ibidem, w.  1094.
163  Ibidem, w.  1139–1141.
164  Ibidem, w.  1191.
165  Cyt. w: H.K. Zander, Święci przestępcy, czyli przedziwne historie Ojców 

Pustyni, op.cit., s. 175.
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nia w gorączkowym aktywizmie. Nie udawaj, że nic się nie stało. Idź 
na pustynię, a tam znajdziesz spokój.

Jak wspomnieliśmy, Maria Egipcjanka mylona była często w śred-
niowieczu z Marią Magdaleną, która staje się jedną z najpopularniej-
szych bohaterek literatury hagiografi cznej i twórczości dramatycznej 
tego okresu166. Łacińskie hymny liturgiczne wzywają ją jako „zwiastun-
kę życia”, „jaśniejącą przyjaciółkę Chrystusa” i „gwiazdę Miłosierdzia, 
ofi arowaną ludziom jako światło ostatniej nadziei”. Uważana jest za 
niezwykle skuteczną świętą, o czym świadczy fakt, że w średniowiecz-
nych zbiorach modlitw spotykamy ją zaraz po Chrystusie i Matce Bo-
żej. Co najwyżej wyprzedza ją św. Anna167. Dla egzegetów staje się 
fi gurą Kościoła pielgrzymującego168. Wymieniana jest w ofi cjalnej li-
turgii Kościoła, ale i niezwykle często w modlitwach prywatnych. Sta-
je się natchnieniem dla poetów: zainspirowany wizytą w Sainte-Bau-
me, w Prowansji, Petrarka pisze w 1338 roku Carmen de Beata Maria 
Magdalena. Postrzegana jest jako ewangeliczny prototyp i literacka re-
aktualizacja wszystkich nawróconych grzesznic.

Kariera Marii Magdaleny rozpoczęła się na Zachodzie Europy 
w VIII wieku. Być może wcześniej, ale pierwsze pisemne wzmianki 
o jej kulcie pochodzą właśnie z tego okresu169. Chrześcijański Zachód, 

166  Fragment niniejszego rozdziału dotyczący Marii Magdaleny jest skróto-
wą adaptacją mojego artykułu „Ne desperetis, vos qui peccare soletis”: Maria 
Magdalena w literaturze średniowiecznej Francji, który ukazał się w materiałach 
konferencyjnych Podróżnicy. Fundatorzy. Święci, red. T. Ratajczak, Wydawnictwo 
PTPN, Poznań 2008, s. 228–234.

167  Zob. P. Rézeau, Les prières aux saints en ancien français à la fi n du Moyen 
Age, t. 2, Droz, Genève 1983.

168  Alegorię Marii Magdaleny uosabiającej Kościół wprowadził w swej eg-
zegezie Grzegorz Wielki. Punktem wyjścia jego rozumowania było stwierdzenie: 
„Wszyscy jesteśmy nawróconymi poganami”.

169  Pierwszą wzmiankę o święcie Marii Magdaleny, obchodzonym 22 lipca, 
znajdujemy w martyrologium autorstwa Bedy Czcigodnego (zm. w 735 roku). Au-
tor zaczerpnął tę datę z martyrologium Kościoła Wschodniego (Konstantynopoli-
tańskiego) – zob. V. Saxer, Les origines du Culte de Marie-Madeleine en Occident 
[w:] Marie-Madeleine dans la mystique, les arts et les lettres. Actes du colloque 
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w przeciwieństwie do chrześcijańskiego Wschodu (dla którego Maria 
z Magdali i Maria z Betanii nigdy nie były jedną osobą), przyjmuje in-
terpretację Grzegorza Wielkiego i szybko utożsamia trzy kobiece po-
stacie, o których wspomina Ewangelia: Marię z Magdali, uwolnioną 
przez Chrystusa od siedmiu złych duchów170, Marię z Betanii – siostrę 
Marty i Łazarza171, i bezimienną jawnogrzesznicę, która przychodzi na 
ucztę do Szymona faryzeusza172. Mimo że niektórzy Ojcowie Kościo-
ła greckiego głoszą, że Maria Magdalena pochowana została najpierw 
w Efezie, a potem w Konstantynopolu173, Francuzi lokalizują jej grób 
w Prowansji, gdzie miała się ona udać wraz z Martą i Łazarzem174. Do 
dziś w bazylice Saint-Maximin175 pokazywany jest jej grób, a w Sainte-

international, Avignon, 20–21–22 juillet 1988, red. E. Duperray, Editions Beau-
chesne, Paris 1989, s. 34–35.

170  Łk 8, 2.
171  Łk 10, 39; J 11, 1; J 12, 3.
172  Łk 7, 36–49. We współczesnej teologii uważa się, że ową nawróconą 

grzesznicą „nie jest Maria Magdalena, a tym mniej Maria z Betanii, jak to połą-
czono dopiero w VI wieku i tylko na Zachodzie” (Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu, op.cit., s. 1190, przypis do w.  7, 37). Idea prostytucji Marii Magdale-
ny pojawiła się w średniowieczu i nie ma żadnego uzasadnienia egzegetycznego. 
Od czasów reformy kalendarza z 1969 roku nie utożsamia się też w liturgii Marii 
Magdaleny z Marią, siostrą Łazarza – ku ich czci ustanowione zostały dwa od-
rębne dni wspomnienia (zob. W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Wydawnictwo 
Salezjańskie, Łódź 1989, s. 415). 

173  Zob. M.-M. Sicard, Sainte Marie-Madeleine, t. 3, Paris 1910, s. 17 i n.
174  Według niektórych przekazów także ze św. Maksyminem, lub jedynie 

ze św. Maksyminem, pierwszym biskupem Aix-en-Provence. Święty Maksymin 
(saint Maximin) miał być jednym z siedemdziesięciu uczniów Chrystusa, z którym 
tradycja apokryfi czna łączy Marię Magdalenę tak, jak Ewangelia łączy Maryję, 
Matkę Chrystusa, z Janem Ewangelistą (zob. V. Saxer, Le dossier vézelien de 
Marie-Madeleine: invention et translation des reliques en 1265–67: contribution 
à l’histoire du culte de la sainte à Vézelay à l’apogée du Moyen Age, Bruxelles 
1975, s. 18–19). Według hagiografi cznej tradycji prowansalskiej Maria Magda-
lena została pochowana obok św. Maksymina. Niektórzy badacze uważają dziś, 
że szczątki, które uznano za relikwie Marii Magdaleny, mógł przywieźć z Ziemi 
Świętej mnich Badilon, znany podróżnik z IX wieku. 

175  Bazylika znajduje się w Saint-Maximin-La-Sainte-Baume (departament 
Var).
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-Baume grota, w której miała mieszkać. Duże znaczenie w rozwoju tej 
tradycji miał XI-wieczny łaciński tekst Omnipotentis Dei clementia, 
jako pierwszy opisujący podróż Marii Magdaleny z Palestyny do Galii. 
Od połowy X wieku rozpowszechniano także wieść, że relikwie świętej 
wykradzione zostały z okupowanej przez Saracenów Prowansji i prze-
niesione do Burgundii, do Vézelay176. Kult świętej w Sainte-Baume 
rozkwita ponownie w XIII wieku177. Przyczyną upadku Vézelay miały 
być podobno złe obyczaje mnichów w burgundzkim opactwie.

Popularność świętej jest też widoczna w literaturze – od końca XII 
wieku rozwija się ku jej czci hagiografi a w języku ludowym. Zachowa-
ło się siedem wersji prozą Żywotu Marii Magdaleny (Vie de Marie Ma-
deleine) i dwie wersje pisane wierszem178. Twórczość ta nie ogranicza 
się do tłumaczeń przekazów łacińskich: autorzy rozwijają tradycyjne 
wątki, ale i wprowadzają nowe. 

Kim jest Maria Magdalena w literaturze średniowiecznej Francji? 
Przypomnijmy, że od czasów Odona, opata Cluny, żyjącego na przeło-
mie IX i X wieku, uważa się ją za zamożną właścicielkę zamku w Mag-
dali179, którą na złą drogę sprowadził nadmiar bogactwa, czasu i wol-
ności. W najstarszej wersji Żywotu, pisanej prozą, posiada też hrabstwo 
i dzielnicę Jerozolimy. 

Od XII wieku, podobnie jak w przekazie Rabanusa Maurusa, Maria 
Magdalena zostaje obdarzona królewskim, ale nie żydowskim pocho-
dzeniem: matka wywodzi się, co prawda, z rodu Dawida, ale ojciec po-
chodzi z Syrii i jest konwertytą180. W niektórych tekstach, jak na przy-

176  Początki kultu świętej Magdaleny w Vézelay wiąże się z reformą opata 
Geoffroi (1037–1052).

177  W 1295 roku papież Bonifacy VIII opowiedział się po stronie Prowansji 
(zob. V. Saxer, Le dossier vézelien de Marie-Madeleine, op.cit., s. 207).

178  Dominacja prozy wynika z faktu, że uważa się ją w tym okresie za bardziej 
wiarygodną i godną tak ważnego tematu. 

179  Interpretacja taka pojawia się już u Rabanusa Maurusa (VIII–IX wiek) w: 
De vita Beatae Mariae Magdalenae et sororis ejus Sanctae Marthae [w:] J.-P. 
Migne, Patrologia Latina, Paris 1845, t. 112, col. 1433 

180  W żywocie Rabanusa Maurusa matka Marii Magdaleny ma na imię Eucha-
ria, a ojciec – Teofi l.
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kład w Męce Pańskiej z Arras (Passion d’Arras), nawiązujących do 
łacińskiej wersji żywota Pseudo-Rabanusa Maurusa, Maria Magdale-
na przedstawiana jest jako córa marnotrawna, wyruszająca w świat, by 
cieszyć się urokami życia. Teksty francuskie ignorują jednak najczęś-
ciej „pogłoski”, przeciw którym protestuje Jakub de Voragine, jakoby 
miała być ona narzeczoną Jana Ewangelisty, który odszedł do Chrystu-
sa tuż przed zaślubinami181.

W interesującym nas okresie nacisk położony zostaje na wydarzenia 
mające miejsce po Męce Chrystusa, a więc na apostolski wymiar życia 
świętej. Brak jest nierzadko, w odróżnieniu od tekstów łacińskich, na-
wiązań do epizodów ewangelicznych182. Zarówno teksty łacińskie, jak 
i francuskie z upodobaniem rozwijają wątek apostola apostolorum183: 
Maria Magdalena staje się ewangelizatorką Ziemi Świętej i Europy, 
w szczególności Galii. Nazywana jest z tego powodu trzynastym apo-
stołem. Jest to nowością nawet względem wielu tekstów łacińskich, jak 
na przykład Omnipotentis Dei clementia, gdzie Ewangelię przepowia-
da nie ona, lecz Łazarz, i jednocześnie swoistym dowartościowaniem 
Marii Magdaleny, gdyż nauczanie jest postrzegane jako najważniej-
sza funkcja w ówczesnym Kościele. W niektórych utworach jednakże 
wierność Chrystusowi wyprowadza Marię Magdalenę na pustynię. Jej 
głównym zajęciem będzie tu kontemplacja Jego wspomnienia. Odcho-
dzi, by nie zatrzeć w sercu i pamięci obrazu jedynej miłości. 

Odchodzi, lecz nie we wszystkich tekstach: wątek ten charaktery-
styczny jest dla „gałęzi prowansalskiej”, wpisującej się w tak zwany 
nurt italogermański, łączący historię Marii Magdaleny z historią Marii 
Egipcjanki i kształtujący się pod wpływem Vita eremitica beatae Ma-

181  Takiego zdania jest na przykład Honoriusz Augustodunensis (Speculum 
ecclesiae: De sancta Maria Magdalena, col. 979). 

182  Sytuacja ta zmieni się w wieku XIII i XIV, kiedy nastąpi powrót do tradycji 
ewangelicznej, patrystycznej i homiletycznej.

183  Tytułu tego użył prawdopodobnie po raz pierwszy św. Hipolit, zwany cza-
sami (mylnie!) Hipolitem Rzymskim, żyjący w pierwszej połowie III wieku na 
Wschodzie, prawdopodobnie w Palestynie.
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riae Magdalenae, powstałej w drugiej połowie IX wieku w południowej 
Italii184, do której nawiązuje także Złota Legenda Jakuba de Voragine. 

W literaturze starofrancuskiej pierwszą wzmiankę o życiu pustel-
niczym Marii Magdaleny spotykamy w najstarszej, walońsko-pikardz-
kiej wersji Żywota Marii Magdaleny, napisanej prozą pod koniec XII 
wieku. W wywodzących się z tej tradycji tekstach szczególnie ekspo-
nowana jest rola aniołów: to one unoszą pustelniczkę do nieba i dotrzy-
mują jej towarzystwa. One też przyjdą z Chrystusem, by wprowadzić 
jej duszę do raju. Ich obecność, podobnie jak częste ekstazy świętej, 
jest tu traktowana dosłownie. Przeciw takiej interpretacji pustelniczego 
życia Marii Magdaleny zaprotestuje Pseudo-Rabanus Maurus, opisu-
jący w swoim żywocie mistyczną zażyłość pustelnicy i aniołów. Jego 
zwolennicy wyrażają swój zdecydowany sprzeciw nie tylko wobec 
lewitacji świętej, ale i faktu, że ośmieliła się mieszkać w grocie bez 
żadnego odzienia. 

Niezwykle istotnym elementem świata Magdaleny pustelnicy jest 
element światła (luminosité). Wszystko w niej i wokół niej pełne jest 
duchowego, ale i fi zycznego blasku. Powołanie do światłości wpisuje 
się w jej imię. Jak zauważa Jakub de Voragine, imię Maria tłumaczy 
się jako „gorzkie morze”185, ale też jako „ta, która oświeca”, lub jeszcze 
„ta, która jest oświecana”. Te trzy znaczenia odsyłają do trzech najlep-
szych części, które obrała, to jest pokuty, wewnętrznej kontemplacji 
i kontemplacji niebiańskiej chwały186. Jest więc istotą, która oświeca, 
bo sama otrzymała światło. Pod koniec życia światłość ta, której przy-
czyną będzie stała kontemplacja aniołów, przemieni jej twarz i będzie 
promieniować w sposób widzialny. Opisując ostatnie chwile życia Ma-

184  Drugi nurt literatury „magdaleńskiej” to teksty nawiązujące do XII-wiecz-
nej tradycji Pseudo-Rabanusa Maurusa. Charakteryzują się one wiernością prze-
kazowi ewangelicznemu i rozbudowanym opisem apostolskiej działalności Marii 
Magdaleny.

185  Takie tłumaczenie podaje już św. Izydor z Sewilli w Etymologiach (VII, 
10, 1).

186  Zob. Jacques de Voragine, La Légende dorée, wyd. A. Boureau et al., Gal-
limard, Paris 2004, s. 509.
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rii Magdaleny i powołując się na świadectwo świętego Maksymina, 
Jakub de Voragine zapisał: „[Jej] twarz promieniowała tak mocno, na 
skutek długich i częstych wizji aniołów, że trudniej było patrzeć na nią, 
niż spoglądać na promienie słońca”187. Nikt nie ma wątpliwości: Maria 
Magdalena prowadzi vita angelica – życie aniołów na ziemi: przeby-
wając jeszcze ciałem na ziemi, kontempluje już rajskie rozkosze. 

Podobnie jak Maria Egipcjanka nasza bohaterka jawi się jako kobie-
ta z krwi i kości, przyciągająca zmysłowością, ale i anielskim blaskiem 
przemienionej łaską twarzy, ujmująca wiernością raz wybranej miłości. 
Gdziekolwiek się pojawia, przynosi powiew Bożej mocy i bezmiaru 
miłosierdzia. Grzesznica i pokutnica, a przecież promieniująca wiarą 
i radością nawrócenia. Ofi arowana jako światło ostatniej nadziei.

187  Ibidem, s. 518.



 „Zostawimy cię samego w tej krainie” 
– samotność jako przestrzeń oczyszczenia

Oczyszczenie z grzechów i słabości jest jednym z najsubtelniejszych 
motywów podejmowanych przez literaturę XII i XIII wieku. Doko-
nuje się ono w różnych okolicznościach, nie zawsze będąc wynikiem 
świadomego wyboru bohaterów. Zdarza się, że któryś z nich zostaje 
przeznaczony do wypełnienia duchowej misji o szczególnym znacze-
niu, do czego konieczne jest ścisłe współdziałanie z łaską. Św. Ber-
nard z Clairvaux, św. Bonawentura i inni teologowie tej epoki zgodnie 
twierdzą, że działanie łaski przypomina działanie światła: im czystsza 
jest powierzchnia, przez którą przenika, tym wyraźniejsze i piękniejsze 
są jego efekty. Wybraniec Nieba musi więc oczyścić się z tego, co czyni 
go nieczystym lub zbytnio przywiązuje do ziemi, aby bardziej otwo-
rzyć się na duchowe światło.

O swojej misji dowiaduje się często w trakcie oczyszczenia lub po 
jego zakończeniu: staje się ono próbą wiary i zaufania Bogu. W takiej 
sytuacji znajduje się na przykład Persewal, przeniesiony w cudowny 
sposób na samotną wyspę, gdzie spędza krótki, lecz niezwykle owoc-
ny czas. Epizod, opisujący tę szczególną przygodę, został umieszczony 
przez autora w początkowej części Poszukiwania Świętego Graala188. 

188  La Queste del Saint Graal, op.cit., s. 92 i n. Ciekawe warianty tego epi-
zodu znajdują się w Historii o Świętym Graalu (L’Estoire del Saint Graal, t. I, 
wyd. J.-P. Ponceau, Champion, Paris 1997, s. 186 i n. – historia króla Mordraina, 
przeniesionego na bezludną wyspę-skałę Port Peril, oraz s. 234 i n. – pobyt króla 
Nasjana na Wirującej Wyspie). Powieść ta, wymieniana dziś jako pierwsza „ga-
łąź” (branche) cyklu Lancelota-Graala, w rzeczywistości napisana została jako 
ostatnia (około 1230–1235). Stanowi swoistą kronikę historii Graala, co widoczne 
jest w dbałości autora o zapis dat i okoliczności wydarzeń. Punktem wyjścia jest 
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Persewal przeżywa swoje oczyszczenie na skalistej wyspie po-
środku morza189. Trafi ł tam w wyniku nieostrożnego zaangażowania 
się w rycerską przygodę, w wyniku której o mało nie postradał duszy 
i ciała: ofi arowany mu przez nieznajomą kobietę190, w zamian za obiet-
nicę spełnienia w przyszłości tego, o co zostanie poproszony191, czarny 
koń unosi go wprost w odmęty wzburzonej rzeki. Od utonięcia ratuje 
bohatera znak krzyża, który czyni, kiedy staje nad brzegiem przepaści. 
Rankiem Persewal ze zdumieniem dostrzega, że znajduje się na górze 
otoczonej zewsząd morzem192. To doskonałe warunki, by przemyśleć 
swe postępowanie i wejść na drogę nawrócenia. Pomogą mu w tym 
tajemnicze zdarzenia, których stanie się uczestnikiem. Tu właśnie, na 
samotnej wyspie, z dala od zgiełku świata, zrozumie istotę swego ry-
cerskiego powołania. Najpierw przez udział w symbolicznej walce: na 
szczycie góry ratuje porwane przez węża lwiątko, czym zyskuje sobie 
wdzięczność i przyjaźń lwa, który będzie mu towarzyszył w pierwszym 
dniu pobytu. Tekst kilkakrotnie podkreśla, że bezimienna wyspa staje 
się przestrzenią duchowych zmagań bohatera, zapowiedzianych mu 
zresztą w proroczym śnie193. Tym razem przeciwnik przyjmuje bardziej 
wyrafi nowaną strategię: Persewala odwiedza piękna dziewczyna, która 

objawienie tajemniczej księgi narratorowi, mające miejsce „w noc poprzedzającą 
Wielki Piątek, w 717 roku po Męce Chrystusa”.

