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ROZDZIAŁ 1 

W POSZUKIWANIU DEFINICJI 

 

But what is science fiction anyway? 

Attempts to define it will continue as long as people write PhD theses1. 

 Arthur C. Clarke 

 

1.1. What is it anyway? 

Kiedy Arthur C. Clarke stwierdza, że próby definiowania science fiction będą 

podejmowane dopóty, dopóki pisać się będzie rozprawy doktorskie, jest nie tylko 

autoironiczny – w końcu zaraz potem przywołuje własną wykładnię terminu – ale i bliski 

prawdy. A przy okazji uderza w czuły punkt wielu badaczy tych tekstów kultury, które 

przez czytelników, komentatorów i wydawców określane są jako „fantastyczne”, 

zmuszając ich do próby zdefiniowania i dookreślenia przedmiotu własnych analiz. 

Zdroworozsądkowe podejście każe przypuszczać, że statystyczny czytelnik bez 

większego trudu zaklasyfikuje dany utwór do grupy „fantastycznych”; zupełnie inaczej 

wygląda jednak kwestia skonstruowania całościowej definicji takiego pisarstwa. Chociaż 

określenie, czym jest fantasy czy science fiction, oraz – a może przede wszystkim? – sama 

kategoria „fantastyki” lub „fantastyczności” zdaje się zabiegiem z wielu względów 

potrzebnym, w praktyce działania do tego dążące okazują się zwykle raczej karkołomne. 

Próby wskazywania cech dystynktywnych prowadzą często do terminologicznego 

zamętu i nadprodukcji znaczeń. Im ściślejsza definicja, tym więcej znaleźć można od niej 

wyjątków – a każdy z nich może zmusić badacza do dodania kolejnych elementów opisu 

i jego komplikowania. Za definiowaniem postępuje zresztą zazwyczaj klasyfikowanie, 

a utworzone w ten sposób katalogi bywają nadmiernie rozbudowane i wieloaspektowe, 

tracąc zazwyczaj na funkcjonalności i niebezpiecznie zbliżając się, jak trafnie zauważa 

Tomasz Z. Majkowski, do Borgesowskiej chińskiej encyklopedii2. Co więcej, 

szczegółowość definicji nie zapewnia, że obejmie ona swymi ramami całość omawianych 

zjawisk. Każdy z konarów klasyfikacyjnego drzewa wypuszcza kolejne odnogi, 

a w efekcie korona jawi się jako gęstwina splątanych ze sobą, często zdziczałych gałązek.  

 
1A. C. Clarke, Foreword [w:] The Collected Stories of Arthur C. Clarke, Vol. 1: History Lesson, New York 

2001, s. ix. 
2 Por. T. Z. Majkowski, W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków 2013, s. 17. 
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Chociaż etap dominacji paradygmatu nowoczesnego – a więc czas, w którym 

działania badawcze podporządkowane były w dużej mierze stworzeniu „całościowego 

i naukowo obiektywnego opisu, klasyfikacji i wyjaśniania o uniwersalnie ważnym wobec 

całej dziedziny zjawisk literackich zastosowaniu”3 – literaturoznawstwo ma za sobą, nie 

odszedł on całkiem w zapomnienie. Odbija się echem między innymi właśnie 

w rozważaniach nad twórczością „fantastyczną”4. Uparcie realizowana potrzeba 

porządkowania, definiowania i klasyfikowania różnych aspektów „fantastycznej” 

twórczości może być też motywowana – przynajmniej w części – wciąż pokutującym 

w niektórych środowiskach naukowych przekonaniem o przynależności tego typu 

tekstów do niższego rejestru. Skonstruowanie naukowej definicji, dającej się odnieść do 

konkretnego zbioru utworów, może z tej perspektywy stanowić próbę podniesienia 

„naukowości” obiektu badań, który często związany jest silnie z preferencjami 

czytelniczymi badacza i jego prywatnymi wzruszeniami5. Definiując przedmiot 

rozważań, próbują więc niektórzy przystroić ukochaną twórczość w naukowy dyskurs 

tak, żeby nawet nieobeznany z nią odbiorca bez wątpliwości potraktował ją jako sztukę 

wysoką, „poważną”, „dorosłą”. W ten sposób definicja literatury „fantastycznej” okazuje 

się poniekąd funkcjonować jak tessera, przełamana płytka, pozwalająca rozpoznać się 

nawzajem6 – nie tylko badaczowi i fanowi, ale także, na poziomie głębszym, fanowi 

w badaczu i badaczowi w fanie.  

Drogą ucieczki od tego terminologicznego zawikłania nie powinno być 

porzucenie wszelkich definicyjnych usiłowań. Traktowanie pojęć „fantastycznych” jako 

umownych i niewymagających doprecyzowania wydaje się pomysłem niebezpiecznym 

i dla badacza, i dla odbiorców jego rozważań. Większość z tych kategorii ma ustalone 

znaczenie w obrębie tego, co nazwać by można wiedzą powszechną czy też intuicją 

czytelniczą – na tym zresztą bazują, jak się zdaje, wydawcy i sprzedawcy, klasyfikujący 

teksty jako „fantastyczne” po to, by móc je umieścić w odpowiednim dziale lub 

 
3 Tak definiuje teorię nowoczesną Ryszard Nycz – por. R. Nycz, Dziedziny zainteresowań współczesnej 

teorii literatury, „Ruch Literacki” 1996, z. 1, s. 14.  
4 Nie bez znaczenia wydaje się również fakt, że znaczna część autorów nawet najnowszych opracowań tego 

typu literatury odwołuje się do dociekań z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i wczesnych 

dziewięćdziesiątych (niekiedy krytycznie, ale często po prostu sprawozdawczo). 
5 Postawa ta „stawia przed badaczem zadanie obrony ukochanego gatunku, który tylu dostarczył mu 

czytelniczych wzruszeń, przed bezpardonowymi, lub do rangi bezpardonowych urastającymi, atakami 

profanów. Zmienia się zatem uczony w dysponenta sekretnej wiedzy i nie tyle wychodzi na spotkanie 

literaturze, ile objawia jej tajemne sensy oraz nieogarnione głębie, które mogłyby ujść uwagi nie dość 

wtajemniczonego czytelnika” – T. Z. Majkowski, op. cit., s. 12. 
6 Por. np. M. P. Markowski, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013, ss. 247‒

249. 
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sprecyzować działania marketingowe7. Tego rodzaju uznaniowe podziały przestają 

jednak wystarczać, gdy podejmuje się próbę rzetelnego przebadania zjawiska – 

a kryterium intuicyjne może stanowić co najwyżej jeden z czynników składających się 

na taką czy inną definicję lub klasyfikację. 

Manewrując pomiędzy koniecznością wyjaśnienia, o czym właściwie będzie się 

mówić, a niechęcią wobec klasyfikowania fantastycznych tekstów i wskazywania 

zamkniętej puli ich cech dystynktywnych, trzeba ostatecznie przynajmniej na moment 

pochylić się nad pytaniem o znaczenie stosowanych terminów. Zasadne wydaje się również 

ustosunkowane się do – przynajmniej niektórych – istniejących dawniej i dziś definicji tak 

zwanej twórczości fantastycznej. Ambicją niniejszej pracy nie jest w żadnej mierze 

przedstawienie czy zrewidowanie ich wszystkich; ze względu na rozmiar i rozmach badań 

nad fantastyką próba taka byłaby z góry skazana na porażkę. Przywołanie poniżej 

niektórych koncepcji teoretycznych ma więc raczej wymiar funkcjonalny: określenie, czym 

fantastyka nie jest, a czym być może, posłuży mi jako punkt wyjścia – z jednej strony 

pomoże wskazać klucz doboru omawianych dalej tekstów, z drugiej zaś umożliwi 

nakreślenie przyjętej perspektywy badawczej. 

 

1.2. Próby definiowania 

Mnogość znaczeń terminu „fantastyka” ujawnia już pobieżna kwerenda. Nawet przy 

założeniu, że mgławicowość tego pojęcia typowa jest raczej dla badań anglosaskich, 

a w polskim literaturoznawstwie pozostaje ono stabilniejsze i bardziej jednoznaczne8, 

trudno o ogólnie przyjętą definicję. Zresztą również polscy badacze podążają często za 

przykładem zachodnim, a więc za tendencją raczej do dzielenia i komplikowania, a nie 

do upraszczania i ujednoznaczniania9. Wszystkie te rozważania mają jednak pewne cechy 

wspólne: przede wszystkim odwołują się w mniej lub bardziej dosłowny sposób do 

kategorii takich jak „niesamowitość”, „cudowność”, „niemożliwość”, „nierealność” czy 

„nadprzyrodzoność”. Pola znaczeniowe tych terminów – gdy używane są one 

 
7 Por. G. Trębicki, Kulturowe taksonomie literatury niemimetycznej, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 

2011, nr 1, passim. 
8 Por. ibidem, ss. 16‒18. 
9 Por. np. prace Grzegorza Trębickiego, poświęcającego jedną ze swoich książek typowi literatury, który – 

za Andrzejem Zgorzelskim – określa mianem egzomimetycznej; por. G. Trębicki, Wstęp. Fantasy jako 

gatunek egzomimetyczny. Określenie przedmiotu badań [w:] idem, Fantasy. Ewolucja gatunku, 

Kraków 2009. Trębicki zresztą poświęca całą książkę „taksonomii literatury niemimetycznej” (i stosuje tu 

ponownie odwołanie do typologii Zgorzelskiego) – por. G. Trębicki, Worlds So Strange and Diverse. 

Towards a Genological Taxonomy of Non-mimetic Literature, Newcastle upon Tyne 2015. 
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w najczęstszym, niemal potocznym rozumieniu – w dużej mierze się pokrywają. Według 

definicji autorów Leksykonu polskiej literatury fantastycznonaukowej zarówno 

niesamowitość, jak i cudowność są cechami zjawisk niezrozumiałych „z punktu widzenia 

aktualnego stanu wiedzy o rzeczywistości”10, których przedstawienie „stoi w 

sprzeczności z wszelkim naśladownictwem rzeczywistości empirycznej”11. Nacisk jest 

więc położony na dwa aspekty: po pierwsze na stan wiedzy o świecie dostępnej (jak 

należy chyba rozumieć – i autorowi, i odbiorcom) w momencie powstania tekstu, po 

drugie zaś na jawne, świadome wystąpienie przeciwko mimetyzmowi poprzez 

przedstawienie zjawisk z nim wyraźnie sprzecznych, a w przypadku czytelnika – zjawisk 

takich zaakceptowanie. 

Mimo tej bliskości znaczeniowej bywa, że próbuje się przeprowadzać między 

niesamowitością i cudownością silne rozróżnienia. Taką tradycję zaobserwować można 

szczególnie w środowisku francuskojęzycznym, którego przedstawiciele naciskają na 

rozpatrywanie osobno pojęć surnaturel, fantastique i merveilleux12. Pierwsze z nich, jak 

sugeruje Małgorzata Niziołek13, traktować należy jako obszerną i dość ogólną kategorię 

mieszczącą w swoim zakresie między innymi właśnie fantastyczność (fantastique) 

i cudowność (merveilleux), różniące się od siebie z kolei tym, że „nieustanne pytanie 

o naturę istot i zdarzeń, obecne w fantastyce, jest całkowicie nieobecne w cudowności”14. 