189  Wyspa opisana jest w wyjątkowo lakoniczny sposób, jako wysoka góra 
„otoczona ze wszystkich stron morzem” (ibidem, s. 93). Ku zdumieniu Persewala 
i narratora nie ma tu zamku, twierdzy ani żadnych domów. Jedynymi towarzysza-
mi bohatera okazują się dzikie zwierzęta: „niedźwiedzie i lwy, leopardy i latające 
węże” (loc.cit.).

190  Kobieta ta okazuje się wcieleniem diabła.
191  Motyw ten, określany jako don contraignant („wiążący dar”), występuje 

często w literaturze arturiańskiej XII/XIII wieku i staje się przyczyną wielu pery-
petii bohaterów.

192  La Queste del Saint Graal, op.cit., s. 93.
193  W proroczej wizji Persewala odwiedzają dwie kobiety: jedna – przybywa-

jąca na lwie – zachęca go do dalszej walki, którą ma stoczyć z „najgroźniejszym 
przeciwnikiem”, druga – cwałująca na wężu – czyni mu wyrzuty z powodu za-
bitego na szczycie góry węża i próbuje skłonić, by stał się jej wasalem (ibidem, 
s. 96–98).
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przybywa na łodzi pokrytej czarnym jedwabiem i usiłuje go uwieść. 
Od grzechu nieczystości uchroni go znów, w ostatniej chwili, znak 
krzyża, jaki uczyni na swym czole. Diabeł, który przybrał postać uwo-
dzicielki, ucieka, zostawiając po sobie odrażający zapach i złowieszczą 
nawałnicę. 

Szatan nie jest jedynym gościem odwiedzającym Persewala na sa-
motnej wyspie. Zanim nasz bohater zostanie poddany próbie, zjawia 
się tajemniczy Nieznajomy – starzec, który przypływa białą łodzią od 
wschodniej części morza i wyjaśnia mu sens wizji i dotychczasowych 
zdarzeń, ostrzegając jednocześnie przed zagrożeniami. To on interpre-
tuje ten pobyt w kategorii doświadczenia, tłumacząc Persewalowi: Bóg 
„umieścił cię tutaj, by poddać próbie i zobaczyć, czy jesteś Jego sługą, 
jak wymaga tego stan rycerski”194. Starzec przypłynie ponownie, po wi-
zycie kusicielki, by objaśnić sens próby i przygotować rycerza do dal-
szych zadań. Pod działaniem łaski Persewal dojrzy w nim „Chleb, któ-
ry zstąpił z Nieba”195. Objawienie to jest ukoronowaniem krótkiego196, 
lecz wyjątkowo owocnego pobytu na wyspie oraz zakończeniem czasu 
oczyszczenia i jednocześnie samotności. Persewal wsiada na łódź, któ-
ra oczekuje na brzegu i kieruje się w stronę swego przeznaczenia197. 

Wizyty tajemniczego gościa nie zmieniają faktu, że Persewal staje 
wobec swej próby samotnie: nikt nie może podjąć za niego decyzji, 
które będą miały wpływ na jego przyszłość. Zostaje uprzedzony o du-
chowym niebezpieczeństwie, ale i poddany pokusie; wybór należy do 
niego. Pobyt na wyspie przygotowuje go do oglądania świętego Graala. 
Świadom swej słabości, tym bardziej zdaje się na działanie łaski. Nie 
ufa już, jak wcześniej, sile swego oręża. Jego bronią staje się wiara, 
nadzieja, pokora i ufność w potęgę Boga. Cnót tych nie otrzymał na 
wyspie. Tekst kilkakrotnie podkreśla – słowami narratora lub Niezna-
jomego – że Persewal to „jeden z rycerzy, których wiara była najpo-

194  Ibidem, s. 99–100.
195  Ibidem, s. 115.
196  Pobyt ten trwa jedynie trzy dni i trzy noce.
197  La Queste del Saint Graal, op.cit., s. 115.
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tężniejsza na świecie”198. Chrystus (bo nim właśnie jest tajemniczy 
starzec) poucza go, że wiarę tę otrzymał na chrzcie; docenia też jego 
dotychczasowe wysiłki w jej ćwiczeniu. Pobyt na samotnej wyspie jest 
więc w pewnym sensie nagrodą za mocne trwanie w wierze i kolejnym 
etapem pogłębiania owej teologalnej cnoty. Jest spotkaniem w cztery 
oczy z Chrystusem i z samym sobą – trudnym, ale ubogacającym do-
tknięciem własnej słabości i miłosierdzia Boga. Samotność okazuje 
się tu uprzywilejowaną przestrzenią duchowej przygody. Zmagania, 
w jakich uczestniczy Persewal, przypominają historię św. Antoniego 
z Egiptu i innych świętych odchodzących na pustynię, by toczyć tam 
duchową walkę o losy świata i własne zbawienie.

Pragnienie oczyszczenia może być jednak świadomym aktem woli 
bohatera. Wspomniany już XII-wieczny Czyściec świętego Patryka 
(L’Espurgatoire Seint Patriz), autorstwa Marii z Francji, opisuje histo-
rię irlandzkiego rycerza Oweina, który postanawia odpokutować swe 
winy w Czyśćcu świętego Patryka. We wprowadzającej części opowie-
ści autorka wyjaśnia genezę tego szczególnego miejsca: odpowiadając 
na prośbę św. Patryka o znak, który przekonałby mieszkańców Irlandii 
o konieczności nawrócenia, Bóg wyprowadza go na ziemię pustynną, 
oddaloną od ludzi i dziką199, gdzie pokaże mu wejście do Czyśćca: okrą-
głą, głęboką, przerażającą studnię200. Miejsce to szybko jednak przesta-
je być pustynne: Patryk wznosi tu opactwo i sprowadza zakonników201, 
którzy strzec mają Czyśćca i przybywających doń pielgrzymów202. 

Po długich naleganiach Owein uzyskuje zgodę biskupa i strażników 
Czyśćca na odbycie swej pokuty. Wahania tych ostatnich wyjaśnia fakt, 

198  Ibidem, s. 95 i in.
199  Zob. Marie de France, L’Espurgatoire Seint Patriz, op.cit., w.  301–304.
200  Autorka używa określenia „une fosse tute roünde” (ibidem, w.  305), co 

oznacza okrągły dół, jamę; w języku polskim przyjęło się jednak – pod wpływem 
innych tekstów – określenie „Studnia świętego Patryka”. W celtyckich wierze-
niach groty, jamy, szczeliny i rowy były uważane za wejścia do innego świata.

201  Według Yolande de Pontfarcy, chodzi o kanoników regularnych.
202  Marie de France, L’Espurgatoire Seint Patriz, op.cit., w.  337 i n. Miejsce 

to dziś jeszcze jest celem pielgrzymek pokutnych.



79

że pobyt w studni kończy się często zaginięciem zstępujących do niej 
śmiałków: ci, którym brakuje wiary lub odwagi, na zawsze pogrążają 
się w ciemnej czeluści. Nasz bohater, wiedziony szczerym pragnieniem 
odpokutowania dawnych grzechów, trwa jednak mocno przy swoim za-
miarze.

Najpierw, przez piętnaście dni, w kościele przylegającym do Czyść-
ca, czuwa, modli się i pości. Po upływie tego okresu uczestniczy 
w uroczystej Mszy, przyjmuje Ciało Chrystusa i błogosławieństwo za-
konników, którzy w uroczystej procesji odprowadzają go do wejścia do 
studni. Przeor żegna go, mówiąc, że jedynym sposobem na przetrwanie 
próby jest mocna wiara i niezachwiana nadzieja. Resztę wskazówek 
otrzyma od „dobrych posłańców”203, kiedy zstąpi do otchłani. 

Zakonnicy odchodzą, by modlitwą wspierać Oweina, a on sam od-
ważnie przekracza bramę Czyśćca. Tajemnicze światło doprowadza go, 
poprzez ciemności, do podziemnego pomieszczenia, przypominającego 
salę klasztorną, gdzie oczekuje na niego piętnastu mnichów. Ich przeło-
żony uprzedza Oweina o czyhających niebezpieczeństwach. „Zostawi-
my cię samego w tej krainie”204 – to pierwsza zapowiedź podkreślająca 
raz jeszcze, że śmiałek sam będzie musiał przemierzyć przestrzeń pró-
by i stawić czoła diabelskim atakom. Wiara, odwaga, sprawiedliwość, 
nadzieja, bezwarunkowe i natychmiastowe odrzucenie każdej pokusy, 
a przede wszystkim bezgraniczna ufność Bogu i wzywanie Imienia Je-
zus w chwilach najwyższego zagrożenia – oto broń, dzięki której zwy-
cięży205. Posłańcy odchodzą, a narrator podsumowuje zaistniałą sytu-
ację stwierdzeniem: „Rycerz samotnie oczekiwał / tej walki wielkiej 
i straszliwej, / jaką miał wkrótce stoczyć z demonami”206. 

Zachwycające swą pięknością miejsce zamienia się natychmiast, 
za sprawą przybywających diabłów, w przestrzeń zamętu i iście pie-
kielnych prób (w liczbie dziesięciu), którym zostaje poddany śmiałek. 

203  Ibidem, w.  626.
204  Ibidem, w.  732.
205  Ibidem, w.  777–782, 809–812.
206  Ibidem, w.  818–820.
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Dzięki radom dobrych posłańców ze wszystkich wychodzi zwycięsko. 
Tekst wielokrotnie podkreśla samotny charakter tej wędrówki w za-
światy. Także przez fakt, że Owein przemierza piekło bez przewodnika, 
co jeszcze bardziej uwidacznia indywidualny, ale i oczyszczający cha-
rakter jego wyprawy207.

Opowieść o Czyśćcu świętego Patryka, podobnie jak opowieści 
o rycerzach świętego Graala, pokazuje, że samotność pozostaje nieod-
łączną towarzyszką oczyszczenia, a proces ten wymaga przede wszyst-
kim stanięcia w prawdzie wobec samego siebie. Nikt nie może oczyś-
cić się za drugiego. Można wspomóc kogoś modlitwą i radą, ale drogę 
oczyszczenia każdy musi przejść sam i samotnie. Przedstawione teksty 
wskazują na bolesny aspekt tego szczególnego doświadczenia, co wi-
doczne jest w często powtarzanych zwrotach: si n’est mie mout aeise208, 
il est a malaise209. Stan oczyszczenia jest stanem trudnym i niezwyczaj-
nym dla ludzkiej natury, ale koniecznym, by wyzbyć się tego, co niedo-
skonałe i otworzyć na nową, lepszą rzeczywistość. Uczy także pokory, 
gdyż cierpienie, jakie wiąże się z oczyszczeniem, odsłania kruchość 
wszystkiego, co słabe i „zbudowane na piasku”. Samotność oczyszcze-
nia staje się tym samym drogą wiodącą do pełniejszego poznania, gdyż 
według mistrzów średniowiecznej duchowości, pokora to prawda.

207  Zauważmy, że po raju będzie go oprowadzać dwóch arcybiskupów (ibidem, 
w.  1561 i n.) – przestrzeń wiecznej szczęśliwości ma charakter wspólnotowy.

208  La Queste del Saint Graal, op.cit., s. 93
209  Ibidem, s. 95.



 „Boso i źle odziany, w największe mrozy zimy” 
– szaleństwo przeżywane w samotności

Pośród wszystkich rodzajów samotności jednym z najtrudniejszych 
jest, bez wątpienia, ten łączący się z dramatem postradania zmysłów. 
Motyw szaleństwa stającego się przyczyną osamotnienia charaktery-
styczny jest przede wszystkim dla powieści dwornej: zarówno tej pisa-
nej wierszem, jak i pisanej prozą.

Wśród bohaterów, którym przypadło w udziale doświadczenie sza-
leństwa (na szczęście przejściowo), znaleźli się najznamienitsi ryce-
rze Okrągłego Stołu: Iwen, Lancelot i Tristan. Łączy ich przyczyna tej 
tragicznej, choć w pewnym sensie elitarnej choroby: miłość, a raczej 
komplikacje, jakich staje się ona przyczyną. Czym może być samotność 
szaleńca, przekonamy się, sięgając do trzech emblematycznych powie-
ści arturiańskich: Iwena albo Rycerza z Lwem (Yvain ou le Chevalier 
au lion), autorstwa Chrétiena de Troyes (około 1177–1181)210, anoni-
mowego Lancelota pisanego prozą (Lancelot en prose – pierwsza poło-

210  Iwen albo Rycerz z Lwem to jedna z późniejszych powieści Chrétiena de 
Troyes. Akcja ogniskuje się wokół epizodu cudownego źródła Barenton, a następ-
nie komplikacji wynikłych z niedotrzymania przez tytułowego bohatera obietnicy 
powrotu do domu: Iwen ściąga tym na siebie gniew żony, która przysyła mu wiado-
mość, że nie chce go więcej widzieć. Zrozpaczony rycerz popada w obłęd i znajdu-
je schronienie w lesie, gdzie prowadzi żywot „dzikiego człowieka”. Uzdrowiony 
działaniem cudownego balsamu, wyrusza na samotną wędrówkę. Staje w obronie 
lwa, zaatakowanego przez węża, i zyskuje w nim wiernego przyjaciela: wdzięcz-
ne zwierzę staje się jego nieodłącznym towarzyszem. Nikt nie zna prawdziwego 
imienia tajemniczego rycerza – wszyscy mówią o nim: Rycerz z lwem. Po długim 
okresie wędrówki, wypełnionej służbą pokrzywdzonym i prześladowanym, Iwen 
powraca do źródła Barenton, gdzie udaje mu się pojednać z żoną.
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wa XIII wieku)211 i anonimowego Tristana pisanego prozą (Tristan en 
prose – pierwsza połowa XIII wieku)212. Samotność szaleństwa nie jest 
tu samotnością z wyboru. Wybór zakłada wolność i świadomość wy-
bierającego: w przypadku szaleńca ani jedno, ani drugie nie wchodzi 
w rachubę.

Epizod, zawierający opis szaleństwa Iwena jest niezwykle lapidarny: 
obejmuje zaledwie 111 wersów213, co przy ogólnej liczbie 6812 wersów 
stanowi znikomy procent. Jest to jednak fragment niezwykle istotny ze 
względu na konstrukcję powieści i na znaczenie okresu szaleństwa dla 
dalszego życia bohatera. Charakteryzuje się wyjątkową dozą dynami-
zmu i należy do najbardziej dramatycznych w całym utworze. Autor po 
mistrzowsku wprowadza nas w klimat wydarzeń, ukazując, jak pełen 
smutnych myśli i złych przeczuć Iwen przyjmuje króla Artura w na-
miocie, który rozbił poza miastem, odniósłszy zwycięstwo w turnieju. 
Atmosferę przyjacielskiego spotkania zakłóca tajemnicza wysłannicz-

211  Tekst ten wpisuje się w cykl Lancelota-Graala, powstały między 1215 
a 1235 rokiem i obejmujący pięć powieści: Historia o Świętym Graalu (Estoire 
del Saint Graal), Merlin (Merlin), Lancelot pisany prozą (Lancelot en prose), Po-
szukiwanie Świętego Graala (La Queste del Saint Graal), Śmierć Króla Artura (La 
Mort le Roi Artu). Cykl ukształtowany został pod wpływem duchowości mona-
stycznej, prawdopodobnie cysterskiej. 

212  Tristan pisany prozą, późniejszy w stosunku do Lancelota-Graala, po-
dejmuje czy wręcz powiela niektóre z jego fragmentów, w szczególności epizody 
dotyczące poszukiwania Świętego Graala. W tym, co dotyczy wątku tristanow-
skiego, powieść okazuje się niezwykle nowatorska. Monumentalny tekst dokonuje 
syntezy historii świata arturiańskiego i historii Tristana. Ten ostatni staje się ryce-
rzem Okrągłego Stołu i przyjacielem Lancelota, Izolda – powierniczką Ginewry. 
Przyjaźń ta nie przeszkadza dwornej rywalizacji w urodzie i męstwie. Wielokrotnie 
powracają pytania: kto jest najlepszym rycerzem świata i komu przyznać tytuł naj-
piękniejszej damy? Argumenty, wysuwane przez współbohaterów i narratora, zda-
ją się przyznawać pierwszeństwo kochankom z Kornwalii. Powieść wiele miejsca 
poświęca przygodom Lancelota. Do tego stopnia, że to one dominują w niektórych 
częściach utworu. Sam Tristan pojawia się stosunkowo późno i w dramatycznych 
okolicznościach: postradawszy zmysły, żyje w lesie Morois, pośród pasterzy na-
igrywających się z jego szaleństwa.

213  Zob. Chrétien de Troye, Le chevalier au lion (Yvain), wyd. M. Roques, 
Champion, Paris 1982, w.  2776–2887. 
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ka, obwieszczająca zebranym zdradę, jakiej dopuścił się Iwen, łamiąc 
obietnicę powrotu do żony po upływie roku od ich rozstania. Zdziera 
z palca naszego bohatera pierścień, który ofi arowała mu Laudine w dniu 
rozstania, i odjeżdża równie szybko, jak przyjechała. Iwen, oniemiały 
z rozpaczy, pragnie tylko jednego:

Chciałby już tylko uciec
samotnie, do tak dzikiej ziemi,
że nikt go odnaleźć nie zdoła, 
tam, gdzie nie będzie nikogo,
kto mógłby coś o nim wiedzieć214.

Wstaje więc, opuszcza zgromadzenie, przynaglany lękiem, że sza-
leństwo, które przeczuwa, i którego w gruncie rzeczy pragnie215, gdyż 
uważa je za jedyny możliwy sposób odpokutowania winy, ogarnie go 
pośród towarzyszy. Kiedy oddali się już od obozowiska i pozostanie 
zupełnie sam, postrada zmysły: rozedrze szaty i zacznie uciekać przez 
pola. Po drodze wydrze jeszcze zdumionemu chłopcu łuk i pięć strzał, 
wreszcie zniknie w gęstym lesie.

Uderza fakt, że pragnienie samotności jest tak wielkie, iż okazu-
je się zdolne powstrzymać szaleństwo. Iwen, jak przystało na rycerza, 
któremu znane są zasady dwornej miłości, zakładające dyskrecję tak-
że w cierpieniu wywołanym miłością, chce oddać się swej rozpaczy 
z daleka od ludzi216. W grę wchodzi też, z pewnością, upokorzenie, za-
wstydzenie i zranienie w miłości. Faktem jest, że z powodu licznych 
turniejów zapomniał o obietnicy, ale prawdą jest także, że kocha Laudi-
ne miłością wierną, jedyną, oddaną i bezgraniczną. Brutalne odtrącenie 

214  Ibidem, w.  2786–2790.
215  Zob. ibidem, w.  2795.
216  Ideologia fi n’amor odnosi się w swym założeniu do kochanków, nie do 

małżonków. Chrétien de Troyes dokonuje w swych powieściach swoistej trans-
pozycji: przenosi zasady dwornej miłości w sferę związku małżeńskiego. Ekspe-
ryment ten określany jest czasami mianem „nowej dworności”. Wyjątek stano-
wi Lancelot albo Rycerz na Wózku, napisany na zamówienie Marii z Szampanii, 
o czym autor wyraźnie informuje odbiorcę w prologu opowieści. 
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sprawia, że traci sens życia. Chce pozostać sam, by nikt nie przeszka-
dzał mu w jego cierpieniu. Staje się bohaterem tragicznym, a taki – na-
wet za najwyższą cenę – cierpi w samotności.

Przywłaszczenie sobie łuku i strzał jest jedynym przejawem agre-
sji Iwena. Zagłębiwszy się w las, wiedzie, co prawda, żywot „dzikiego 
człowieka”, ale – w przeciwieństwie do Lancelota czy Tristana – nie za-
chowuje się agresywnie. Warto przypomnieć, że motyw dzikiego czło-
wieka (homme sauvage) często powraca w literaturze średniowiecznej 
Europy. Związek tego sposobu życia z przestrzenią lasu widoczny jest 
zwłaszcza w języku hiszpańskim, na co wskazuje etymologia terminu 
(el hombre) salvaje – silvestre, co oznacza „mieszkający w lesie”217. 
Motyw ten zdaje się wywodzić z wierzeń ludowych i funkcjonować 
w kulturze społeczeństw cywilizowanych jako archetyp instynktów 
zwierzęcych drzemiących w ludziach218. 

Samotność Iwena przerwana zostaje spotkaniem z pustelnikiem. 
Ten ostatni, na widok nagiego, dziwnego człowieka, kryje się najpierw 
w swej pustelni. Szybko jednak pojmuje, że nieszczęśnik jest szaleńcem 

217  Zob. R. Krzyszkowska-Pawlik, El refl ejo de la imagen arquetípica del 
salvaje folklórico en la literatura y en la iconografía de la España medieval y 
renacentista [w:] Points de contact. Etudes sur les rapports entre la littérature 
et les autres domaines de l’art, red. A. Drzewicka, Viridis, Kraków 1995, s. 35; 
idem, La imagen del anacoreta peludo en el poema épico El Monserrate como 
mezcla de motivos hagiográfi cos y folklóricos [w:] Z Hiszpanią w sercu. Studia 
dedykowane Profesor Teresie Eminowicz-Jaśkowskiej. Con Espana en el corazón. 
Homenaje a la Profesora Teresa Eminowicz-Jaśkowska, red. E. Stala, R. Krzysz-
kowska-Pawlik, R. Sergio Balches Arenas, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, 
s. 159–173.

218  R. Krzyszkowska-Pawlik, El refl ejo de la imagen arquetípica…, loc.cit. 
Według niektórych badaczy, tradycja „dzikiego człowieka żyjącego w puszczy” 
była szeroko rozpowszechniona w walijskiej tradycji ludowej (zob. C. Scott Little-
ton, L.A. Malcor, Celtowie – herosi świtu, tłum. R. Januszewski, Amber, Warsza-
wa 1998, s. 110). W folklorze germańskim dziki człowiek był często utożsamiany 
z niedźwiedziem (zob. M. Pastoureau, Średniowieczna gra symboli, tłum. H. Igal-
son-Tygielska, Ofi cyna Naukowa, Warszawa 2006; T. Husbend, The Wild Men: 
Medieval Myth and Symbolism, New York 1980; R. Bernheimer, Wild Men in the 
Middle Age, Harvard University Press, Cambridge [Mass.] 1952).
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i potrzebuje pomocy. Wynosi chleb i wodę, kładąc je na zewnętrznej 
stronie wąskiego okna. Iwen odwdzięczy się, regularnie przynosząc mu 
od tej chwili upolowaną zwierzynę. Zostawia ją przed drzwiami, zabie-
rając w zamian wystawione za oknem pożywienie. Trudno tu mówić 
o przyjaźni. Na podstawie opisu sytuacji wnioskujemy, że to instynkt 
każe Iwenowi powracać do pustelni. Bohaterowie nie rozmawiają z so-
bą, komunikują się za pomocą pozostawianych rzeczy. Ich samotność 
pozostaje zatem nienaruszona w swej istocie. Las jest wystarczająco 
duży, by przyjąć wszystkich, którzy odchodzą od świata, bez względu 
na to, co jest przyczyną ich odejścia. 

Trudne doświadczenie Iwena kończy się dzięki szczególnemu zbie-
gowi okoliczności: śpiący bohater zauważony zostaje przez trzy ener-
giczne damy, które – rozpoznając w nim najlepszego rycerza króla Ar-
tura – za pomocą cudownego balsamu przywracają mu rozum.

„Nadmiar smutku”, będący wynikiem perypetii miłosnych, staje 
się też przyczyną chorobliwej izolacji Lancelota. Zwabiony podstę-
pem do łoża córki króla Pellesa, biorąc ją w ciemnościach za królową 
Ginewrę, nieświadomie zdradza panią swego serca, i to w jej własnej 
komnacie219. Odkrywszy zdradę, zrozpaczona Ginewra w środku nocy 
wypędza jeszcze bardziej zrozpaczonego kochanka, zabraniając mu 
pokazywać się jej kiedykolwiek na oczy. Lancelot, przemierzywszy 
Camaalot „bez żadnego odzienia”220, zagłębia się w las, przyzywając 
śmierci. Śmierć nie przychodzi. Zamiast niej – jak w przypadku Iwena 
– przychodzi szaleństwo. Lancelot przez trzy dni błąka się po lesie, nie 
jedząc, nie pijąc i unikając ludzkiego towarzystwa221. Wkrótce potem, 
z nadmiaru bólu, traci zmysły. Narrator czyni przy tej okazji ciekawą 
uwagę: „nie miał nikogo, kto by go podtrzymał”222. Samotność jawi 
się tu zatem jako śmiertelne zagrożenie. Z pewnością dlatego, że na 
jej drogę wkracza człowiek o zachwianej równowadze psychicznej, 

219  Zob. Lancelot, t. VI, wyd. A. Micha, Droz, Genève 1980, s. 174–175.
220  Ibidem, s. 176.
221  Ibidem, s. 177.
222  Loc.cit.
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wymagający opieki drugiego człowieka, gdyż sam nie jest zdolny do 
wykonywania najbardziej podstawowych czynności życiowych.

Lancelot inaczej niż Iwen przeżywa swoją frenetyczną samotność. 
Jego czas upływa nie na polowaniu, lecz na atakowaniu każdego napot-
kanego wędrowca. Szczególnie zaczepny okazuje się względem dam 
i panien: „aż dziw, że nie został zabity”223 – podsumowuje narrator. Wy-
niszczony chorobą i trybem życia, jaki prowadzi, miotając się bez celu 
i niewiele jedząc, brudny i zmarznięty, dociera pewnego dnia na łąkę, 
gdzie stacza walkę z białą tarczą, biorąc ją za rycerza224. Zdarzenie to 
kładzie kres jego samotności: świadkowie niecodziennej potyczki za-
bierają go do zamku i tam, przez długie miesiące, dokładać będą starań, 
by powrócił do zdrowia. Przeszkodzi w tym ucieczka chorego, który 
– powracając do lasu – prowadzi znowu żywot obłąkanego samotnika, 
ale tekst ogranicza się tu jedynie do stwierdzenia, że „boso i źle odziany, 
w największe mrozy zimy” tułał się po lesie, „tak chudy i wynędzniały, 
że nikt nie rozpoznałby w nim Lancelota”225. Trzeba będzie cudownej 
interwencji św. Graala w zamku Corbenic, by odzyskał rozum226.

Poszukiwanie samotności w stanie depresji, a tym bardziej bezgra-
nicznej rozpaczy wywołanej szokiem, nie dziwi dzisiejszych psycholo-
gów i psychiatrów. Izolowanie się od ludzi jest sygnałem, że w psychice 
chorego mają miejsce drastyczne zmiany. W przypadku frenetycznego 
bohatera średniowiecznej powieści nie chodzi jednak tylko o zasygna-
lizowanie chorobliwego stanu. Zarówno Iwen, jak i Lancelot w samot-
ności szukają ratunku i pocieszenia, próbując odnaleźć się w nowej sy-
tuacji. Nie przypadkiem wybierają las: nowa forma egzystencji zakłada 
bliskość natury, posiadającej zdolność ukojenia bólu. 

W tomie VIII współczesnego wydania powieści227 znajdujemy jesz-
cze jeden epizod opisujący szaleństwo Lancelota. Uwięziony wraz 
z trzema towarzyszami w zamku Skały, uporczywie odmawia jedzenia 

223  Loc.cit.
224  Ibidem, s. 207–208.
225  Ibidem, s. 219.
226  Zob. ibidem, s. 224 i n.
227  Zob. Lancelot, t. VIII, wyd. A. Micha, Droz, Genève 1982, s. 452 i n.
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i picia i tak bardzo rozpacza, że „szaleństwo uderza mu do głowy”228. 
Staje się agresywny do tego stopnia, iż rani uwięzionych z nim towa-
rzyszy. Strażnicy przenoszą go do oddzielnej celi, a później – na rozkaz 
pani zamku, poruszonej jego żałosnym stanem – wypuszczają na wol-
ność. Lancelot natychmiast udaje się do miejsca, w którym przebywa 
Ginewra; królowa dołoży wszelkich starań, by przywrócić go do zdro-
wia. Uda się to dopiero dzięki interwencji Pani z Jeziora, Wiwiany.

Epizod ten nie ma jednak wiele wspólnego z samotnością. Lancelot 
przeżywa swoje szaleństwo w obecności wielu świadków: najpierw, 
w więzieniu, obserwują go strażnicy. Potem każdy jego krok śledzi Gi-
newra i damy jej dworu. Krótki okres izolacji w więzieniu opisany jest 
w zaledwie kilku zdaniach. A i tutaj Lancelot pozostaje pod bacznym 
okiem strażnika. Jego szaleństwo staje się spektaklem budzącym litość 
i przerażenie. Można przypuszczać, że gdyby nie szybka interwencja 
królowej, nasz bohater zagłębiłby się w las. Los jednak decyduje ina-
czej229.

Motyw szaleństwa Lancelota pojawia się dopiero w powieści pisa-
nej prozą. U Chrétiena de Troyes tytułowy bohater Rycerza na Wóz-
ku (Le Chevalier de la Charrette) przejawia już jednak skłonności do 
melancholii, smutnych myśli i izolowania się od otoczenia. Widoczne 
jest to zwłaszcza w epizodzie uwięzienia go przez Meleaganta230. Au-
tor ukazuje „najlepszego rycerza na świecie” pogrążonego w ponurych 
myślach – jego serce pełne jest smutku, a oczy łez. Zmieniony na twa-
rzy, odmawia jedzenia i picia, nie uśmiecha się i nie szuka rozrywki231. 

228  Ibidem, s. 452.
229  Chronologicznie epizod ten poprzedza umieszczony przez wydawcę teks-

tu w tomie VI, a w niniejszej publikacji analizowany powyżej, epizod szaleństwa 
Lancelota odrzuconego przez Ginewrę. Szaleństwo, którego doświadcza bohater 
w więzieniu, może być zatem postrzegane jako swoista zapowiedź choroby wy-
wołanej impulsywną i niesprawiedliwą reakcją królowej. O ile jednak uwolniony 
z więzienia rycerz instynktownie szuka ratunku u istoty, ku której kieruje go mi-
łość, o tyle w przypadku drugim, kiedy jego miłość zostanie gwałtownie odtrąco-
na, pozostaje tylko las i pociecha radykalnej samotności.

230  Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la charrette, op.cit., w.  5434 i n.
231  Zob. ibidem, w.  5434–5444.
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Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że bezpośrednią przyczyną jego 
melancholii jest Ginewra. Powodem okazuje się turniej, w którym nie 
może wziąć udziału. Żona strażnika, zdjęta litością, zgadza się, by w ta-
jemnicy opuścił swe więzienie, przysiągłszy wcześniej, że szybko tam 
powróci232. Gdyby nie ta interwencja, melancholia Lancelota przerodzi-
łaby się z pewnością w szaleństwo.

W pierwszym tomie Tristana pisanego prozą znajdujemy obszerny 
fragment, opisujący szaleństwo siostrzeńca króla Marka233. W odróż-
nieniu od Tristana napisanego wierszem w wieku XII234, gdzie szaleń-
stwo jest grą, fortelem pozwalającym Tristanowi spotykać się z Izoldą, 
autor powieści pisanej prozą każe bohaterowi przejść przez doświad-
czenie autentycznego szaleństwa. Tekst w kilku liniach przekazuje opis 
życia, jakie prowadzi nasz bohater, postradawszy zmysły. Przypomina 
on opis analogicznego stanu Iwena i Lancelota:

Opowieść mówi, że kiedy Tristan rozstał się z panną-wysłanniczką Pala-
midesa i tak postradał zmysły i pamięć, że nie wiedział, co robi, zaczął w furii 
rwać ubranie, jak szaleniec błąkał się po Marés, krzycząc, skacząc i miotając 
się jak oszalałe zwierzę. I gdyby ktoś zapytał mnie, czym się żywił, rzekłbym, 
że surowym mięsem, gdyż codziennie zdobywał w lesie jakieś zwierzę, jadł 
mięso wraz ze skórą i tym sposobem utrzymywał się przy życiu. Tak zaspo-
kajał głód235.

Opatrzność zsyła mu ratunek w postaci pustelnika, który dzieli się 
z nim swym jedzeniem. Narrator komentuje ten epizod w sposób wska-
zujący na dobrą znajomość ludzkiej psychiki: 

232  Zob. ibidem, w.  5459 i n.
233  Le Roman de Tristan en prose, t. I, wyd. Ph. Ménard, Droz, Genève 1987, 

s. 247 i n.
234  Wersje: Béroula, Tomasza z Anglii, fragmenty Folie Tristan z rękopisów 

w Bernie i Oksfordzie.
235  Le Roman de Tristan en prose, t. I, op.cit., s. 248.
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Jest to z pewnością zwyczaj i sposób bycia szaleńca, że kiedy całkiem 
postrada zmysły i rozum, powraca bardzo chętnie tam, gdzie okażą mu litość 
i łagodność236.

Tristan powraca więc często do pustelni, szukając pożywienia, ale 
i współczucia: dobroć i litość przemawiają do jego serca i przyciągają. 
Las staje się tym sposobem bardziej przyjazny, a samotność mniej ok-
rutna, choć nadal pozostaje samotnością. 

Nie wiemy, ile dokładnie trwa okres, w którym obłąkany Tristan pro-
wadzi samotne życie dzikiego człowieka. Narrator stwierdza jedynie: 
„zdarzyło się, że spotkał pasterzy pilnujących zwierząt w lesie”237. Od-
tąd powracał będzie do nich, nie zważając na brutalne traktowanie, by 
ogrzać się przy ogniu i wyżebrać trochę chleba. Zdarzy mu się też prze-
żyć kilka przygód, w czasie których odwoła się, choć instynktownie, 
do swych rycerskich umiejętności: bronił będzie pasterzy przed innym 
szalonym rycerzem, Daguenesem, i zabije okrutnego olbrzyma Taula-
sa. Jego samotność zakończy, paradoksalnie, interwencja króla Marka, 
który rozpozna siostrzeńca i, zdjęty litością, zabierze go na swój dwór 
i otoczy troskliwą opieką. Tristan odzyska tu rozum, zdrowie i urodę.

Folie furieuse, która staje się udziałem Lancelota, Tristana i Iwena, 
implikuje szczególny rodzaj samotności, przejawiający się w alienacji 
bohatera i prowadzący do jego autodestrukcji. Samotność zostaje tu 
ukazana jako stan negatywny, co jest logiczną konsekwencją koncep-
cji fol’amors – „szalonej miłości”, prowadzącej do wyniszczenia tych, 
których dotyka, i ich środowiska238. Uczucie to izoluje bohaterów, od-
bierając im stopniowo przyjaciół, psychiczną równowagę, a w końcu 
rozum. Ten rodzaj samotności, sprowadzający człowieka w jego reak-
cjach niemal do poziomu zwierzęcia, nie ma w sobie nic z twórczej, 
oczyszczającej samotności. Jest niezwykle trudnym etapem w życiu 

236  Ibidem, s. 251.
237  Ibidem, s. 248.
238  Kwestię tę analizuję szczegółowo w książce Etre heureux au Moyen Age. 

D’après le roman arthurien en prose du XIIIe s., MA, Peeters, Louvain–Paris–Du-
dley 2004.
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bohatera. Ukazuje siłę, ale i niebezpieczeństwo ślepej miłości, zdolnej 
popchnąć człowieka do najbardziej szlachetnych czynów, ale i uczynić 
z niego istotę kierowaną dzikimi instynktami. Rzecz charakterystyczna 
– ten rodzaj szaleństwa staje się zazwyczaj udziałem mężczyzn: bohater 
frenetyczny okazuje się ulubionym typem rycerza-kochanka, propono-
wanym przez literaturę dworną. Ten typ samotności zapowiada litera-
turę romantyczną, której rozwój w XIX-wiecznej Francji szedł będzie 
zresztą w parze z fascynacją średniowieczną powieścią rycerską.

Krótkiego, lecz intensywnego stanu samotności doświadcza także 
w tekście, będącym swobodną adaptacją opowieści Owidiusza, dumny 
Narcyz, zakochany w swoim odbiciu w wodzie, które bierze za piękną 
wróżkę. Kiedy obraz, zmącony łzami chłopca, znika, Narcyz gorzko 
skarży się na swą samotność:

O nieszczęśliwy! O, cóż się z nią stało?
Dokąd odeszła? Jam ci ją utracił!
Samotnie cierpię i sam pozostałem,
Smutny, zbolały, pełen niepokoju.
Nikogo nie ma, wszyscy precz odeszli,
Oprócz miłości, która ból zadaje239.

Jego rozpacz potęguje się, kiedy uświadamia sobie, że kocha cień, 
nie żywą istotę. Świadom swego szaleństwa, tym boleśniej odczuwa 
swój stan: tym razem nie urojoną samotność rozłączenia z ukochaną, 
która jest wytworem jego wyobraźni, lecz autentyczną samotność ist-
nienia. Dopiero teraz, kiedy nieszczęśliwie pokochał, zdaje sobie spra-
wę z tego, jak bardzo jest samotny:

Skarżę się, lecz nikt mnie nie słyszy.
Rodzice moi nieświadomi tego.
Gdzie przyjaciele, co się z nimi stało?
Nagle mnie z oczu zupełnie stracili.

239  Le Lai de Narcisse [w:] Pyrame et Thisbé. Narcisse. Philomena. Trois con-
tes du XIIe siècle français imités d’Ovide, wyd. i tłum. E. Baumgartner, Gallimard, 
Paris 2000, w.  809–814.
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Z dala od świata i od wszystkich ludzi
W lesie tym teraz opuszczony jestem;
I zdaje mi się, żem wszystkim daleki240.

Zaraz po tych gorzkich słowach pada dramatyczne i wzruszające 
swą prostotą i szczerością pytanie:

Dlaczego nie wie o tym moja matka?
Przyszłaby tutaj, żeby ze mną płakać.
Ona pocieszyć pewnie by umiała241.

Wspomnienie matki przywołuje kolejne: dziewczyny, która niedaw-
no żebrała o jego miłość – Dafne. Podeptał tę miłość i odrzucił w brutal-
ny sposób. Gdybyż teraz była przy nim! Ta nieoczekiwana przemiana, 
nieobecna w tekście Owidiusza, jest owocem gorzkiej, zbyt ciężkiej do 
udźwignięcia samotności. Dumny, arogancki młodzieniec odkrywa, jak 
bardzo potrzebuje miłości. Samotność staje się przyczyną wewnętrzne-
go uzdrowienia i nawrócenia. Jednocześnie prowadzi jednak do śmierci 
bohatera, popadającego w rozpacz, gdyż – uświadomiwszy sobie, że 
sam jest przedmiotem swojego pragnienia – dostrzega swoje szaleń-
stwo, lecz nie widzi wyjścia z zaistniałej sytuacji.