To rozróżnienie patronuje wszystkim tym, którzy traktują fantastykę jako moment 

wtargnięcia niesamowitości naruszającej prawa świata (Roger Caillois15) albo którzy 

widzą jej związek z wahaniem czytelnika – obeznanego z prawami świata rzeczywistego 

– wobec zjawiska pozornie nadnaturalnego (Tzvetan Todorov16). W szerszym zaś ujęciu 

można takie myślenie potraktować jako kontynuację myśli Ernsta Jentscha17 czy 

 
10 Niesamowitość [w:] Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, red. A. Smuszkiewicz, 

A. Niewiadowski, Poznań 1990. W opisie hasła „cudowność” znajduje się podobny wątek, jest to bowiem 

według autorów kategoria „obejmująca wszystko to, co według aktualnego stanu wiedzy o świecie uchodzi 

za nieprawdopodobne”. 
11Cudowność [w:] Leksykon polskiej literatury…, op. cit. 
12 Chociażby Jean Fabre czy Joël Malrieu. 
13 Por. M. Niziołek, Zdefiniować fantastykę, czyli „fantastyczne" (i nie tylko) teorie literatury fantastycznej, 

„Przestrzenie Teorii” 2005, nr 5, s. 269 i nn. 
14 Ibidem, s. 269. 
15 Por. np. R. Caillois, Od baśni do „science fiction”, tłum. J. Lissowski [w:] R. Caillois, Odpowiedzialność 

i styl. Eseje, wyb. M. Żurowski, Warszawa 1967. 
16 Por. T. Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Paris 1976, s. 29; por. również polemiczny 

artykuł Stanisława Lema: S. Lem, Tzvetana Todorowa fantastyczna teoria literatury [w:] idem, Rozprawy 

i szkice, Kraków 1975. 
17 Por. E. Jentsch, Zur Psychologie des Unheimlichen, „Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift” 1906, 

Nr. 22, ss. 195‒205 [online:] http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor 

/index/index/docId/19552 [30.12.2017]; polski przekład: E. Jentsch, O psychologii niesamowitego, tłum. 

A. Żukrowska, „Autoportret” 2014, nr 4, ss. 30‒35. Przyjmuje się, że to właśnie Jentsch był pierwszym 
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Sigmunda Freuda, który swobodnie operuje pojęciem das Unheimliche18, niepokojącego 

Niesamowitego, i wprost mówi o tym, że efekt taki nie może wystąpić w baśni (a więc 

w domenie cudownego): 

Stan śmierci pozornej poznaliśmy jako wyobrażenia niesamowite. Motywy tego rodzaju 

występują jednak w bajkach całkiem powszechnie; któż odważyłby się określić mianem 

niesamowitej sytuację, w której na przykład Królewna Śnieżka otwiera oczy? […] Świat bajki 

na przykład już z założenia nie trzyma się gruntu realności i otwarcie przyznaje się do tego, iż 

przyjął przekonania animistyczne. Spełnianie życzeń, siły tajemne, wszechmoc myśli, 

ożywianie tego, co martwe – sprawy całkiem normalne w baśni – nie mogą tu wywierać 

żadnych niesamowitych oddziaływań, albowiem, aby powstało niesamowite uczucie, 

niezbędny jest – jak usłyszeliśmy – spór sądu co do tego, czy to, co niewiarygodne, co zaś 

zostało już przezwyciężone, nie może jednak być realne […]19. 

Wszystkie te zagadnienia pojawiają się również w innych definicjach, także tych, 

które nie kładą tak dużego nacisku na rozróżnienie niesamowitości i cudowności. Nawet 

kiedy te terminy traktowane są synonimicznie, odgrywają w rozważaniach nad fantastyką 

niebagatelną rolę, często wymykając się jednoznacznym rozstrzygnięciom. 

Interesujących w tym kontekście obserwacji dostarczyć może przyjrzenie się zestawieniu 

ponad dwudziestu wybranych definicji terminu fantasy, które przedstawia Gary K. Wolfe 

w Critical Terms for Science Fiction and Fantasy20. Intrygujący jest wybrany przez 

Wolfe’a zakres czasowy: pierwsza z definicji pochodzi z roku 1927, kiedy Edward 

Morgan Forster wydał Aspects of the Novel, ostatnie natomiast: z połowy lat 80., gdy 

terminologiczne zawiłości próbowały formułować Kathryn Hume czy Ann Swinfen.  

Pewną trudność sprawia fakt, ze w nazewnictwie zachodnim terminu fantasy 

używa się zarówno w odniesieniu do pewnego konkretnego typu literatury fantastycznej, 

jak i niekiedy w znaczeniu szerszym, na opisanie fantastyki ogólnie. Sygnalizuje to 

zresztą sam Wolfe, pisząc, że „istotnym problemem związanym z omawianym terminem 

jest trwająca debata na temat tego, czy odnosi się on do dużego gatunku narracyjnego 

 
autorem, który wprost zmierzył się z opisem psychologicznego efektu niesamowitości i zastosował 

w takim kontekście termin Das Unheimliche.  
18 Szczegółowo tłumaczy swoją wykładnię w pochodzącym z 1919 roku eseju zatytułowanym właśnie Das 

Unheimliche. O wspólnych mianownikach myśli Freuda i – między innymi – Rogera Caillois pisze również 

Małgorzata Niziołek. Nie wspomina ona natomiast o Jentschu i, co ciekawe, podaje wyłącznie tytuł 

francuskiego przekładu eseju Freuda (Inquiétante étrangeté), nie zaś oryginału. 
19 S. Freud, Niesamowite [w:] idem, Dzieła, t. 3: Pisma psychologiczne, tłum. R. Reszke, Warszawa 1997, 

ss. 257, 259‒260. 
20 Por. G. K. Wolfe, “Fantasy” from Critical Terms for Science Fiction and Fantasy [w:] D. Sandner, 