Samotność towarzysząca szaleństwu, tak spektakularnie odmalo-
wana w omówionych utworach, jest szczególnym rodzajem tego stanu. 
Nie jest ona samotnością z wyboru, nie jest też (z wyjątkiem opowieści 
o Narcyzie) samotnością odczuwaną w sposób w pełni świadomy. Jej 
doświadczenie rozgrywa się na poziomie instynktownych działań. Bo-
haterowie, którzy postradali zmysły, nie zdają sobie z niej sprawy. Do-
strzega ją za to odbiorca tekstu, narrator i inni bohaterowie. Ci ostatni 
próbują wyciągać dłoń – choć czasami w nieporadny sposób – by uczy-
nić tę trudną próbę mniej dotkliwą dla doświadczającego jej szaleńca. 
Z różnym skutkiem: nie zawsze mogą być świadkami uzdrowienia nie-
szczęśników, którym pragną pomóc, bez ich pomocy jednak przetrwa-
nie próby szaleństwa byłoby trudne albo wręcz niemożliwe.

240  Ibidem, w.  929–935.
241  Ibidem, w.  936–938.



„Muszę od czasu do czasu odchodzić od ludzi” 
– samotność jako droga do mądrości

Wiedz jednak, że w innych warunkach znajdują się miłośnicy mądrości, 
w innych bogacze, co nie znaczy, że ci, którzy gromadzą bogactwa albo są 
zajęci sprawami świata, mogą swobodnie poświęcać się sprawom religii lub 
fi lozofi i. Tym się tłumaczy, dlaczego wybitni fi lozofowie starożytności byli 
obojętni dla spraw doczesnych, i nie tyle świat porzucali, ile raczej uciekali od 
świata, wyrzekając się wszelkiej radości życia, aby znaleźć pokój i szczęście 
jedynie w całkowitym poświęceniu się fi lozofi i242

– pisał Piotr Abelard w liście do przyjaciela, przywołując słowa Heloi-
zy starającej się odwieść go od zamiaru zawarcia z nią małżeństwa. 

Starożytni Grecy i Rzymianie, oddający się sztuce fi lozofi i, zgodni 
byli co do tego, że jest ona nauką zazdrosną, wymagającą całkowite-
go oddania. Mędrcami nazywali nie tyle tych, którzy posiedli wielką 
wiedzę, ile tych, którzy prowadzili życie godne naśladowania. Jeśli 
wierzyć Abelardowi, „kiedy zapytano Pitagorasa, czym się zajmuje, 
odpowiedział, że jest fi lozofem, to znaczy człowiekiem poszukującym, 
czyli miłośnikiem mądrości”243. Zanim jednak Pitagoras z Samos wpro-
wadził pojęcie „fi lozofa”, mędrcami nazywano ludzi, którzy doskona-
łością swego życia wyróżniali się spośród innych. Życie takie możliwe 
było, według nich, jedynie w samotności: pozwalała ona uniknąć roz-
proszeń i posiąść pełnię wiedzy. 

Pogląd ten podzielała starożytność chrześcijańska, a potem śred-
niowiecze: sarkofagi z pierwszych wieków chrześcijaństwa ukazują 

242  Piotr Abelard, Historia moich niedoli i inne listy, tłum. L. Jachimowicz, 
PAX, Warszawa 1993, s. 43.

243  Ibidem, s. 45.
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często Chrystusa jako Filozofa, trzymającego w jednej ręce Ewangelię, 
a w drugiej kij wędrowca244. Filozofi a „nie była wówczas rozumiana jako 
trudna dyscyplina akademicka, jak przedstawia się ją dzisiaj. Filozof 
był raczej tym, który potrafi ł nauczać podstawowej sztuki: sztuki bycia 
prawym człowiekiem, sztuki życia i sztuki umierania”245. Zanim jednak 
zaczął nauczać mądrości, sam wyruszał na jej poszukiwanie, a zdobyw-
szy, wciąż szukał na nowo. Najczęściej w samotności, postrzeganej jako 
niezawodna droga do poznania, której początkiem była trudna sztuka in 
solitudine secum loqui246 – rozmawiania z samym sobą.

Mędrzec nie jest często spotykanym typem bohatera w literaturze 
XII i XIII-wiecznej Francji. Pojawia się w nielicznych utworach tego 
okresu. Nielicznych, lecz bardzo istotnych dla kształtowania literackiej 
i kulturowej tożsamości Europy. Jednym z najbardziej znanych przy-
kładów są teksty opowiadające o Merlinie.

Jak zauważają C. Scott Littleton i Linda A. Malcom, wczesnośred-
niowieczne opowieści walijskie kojarzą Merlina z Lasem Kaledońskim 
i przedstawiają go jako „wizjonera oszalałego od potworności woj-
ny”247. W Historia Regum Britanniae, autorstwa Geoffreya z Monmouth 
(około 1138), Merlin jest wieszczem wypowiadającym przepowiednie 
i wyroki. W napisanej około 1155 roku Powieści o Brutusie (Roman de 
Brut) Wace określa Merlina jako „biegłego w sztukach wieku” mędr-
ca248, który – przez swoją znajomość sztuk tajemnych – zmienia apary-
cję króla Utera, czyniąc go podobnym do diuka Tintajelu i umożliwiając 
poczęcie Artura249. Wace określa Merlina mianem li profetes (prorok).

244  Zob. J. Ratzinger/Benedykt XVI, Spe Salvi, Wydawnictwo AA, Kraków 
2007, s. 14.

245  Loc.cit. 
246  „W samotności rozmawiać z sobą”: Cyceron, De offi ciis 3, 1.
247  C. Scott Littleton, L.A. Malcor, Celtowie – herosi świtu, op.cit., s. 110. 

W innych celtyckich opowieściach Merlin często utożsamiany jest z bardem.
248  I.D.O. Arnold, M.M. Pelan, La partie arthurienne du Roman de Brut (ex-

trait du manuscrit B.N.fr 794), Klincksieck, Paris 1962, w. 137.
249  Zob. ibidem, w. 4714.
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W miarę upływu czasu Merlin zdobywał będzie literacką niezależ-
ność. O ile w Powieści o Brutusie jest on jeszcze postacią epizodyczną, 
o tyle w pierwszej połowie XIII wieku staje się głównym bohaterem 
powieści. Wspomniany już tekst Roberta de Boron, Merlin, przekazu-
je nam obraz niezwykle złożonej i pełnej kontrastów postaci. Oblicze 
samotnika rysuje się tu w sposób dyskretny, lecz zdecydowany. O ko-
nieczności samotności dla tego, kto szuka mądrości, chce ją zgłębiać 
i przekazywać, mówi on sam, udzielając wskazówek przyjacielowi, bę-
dącemu spowiednikiem jego matki – Blaise’owi, któremu powierza na-
pisanie Księgi Graala. Rozmowa ma miejsce przed odejściem Merlina 
na dwór króla Wertygiera – aby ukończyć księgę, Blaise musi odnaleźć 
„ziemię, którą zwą Northumberland; ziemia ta jest tak pełna wielkich 
lasów i tak bardzo nieznana, nawet dla jej mieszkańców, że są strony, 
do których nikt jeszcze nie dotarł”250.

W dalszym ciągu rozmowy wizjoner dodaje: „Tam zamieszkasz, a ja 
przyjdę do ciebie i opowiem ci rzeczy niezbędne dla powstania księgi, 
którą piszesz”251.

Blaise odchodzi więc do lasu Northumberland, by spisywać historię 
króla Artura i świętego Graala. Misja ta wymaga całkowitego poświę-
cenia, ale i nagroda będzie wielka: w imieniu Boga, Merlin obiecuje mu 
życie wieczne i pamięć pokoleń: księga czytana będzie przez wieki252. 
Blaise zostaje tym samym ukazany jako symetryczna i komplementar-
na do Merlina postać mędrca, tworzącego w samotności swoje dzieło.

Nie wiemy, jak wygląda życie Blaise’a. Wiemy, że Merlin odwiedza 
go regularnie, by odsłaniać mu coraz to nowe tajemnice. Do tej szczegól-
nej inicjacji dochodzi w lesie, uprzywilejowanej przestrzeni samotności. 
Nikt nie przeszkadza w skupieniu, refl eksji, trudzie utrwalania historii dla 
przyszłości. Mistrz i uczeń dzielą swą samotność w służbie wspólnego 
dzieła. Merlin występuje tu w roli inspiratora, Blaise w roli wykonawcy. 

250  Merlin, wyd. A. Micha, Droz, Genève 1980, s. 99
251  Loc.cit. We wcześniejszej rozmowie zapowiada przyjacielowi: „Powiem 

ci to, czego nikt – oprócz Boga i mnie – nie mógłby ci powiedzieć. Zrób z tego 
księgę” (ibidem, s. 72).

252  Zob. ibidem, s. 99, 101.
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Mogłoby się wydawać, że Merlin otrzymał inną misję – towarzy-
szenia królowi Arturowi, a wcześniej jego ojcu i stryjowi – Uterowi 
i Pendragonowi253. A przecież, zwierzając się tym ostatnim, powie wy-
raźnie: „Chcę wam wyjawić sekret, który mnie dotyczy: muszę […] 
od czasu do czasu odchodzić daleko od ludzi”254. Nie precyzuje do-
kąd i z jakiej przyczyny musi zagłębiać się w swoją samotność. Uważ-
ny czytelnik nie ma jednak wątpliwości: Merlin musi odchodzić, bo 
jest wizjonerem. Tekst podkreśla to wielokrotnie: bohater sam siebie 
określa mianem molt bons devins255 – „wielkiego jasnowidza, dobrego 
znawcy przyszłości”, zdolnego tłumaczyć znaki, sny i widzenia. Po-
dobnie nazywa go Ulfi n: molt saige et molt bons devins256 – „bardzo 
mądry i bardzo biegły w sztukach przepowiadania”. Jeden z baronów, 
mimo zazdrości, jaką odczuwa względem Merlina, mówi o nim jako 
o „jednym z najmądrzejszych ludzi świata i najlepszych doradców”257.

Dar jasnowidzenia Merlin otrzymał od Boga, ale i od szatana. Opisu-
jąc okoliczności niezwyczajnego poczęcia wizjonera, narrator wyjaśnia:

Tak więc dziecko to posiadło, za sprawą diabła, znajomość przeszłości. 
Lecz moc, jaką miało ponadto – moc poznawania przyszłości – otrzymało 
od Boga, który chciał tym sposobem moc diabelską zrównoważyć258.

253  Przygotowując Blaise’a na swoje odejście, Merlin wyjaśnia, zapowiada-
jąc narodziny króla Artura: „Bóg dał mi tę moc, bym pracował dla dobra króle-
stwa, do którego się udam, skupiając tam wysiłki wszystkich ludzi dobrej woli na 
rzecz przyjścia tego, który ma się narodzić z pokolenia tak miłego Bogu” (ibidem, 
s. 100). W dalszym ciągu, w rozmowie z matką, raz jeszcze nawiązuje do charak-
teru swej misji: „Oto przychodzą po mnie z dalekiego kraju, a ja – za twym przy-
zwoleniem – pragnę z nimi odejść. Trzeba mi bowiem teraz oddać Chrystusowi 
to, czym mnie obdarzył i służyć Mu w ten sposób. A będzie tak tylko wtedy, gdy 
pójdę tam, gdzie ci ludzie chcą mnie poprowadzić” (ibidem, s. 102).

254  Ibidem, s. 149.
255  Ibidem, s. 150.
256  Ibidem, s. 151.
257  Ibidem, s. 156.
258  Ibidem, s. 50. 
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Doskonalenie tej mocy, jak każdego nadprzyrodzonego daru, wy-
maga samotności.

Tekst wspomina jeszcze o jednej przyczynie, dla której Merlin unika 
ludzi: nieufność względem jego daru, a tym samym pogardzenie darem 
Boga. Po tym, jak zazdrosny baron wystawia go na próbę, wypytując 
o okoliczności swojej śmierci, nasz bohater odchodzi z dworu i zapo-
wiada, że od tej pory będzie mówił w sposób tajemniczy259, a proroctwa 
staną się zrozumiałe dopiero wtedy, gdy się sprawdzą. 

Merlin zawiódł się na ludziach i poczuł dotknięty brakiem zaufania. 
Ciąg dalszy historii potwierdza to, gdy – po ustanowieniu Okrągłego 
Stołu – wizjoner opuszcza na dłużej dwór z powodu zazdrości i niedo-
wierzania doradców króla260. Tym razem pozostanie w Northumberland 
ponad rok. Nie wiemy jednak, jak wygląda ten pobyt, gdyż tekst ogra-
nicza się jedynie do stwierdzenia, że spotkał się z Blaise’em. Na dwo-
rze w Carduel rozpowszechniane są w tym czasie pogłoski, że „Merlin 
umarł, że jakiś wieśniak zabił go w lesie, gdzie znalazł go żyjącego jak 
szaleńca”261. 

To wyobrażenie o stylu życia Merlina w lesie nie pokrywa się z rze-
czywistością. Możemy przypuszczać, że prowadzi życie samotnika, 
którego nie rozbijają z pewnością „robocze” spotkania z Blaise’em; 
jest to jednak życie leśnego, a nie dzikiego człowieka, jak było to 
w przypadku Iwena, Lancelota czy Tristana w okresie ich szaleństwa. 
Las staje się zatem dobrowolnie wybraną, przyjazną przestrzenią sa-
motności, strefą bezpieczeństwa, schronieniem przed ludzką zawiścią. 
Utożsamianie Merlina z dzikim człowiekiem ma jednak pewną tradycję 
literacką: w XII-wiecznej literaturze łacińskiej, która znacznie wpły-
nęła na późniejszą starofrancuską literaturę powieściową, samotność 
Merlina kojarzona jest z inną przyczyną i przybiera odmienne oblicze. 
W napisanej około 1150 roku Vita Merlini (Żywot Merlina) Geoffroy 

259  Zob. ibidem., s. 163.
260  Zob. ibidem, s. 190.
261  Ibidem, s. 192–193. Autor używa słowa sauvaige („dziki”), pamiętamy 

jednak, że w tekstach powieściowych tego okresu „dzikość” najczęściej oznacza 
szaleństwo.
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z Monmouth, podejmując tradycję walijskich opowieści262, przedsta-
wia historię Merlinusa, który – postradawszy w bitwie pod Arferdydd 
najbliższych towarzyszy – traci rozum i zaszywa się w lesie, wiodąc 
tam żywot dzikiego człowieka. Las staje się szczególną przestrzenią 
inicjacji: to tutaj Merlinus otrzymuje dar jasnowidzenia, którym będzie 
służył ludziom. Po wielu latach odzyska rozum, lecz pozostanie w lesie, 
gdzie będzie mu towarzyszyć jego siostra, obdarzona – jak i on – darem 
przepowiadania przyszłości263.

Merlin utożsamiany jest dziś czasami z druidem – kapłanem w spo-
łeczności Celtów. Formacja druidów odbywała się w niedostępnych 
lasach, nie tylko ze względu na jej elitarny, specyfi czny charakter, lecz 
i z powodu przekonania, że jedynie w bezpośrednim kontakcie z naturą 
mędrzec zdolny jest poznać tajemnice świata i wszechświata264. W po-
wieści Roberta de Boron Merlin byłby więc – według tej grupy badaczy 
– schrystianizowaną (w dość szczególnych okolicznościach!) fi gurą 
druida, który w lesie obcuje z mądrością płynącą ze zdarzeń prawdzi-
wych, urzeczywistniających zamiary Opatrzności względem ziemi kró-
la Artura.

262  Zob. J. Markale, Merlin l’Enchanteur, Reitz, Paris 1981; na temat wpływu 
walijskich opowieści o wodzu-bardzie Myrddinie zob. zwłaszcza Ph. Walter, Le 
devin maudit – Merlin, Lailoken, Suibhne. Textes et étude, Ellug, Grenoble 1999; 
idem, Merlin ou le savoir du monde, Imago, Paris 2000.

263  W napisanej około 1136 roku Historia Regum Britanniae (Historii kró-
lów Brytanii) Geoffrey z Monmouth przedstawia inny obraz jasnowidza: Merlinus 
Ambrosius zapowiada tu Merlina z powieści Roberta de Boron. Nie jest szaleń-
cem, lecz synem diabła uratowanym przez Boga, obdarzonym nadzwyczajnymi 
darami doradcą króla.

264  Zob. P. Berresford Ellis, Druidzi, tłum. P. Stalmaszczyk, Cyklady, Warsza-
wa 1998; J. Gąsowski, Mitologia Celtów, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 
Warszawa 1978; J. Markale, Merlin l’Enchanteur, op.cit. F. Fleming zauważa, 
że „nowicjusze, prawdopodobnie zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, opuszcza-
li domy w wieku dziewięciu-dziesięciu lat i wędrowali do odległych lasów, żeby 
rozpocząć edukację. Nauka mogła trwać nawet dwadzieścia lat” (C. Scott Little-
ton, L.A. Malcor, Celtowie – herosi świtu, op.cit., s. 40). Zob. także O. Launay, La 
civilisation des Celtes, Editions de Crémille, Genève 1994.
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W XIII-wiecznej powieści Persewal (Perceval), napisanej prozą i za-
inspirowanej tekstem Roberta de Boron, Merlin żegna się z Persewalem 
i Blaise’em (będącymi w tej powieści strażnikami Graala), wyjawiając 
im jednocześnie, że „Bóg nie chce, by pokazywał się ludziom, i że nie 
umrze przed końcem świata”265. Zamieszka w odosobnieniu i tam będzie 
prorokował, „jeśli tak nakaże mu Chrystus”266. Autor kończy opowieść 
stwierdzeniem: „I tak powrócił Merlin, i zbudował swój esplu moir 
i wszedł do niego, i więcej już go między ludźmi nie widziano”267.

W innej powieści tego okresu, Józef (Joseph), również zainspirowa-
nej twórczością Roberta de Boron, Petrus, towarzysz Józefa z Arymatei, 
odchodzi „w stronę Zachodu”, udając się do Vaus de Avaron268, gdzie 
w samotności (en un soltain liu) będzie oczekiwał na przybycie zapo-
wiedzianego przez głos z Nieba wysłannika Graala269. Miejsce pustyn-
ne jest tu uprzywilejowaną przestrzenią przygotowania do pełnienia 
misji. Trudno nie dostrzec w tym analogii do postępowania Chrystusa 
i Jana Chrzciciela, opisanego w Ewangeliach: do wypełnienia swego 
posłannictwa przygotowują się, odchodząc na pustynię270.

Motyw samotności prowadzącej do poznania i mądrości obecny jest 
także w Powieści o Eneaszu (Le Roman d’Enéas – około 1155–1160), 

265  Perceval [w:] Robert de Boron, Le roman du Graal, op.cit., s. 301. Epizod 
ten nawiązuje do ostatnich słów, które Merlin wypowiada w XIII-wiecznej wersji 
Merlina, określanej mianem rękopisu z Modeny: „A teraz trzeba mi odejść; nie 
mogę więcej pozostać między ludźmi: wiedzcie, że nie mam na to zgody mego 
Zbawiciela” (Merlin [w:] Robert de Boron, Le roman du Graal, op.cit., s. 195). 
Słowa te padają po koronacji Artura i są pożegnaniem Merlina z dwornym świa-
tem. Powraca do Northumberland, do Blaise’a, by dokończyć dyktowania Księgi 
Graala.

266  Ibidem, s. 301.
267  Ibidem, s. 302. Słowo esplumoir oznacza dosłownie „klatkę dla ptaków 

zmieniających upierzenie” i może odsyłać do częstego w literaturze tej epoki zwro-
tu estre mis en mue, który oznacza pozostawanie bez ruchu, niczym w więzieniu 
lub klatce. Dziękuję prof. Annie Drzewickiej za tę uwagę.