Fantasy Literature: a critical reader, Portsmouth 2004. Szerzej część tych definicji omawia Wolfe w eseju 

The Encounter with Fantasy, wydrukowanym m.in. w zbiorze Evaporating Genres, Middletown 2011. 
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zawierającego w sobie takie podgatunki jak science fiction czy horror, czy też wszystkie 

te podgatunki są w rzeczywistości rozdzielne”21. Dla niniejszych rozważań nie ma to 

jednak większego znaczenia. Większość przywołanych koncepcji teoretycznych ujmuje 

temat względnie ogólnie, przez co możliwe jest odniesienie ich zarówno do całej 

fantastyki, jak i konkretnie do fantasy. Jako że znacząca część tych definicji nie tłumaczy 

na przykład zagadnień związanych z science fiction, dla uproszczenia przyjąć można, że 

dotyczą one po prostu głównie odmian fantastyki bliskich klasycznemu fantasy.  

Przywoływane przez Wolfe’a objaśnienia różnią się, niekiedy znacząco, ale da 

się bez większego trudu podzielić je na kilka grup w zależności od tego, co dla ich 

twórcy było szczególnie istotne. Do pierwszej należałyby te definicje, które 

odpowiedzialność za postrzeganie danego typu literatury przenoszą na czytelnika. 

Takie podejście budzi szczególną nieufność Wolfe’a, który wprost stwierdza, że  jego 

skutkiem skutkiem jest „zbyt duży nacisk na odbiór czytelniczy, a niewystarczający – 

na charakterystyczne elementy strukturalne lub tematyczne”22. Definicje te zakładają, 

że czytelnik (lub czytelnicy – wyobrażona, prototypowa grupa) fantasy musi rozpoznać 

i zaakceptować konkretne elementy świata przedstawionego jako sprzeczne z tym, co 

uznawane jest zazwyczaj za „możliwe” (William Robert Irwin23), jako naruszające 

granice normalności czy realności (Kathryn Hume24), jako niezgodne z ludzkim 

doświadczeniem lub naturalnymi prawami (Marshall B. Tymn, Robert H. Boyer, 

Kenneth J. Zahorski25) albo jako należące do „innego świata” (Jane Mobley26). 

Niekiedy dochodzi do tego również konieczność funkcjonowania czytelnika w kulturze 

pozwalającej na zrozumienie, że niektóre prezentowane treści są sprzeczne z zasadą 

prawdopodobieństwa (Rudolph S. Schmerl27). Definicje tego typu kładą też czasem 

 
21 „A second problem with the term is ongoing debate over whether it properly refers to a large narrative 

genre encompassing such subgenres as horror, or whether these subgenres are in fact distinct” – G. K. 

Wolfe, “Fantasy”… s. 272; wszystkie cytaty z tej pozycji podawane będą w tłumaczeniu własnym. 
22„[…] definition places too great an emphasis on reader response and not enough on structural or thematic 

characteristics” – ibidem. 
23 „A story based on and controlled by an overt violation of what is generally accepted as possibility” – 

W. R. Irwin, The Game of the Impossible: A Rhetoric of Fantasy, Urbana 1976, s. x.  
24 „The deliberate departure from the limits of what is usually accepted as real and normal” – K. Hume, 

Fantasy and Mimesis: Responses to Reality in Western Literature, New York 1984, s. xii. 
25„The nonrational phenomena of fantasy simply do not fall within human experience or accord with natural 

laws as we know them” – M. B. Tymn, R. H. Boyer, K. J. Zahorski, Fantasy Literature: A Core Collection 

and Reference Guide, New York 1979, s. 3. 
26 „A non-rational form […] which arises from a world view essentially magical in orientation. As a fiction, 

it requires the reader’s entering an Other World and following a hero whose adventures take place in 

a reality far removed from the mundane reality of the reader’s waking experience” – J. Mobley, Magic is 

Alive: A Study of Contemporary Fantasy Fiction, „Extrapolation” 1974, No. 15, s. 134.  
27 „And fantasy is addressed to a typical reader within a culture whose level of sophistication will enable 

that reader to recognize the improbabilities” – R. S. Schmerl, Fantasy as a Technique [w:] SF: The Other 
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nacisk na pragnienie czytelnika, by zaakceptować to, co nierealne, i uznać to za 

możliwe, przymknąwszy oko na sprzeczność z codziennym doświadczeniem28. 

Niekiedy za konieczne uznaje się także, by świat przedstawiony był dostatecznie 

„przekonujący” i w konsekwencji wyzwalający takie pragnienie (Donald A. 

Wollheim29). 

Inne z wymienianych przez Wolfe’a definicji przenoszą z kolei środek ciężkości 

z osoby czytelnika na świat przedstawiony, jego konstrukcję i cechy. Przykładem 

połączenia tego sposobu myślenia z omawianym wyżej obciążaniem odbiorcy30 

odpowiedzialnością za rozpoznanie fantasy jest definicja ukuta przez Schmerla, który 

wyróżnia cztery metody służące prezentowaniu nieprawdopodobieństwa (improbability), 

polegające na użyciu niemożliwych do zweryfikowania miejsca, czasu, postaci lub 

urządzeń31. Instancję czytelnika pomija z kolei zupełnie wyjaśnienie Andrzeja 

Zgorzelskiego, który na potrzeby swojej drobiazgowej i usystematyzowanej klasyfikacji 

tłumaczy, czym jest nie fantasy jako gatunek, ale sama fantastyczność i jak może się 

przejawiać32. Do grupy definicji skupionych na cechach świata przedstawionego 

przypisać można również te, które wskazują jako istotną cechę fantasy brak 

wytłumaczenia elementów niesamowitych (Reginald Eretnor33) albo niewyrażanie 

w szczególny sposób istoty elementów nadprzyrodzonych (E. M. Forster34).35 

 
Side of Realism–Essays on Modern Fantasy and Science Fiction, ed. Thomas D. Clareson, Bowling Green 

1971, s. 114. 
28 Na konieczność zaistnienia u czytelnika chęci do zaakceptowania prawideł świata fantastycznego zwraca 

uwagę również wspomniana wyżej Jane Mobley, która podkreśla: „Reader must be willing to accept Magic 

as the central force” – J. Mobley, op. cit.  
29 W definicji Wollheima pojawia się rozróżnienie na fantasy – w taki sposób nazywa on literaturę 

fantastyczną w ogóle – i poszczególne odmiany gatunkowe: science fiction, horror oraz pure fantasy. 

Właśnie w odniesieniu do pure fantasy pisze: „[…] is that branch of fantasy which, dealing with subjects 

recognizable as nonexistent and entirely imaginary, is rendered plausible by the reader’s desire to accept it 

during the period of reading” – D. A. Wollheim, The Universe Makers: Science Fiction Today, New York 

1971, s. 11. 
30 Definicją również koncentrującą się na własnościach świata, ale pomijającą zupełnie instancję czytelnika 

jest z kolei wyjaśnienie Andrzeja Zgorzelskiego, który na potrzeby swojej drobiazgowej 

i usystematyzowanej klasyfikacji tłumaczy, czym jest nie fantasy jako gatunek, ale sama fantastyczność 

i jak może się przejawiać. Uwidacznia to różnicę między badaniami anglosaskimi a – między innymi – 

polskimi. Zgorzelski zresztą w ogóle neguje tradycyjny podział fantastyki na podtypy, dlatego też nie 

mógłby tłumaczyć pojęcia fantasy – szersze informacje o tej klasyfikacji znajdują się w dalszej części 

rozdziału. Por. A. Zgorzelski, Fantastyka, utopia, science fiction, Warszawa 1980, s. 22. 
31 Por. R. S. Schmerl, op. cit. 
32 Por. A. Zgorzelski, Fantastyka, utopia, science fiction, Warszawa 1980, s. 22. 
33 „Imaginative fiction in which no logical attempt is made, or needed, to justify the »impossible« content 

of the story” – R. Bretnor, Modern Science Fiction, its meaning and its future, New York 1953, s. 35. 
34 „Implies the supernatural, but need not express it” – E. M. Forster, Aspects of the Novel, [s.l.] 1970, 

s. 115.  
35 Definicje Bretnora i Forstera wydają się skupione przede wszystkim na fantasy jako pewnej odmianie 

gatunkowej. 
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Warte zauważenia są również próby podniesienia fantasy niejako do wymiaru 

egzystencjalnego, opisując je jako nierozerwalnie związane z istotą ludzkiego 

doświadczenia. W tej grupie szczególnie wyróżniają się definicje Johna R. R. Tolkiena 

i Ursuli K. LeGuin. Autor Silmarilionu określa fantasy jako formę bliską sztuce w jej 

najczystszej postaci36, twórczyni Czarnoksiężnika z Archipelagu z kolei nazywa ten typ 

literatury „alternatywną formą radzenia sobie z egzystencją”37. Po podobne kategorie sięga 

Rosemary Jackson, która opisuje fantasy jako „literaturę pragnienia”, poszukującą tego, co 

jest doświadczane jako brak lub strata38.  

Podobny rekonesans można przeprowadzić w odniesieniu do definicji science-

fiction – na potrzeby pobieżnego rozpoznania wystarczy przyjrzeć się chociażby tekstom 

zebranym w antologii Spór o SF, przedstawiającej wybór prac poświęconych fantastyce 

naukowej, napisanych przed rokiem 1989. Większość z nich – choć czasem niechętnie – 

w jakiś sposób wiąże science fiction z innymi tekstami określanymi jako fantastyczne, 

podkreślając na przykład, że również fikcja naukowa przedstawia świat odmienny od 

tego, który zna czytelnik39. Rzecz jasna tym, co w tych ujęciach odróżnia SF chociażby 

od fantasy, jest kwestia motywacji: różnica pomiędzy empirią a światem przedstawionym 

w tekście fantastycznonaukowym zostaje – przynajmniej w dużej mierze – wyjaśniona 

za pomocą argumentów zaczerpniętych ze świata nauki. Autorzy tekstów ze Sporu o SF 

zaznaczają więc, że science fiction przedstawia „sytuacje, które nie mogłyby się zdarzyć 

w świecie, który znamy, ale są hipotetycznie postulowane na podstawie jakiegoś odkrycia 

naukowego lub technicznego, lub pseudonaukowego, lub pseudotechnicznego, 

pochodzenia ziemskiego lub pozaziemskiego”40 albo że zajmuje się przewidywaniem 

„prawdopodobnych konsekwencji możliwych zmian w technologicznym systemie”41. To 

jednak po części myślenie życzeniowe: „hipotetycznie postulowane zmiany” czy 

„prawdopodobne konsekwencje możliwych zmian” są wytrychowymi hasłami, bo 

w gruncie rzeczy mogłyby odnosić się do czegokolwiek. Istotą science fiction wydaje się 

przede wszystkim fakt, że to właśnie takie wytrychy służą do „zawieszenia 

 
36 „Fantasy (in this sense) is, I think, not a lower but a higher form of Art, indeed the most nearly pure form, 

and so (when achieved) the most potent” – J. R. R. Tolkien, On Fairy-Stories [w:] The Tolkien Reader, 

New York 2001, s. 60. 
37„An alternative technique for apprehending and coping with existence” – U. K. LeGuin, The Language 

of the Night: Essays on Fantasy and Science Fiction, New York 1979, s. 85. 
38 „A literature of desire, which seeks that which is experienced as absence or loss” – R. Jackson, Fantasy. 