268  Miejsce to identyfi kowane jest z opactwem Glastonbury w Walii (zob. Jo-
seph [w:] Robert de Boron, Le Roman du Graal, op.cit., s. 67).

269  Loc.cit.
270  Zob. Mt 3–4; Mk 1; Łk 3–4; J 1.
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gdzie znajdujemy obszerny epizod opisujący wędrówkę Eneasza do pie-
kieł271. Towarzyszy mu w niej „prorokini Sybilla, pełna mądrości ka-
płanka”272. Sybilla ta, zwana Kumańską, w samotności strzeże wejścia 
do krainy cieni. Eneasz znajduje ją siedzącą u wejścia do świątyni: siwa, 
rozczochrana, o ciemnej i pomarszczonej skórze273, niechętnie odnosi 
się do młodzieńca, który prosi ją, by była jego przewodniczką po ot-
chłani. Przekonawszy się jednak, że jest to wolą bogów, składa ofi arę 
władcom piekieł i wskazuje wejście do czeluści. Kryje się ono w głębo-
kim rowie, otoczonym lasem i czarną, mętną wodą. Panuje tu ciemność, 
a odrażająca woń zabija wszystko, co znajduje się w jej zasięgu.

Narrator kilkakrotnie podkreśla mądrość Sybilli, przejawiającą się 
głównie w jej darze jasnowidzenia i prorokowania. Dar ten rozwija 
ona w samotności, oddając się całkowicie na jego służbę. Taki jest los 
kapłanów i kapłanek w antycznych realiach i opowieściach: obdarzeni 
poznaniem tajemnic innego świata, strzegą ich przed niepożądanymi 
gośćmi lub odsłaniają przed tymi, których przysyłają bogowie.

Solitudo philosophiae mater: przekonanie, że samotność niezbędna 
jest do zgłębiania prawdy i mądrości, znalazło odzwierciedlenie nie tyl-
ko w literaturze, ale i w fi lozofi i oraz teologii starożytności chrześcijań-
skiej i średniowiecza. Św. Jan Chryzostom nazywa samotność matką 

271  Le Roman d’Enéas, wyd. A. Petit, LGF, Paris 1997, w.  2336–3101. Po-
wstała w środowisku anglonormandzkim anonimowa Opowieść o Eneaszu (ponad 
10 000 wersów), nawiązuje w swej treści do Eneidy Wergiliusza. Podobnie jak 
w przypadku innych powieści antycznych XII wieku, jej autor adaptuje koncepcję 
świata przedstawionego do mentalności średniowiecznego odbiorcy. Modyfi kacja 
ta dotyczy przede wszystkim losów tytułowego bohatera: Eneaszowi będzie tu dane 
przeżyć szczęśliwą historię miłości, zakończoną małżeństwem z Lawinią. Autor 
podkreśla historiozofi czny aspekt opowieści: ze szczęśliwego związku małżonków 
narodzi się Rzym. Inna jest też rola miłości. Pozostaje ona źródłem konfl iktów 
i wojen, stając się jednocześnie przyczyną powszechnej harmonii i pojednania. 
Taka koncepcja miłości pozwala przypuszczać, że autor powieści pozostawał pod 
wpływem neoplatońskiej myśli fi lozofi cznej szkoły z Chartres. 

272  Ibidem, w.  2342–2343.
273  Zob. ibidem, w.  2353–2355.
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odpocznienia i przyjaciółką fi lozofi i274. Św. Hieronim, który w wieku 
piętnastu lat szuka samotności w katakumbach, nie waha się wyznać: 
mihi oppidum carcer, solitudo paradisus est275 – „miasto jest mi wię-
zieniem, a samotność rajem”, a św. Piotr Damiani z przekonaniem 
stwierdza: „pustelnia jest szkołą niebiańskiej doktryny, nauką Bożych 
sztuk, dyscypliną doskonałości”276. Mądrość przemawia w ciszy, a tę 
najłatwiej spotkać w samotności.

274  S. Ioannes Chrysostomus, Hom. L. in Matth., cyt. w: A. Angelini, La solitu-
dine e la sapienza del Vangelo, Tipografi a Poliglota, Roma 1884, s. 9.

275  S. Hieronymus ad Rusticum ep. 125, cyt. w: A. Angelini, La solitudine e la 
sapienza del Vangelo, op.cit., s. 18.

276  S. Petrus Damiani, cyt. w: A. Angelini, La solitudine e la sapienza del 
Vangelo, op.cit., s. 45.



„Gdy wyrok został ogłoszony, wyszedł z pałacu, 
gorzko płacząc” – samotność wygnania

W świecie starożytności samotność kojarzy się przede wszystkim 
z banicją – jedną z najcięższych kar w dawnych Grecji i Rzymie. Wy-
gnańcy prowadzą smutny żywot obywateli drugiej kategorii, nie mogąc 
posiadać ziemi ani piastować wysokich godności. Znany jest przykład 
Arystotelesa, najzdolniejszego z uczniów Platona, który nie dostąpił 
zaszczytu objęcia po nim kierowania Akademią tylko dlatego, że uzna-
no go za metojka, to jest osiadłego w Atenach cudzoziemca, nieposia-
dającego pełni obywatelskich praw. Scholarchat Akademii objął więc 
siostrzeniec Platona, Speuzyppos – mniej zdolny, lecz nie obarczony 
przekleństwem wygnania277. 

Wykorzenienie, niesprawiedliwość, zakazy, ograniczenia, a nade 
wszystko pełna goryczy samotność – oto los banity, wobec którego nie 
pozostaje obojętna starofrancuska powieść, zwana dziś antyczną.

Ciesząca się w XII i późniejszych wiekach dużą popularnością Po-
wieść o Tebach (około 1150 roku)278 relacjonuje spotkanie dwóch bo-

277  Zob. D. Gromska, wstęp do: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5: Etyka niko-
machejska, Etyka Wielka, Etyka Eudemejska, tłum. D. Gromska, PWN, Warszawa 
2000, s. 8.

278  Licząca ponad 10 000 wersów, Opowieść o Tebach to zręczna adapta-
cja Tebaidy łacińskiego poety Stacjusza (61–96), opowiadająca o bratobójczych 
walkach synów Edypa, Eteoklesa i Polinejkesa. Utwór powstał w środowisku 
anglonormandzkim i przeznaczony był prawdopodobnie dla dworu Henryka II 
Plantageneta i Eleonory Akwitańskiej. Opowieść rozpoczyna się streszczeniem 
historii Edypa, nieobecnym w łacińskim oryginale. W dalszym ciągu utworu autor 
zachowuje kolejność wątków Tebaidy, dokonując jednocześnie znacznych mody-
fi kacji klimatu i znaczenia wydarzeń. Redukuje wymiar mitologicznych koligacji 
i konfl iktów. Bratobójcze walki przedstawia w konwencji chanson de geste. Nie 
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haterów, których połączy wspólna niedola wygnania. Polinejkes, brat 
Eteoklesa, syn Edypa i Jokasty, i Tedeusz, władca Kalidonu279, wy-
ruszają w tym samym czasie do Argos, by u boku króla Adrastosa na 
nowo układać swe życie.

Epizod, w którym opisane zostaje spotkanie wygnańców, jest krót-
ki: obejmuje zaledwie 70 wersów280. Usytuowany jest jednak w począt-
kowej części utworu i okazuje się niezwykle istotny dla dalszego ciągu 
opowieści: Tedeusz stanie się najwierniejszym przyjacielem Polinejke-
sa i jego sprzymierzeńcem w wojnie o Teby.

Autor w równoległy i symetryczny sposób przedstawia powody, dla 
których naszych bohaterów zmuszono do opuszczenia ojczyzny. W oby-
dwu przypadkach chodzi o konfl ikty rodzinne. Polinejkes wygnany zo-
staje z Teb przez Eteoklesa, który – zgodnie z postanowieniem „rady 
baronów”281 – przez rok ma sprawować władzę, a następnie przekazać 
ją (na kolejny rok) młodszemu bratu. Ten ostatni, pełen złych przeczuć, 
wyrusza, powierzając się Fortunie i prosząc bogów, by doprowadzili go 
w bezpieczne miejsce. Nie ma wyboru. Tekst mówi wyraźnie:

Gdy wyrok został ogłoszony,
Wyszedł z pałacu, gorzko płacząc.

kryje sympatii do Polinejkesa i jego stronników, przedstawiając Eteoklesa jako na-
rzędzie mrocznego przekleństwa, ciążącego nad rodem Edypa. Umniejsza rolę fa-
tum w tragicznych kolejach losu pokolenia Edypa, racjonalizując i chrystianizując 
pogański mit. Wprowadza intrygi miłosne i elementy kultury dwornej. Powieść 
rozwija liczne wątki kosmogoniczne i stanowi ciekawe źródło poznania średnio-
wiecznego postrzegania świata. 

279  Miasto w południowej Etolii, na prawym brzegu rzeki Euenos, założone 
według mitologicznej tradycji przez herosa-eponima Kalidona; ośrodek kultu Ar-
temidy, siedziba króla Ojneusa, ojca Meleagra i Dejaniry (zob. Mała Encyklopedia 
Kultury Antycznej, red. Z. Piszczek, PWN, Warszawa 1990, s. 361).

280  Le Roman de Thèbes, wyd. F. Mora-Lebrun, LGF, Paris 1995, w.  654–
726.

281  Ibidem, w.  630. Takie „uśredniowiecznianie” realiów świata antycznego 
jest typowe dla powieści wieków średnich i ma na celu przybliżenie świata przed-
stawionego odbiorcy.
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Rządy sprawuje Eteokles,
A Polinejkes rusza na wygnanie
[…]
Uniknąć tego już nie zdoła282.

Termin eissil (w. 645) nie pozostawia wątpliwości: Polinejkes zo-
staje skazany na banicję. Przeczuwa, że na stałe. Odjeżdża natychmiast 
i bez żadnego towarzysza:

Nikogo nie zabiera z sobą:
Giermka żadnego, towarzysza,
Nikogo oprócz swego konia283.

Kilka wersów dalej narrator raz jeszcze kładzie nacisk na samotność 
wygnania:

Wielu mu chciało towarzyszyć,
Ale nikogo zabrać nie chciał;
Mówi, że zaraz sam odjedzie
I nawet giermka nie zabierze284.

Wędrówka rozpoczyna się w scenerii godnej dwornej opowieści: 
Polinejkes wyrusza „w maju, o świeżym poranku”285. Stan duszy boha-
tera nie harmonizuje jednak z radością przyrody:

Cwałował teraz w samotności,
Pełen złych myśli, niepokoju:
Nie widzi już takiego miejsca,
Gdzie mógłby udać się bezpiecznie.
Lęka się, by brat potajemnie
Nie przygotował zasadzki na drodze286. 

282  Ibidem, w.  642–647.
283  Ibidem, w.  651–653.
284  Ibidem, w.  670–673.
285  Ibidem, w.  654. Wyrażenie to charakterystyczne jest dla topiki trubadurów 

i truwerów, przejętej później przez powieść dworną pisaną wierszem.
286  Ibidem, w.  656–661.
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Wybór pada w końcu na Argos, gdyż leży ono blisko Teb. Po sied-
miu dniach wędrówki Polinejkes przybywa nad brzeg morza. Grecja 
wita go strugami ulewnego deszczu, gradem, śniegiem i przejmującym 
wiatrem. Pomimo gwałtownej burzy kontynuuje podróż, spodziewając 
się śmierci. Przemierzywszy las pełen dzikich zwierząt, ze szczytu wy-
sokiej góry dostrzega wieżę, na której rozbłyska światło karbunkułu, 
wskazujące drogę zbłąkanym wędrowcom.

Wyczerpany i przygnębiony287 nie znajduje nikogo, kto przyjąłby go 
pod swój dach: dobiega północ i wszyscy udali się już na spoczynek. 
Zrezygnowany, zsiada z konia u stóp wieży, w zimnym, niegościn-
nym przedsionku. Tu przyjdzie mu spędzić pierwsze godziny w nowej 
ojczyźnie. Tu także spotka innego wygnańca, którego Fortuna przy-
prowadziła w podobnych okolicznościach i w podobnym stanie. Do-
kładnie o tej samej porze, szukając schronienia przed nocą, przybywa 
Tedeusz. On także „nie miał towarzysza ani giermka, / nikogo oprócz 
siebie i rumaka”288. Ciąży na nim krew jednego z braci: z tego właśnie 
powodu „był wygnańcem, uciekać nie przestając / dopełniał przez to 
swej pokuty”289. 

Samotność Polinejkesa i Tedeusza nie jest samotnością z wyboru. 
Żaden z nich nie wybrał rozłąki z ojczyzną, została im ona narzuco-
na i jest wynikiem ucieczki. Pierwszy ucieka przed zaborczym bratem, 
którego w niedalekiej przyszłości przyprawi o śmierć; drugi przed karą 
za zabójstwo brata. Jakże podobne losy: jeden stanie się alter ego dru-
giego. Zanim to jednak nastąpi, czeka ich walka. Polinejkes nie chce 
dzielić schronienia z nowo przybyłym, Tedeusz nie widzi powodu, dla 
którego miałby nocować na zewnątrz… Kres zaciekłemu pojedynkowi 
położy dopiero król Adrastos, wyrwany ze snu szczękiem broni. To on 
każe im przysiąc, że będą przyjaciółmi. Ta przysięga jest początkiem 
końca samotności przybyszów. Zgodnie z przepowiednią wyroczni, 

287  Autor używa słowa pensis (ibidem, w.  730), które w języku starofrancu-
skim oznacza „zamyślony”, ale i „przygnębiony”, „pełen melancholii”.

288  Ibidem, w.  758–759.
289  Ibidem, w.  754–755.
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poślubią oni córki króla, a Tedeusz w niedalekiej przyszłości podejmie 
się ryzykownej misji przypomnienia Eteoklesowi o oddaniu rządów 
Polinejkesowi. Kiedy zapadnie decyzja o wojnie, wyruszy jako jeden 
z głównych przywódców wyprawy i zapłaci życiem najwyższą cenę 
przyjaźni.

Napisana trzydzieści lat później Powieść o Aleksandrze (Le Roman 
d’Alexandre – około 1180)290 nie podejmuje motywu samotności wy-
gnania. Pojawia się tu jedynie krótka relacja historii nieszczęśliwego 
Samsona z Tyru, któremu wuj – król Darius – zawłaszczył ziemie291. 
Samson pozostaje w służbie Aleksandra Wielkiego, a o wygnaniu do-
wiadujemy się z jego własnych ust, gdy odpowiada na pytanie o swoją 
tożsamość. Wspomina zresztą tylko o wygnaniu, nie o samotności. 
Można się domyślać, że należy ona do przeszłości, gdyż aktualnie jest 
przyjacielem Aleksandra. 

Samotność wygnania okazuje się w omawianych tekstach stanem 
negatywnym, ale nie destrukcyjnym. Nie jest też stanem defi nityw-
nym: stanowi jedynie etap w duchowej ewolucji bohatera, próbę, dzię-
ki której dojrzewa on i urzeczywistnia swoje przeznaczenie. Jest też 
przedsionkiem przyjaźni – uwrażliwia na niedolę drugiego, otwiera 

290  W średniowieczu istniało kilka wersji Opowieści o Aleksandrze, z których 
większość nie zachowała się do naszych czasów. Autorem jednego z pierwszych 
tekstów, z którego zachowała się jedynie setka ośmiozgłoskowych wersów pogru-
powanych w lessy, był Albéric de Pisançon. Aleksander z Paryża połączył istniejące 
wersje i rozbudował tekst do 16 000 wersów. Wersy te (dwunastozgłoskowce, po-
grupowane w różnej długości lessy i zakończone już nie asonansem, lecz rymem), 
ze względu na popularność utworu, będą nazywane od XV wieku aleksandrynami. 
Tekst Aleksandra z Paryża, określany jako pseudohistoryczna biografi a macedoń-
skiego władcy, składa się z czterech części (branches) o nierównej długości. Są to: 
młodość bohatera (enfances – narodziny Aleksandra, jego wychowanie przez Ary-
stotelesa, pierwsze rycerskie czyny); wojna z Persami; wyprawa na Wschód, aż do 
krańców świata, wytyczonych przez Słupy Herkulesa (baśniowa ekspedycja przez 
błędne pustynie Indii, fantastyczne epizody źródeł młodości, zmartwychwstania 
i nieśmiertelności, dziewcząt-kwiatów, wyroczni Drzew Słońca i Księżyca, króle-
stwa Amazonek); śmierć Aleksandra i podział jego imperium. 

291  Alexandre de Paris, Le Roman d’Alexandre, tłum. L. Harf-Lancner, LGF, 
Paris 1994, w.  793 i n.
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serce i horyzonty myśli: mobilizuje do wyruszenia w drogę i przyjęcia 
odpowiedzialności za samego siebie oraz za tych, których los stawia 
na owej drodze. Nasi bohaterowie wielkodusznie odpowiadają na to 
wyzwanie.



„Jeśli ten jeden pozostanie, inni ocaleją” 
– samotność uwięzienia 

Różne są przyczyny, dla których bohaterowie naszych utworów do-
świadczają samotności uwięzienia: zazdrość, wzgardzona miłość, dia-
belski podstęp lub magiczna pułapka. Jedni stają się ofi arą perfi dnych 
knowań lub zamykani są w celach prewencyjnych, inni dobrowolnie 
oddają się jako zakładnicy, ratując przyjaciół albo wspólną sprawę.

W Powieści o Aleksandrze znajdujemy obszerny epizod, w którym 
samotność staje się nie tylko próbą, ale i ofi arą dobrowolnie złożoną 
dla ocalenia innych292. Przemierzając Indie o jesiennej porze, armia 
Aleksandra wchodzi w zaczarowaną dolinę. Tekst określa ją mianem 
„mrocznej”, „zgubnej” doliny293 – to dolina, z której nie ma powrotu. 
Można w nią wejść, ale wyjść nie sposób, gdyż chodzi się w koło, tra-
cąc z oczu wszelki punkt odniesienia.

Nieświadom czaru, Aleksander samotnie wyrusza na poszukiwanie 
wyjścia. Nie znajduje go, lecz odkrywa głaz z marmuru, „na którym 
wypisano wielką żałość i smutek”294: 

Nawet gdyby świat cały zamknąć w tej dolinie,
nie wyjdzie stąd nikt żywy za cały skarb świata,
chyba że ktoś na zawsze pozostać się zgodzi295.

292  Alexandre de Paris, Le Roman d’Alexandre, op.cit., w.  2471–2895. 
293  Ibidem, w.  2531, 2674, 2876.
294  Ibidem, w.  2538.
295  Ibidem, w.  2543–2545.
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W dalszej części opowieści narrator raz jeszcze podkreśla ten 
warunek:

Jeśli ten jeden pozostanie, inni ocaleją,
przez ofi arę jednego wszyscy wolni będą296.

Słowa te zdają się parafrazą słów, jakie w czasie narady kapłanów 
wypowiedział Kajfasz: „[…] lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek 
umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród”297. Aleksander – przyjmu-
jąc dobrowolnie tę ofi arę – staje się fi gurą mesjańską, wybawicielem 
swoich towarzyszy298.

Jego decyzja wywołuje lawinę protestów. Wódz okazuje się jednak 
nieugięty: żegna czternastotysięczną armię i – płacząc – zagłębia się 
w dolinę. Jego ofi ara nie idzie na marne: żołnierze odnajdują wyjście 
z pułapki, a narrator lakonicznie, lecz wymownie podsumowuje zaist-
niałą sytuację: „Król więc pozostał, a armia odchodzi”299. 