Literature of Subversion, Routledge 1981, s. 3. 
39 Por. np. K. Amis, Nowe mapy piekła, tłum. L. Jęczmyk [w:] Spór o SF, oprac. R. Handke et al., Poznań 

1989, s. 14. 
40 Ibidem. 
41 J. Griffiths, Co to jest SF?, tłum. A. Nakoniecznik [w:] Spór o SF…, op. cit., s. 81. 
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niedowierzania”42 odbiorcy i przekonywania go do przedstawionych w utworze 

spekulacji. Ponownie więc kwestią podstawową jest przedstawienie w tekście 

niesamowitości, fantastyczności, czegoś, co nie istnieje i nie wiadomo, czy zaistnieje 

kiedykolwiek (nawet jeśli można spekulować, że tak się stanie), ale w taki sposób, aby 

odbiorca nie uznał tego za odstręczające. Przeciwnie: ten zmieniony względem empirii 

świat ma go zafascynować i zachęcić do tego, by zostać w nim na jak najdłużej. 

Przywołane wyżej definicje i koncepcje nie składają się oczywiście na pełny 

obraz badań nad definicją fantastyki czy fantastyczności – w świetle ogromu dostępnych 

prac na ten temat i niekończących się sporów niemożliwe byłoby chyba przedstawienie 

takiego pełnego korpusu. Przedstawienie małego wycinka tak dużego pola badawczego 

miało jednak na celu dwie rzeczy. Po pierwsze służyć miało ukazaniu właśnie tego 

ogromu i splątania definicji, teorii i hipotez, ich wzajemnych wpływów i przenikania się. 

Po drugie zaś prowadzi ponownie do pytania zadanego na początku: czym więc właściwie 

jest fantastyka?  

 

1.3. Nadrealne i nadnaturalne 

Jak wynika z powyższych rozważań, o fantastyce można mówić na przynajmniej dwa 

sposoby. W ujęciu pierwszym, szerszym, lokuje się ją blisko nadnaturalności, dzięki 

czemu jako fantastyczne określa się wszystko to, co w jakikolwiek sposób wykracza poza 

granice rzeczywistości empirycznej43. Drugie, węższe rozumienie każe myśleć 

o fantastyce w kategorii wyrwy czy szczeliny, brutalnie naruszającej integralność 

i wytłumaczalność świata, a w konsekwencji wywołującej w czytelniku uczucie 

zagubienia i zawahania. 

Jak już to wielokrotnie wybrzmiało, ukucie precyzyjnej i niebudzącej wątpliwości 

definicji fantastyki wydaje się niemożliwe44. W świetle ogromu dostępnych koncepcji 

 
42 S. Moskowitz, Explorers of the Infinite, London 1964, s. 11, cyt. za: R. Philmus, SF od początków do 

1870 roku, tłum. E. Petrajtis O’Neill [w:] Spór o SF…, op. cit., s. 59. 
43 Jak zauważa Dariusz Brzostek, utwory fantastyczne traktują „tak czy inaczej, o sprawach 

»zaświatowych« (choć przecież niekoniecznie sytuowanych w perspektywie religijnej czy nawet 

mitologicznej), a więc postrzeganych jako »niemożliwe« w świecie dostępnym autorowi i jego 

czytelnikom empirycznie” – D. Brzostek, Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy, Toruń 

2009, s. 246. 
44 Niekoniecznie wydaje się też niezbędne – wbrew obawom niektórych badaczy, chociażby Grzegorza 

Trębickiego. Postuluje on konieczność mocnego definiowania przedmiotu badań, w wielu swoich tekstach 

krytykując np. część koncepcji anglosaskich za zbyt mgliste i „konsensualne” ujmowanie terminu fantasy 

– por. np. G. Trębicki, Narratologiczna taksonomia fantasy: propozycje teoretyczne Farah Mendlesohn, 

„Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. LVII, z. 1, ss. 111‒112. Co ciekawe, momentami Trębicki 

wydaje się pomijać fakt (o którym przecież wspomina sam we wstępie do Fantasy. Ewolucja gatunku), że 
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i jeszcze szerszego korpusu dzieł, które są – lub, przeciwnie, absolutnie nie są – uznawane 

za fantastyczne, można się chyba pokusić jedynie o określenie, co będzie (a co nie będzie) 

uznawane za fantastykę w toku dalszych rozważań. Podejście Farah Mendlesohn, która 

już na początku Rhetorics of Fantasy zastrzega, że nie będzie definiować, co przez to 

fantasy rozumie, jawi się oczywiście jako kuszące; przekonująca zdaje się też jej teza, że 

obecnie większość badaczy wybiera odpowiednie wątki z różnych koncepcji 

i wykorzystuje je do własnych celów45. Sama Mendlesohn jednak używa chętnie słowa 

genre, które przecież osadza jej wywód w pewnym kontekście teoretycznym. 

Tymczasem wydaje się – i właśnie takie założenie przyjmuję w dalszej części niniejszego 

tekstu – że fantastyka nie jest gatunkiem, a przynajmniej nie w klasycznym, 

strukturalistycznym rozumieniu tego słowa. Owszem, można w tym przypadku mówić o 

pewnym zespole intersubiektywnych reguł, dzięki którym czytelnik wie, czego może 

spodziewać się po tekście46, jednak reguły te mogą być realizowane w obrębie różnych 

tradycyjnie rozumianych gatunków literackich: oczywiste jest istnienie powieści 

i opowiadań fantastycznych, ale bez większego trudu można wyobrazić sobie również 

chociażby fantastyczny poemat. Lepszym pojęciem mogłaby być konwencja gatunkowa, 

jednak i takie ujęcie budzi pewne wątpliwości: o ile fantastyka dziewiętnastowieczna czy 

ta z początków XX stulecia często daje się wpisać w utarte schematy, o tyle z tą 

postmodernistyczną bywa trudniej.  