Samotne przebywanie w dolinie trwać będzie jedną, jedyną noc. 
Stanowi ona jednak niezwykle wyczerpującą fi zycznie i psychicznie 
próbę. Najpierw nadciąga gwałtowna burza i trzęsienie ziemi, któremu 
towarzyszy odrażająca woń. Król, wspiąwszy się na skałę, pełen trwo-
gi, spodziewa się śmierci. W charakterystycznym dla utworów epickich 
stylu opłakuje swój los i rozłąkę z przyjaciółmi. W ostatnim zdaniu tej 
poruszającej skargi żali się na swoją samotność:

Odjeżdżacie bez władcy, a ja zostać muszę,
smutny i opuszczony, aby tu śmierć spotkać300.

296  Ibidem, w.  2563–2564.
297  J 11, 50. 
298  Aleksander przedstawiany jest w tym utworze jako władca pogański, lecz 

kierujący się zasadami chrześcijańskiej etyki. O popularności tego kontrowersyj-
nego władcy w średniowiecznej Francji świadczy fakt, że jego imię fi guruje na  
wspomnianej już Liście Dziewięciu Walecznych, obok tak wyjątkowych postaci, 
jak Juliusz Cezar, Karol Wielki, Gotfryd z Bouillon, biblijny Jozue i król Dawid.

299  Alexandre de Paris, Le Roman d’Alexandre, op.cit., w.  2705.
300  Ibidem, w.  2738–2739.
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Dalsza część nocy upływa na zaciętej walce z „najpotworniejszymi 
okropnościami”301: smokami, latającymi wężami i demonami. Pora-
nek i wschodzące słońce kładą kres konfrontacji: przeciwnicy znika-
ją. Aleksander nadal jednak pozostaje więźniem doliny. Po raz kolejny 
doświadcza kompletnego opuszczenia: ogarnia go rozpacz i niemoc. 
Ostatkiem sił próbuje przemierzyć dolinę. Wysiłek ten nie pozostaje 
bez nagrody – w skalnej grocie dostrzega kamień, spod którego do-
chodzi wołanie o pomoc: uwięziony demon obiecuje królowi, że w za-
mian za uwolnienie wskaże mu wyjście z doliny. To ostatnia próba sił: 
diabeł próbuje najpierw wskazać fałszywą ścieżkę, potem kapituluje 
i wyjaśnia, jak wydostać się z pułapki. Aleksander, upewniwszy się, 
że nie jest to kolejna sztuczka, dotrzymuje słowa. Próba zakończyła 
się więc pomyślnie. Król raz jeszcze dał dowód swojej szlachetności: 
ofi arował swe życie za towarzyszy i ofi ara ta została wynagrodzona. 
Ten rodzaj doświadczenia jest wyjątkiem w kontekście powieści: Alek-
sander lubi wyzwania, często podejmuje ryzyko, ale czyni to wspólnie 
z przyjaciółmi albo na ich oczach. Epizod mrocznej doliny stawia go 
wobec samotności i to właśnie ona okazuje się najtrudniejszym ele-
mentem próby. Opuszczony władca walczy nie tylko z dziwami natury 
i złymi duchami, ale przede wszystkim z własną słabością, strachem 
i rozpaczą. Samotność przybiera tym samym wymiar odkupieńczy: nie 
jest zwykłą próbą odwagi czy formą oczyszczenia: jest ceną, jaką trze-
ba zapłacić za uratowanie innych.

Bolesne osamotnienie, będące wynikiem uwięzienia, staje się także 
udziałem Józefa z Arymatei w XIII-wiecznych tekstach, nawiązujących 
do początków historii św. Graala. Wymieńmy tu dwa najbardziej znane: 
Józef z Arymatei (Joseph d’Arimathie) Roberta de Boron i wspomniana 
już anonimowa Historia o Świętym Graalu. 

Józef z Arymatei to opowieść o losach Józefa, przyjaciela Piłata, 
który wraz z Nikodemem zdejmuje z krzyża ciało Chrystusa i składa 
je w grobie. Po zmartwychwstaniu Chrystusa Józef zostaje oskarżony 
przez Żydów o wykradzenie ciała, wtrącony do więzienia i tak pilnie 

301  Ibidem, w.  2749.
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strzeżony, że nawet Piłatowi nie udaje się go odnaleźć302. Tekst nie 
precyzuje, jak długo Józef przebywa w więzieniu; narrator – w bardzo 
ogólnikowy sposób – nadmienia, że trwało to une grant piece303, czyli 
„bardzo długo”. W swym osamotnieniu znajduje jednak pocieszenie: 
odwiedza go Chrystus, opowiadając, jak wyglądały Jego losy po zmar-
twychwstaniu. Przynosi mu też kielich, którego używał w czasie Ostat-
niej Wieczerzy, i do którego Józef, obmywając potem ciało zmarłego 
Mistrza, zebrał Jego krew304. 

W arturiańskim świecie wielkie sprawy często rodzą się lub doj-
rzewają w samotności. Tak jest i w tym przypadku. Józef z Arymatei, 
podobnie jak fi lozof Boecjusz pozbawiony wolności przez Teodory-
ka, w więzieniu znajduje światło, mądrość, umocnienie i pocieszenie. 
Jego samotność staje się nieoczekiwanie przestrzenią poznania poprzez 
objawienie rzeczy tajemnych: Chrystus objawia tu siebie i swoje na-
uczanie. Odsłania też tajemnicę św. Graala i wyjawia Józefowi słowa 
pozostające tajemnicą dla odbiorcy i innych bohaterów powieści; nar-
rator określa je mianem „Credo konsekracji Graala”305. Z ich wypowie-
dzeniem wiąże się obietnica jednego z darów Ducha Świętego – daru 
rady. Chodzi więc o szczególne wprowadzenie w tajemnicę świętego 
kielicha, Eucharystii i Mądrości. Dodajmy, że to w więzieniu Józef do-
wiaduje się o czekającej go nagrodzie życia wiecznego. Chrystus zapo-
wiada mu także, że odzyska wolność oraz, że w tym, który go uratuje, 
znajdzie wiernego przyjaciela, a więzienie – dopóki w nim pozostanie 
– nie będzie już ciemnością. Samotność Józefa jest od tej chwili pełna 
radości, nadziei i światła. Nie tylko w przenośni: każdym odwiedzinom 
Chrystusa towarzyszy nadprzyrodzona jasność, wlewająca trwały po-

302  Joseph d’Arimathie [w:] Robert de Boron, Le Roman du Graal, op.cit., 
s. 26.

303  Ibidem, s. 27.
304  Zob. ibidem, s. 29.
305  Ibidem, s. 31. Do epizodu uwięzienia Józefa nawiązywać będą kilkakrot-

nie, w dalszym ciągu opowieści, jej bohaterowie, narrator i głos z Nieba, kierujący 
działaniami Józefa. Czas spędzony w więzieniu daje początek wielowiekowej tra-
dycji św. Graala.
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kój w serce Józefa306. Ją właśnie ujrzy Wespazjan, syn rzymskiego ce-
sarza, którego w cudowny sposób uzdrowiło z trądu Oblicze Chrystusa 
odbite na chuście Weroniki, i który udaje się do Jerozolimy, by pomścić 
śmierć Chrystusa i odnaleźć Józefa307. Wespazjan sam zresztą doświad-
czył przymusowego odosobnienia, którego przyczyną była choroba. 
Z powodu trądu stał się tak uciążliwy dla otoczenia, że nie można było 
znieść jego obecności. Cesarz boleje nad cierpieniem syna, lecz każe 
zamknąć go „w kamiennym pomieszczeniu, gdzie podawano mu jedze-
nie”308. Izolacji tej kładzie dopiero kres cudowne uzdrowienie. 

Narrator szczegółowo relacjonuje scenę uwolnienia Józefa przez 
Wespazjana: „Gdy spuścił się w dół, spojrzał we wszystkie strony i do-
strzegł wielką jasność w jednym z kątów więzienia. […] Poszedł tam, 
gdzie zobaczył światłość”309.

Samotność Józefa przypomina samotność mnicha oddającego się 
kontemplacji i kosztującego już na ziemi przyjaźni z Chrystusem. 
W istocie, w okresie uwięzienia życie Józefa nie podlega do końca 
ziemskim prawom: żyje, choć pozbawiony jest pokarmu, gdyż Żydzi 
przykrywają wejście do lochu głazem, licząc, że umrze z głodu i prag-
nienia310. 

Samotności uwięzienia doświadcza także Kasandra, córka króla Troi 
Priama i królowej Hekuby311. W Opowieści o Troi (Le Roman de Troie, 

306  Światło jest nieodłącznym elementem teofanii.
307  Joseph d’Arimathie [w:] Robert de Boron, Le Roman du Graal, op.cit., 

s. 43 i n.
308  Ibidem, s. 32.
309  Ibidem, s. 47.
310  Analogiczny epizod uwięzienia Józefa z Arymatei przez Żydów odnaj-

dujemy w Historii o świętym Graalu (zob. L’Estoire del Saint Graal, t. I, op.cit., 
s. 26 i n.).

311  Według mitologii greckiej, zakochany w Kasandrze Apollo obdarzył ją 
darem widzenia przyszłości. Kiedy Kasandra nie odwzajemniła jego miłości, nie 
odebrał swego daru, lecz sprawił, że nikt nie wierzył w jej przepowiednie. Ka-
sandrze nie udało się więc zapobiec upadkowi Troi. Po zdobyciu miasta została 
wywieziona do Myken, jako branka króla Agamemnona. Zginęła razem z nim, za-
mordowana przez żonę Agamemnona Klitajmestrę i jej kochanka Egista.
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około 1165 roku)312 Benoît de Sainte-Maure przywołuje dramatyczny 
epizod, w którym pełna złych przeczuć, potwierdzonych proroczymi wi-
zjami, królewna wieszczy zagładę Troi, domagając się, by Parys odesłał 
Helenę Grekom. Ponieważ czyni to w czasie uroczystości weselnych, król 
Priam każe umieścić ją „[…] w komnacie, / od wszystkich gości z da-
la, / gdzie długo potem jeszcze / w zamknięciu przebywała”313. Narrator 
w sugestywny sposób odmalowuje pełen napięcia charakter sceny: dziew-
czyna jest jedyną, która przeklina Parysa, Helenę i ich związek314. Epizod 
ten znajdzie swe przedłużenie w dalszym ciągu opowieści, na początku 
wojny trojańskiej. Kasandra nadal przepowiada zagładę miasta i nawołuje 
do zawarcia pokoju315. Jej lament wzbudza tym razem trwogę, lecz nie 
przekłada się to na konkretne działania. Nieszczęśliwa wieszczka znów 
zostaje uwięziona „[…] w miejscu, / gdzie długo sama pozostała / i skąd 
swobodnie wyjść nie mogła”316. Jej osamotnienie w bólu i niepokoju jest 
tym większe, że pozostaje ona świadkiem równie tragicznego jak wojna 
zaślepienia swych bliskich. Wyśmiana, odrzucona, nie znajduje oparcia 
w nikim. Ciążą nad nią fatum i klątwa Apollona. Samotność uwięzienia 
zewnętrznego potęgowana jest przez poczucie nieodwracalności tragicz-
nych zdarzeń, mających spełnić się w niedalekiej przyszłości.

312  Napisana przez Benoît de Sainte-Maure, historiografa w służbie Henryka 
II Plantageneta, Opowieść o Troi jest monumentalnym dziełem, liczącym ponad 
30 000 wersów. Jej źródłem nie jest Iliada Homera, lecz dwa późniejsze streszcze-
nia, uchodzące za relacje naocznych świadków wojny trojańskiej, walczących we 
wrogich sobie obozach: Ephemeris belli Troiani Diktysa z Krety (IV wiek) i De 
excidio Troiae Daresa Frygijczyka (VI wiek). Autor uzasadnia swój dobór źródeł 
w prologu, twierdząc, że relacja świadków jest gwarancją prawdy historycznej, 
w przeciwieństwie do poetyckiego tekstu Homera, potraktowanego tu pogardliwie 
jako kłamstwo. Benoît rozwija wątki epickie i ze szczególnym upodobaniem od-
malowuje egzotyczną atmosferę Orientu. Dodaje też liczne intrygi miłosne, jak na 
przykład historię miłości Bryzejdy, do której sięgną w kolejnych wiekach Chaucer, 
Boccaccio i Szekspir. 

313  Benoît de Sainte-Maure, Le Roman de Troie, wyd. E. Baumgartner, F. Vie-
lliard, LGF, Paris 1998, w.  4934–4937.

314  Zob. ibidem, w.  4881 i n.
315  Zob. ibidem, w.  10417–10449. 
316  Ibidem, w.  10450–10452.
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Józef z Arymatei, Aleksander Macedoński, Kasandra – trzy różne 
postacie, trzy odmienne historie życia, trzy odległe względem siebie 
epoki. Łączy je jednak ta szczególna cecha, którą jest gotowość nie-
sienia pomocy i złożenia ofi ary dla ocalenia innych. Dramat samotno-
ści uwięzienia przeżywają godnie: do końca pozostają wierni ideałom 
i powierzonej misji. Z wyjątkiem Kasandry, której posłannictwo i losy 
zdeterminowane są gniewem bogów, wszyscy wychodzą z próby sa-
motności umocnieni, a ich uwięzienie staje się świadectwem danym dla 
uwolnienia, nawrócenia czy uzdrowienia innych, czasami nieznanych 
im ludzi.



„Nic mi już nie przysyłaj, 
tylko w końcu przyjedź” – samotność oczekiwania

W literaturze dwornej samotność staje się nierzadko udziałem kobiet, 
w szczególności młodych i pięknych, czujnie strzeżonych przez starych 
i mało urodziwych mężów. Zazdrość okazuje się wówczas przyczyną 
stanu izolacji, w którym samotność odsłania swe negatywne oblicze 
i prowadzi do depresji, załamania lub zaangażowania się w cudzołożny 
związek. Ten rodzaj samotności urasta do rangi toposu literackiego, słu-
żąc ilustracji jednej z podstawowych zasad ideologii miłości dwornej, 
zgodnie z którą miłość możliwa jest jedynie poza małżeństwem, trak-
towanym jako zniewolenie i rodzaj komercjalizacji uczucia. Koncepcji 
tej sprzeciwi się zdecydowanie Chrétien de Troyes, proponując nowy 
typ bohatera i nowy typ miłości, rządzącej się kodeksem dworności, 
lecz osiągającej swą pełnię w małżeństwie. Kodeks ten jest dziś okre-
ślany przez niektórych badaczy mianem „nowej dworności”.

Do motywu samotności uwięzienia ze szczególnym upodobaniem 
odwołuje się Maria z Francji w krótkich utworach narracyjnych, lais 
(około 1170 roku)317. Ukazują one samotność nie tylko jako dramat 

317  Słowo lai, podobnie jak gatunek literacki określany tym terminem, jest 
pochodzenia celtyckiego. Laid oznaczało tam najpierw muzyczną kompozycję 
wykonywaną przez bardów przy akompaniamencie roty, a następnie pieśń lirycz-
ną, przedstawiającą cudowne wydarzenie. Kiedy Maria z Francji przekształci ją 
w krótki utwór narracyjny (najdłuższy nie przekracza 1200 wersów), lai przesta-
nie być pieśnią i stanie się opowiadaniem. Tematyka jej dwunastu (napisanych oś-
miozgłoskowcem) opowieści w całości przynależy do materii bretońskiej. Każda 
z nich przekazuje popularną celtycką legendę, traktującą o miłości i wynikających 
z niej komplikacjach. Zamysłem autorki jest, jak sama pisze w prologu, „uwiecz-
nić ich wspomnienie”. 
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uwięzienia, ale też rozłączenia i oczekiwania na przygodę, uwolnienie 
czy też powrót ukochanego. W jednym z nich (Guigemar) zazdrosny, 
majętny starzec, w obawie przed zdradą, zamyka w położonym u stóp 
wieży pomieszczeniu swoją „szlachetną, dworną, piękną i mądrą”318 
małżonkę. Wieża usytuowana jest nad brzegiem morza; od strony lądu 
otacza ją piękny ogród, zamknięty wysokim murem z marmuru. Ten 
typowy dla literatury dwornej topos hortus conclusus zapowiada spot-
kanie z pełnym cudowności Innym Światem.

Jedyne wejście do ogrodu strzeżone jest pilnie dniem i nocą. Po-
mieszczenie, w którym przebywa nasza bohaterka, zostaje określone 
jako „najpiękniejsza, jaką można wyobrazić sobie, komnata”319. Jej 
ściany pokryte są pouczającymi malowidłami o naturze i obowiązkach 
miłości. U wejścia znajduje się kaplica, w której stary kapłan odprawia 
dla uwięzionej nabożeństwa.

Fakt, że miejsce to należy do wyjątkowo pięknych, nie zmienia 
gorzkiej prawdy, że jest ono więzieniem. Samotność nieszczęśliwej 
małżonki nie jest jednak absolutna: damie towarzyszy siostrzenica, któ-
ra staje się jej wierną przyjaciółką.

Nie wiemy, jak długo trwa to odosobnienie. Autorka w subtelny 
sposób odmalowuje atmosferę, w jakiej upływają dni w pięknej, choć 
dokuczliwej samotni. Nie ma tu skarg, lamentacji, rozmyślań. Lai jest 
krótką formą narracyjną i – w przeciwieństwie do powieści dwornej 
pisanej wierszem czy prozą – koncentruje się na akcji: wydarzenia na-
stępują po sobie szybko i przedstawiane są w zwięzły sposób. Dowia-
dujemy się zatem o spacerach w pięknym ogrodzie, o nabożeństwach 
w równie pięknej kaplicy i posiłkach. Zwyczajny, zdawałoby się, rytm 
życia na dworze. Jedynie powracające jak refren słowa: seule („sama”), 
enfermee („zamknięta”) zdradzają ciężar samotności, która stała się 
udziałem młodej kobiety.

318  Guigemar [w:] Marie de France, Lais, wyd. K. Warnke, tłum., przypisy 
L. Harf-Lancner, LGF, Paris 1990, w.  212.

319  Ibidem, w.  231.
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Pewnego dnia stan ten przerwany zostaje w wyniku szczególnego 
zdarzenia: cudowny, pozbawiony sternika statek przybija do brzegu 
graniczącego z wieżą. Na jego pokładzie oczekuje ratunku zraniony 
rycerz, Guigemar, podbijający serce znużonej samotnością damy. Bez-
troskie życie kochanków trwa półtora roku, a kiedy ich związek zostaje 
odkryty, Guigemar odpływa statkiem, którym przypłynął, a niewierna 
żona zamienia odosobnioną komnatę na jeszcze sroższą samotnię: mar-
murową wieżę. Tym razem narratorka stara się w bardziej poruszający 
sposób oddać jej cierpienie:

Cierpi i w dzień, i w nocy.
Nikt już wyrazić nie zdoła
jej smutku i cierpienia, 
trwogi i niepokoju,
jakich doświadcza w wieży320.

Tekst nie wspomina tym razem o żadnej towarzyszce damy. Izolacja 
staje się nie tylko prewencją, ale i karą za popełnioną zdradę. Ten stan 
samotności różni się od opisanego na początku opowieści zamknięcia 
w komnacie. W grę wchodzi teraz rozłąka z ukochanym oraz niepokój 
o jego i własny los. Zrozpaczona, myśli nawet o samobójstwie; szczęś-
liwy splot wydarzeń pozwoli jej jednak odzyskać wolność i połączyć 
się z kochankiem. Taki typ bohaterki, określanej mianem mal mariée 
(„źle wydanej za mąż”), charakterystyczny także dla poezji lirycznej 
XII i XIII wieku, powróci jeszcze w trzech lais Marii z Francji: Yonec, 
Laüstic i Milon321.