Jak poradzić sobie z tym problemem? Inspirujące zdaje się podejście Wolfe’a, który 

fantasy i science fiction nazywa evaporating genres – „wyparowującymi gatunkami”, 

które nie zanikają, ale przechodzą niejako w inny stan skupienia, „są w powietrzu, 

podobnie jak mgła”47. W związku z tym lepiej byłoby mówić o nich jako o ewoluujących 

ciągle „postgatunkach”, tym bardziej, że – jak słusznie zauważa Wolfe: 

Tak naprawdę wokół terminu „gatunek” narosło tak wiele znaczeń, że niemal przestaje on być 

użyteczny. Z jednej strony odnosi się po prostu do kategorii rynkowych, z drugiej do zestawów 

literackich czy narracyjnych konwencji, z innej jeszcze – do zbioru tekstów […]. W pewnym 

 
w badaniach anglojęzycznych pojęcie fantasy bywa używane w sposób wieloznaczny i odnosi się zarówno 

do heroicznych narracji spod znaku magii i miecza, jak i do literatury fantastycznej w ogóle.  
45 F. Mendlesohn, Rhetorics of Fantasy, Middletown 2008, s. XIII. 
46 Por. M. Głowiński, Gatunek literacki [w:] M. Głowiński et al., Słownik terminów literackich,  

red. J. Sławiński, Wrocław 1988. 
47 Por. G. K. Wolfe, Evaporating genres, s. 51.  
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stopniu problem ten dotyczy wszystkich gatunków […]. Jednak te fantastyczne wydają się ze 

swej natury najbardziej skłonne do ewoluowania48. 

Należy więc patrzeć na tego rodzaju teksty jako na mniej lub bardziej dokładne 

reprezentacje konwencji uznanych za przynależne fantastyce. Ponadto przez swoje 

„parowanie” postgatunki mogą wpływać na inne teksty kultury, wnosząc do nich nową 

jakość i sprawiając, że zaczynają one zawierać pierwiastek fantastyczności. Wolfe mówi 

zresztą wprost o fantastic supergenre (podobnie traktuje na przykład „supergatunek” 

romantyczny) oraz podkreśla, że jest to kategoria szeroka i w dużej mierze uznaniowe, 

włączające w siebie różne teksty, a także pozwalająca na tworzenie kolejnych 

wewnętrznych podziałów. Przede wszystkim jednak jego propozycja zakłada, że 

wszelkie taksonomie pozostają jedynie umowne, bo postgatunki przenikają się 

i nakładają, a tekstów o wysokiej wartości artystycznej po prostu nie da się 

jednoznacznie zaklasyfikować.  

Trzeba tu również jednoznacznie podkreślić, że w toku dalszego wywodu 

pominięte zostaną zupełnie wszystkie kwestie podziałów tekstów fantastycznych na 

podgatunki czy odmiany gatunkowe. Przyjęcie, że fantastyka jest właściwością tekstów 

– właściwością niemożliwą do dookreślenia, opartą w największej mierze o subiektywne 

rozróżnienia, kwestie „poczucia”, „wrażenia” czy „odbioru” – wiąże się z uznaniem, że 

rozważania nad nią należy lokować raczej na gruncie estetyki, nie genologii. Skupianie 

się na odróżnieniu od siebie fantasy i science fiction wydaje się ślepą uliczką. 

Stwierdzenie Zgorzelskiego, jakoby badanie gatunku oznaczało „ogląd jedynie 

podzbiorów tekstów pochodzących z tej samej epoki i wykazujących szereg cech 

wspólnych w zakresie ich tematu, ukształtowania narratora, aspektów czasu i przestrzeni 

literackiej, języka, związków między akcją i postaciami itd.”49, obnaża wady takiego 

sposobu myślenia. Trudno nie przyznać racji Clive’owi Staplesowi Lewisowi, że 

zbieranie pod jednym, skromnym w gruncie rzeczy szyldem science fiction bardzo 

różnych od siebie tekstów tylko po to, żeby znaleźć ich cechy wspólne i umocnić granice 

„gatunku”, przypomina omawianie razem książek Roberta M. Ballantyne’a, Josepha 

Conrada i Williama W. Jacobsa jako „opowieści o morzu”50. Znacząca większość 

tekstów, zwłaszcza tych pisanych od końcówki XX wieku, ewidentnie wymyka się 

klasyfikacjom, a i wcześniej dało się zauważyć wyraźne podobne sygnały. Świadczy 

 
48 Ibidem, s. 53. 
49 A. Zgorzelski, SF jako pojęcie historycznoliterackie [w:] Spór o SF…, op. cit., s. 148. 
50 Por. C. S. Lewis, An Experiment in Criticism, Cambridge 1961, s. 10. 
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o tym chociażby popularność rozpowszechnionego przez Howarda Phillipsa Lovecrafta 

określenia weird fiction, które odnosi się nie tylko do horrorów, ale w ogóle do tekstów 

„dziwnych”, niepozwalających wpisać się w oczywiste podziały. Chodzi tu o utwory, 

które cechuje „klaustrofobiczna atmosfera niemożliwego do wytłumaczenia lęku” czy 