Dramat samotności uwięzionej małżonki przedstawiony w opowie-
ści o Yonecu przypomina sytuację, w jakiej znalazła się bohaterka teks-
tu Guigemar. Powód, dla którego obydwie kobiety tracą wolność, jest 
identyczny – zazdrość posuniętego w latach męża. Nieszczęśliwa żona 
zamknięta zostaje w wieży322, mając za towarzyszkę „starą i owdowia-

320  Ibidem, w.  660–664.
321  Yonec i Milon to imiona własne bohaterów; laüstic tłumaczone jest jako 

„słowik”. W opowieści Laüstic nie występuje jednak motyw uwięzienia żony.
322  Yonec [w:] Marie de France, Lais, op.cit., w.  31–32.
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łą” siostrę męża. Sympatia narratorki od początku sytuuje się po stronie 
dziewczyny. Zdanie: „Grzech wielki popełnił ten, kto mu ją oddał”323, 
jest protestem nie przeciw instytucji małżeństwa, lecz jego zawieraniu 
niejako wbrew naturze – starość kłóci się tu z młodością. 

Nasza bohaterka przez siedem lat wiedzie żywot samotnicy: nie 
może, jak kochanka Guigemara, cieszyć się spacerami i pięknem natu-
ry. Kiedy mąż wyjeżdża, nie ma prawa nikogo widywać ani udawać się 
do kościoła. Choć nie dała ku temu powodów, strzeżona jest surowo:

Żyła więc odtąd w smutku,
tonąc we łzach, westchnieniach.
Urodę nagle straciła,
wcale już o nią nie dbała.
Jednego tylko pragnęła:
by śmierć ją szybko zabrała324.

Bohaterka sama nazywa swą komnatę „więzieniem”, a przebywanie 
w niej „niezasłużoną karą”325. Przeklina los, tych, którzy wydali ją za-
zdrośnikowi, i jego samego. Dramat samotności nie prowadzi jednak do 
myśli o samobójstwie. Ratunkiem stają się marzenia. Dama przypomi-
na sobie stare opowieści o cudownych wydarzeniach przywracających 
radość nieszczęśliwym, które niegdyś miały miejsce w tych stronach: 
kobiety znajdowały tu kochanków, których nikt oprócz nich samych nie 
był w stanie zobaczyć. Autorka odwołuje się tu do jednego z najistot-
niejszych wyznaczników materii bretońskiej – merveilleux (cudowno-
ści), wpisującego się w koncepcję Autre Monde (Innego Świata). Świat 
ten współistnieje ze światem realnym: nie jest ułudą, choć często bywa 
wynikiem magii lub działania sił nadprzyrodzonych. 

Siła marzenia jest wielka: wkrótce staje się ono rzeczywistością. 
Do komnaty wlatuje okazały jastrząb i przemienia się w urodziwego 
rycerza, który wyznaje damie miłość. To koniec samotności naszej bo-
haterki, a raczej początek samotności pozornej – niebezpiecznej gry, 

323  Ibidem, w.  28.
324  Ibidem, w.  49–54.
325  Zob. ibidem, w.  73 i n.



118

którą prowadzi niewierna od tej pory żona. Gdy tylko zapragnie spot-
kać się z kochankiem, ten – odpowiadając natychmiast na to pragnie-
nie – zjawia się w wieży. Miłość staje się przyczyną jej wewnętrznej 
i zewnętrznej metamorfozy: kobieta odzyskuje radość i urodę. Chęt-
nie teraz oddaje się swej „samotności”, gdyż stała się ona przestrzenią 
bacznie strzeżonego szczęścia.

Metamorfoza ta staje się jednak zbyt widoczna dla otoczenia: ry-
cerz-jastrząb wpada w pułapkę i umiera. Jego kochanka ucieka, ska-
cząc z okna wieży: przy życiu utrzyma ją jedynie pragnienie wydania 
na świat potomka, który pomści swoich rodziców.

W opowieści tej samotność, zanim stanie się sprzymierzeńcem mi-
łości, przeciwstawiana jest radości życia i prawom natury. Prowadzi do 
degradacji kobiecości oraz do psychicznego i fi zycznego wyniszczenia. 
Jedynym ratunkiem okazuje się miłość przeżywana najpierw w marze-
niach, a potem w rzeczywistości.

Motyw samotności uwięzienia i rozłączenia powraca także w lai za-
tytułowanym Milon. Mimo że autorka proponuje bardziej realistyczny 
kontekst opowieści i inne rozwiązanie kłopotliwej sytuacji, trudno się 
oprzeć wrażeniu, że mamy do czynienia ze stereotypem, lieu commun, 
zjawiskiem gry wariantów, typowym dla literatury średniowiecznej 
Francji. Samotność nieszczęśliwej mężatki i próba zaradzenia jej przez 
pozamałżeński związek jest dyżurnym motywem ideologii i literatury 
dwornej. Pisarski talent Marii z Francji sprawia jednak, że i w tej opo-
wieści żyje on własnym życiem i przestaje być sztuką konwencji.

W przeciwieństwie do omawianych już lais, w Milonie samotność 
nie jest przyczyną zaangażowania się w ryzykowne i skrywane przed 
otoczeniem uczucie. Bohaterka opowieści, spotykając się z Milonem 
w ogrodzie, nie jest przez nikogo więziona ani pilnowana. Problem za-
czyna się, gdy ojciec postanawia wydać ją za mąż: od tej pory nikt 
nie będzie miał do niej dostępu326. Zbyt szybka narracja nie pozwala 
określić przyczyny tej izolacji. Można przypuszczać, że powodem jest 
zazdrość lub gniew męża, którego słusznie zresztą obawia się dziew-

326  Milon [w:] Marie de France, Lais, op.cit., w.  121 i n.



119

czyna, gdyż związek z kochankiem zaowocował synem. Istnienie tego 
ostatniego jest utrzymywane w tajemnicy (wychowaniem dziecka zaj-
muje się jego ciotka), trudno jednak ukryć przed mężem, że jest się już 
dame („damą”/„kobietą”), a nie pucele („dziewicą”). 

Samotność bohaterki staje się odtąd faktem i wypełniona jest niepo-
kojem o los własny i życie ukochanego. Kładzie jej kres powrót Milo-
na, któremu – dzięki łabędziowi przenoszącemu w piórach listy – udaje 
się nawiązać kontakt z uwięzioną dziewczyną. Sytuacja ta trwa lat dwa-
dzieścia. Kochankowie spotykają się potajemnie, a po śmierci zazdros-
nego męża pobierają się, by wieść odtąd życie wspólne i szczęśliwe.

Przedstawiony w lais dramat „źle wydanych za mąż” kobiet ukazuje 
szczególne oblicze samotności. Nie jest tu ona czasem konstruktywnej 
refl eksji, próby, oczyszczenia, czy doskonalenia. Narzucona – staje się 
przyczyną cudzołożnego związku, nie postrzeganego jednak ani przez 
bohaterkę, ani przez autorkę jako upadek. Opowieści Marii z Francji, 
odwołując się do zasad ideologii dworności, sprzeciwiają się małżeń-
stwu rozumianemu jako sformalizowany związek, oparty na nieodwza-
jemnionym uczuciu i prowadzący do zazdrości, alienacji i zdrady. 

Innej wymowy nabiera motyw uwięzionej przez męża kobiety w Po-
wieści o Herakliuszu (Roman d’Eracle), napisanej około 1177 roku 
przez Gautiera z Arras327. Jeden z obszernych epizodów poświęcony 
jest historii rzymskiej cesarzowej i jej miłosnym perypetiom328. Hera-
kliusz, sprzedany w dzieciństwie do niewoli, trafi a na dwór rzymskiego 
cesarza Laisa, stając się jego powiernikiem. Władca, przekonawszy się 

327  Utwór ten (liczący około 6500 wersów) jest czasami uważany za rodzaj 
opowieści hagiografi cznej, mimo że Herakliusz nie zostaje tu przedstawiony jako 
święty. Historycznym prototypem bohatera jest urodzony w Kapadocji i pocho-
dzący z ormiańskiej rodziny Flavius Heraclius (Herakliusz I), od 610 roku bazy-
leus i założyciel herakleańskiej dynastii bizantyjskich cesarzy, który wsławił się 
wojnami przeciwko Persom i odzyskaniem wywiezionych przez nich do Persji 
relikwii Krzyża Świętego (628 rok). 

328  Gautier d’Arras, Le Roman d’Eracle, wyd. G. Raynaud de Lage, Cham-
pion, Paris 1976, w.  2747–5091.
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o nadprzyrodzonym darze poznania przyjaciela329, obarcza go trudną 
misją znalezienia mu małżonki. Rezultatem starań Herakliusza będzie 
ślub cesarza z młodziutką Atanais. Kilka lat później Lais wyrusza na 
wyprawę wojenną. Aby ustrzec żonę przed pokusą niewierności, zamy-
ka ją w wieży330, co zdecydowanie nie znajduje aprobaty Herakliusza. 
Z doskonałą znajomością psychiki kobiet tłumaczy cesarzowi: 

Jeśli uwięzisz ją teraz, mój Panie,
w twierdzy lub jakim srogim więzieniu, 
wierz mi, nie powstrzymają jej wtedy
żaden mur, ani łańcuch, czy kajdany.
Lecz jeśli jej okażesz zaufanie,
nie znajdziesz nigdzie bardziej doskonałej. 
Więc nie narzucaj jej teraz niczego,
a ona wierną ci będzie w przyjaźni331.

W dalszym ciągu wywodu padają podobne argumenty:

Zdarzają się, owszem, kobiety,
co wchodzą na złą drogę,
gdy ich nie zamknąć w schronieniu;
lecz inne popchniesz na tę drogę,
gdy będziesz niesprawiedliwy:

329  Herakliusz, podobnie jak biblijny Izaak i Jan Chrzciciel, rodzi się w wyni-
ku cudownej interwencji Boga. Zanim na chrzcie otrzyma swe imię, jest nazywany 
„Darowanym przez Boga” (Diudonné). Trzy dni po jego chrzcie anioł powierza 
matce zapieczętowany list, w którym nasz bohater przeczyta sześć lat później 
o darze cudownego, potrójnego poznania, jakim został obdarzony: od tej pory bę-
dzie znać stany duchowe napotkanych kobiet, wszelkie właściwości cudownych 
kamieni i wartość koni.

330  Niektórzy badacze widzą w tym epizodzie aluzję do działań Henryka II 
Plantageneta, który w latach 1174–1189 zamknął swą żonę Eleonorę Akwitańską 
w wieży (zob. C. Pierreville, wstęp do: Gautier d’Arras, Le Roman d’Eracle, tłum. 
A. Eskénazi, Champion, Paris 2002, s. 17). Historia cudzołożnej miłości cesarzo-
wej zdaje się też nawiązywać do historiografi i greckiej: w średniowieczu łacińskim 
znana była opisana w Patria Constantinopoleos historia cesarza Konstantynopola 
Teodozjusza II (V wiek), którego żona Atanais zakochała się w przyjacielu władcy. 
Znamienne, że bohaterka Powieści o Herakliuszu nosi także imię Atanais.

331  Gautier d’Arras, Le Roman d’Eracle, op.cit., w.  3030–3037.
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wtrącisz je w otchłań grzechu, 
gdy im okażesz gwałt, przymus.
Daj żyć w wolności swej pani,
a będzie najlepszą istotą,
jaką znał kiedykolwiek człowiek332.

Zazdrość nie pozwala jednak Laisowi zaufać. Każe zamknąć żonę 
w potężnej, okrągłej wieży, wyznaczając jeszcze dla pewności dwu-
dziestu czterech rycerzy, którzy będą jej strzec dniem i nocą. Pomysł 
to dość szczególny, świadczący o tym, jak bardzo władca daje się ogar-
nąć swojemu szaleństwu: strażnicy mają tak rozmieścić posłania wokół 
łoża cesarzowej, by ani przez moment nie tracić jej z oczu. W trudnym 
zadaniu będą im towarzyszyć małżonki. Chodzi więc nie o zewnętrzną 
samotność bohaterki, lecz o jej wewnętrzne osamotnienie, wywołane 
stanem izolacji.

Obawy Herakliusza potwierdzają się: poczucie krzywdy i niespra-
wiedliwości doprowadza Atanais do rozpaczy, rodzi złe myśli, a na-
stępnie złe czyny. Jedną z nielicznych okazji do opuszczenia twierdzy 
staje się tradycyjne święto, któremu, jak nakazuje zwyczaj, winna 
przewodniczyć cesarzowa. Spragniona widoku ludzi i ludzkich uczuć, 
zakochuje się ze wzajemnością w Paridesie – zdolnym muzyku, synu 
senatora. Osamotnienie znów okazuje się stanem sprzyjającym nie-
wierności, tym bardziej że uwięziona kobieta czuje się skrzywdzona 
decyzją męża. Prawda o cudzołożnej miłości odkryta zostaje przez He-
rakliusza, który wyjawia ją cesarzowi, wypominając mu jednocześnie, 
że to niesprawiedliwe uwięzienie stało się przyczyną zdrady:

[…] to, co zrobiła, zrobiła z twojej winy. 
Była cnotliwą, bez wad, doskonałą; 
nie miała sobie równej w całym świecie.
Kiedyś ją, Panie, wtrącił do więzienia,
błąd bardzo wielki wtedy popełniłeś, 
jam cię uprzedzał: jeśli to uczynisz, 
na zawsze stracisz swoją piękną żonę333.

332  Ibidem, w.  3041–3050.
333  Ibidem, w.  4972–4978.
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Sprawa kończy się oddaleniem Atanais, która – dzięki interwencji 
Herakliusza i za zgodą cesarza – poślubia Paridesa.

Epizod ten, choć może dziwić w kontekście powieści uchodzącej za 
hagiografi czną i traktującej o historii odnalezienia relikwii Krzyża Świę-
tego, nie jest w żadnym razie usprawiedliwieniem miłości pozamałżeń-
skiej, jak miało to miejsce w lais Marii z Francji. Gautier z Arras, opisując 
narodziny i rozwój „szalonej miłości”, kładzie przede wszystkim nacisk 
na jej zgubne skutki: zaślepienie, moralną degradację, kłamstwo, rozpad 
więzi rodzinnych i społecznych. Historia Atanais staje się przestrogą dla 
surowych i niesprawiedliwych mężów, gdyż Herakliusz nie waha się 
obarczyć odpowiedzialnością zazdrosnego małżonka. Lais przedstawio-
ny jest w opowieści jako człowiek odważny, lecz pozbawiony zaufania 
do najbliższych osób: do żony i do Herakliusza, który przemawia, odwo-
łując się do swego nadprzyrodzonego daru poznania i przewidywania. 
Odrzucając jego rady, cesarz gardzi głosem Boga. Jego brak wiary wy-
stawia na próbę zaufanie Atanais. Skazuje żonę na samotność, postrzega-
ną tu jako bolesna izolacja, która staje się przestrzenią upadku bohaterki, 
gdyż próba, jakiej zostaje poddana, przerasta jej siły. 

W zainspirowanej tekstem Owidiusza opowieści o Pyramie i Tysbe334 
główna bohaterka także doświadcza samotności uwięzienia i smutku 
rozłąki. Nie ma ona jednak wymiaru odkupieńczego, jak w przypadku 
Aleksandra Macedońskiego, nie jest wybierana ani przyjmowana ze 
względu na konkretną misję czy sytuację życiową. Wpisuje się w indy-
widualną historię bohaterów i stanowi szczególny rodzaj odosobnienia: 
to samotność rozłączenia, przymusowej separacji, będąca wynikiem 
intryg, zazdrości i sąsiedzkich waśni. Ciężaru samotności doświadcza 
bardziej Tysbe: matka każe zamknąć ją w pokoju i pilnować, by nie 
wychodziła z domu335. Pyram – ciesząc się wolnością, rozpacza z po-
wodu utraty ukochanej. Obydwoje żyją wspomnieniami i pragną speł-

334  Ten napisany ośmiozgłoskowcem, anonimowy tekst, powstały około 
1155–1160 roku, wywarł duży wpływ na późniejszą literaturę europejską. Stanowi 
on swobodną adaptację tekstu Owidiusza.

335  Pyrame et Thisbé [w:] Pyrame et Thisbé. Narcisse. Philomena. Trois con-
tes du XIIe siècle français imités d’Ovide, op.cit., w. 87–92.
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nienia swej miłości. Ich samotność jest więc pełna nadziei. Nie jest 
to jednak samotność twórcza, lecz destrukcyjna, przygniatająca swym 
ciężarem. Kres kładzie jej dopiero odkrycie przez Tysbe szczeliny we 
wspólnym dla obydwu domów murze336. Mogą odtąd patrzeć na siebie 
i rozmawiać. 

Okres samotności staje się zarazem próbą wierności. W szczegól-
ności Tysbe przeżywa rozterkę, tracąc chwilami wiarę w miłość uko-
chanego. Egzamin z tej próby zdadzą obydwoje w tragiczną noc, przy 
źródle, które miało być miejscem radosnego spotkania: śmierć przypie-
czętuje ich uczucie. W śmierci tej nie będą już samotni.

W przeciwieństwie do tekstu Owidiusza, gdzie opis stanu samot-
ności zostaje zredukowany do lakonicznego stwierdzenia faktu roz-
łączenia kochanków, po którym czytelnik natychmiast dowiaduje się 
o znalezieniu szczeliny, tekst starofrancuski obfi tuje w rozbudowane 
monologi, przybierające postać lirycznej skargi każdego z kochanków. 
Zarówno Pyram, jak i Tysbe skarżą się na osamotnienie, kierując tę 
skargę do boga miłości. Samotność staje się przedmiotem ich własnych 
rozważań, samodzielnym tematem, dominującym w tej części utworu.

Jeszcze bardziej dramatyczny wymiar przybiera samotność uwię-
zienia w (także zainspirowanej tekstem Owidiusza) opowieści o Filo-
meli. Ukochana córka króla ateńskiego Pandiona, uprowadzona pod-
stępnie przez męża swojej starszej siostry Prokne, Tereusa, więziona 
jest w starym domu, w lesie, gdzie Tereus odwiedza ją, by – wbrew jej 
woli – kosztować cudzołożnej miłości. Aby przeszkodzić ujawnieniu 
sytuacji, oprawca wyrywa jej język.

Filomeli strzeże stara kobieta wraz ze swą córką, z którymi nie-
szczęśliwa dziewczyna porozumiewa się za pomocą gestów. Udaje się 
jej pozyskać ich życzliwość i przekazać Prokne utkaną własnoręcznie 
historię swej tragedii. Prokne, odczytawszy bezbłędnie przesłanie, śledzi 
dziewczynę, która przekazuje jej nietypowy prezent i uwalnia siostrę.

Sztuka wyzwala – przysłowie to może być w przypadku Filomeli 
interpretowane dosłownie. W literaturze narracyjnej XII i XIII wieku 

336  Ibidem, w.  303 i n.
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motyw twórczości łączony jest zresztą często z motywem samotno-
ści. Sztuka staje się tu – podobnie jak niegdyś Piękna Pani Filozofi a 
w dziele Boecjusza, Consolatio Philosophiae – wierną towarzyszką, 
pocieszycielką, inspiratorką i wyzwolicielką. W Lancelocie pisanym 
prozą tytułowy bohater, uwięziony przez zawistną Morganę, maluje 
na ścianach komnaty historię miłości, która łączy go z Ginewrą. Słono 
zapłaci w przyszłości za to wyznanie, ale jest to jedyny ratunek przed 
pogrążeniem się w szaleństwie i rozpaczy337.

Samotności rozłąki i oczekiwania doświadcza też, w Tristanie pisa-
nym prozą, Izolda. Tristan opuszcza zamek Radosnej Strażnicy (Joyeu-
se Garde), w którym kochankowie schronili się przed gniewem króla 
Marka. Udaje się na poszukiwanie św. Graala, a Izolda niecierpliwie 
wyczekuje jego powrotu:

Mówi opowieść, że królowa przebywała w Radosnej Strażnicy i z dnia na 
dzień wyczekiwała powrotu Tristana. […] Gdy jednak widzi, że nie wraca, 
szaleje z bólu i gniewu: mało zmysłów nie postrada!338

Czas dłuży się, Tristan przysyła posłańców z zapewnieniem o swo-
jej miłości, ale nie powraca. Zrozpaczona Izolda przekazuje mu skom-
ponowaną przez siebie pieśń miłosną (lai), kończącą się dramatycznym 
wołaniem: „Nic mi już nie przysyłaj, tylko w końcu przyjedź”339. Sło-
wa te brzmią jak echo skargi Penelopy w Heroidach Owidiusza, która 
w pełnym goryczy liście zwraca się do Ulissesa: „Nil mihi rescribas 
attamen; ipse ueni” („Nic mi nie odpowiadaj, lecz sam przyjedź”)340. 

337  Do epizodu tego nawiąże inna powieść cyklu Lancelota-Graala, La Mort 
le Roi Artu (Śmierć króla Artura), wyd. J. Frappier, Droz/M. J. Minard (2 wyd.), 
Genève–Paris 1956, s. 59–64. W XIII-wiecznej powieści arturiańskiej przyczyną 
uwięzienia jest więc nie tylko zazdrość, ale i niespełniona lub odrzucona miłość.

338  Le Roman de Tristan en prose, t. VII, wyd. D. Queruel, M. Santucci, Droz, 
Genève 1994, s. 81.

339  Ibidem, s. 86.
340  Ovide, Héroïdes, wyd. H. Bornecque, tłum. M. Prévost, Les Belles Lettres, 

Paris 1991, s. 2.
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Tak już jest w obyczajach dwornej społeczności, że rycerze spędza-
ją czas na turniejach, polowaniach i poszukiwaniu przygód, a damy na 
oczekiwaniu ich powrotu. Samotność rozłączenia jest dla kobiet jedną 
z najcięższych prób: obawa o życie, ale i wierność ukochanego spędza 
sen z powiek, odbiera spokój i rodzi smutne myśli. Czasami ciężar tej 
samotności pomaga nieść zaufana powierniczka lub posłaniec341. Nie 
zmienia to jednak faktu, że oczekiwanie boli i staje się przyczyną wielu 
dramatycznych zachowań naszych bohaterek. Przedstawiciele rodzaju 
męskiego cierpią także z powodu rozłąki, rzadko jednak w samotności: 
o wiele częściej niż damy ich serc zwierzają się ze swych problemów 
towarzyszom wędrówki – przyjaciołom lub nieznajomym. Łatwiej im 
też zgubić samotność w atmosferze turnieju, potyczki czy w fascynują-
cym świecie przygód. Iwen zapomina o czasie powrotu wyznaczonym 
przez żonę, Tristan daje się wciągnąć w poszukiwanie Świętego Graala, 
pozostając głuchym na wezwania Izoldy do powrotu, Lancelot zapomi-
na o wszystkim i o wszystkich w dolinie zaczarowanego tańca (Lance-
lot en prose, t. IV). Samotność oczekiwania zdaje się nie do końca być 
ich udziałem.

341  W VIII tomie Lancelota pisanego prozą jest mowa o przyjaźni Ginewry 
z Damą de Malehaut oraz z Damą z Jeziora.



Zamiast zakończenia…

W swoim ostatnim traktacie, O rozważaniu (De consideratione)342, 
adresowanym do papieża Eugeniusza III – niegdyś ucznia i współbra-
ta w opactwie Clairvaux – św. Bernard z Clairvaux zaleca mu, by nie 
zdradzał samotności: 

Pamiętam przecie, z jaką rozkoszą – tak niedawno temu – zażywałeś sło-
dyczy samotności. Nie możesz zatem w tak krótkim czasie odwyknąć i stać się 
obojętnym na jej stratę. Świeża rana doskwiera – zapewne i Twoja rana jeszcze 
się nie zabliźniła i nie może stać się tak nagle bezbolesną. […] Wybacz, że Ci 
powiem: utraciłbyś poczucie wstydu i byłbyś podobny do owej jałowicy Efrai-
ma (zob. Oz 10, 11), dającej chętnie szyję pod jarzmo, gdybyś polubił taki stan 
rzeczy. Niech Cię Bóg przed tym broni!343

W sposób właściwy retoryce średniowiecza święty pragnął przeka-
zać przyjacielowi prawdę, której sam doświadczył: nawet przy wiel-
kiej liczbie zajęć, a może nawet właśnie ze względu na nią, niezbędna 
jest „pustynia”, która pozwoli zachować głębię spojrzenia, równowagę 
i właściwy dystans. Znaczenie takiej pustyni dla właściwego funkcjo-
nowania ciała, ducha i umysłu człowieka doskonale rozumieli autorzy 
wielu z cytowanych przez nas utworów.

Średniowieczna literatura zna wiele rodzajów samotności; jej po-
szczególne gatunki ukazują typy bohaterów przeżywających ją na róż-

342  Tekst ten, napisany w latach 1148–1153, wraz z traktatami O obyczajach 
i obowiązkach biskupów i O nawróceniu, do duchownych, tworzy tryptyk, które-
go głównym przedmiotem jest reforma poszczególnych stopni stanu duchownego 
(zob. S. Kiełtyka, Wprowadzenie do: Święty Bernard z Clairvaux, O rozważaniu, 
tłum. S. Kiełtyka, WAM, Kraków 1992, s. 5).

343  Święty Bernard z Clairvaux, O rozważaniu, op.cit., s. 10–11.
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ne sposoby. W niniejszej książce chcieliśmy, mając świadomość, że nie 
wyczerpujemy tematu, wskazać na kilka najbardziej charakterystycz-
nych dla owej literatury kategorii samotności, poszukiwanej lub przyj-
mowanej dla rozlicznych przyczyn.

Różne są postawy bohaterów analizowanych tekstów. Bohaterowie 
epickich pieśni o czynach doświadczają samotności w obliczu śmier-
ci. Krzyżowcy stają samotnie wobec misterium Ziemi Świętej i Grobu 
Pańskiego. Arturiańscy rycerze wyruszają na samotną wędrówkę, kieru-
jąc się nie tylko zwyczajami Okrągłego Stołu, lecz odczuwając potrze-
bę tego doświadczenia. Pustelnicy wsłuchują się w głos Boga w ciszy 
swej pustelni. Ich samotność obdarzona zostaje mocą przemieniania nie 
tylko ich samych, ale i pustyni: przestrzeń śmierci, strachu, zamieszki-
wana przez demony staje się oazą życia, spokoju, duchowego wsparcia 
dla innych, miejscem, gdzie Niebo styka się z ziemią, odwiedzanym 
chętnie przez Boga, świętych i aniołów. Ta szczególna metamorfoza 
nie pozostaje w ukryciu: pustelnie przyciągają innych, promieniując 
i przemieniając świat344. Inna kategoria bohaterów – poszukiwacze mą-
drości i pocieszenia, jakie ona daje – także odchodzi daleko od ludzi. 
Szaleńcy zagłębiają się w las, by nikt oprócz natury nie był świadkiem 
ich dramatycznych zmagań. Nieszczęśliwe kobiety, pozbawione wol-
ności, przeklinają swą samotność, szukając rozpaczliwie i za wszelką 
cenę wyjścia z narzuconej izolacji. W samotności dokonują się cuda 
nawrócenia i oczyszczenia. W samotności stawiają czoła nieprzyjazne-
mu losowi wygnańcy. Samotność, wierna towarzyszka drogi, obecna 
jest w decydujących momentach życia naszych bohaterów, otwierając 
przed nimi nowe horyzonty i pomagając stanąć w prawdzie, trudnej 
czasami do zaakceptowania.

Pewne rodzaje samotności niezależne są od woli tych, którzy ich do-
świadczają. Zdarza się jednak, że samotność przyjmowana jest dobro-

344  Jak zauważa ks. M. Starowieyski, pustelnicy egipscy IV wieku nigdy nie 
zamierzali niszczyć świata, nie pozostawali też względem niego obojętni. Ich re-
forma otoczenia rozpoczynała się zawsze od reformy samych siebie (zob. Świętość 
w życiu i myślach pustelników egipskich IV wieku [w:] W nurcie zagadnień poso-
borowych, t. VI, Wydawnictwo S. Loretanek, Warszawa 1974, s. 387).
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wolnie – zawsze ze względu na dobro wyższe, nigdy dla samej siebie. 
Nie jest wówczas stanem egoistycznego kwietyzmu, lecz warunkuje 
duchowy rozwój lub osiągnięcie dobra przez kogoś innego.

Samotność okazuje się uprzywilejowanym terenem poznania i sa-
mopoznania, drogą doskonalenia, nawrócenia, przemienienia, oazą mą-
drości, przestrzenią medytacji i kontemplacji. Na pustyni przeżywana 
jest radośnie, bardziej jako stan ciągłego przebywania z Bogiem niż 
jako nakazana pokuta. Staje się tam, paradoksalnie, naturalną przestrze-
nią gościnności.

Czasami jednak przeradza się w stan negatywny, destrukcyjny, pro-
wadzący do zgorzknienia, alienacji, choroby, szaleństwa, rozpaczy, 
próby samobójstwa czy śmierci. Zamiast stawać się przestrzenią dosko-
nałości, zmienia się w przestrzeń upadku. 

Samotności właściwa jest swoista przestrzeń i swoisty klimat: bez-
ludna wyspa, gęsty las, pustynia, skaliste wzgórze, milczenie, wyci-
szenie, noc ciemna, choć najczęściej pełna blasku. Ze względu na te 
uwarunkowania okazuje się ona uprzywilejowanym miejscem refl ek-
sji, nierzadko teologicznej (locus theologicus): przestrzenią osobistego 
spotkania z Bogiem, niezbędnego do uprawiania teologii. Jak przypo-
mina ks. Marek Starowieyski, „Grecy nazywali takie życie logikós. Jest 
to gra słów: jest ono zgodne z rozumem (lógos), ale także z Chrystusem 
(Lógos)”345. 

Analizowane teksty pokazują, że samotność może nauczyć, jak żyć 
w zgodzie z samym sobą, pokochać siebie i otaczający świat, jak znaj-
dować równowagę i energię do działania. Tak popularne dziś postrze-
ganie samotności jako pustki i wewnętrznego zagrożenia rzadko spoty-
kane jest w średniowiecznej literaturze, a jeśli już się zdarza, wskazuje 
na sytuację patologiczną, napiętnowaną przez bohaterów i narratora. 

Średniowiecze nie wymyśliło samotności. Przejęło ją jak kamień 
odrzucony z pogardą przez budowniczych cywilizacji antycznej, któ-
ra najczęściej odcinała się od pojęcia twórczej samotności. Zasadniczą 

345  M. Starowieyski, Świętość w życiu i myślach pustelników egipskich 
IV wieku, op.cit., s. 380.
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rolę w przewartościowaniu stosunku do niej odegrało chrześcijaństwo, 
wpatrujące się z uwagą w swego Mistrza i tych, którzy poszli Jego dro-
gą. Starożytność chrześcijańska odsłoniła z całą wyrazistością paradoks 
samotności: poszukiwana nie dla samej siebie, lecz dla Boga, promie-
niuje i przyciąga tłumy spragnione nie widowiska, ale autentycznego 
świadectwa obcowania z Niewidzialnym.

Pisząc o roli zakonów w kulturze średniowiecznej Europy, Przemy-
sław Mroczkowski zauważa: 

Powiedział ktoś, że nowe zainteresowanie światem i człowiekiem, rozkwit 
sztuki, które przyniósł święty Franciszek, stały się możliwe wtedy, kiedy świat 
dokonał pokuty za epokę antyku. Starożytni doszli nie tylko do wysokiej cywi-
lizacji, ale i do głębokiego w niej zepsucia, musiało więc przyjść trwające wie-
ki oczyszczenie, jeżeli człowiek miał z powrotem budować jakąś kulturę346.

Historia pokazuje, że koniec oczyszczenia i początek nowego sty-
lu życia stały się możliwe dzięki zwycięskiej samotności Antoniego 
z Egiptu, a potem Benedykta z Nursji i jego zakonu, który miał położyć 
podwaliny pod cywilizację europejską. Kolejne kamienie tej budowli 
położyli Bernard z Clairvaux, Wilhelm z opactwa świętego Teodoryka, 
Franciszek z Asyżu i wielu innych, którzy swoje posłannictwo zaczy-
nali od wyjścia na pustynię.

Pragnienie samotności nieobce jest także współczesnemu człowie-
kowi. Każdy potrzebuje od czasu do czasu „pustelni”, aby uporządko-
wać życie, nawiązać głębszą relację z samym sobą i otaczającym go 
światem. Nie należy jednak mylić samotności z osamotnieniem. Mó-
wiąc o przestrzeni dojrzewania osoby, o. Marian Zawada rozróżnia owe 
dwa pojęcia: samotność jest „budowaniem człowieka, wzmacnia jego 
życiowe dążenia, pomaga odsłonić nadprzyrodzone cele […]. Pozwala 
oddalić się, by lepiej nauczyć się człowieka”347; osamotnienie – wprost 
przeciwnie:

346  P. Mroczkowski, Katedry, łyki, minstrele, Znak, Kraków 1962, s. 204.
347  M. Zawada, Zaślubiny z samotnością, op.cit., s. 105.
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Niszczy, niesie w sobie element destrukcji, załamania rozwoju, bo skupia 
się na braku i potrzebie, a świat orientuje egoistycznie, „dla mnie”. Przychodzi 
jak klęska: zwyciężam, bo pokonuję siebie, ale na zgliszczach nie wyrasta już 
nic. Jest usychaniem laurowego wieńca. […] Człowiek pada ofi arą osamot-
nienia, gdy możliwość odrzucenia czy też subiektywnego poczucia niebycia 
godnym uwagi bierze się za rzeczywistość i demonstracyjnie usuwa się z prze-
strzeni spotkania348.

Literatura współczesnej epoki coraz wyraźniej odcina się od pozy-
tywnej wizji samotności, myląc ją z osamotnieniem. Twórczość śred-
niowiecznej Francji dystansuje się od osamotnienia, dostrzegając jed-
nocześnie w samotności szansę na nową jakość życia. Stawia też proste, 
lecz istotne pytanie: czego szukali w swoich samotniach Maria Mag-
dalena, Maria Egipcjanka czy starzec Zosima? Niektórzy przychodzili 
odpokutować, inni by odnaleźć szczęście albo drogę do mądrości. Z ich 
losów literatura wieków średnich wyciąga czytelną lekcję przebacze-
nia i nadziei na pełnię człowieczeństwa. Proponując swych własnych 
bohaterów, przedstawia samotność jako pasjonującą życiową przygo-
dę, która pozwala wyjść z ograniczonego świata własnych wyobrażeń 
i podążać w stronę horyzontu nowych zdarzeń i nieskończoności. 

348  Ibidem, s. 106.
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Résumé

La solitude dans la littérature française du Moyen Age
(littérature narrative des XIIe–XIIIe siècles)

La solitude a toujours fait partie de l’existence humaine. Elle fut considérée 
comme épreuve, pénitence, signe de contestation, d’altérité ou, tout simplement, 
une mode. Pour les uns acte de courage, pour les autres le chemin vers la sagesse 
et la connaissance, elle attirait, fascinait, libérait, mais parfois précipitait vers le 
gouffre de la mort, du désespoir ou de la folie.

L’Antiquité identifi ait le plus souvent la solitude avec le bannissement, donc 
l’isolement, l’aliénation et la malédiction. Elle était recherchée par les philosophes 
et certains poètes, incompris d’habitude par la société. Quand Démocrite a choisi 
d’habiter dans les banlieux d’Abdère, ses habitants, persuadés qu’il avait perdu 
la raison, ont fait venir Hippocrate pour qu’il soigne leur philosophe. Le célèbre 
médecin a eu beaucoup de mal à persuader les Abdériens que c’étaient eux qui 
agissaient avec folie et que Démocrite avait trouvé la bonne voie pour ne pas se 
laisser écraser par le tourbillon du monde.

Le Moyen Age, pour sa part, infl uencé par la tradition judéochrétienne et sen-
sible au souffl e du désert de l’Orient, s’est ouvert à la dimension positive de la so-
litude. La Vita solitaria est présentée ici comme remède à un vide intérieur, comme 
temps de consolation, moyen de purifi cation et de mûrissement. La littérature de 
la France médiévale ne pouvait pas rester indifférente face à un sujet aussi sédui-
sant. Ainsi, ce n’est pas seulement la littérature hagiographique qui développe un 
modèle de sainteté exigeant de tout quitter pour servir Dieu à l’écart du monde. En 
effet, les chansons épiques, le roman antique, byzantin et courtois, la littérature de 
voyage, la poésie et la création dramatique de cette époque envisagent – chacun 
d’une manière qui lui est propre – la solitude aux multiples visages. Celle-ci est 
rarement un sujet traité pour lui-même; dans bon nombre de textes elle fonctionne 
comme un motif qui devient parfois lieu commun, important pour la narration et la 
construction de l’univers représenté. C’est à la solitude que ces oeuvres doivent un 
climat unique de mystère et d’authenticité. Les héros qui s’engagent sur ce chemin 
deviennent des fi gures de l’oubli fécondant la littérature des siècles postérieurs.
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Laissant de côté la poésie et le théâtre, nous nous sommes concentrée dans 
cette étude sur la littérature narrative française des XIIe–XIIIe siècles, en cherchant 
à présenter les catégories les plus emblématiques de la solitude, typiques pour cette 
création. La solitude se laisse donc découvrir comme un compagnon fi dèle de la 
mort des héros épiques. Elle devient une amie qui déçoit rarement les ermites et 
ceux qui jouent leur conversion ou pénitence dans le cadre du désert. Elle devient 
une condition de première importance des chevaliers arthuriens qui s’engagent 
dans une quête des aventures. Elle s’inscrit dans un paysage pitoyable de la folie 
qui métamorphose les chevaliers courtois en hommes sauvages, vivant en marge de 
la société. Il lui arrive enfi n d’accompagner les rois exilés ou bien les dames et les 
demoiselles enfermées par leurs maris jaloux dans des tours austères. 

La solitude constitue un terrain privilégié de connaissance et d’autoconnaissance, 
un chemin de purifi cation et de conversion, un espace de sagesse, de méditation 
et de contemplation – locus theologicus propre au style de vie que les Grecs appe-
laient logikós. Pourtant, ce visage positif de la solitude n’est pas le seul dans les 
textes soumis à notre analyse. La solitude peut devenir un état destructif, menant 
à une aliénation – maladie, folie, tentation du suicide – ou conduisant même à la 
mort. Au lieu d’être un espace de perfectionnement, elle se transforme alors en 
espace de chute et de dégradation.

Si la littérature moderne se distancie le plus souvent de la solitude, en la con-
fondant avec l’isolement, la littérature médiévale se distancie, quant à elle, de 
l’isolement, en percevant dans la solitude une chance pour une vie nouvelle. Elle 
pose à son propos des questions simples, mais de grande importance: que cherchait-
-il, saint Antoine l’Egyptien, en quittant son village pour le désert ? Que cherchaient-
-ils, dans leurs ermitages, Marie l’Egyptienne, Marie-Madeleine ou Zosime ? De 
leurs destins, elle tire une leçon de confi ance, en présentant la solitude comme une 
aventure passionnante qui permet de sortir du monde borné des stéréotypes et de 
s’orienter vers un horizon de liberté et d’infi ni.
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