„zawieszenie lub przełamanie tych stałych praw natury, które są naszą jedyną ochroną 

przeciw chaosowi i demonom niezgłębionego kosmosu”51. Skądinąd wydawane od lat 

20. amerykańskie czasopismo „Weird Tales”, w którym publikował między innymi 

właśnie Lovecraft, drukowało przeróżne teksty, od makabresek, przez mniej lub bardziej 

klasyczne horrory, aż po opowiadania fantastycznonaukowe czy takie spod znaku magii 

i miecza. To typowe dla pierwszej połowy XX wieku przemieszanie, podyktowane nie 

tylko ograniczeniami rynkowymi – brakiem platformy umożliwiającej autorom science 

fiction czy high fantasy publikowanie swoich prac – ale też zdecydowanie mniejszym niż 

dominujące później przywiązaniem do ścisłych podziałów i wyszczególniania konwencji 

czy odmian gatunkowych, każe nieustannie pamiętać, że za istotną cechę szeroko 

rozumianej fantastyki uznać można istnienie w jej obrębie tekstów zawierających różne 

elementy wyróżniające i operujących różną motywacją52. 

1.4. Nierzeczywiste i niemożliwe 

Abstrahując od mocnego rozróżnienia fantastyki i cudowności, zauważyć trzeba, że 

w rozważaniach powracają znane już pojęcia: chociażby realność, rzeczywistość czy 

wiarygodność. Terminy te każą myśleć o fantastyce – ale i o literaturze czy sztuce 

w ogóle – jako o czymś uwikłanym w relację do innego porządku, nieistniejącym bez 

punktu odniesienia, który w tym przypadku stanowić ma tak zwana empiria53. Spory 

 
51 H. P. Lovecraft, Supernatural Horror in Literature [w:] idem, At the Mountains of Madness. The 

Definitive Edition, New York 2005, s. 105.  
52 Znamienne, że nawet w Sporze o SF pojawiają się głosy podkreślające niemożność zaklasyfikowania 

niektórych tekstów, szczególnie tych o wysokiej wartości artystycznej, do science fiction albo fantasy. 

Piszą o tym chociażby Jean-Baptiste Baronian („Dzieła, które tworzą autorzy tak renomowani, jak 

Lovecraft, Bradbury, Matheson, czerpią równocześnie ze świata nauki i z obszaru fantastyki […], przy 

czym dokładne szacowanie tych poszczególnych udziałów grozi zniszczeniem samej istoty tych tekstów” 

– J.-B. Baronian, Czy istnieje czysta science fiction?, tłum. B. Okólska [w:] Spór o SF…, op. cit., s. 107) 

czy John Griffiths („Zatarcie podziałów [między SF i fantasy – przyp. M. B.] cechuje pisarstwo SF i fantasy 

wyższego lotu” – J. Griffiths, op. cit., s. 81). 
53 Warto też wspomnieć na marginesie o widocznej w niektórych pracach akademickich tendencji do 

analizowania tekstów fantastycznych w kategoriach paraboli czy przez pryzmat ich oddziaływania 

społecznego. W niniejszej pracy nie będę odnosić się szerzej do potencjału politycznego przypisywanego 

zwłaszcza twórczości fantastycznonaukowej. Wspomnę tylko, że najbardziej bodaj interesującą analizę 

tego zagadnienia przedstawia Frederic Jameson, który dostrzega funkcjonalne podobieństwa między 

science fiction a utopią, o tej ostatniej pisząc, że „lepiej wyraża nasz stosunek do prawdziwie politycznej 

przyszłości niż wszystkie bieżące programy działania […] (F. Jameson, Archeologie przyszłości. 

Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, tłum. M. Płaza, M. Frankiewicz, A. Miszk, Kraków 2011, 
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o taką zależność nie są oczywiście niczym nowym. Nie ma chyba sensu wywodzenie w 

tym miejscu jej rodowodu od Platońskiej mimesis i referowanie przebiegu 

wielowiekowych (i wielowątkowych) dyskusji o relacjach świata rzeczywistego, 

zwłaszcza w świetle liczby poświęconych tej tematyce pozycji. Warto jednak wspomnieć 

choć trochę o wpływie na te spory koncepcji światów możliwych, która niewątpliwie 

wniosła do badań literackich nową jakość – ewidentnie, jak pisze Anna Łebkowska, 

„możliwe światy zdążyły znaleźć sobie miejsce w teorii literatury”54, a „dzięki nim 

ujawniają się odmienne od dotychczasowych sposoby spojrzenia na dzieło literackie”55.  

Włączanie w metodologię badań nad fantastyką koncepcji światów możliwych 

wydaje się z pewnej perspektywy krokiem dość naturalnym. Ostatecznie jeżeli przyjąć za 

Umberto Eco, że każdy utwór prozatorski tworzy świat możliwy, przedstawiając postaci 

i zdarzenia nieznajdujące bezpośredniego odpowiednika w rzeczywistości 

empirycznej56, to co dopiero powiedzieć o fantastyce, wykorzystującej przecież kontrfakt 

dający się sprowadzić do zdania „Co by było, gdyby świat rzeczywisty nie był podobny 

do samego siebie, czyli gdyby jego struktura była odmienna”57? Z drugiej jednak strony 

mówienie o tego typu tekstach kultury w kontekście możliwych światów mógłby 

wzbudzić sprzeciw kogoś, kto kładzie nacisk na referencyjność – odmienność struktury 

rzeczywistości przedstawionej w utworach fantastycznych od empirii bywa przecież 

ogromna. Problem wynika tu rzecz jasna przede wszystkim z błędnego rozumienia tej 

koncepcji teoretycznej. W dużej mierze odzwierciedla on jednak również inne, szersze 

chyba zjawisko: będące pogrobowcem strukturalizmu przekonanie o tym, że 

rzeczywistość przedstawiona w tekście znajduje za każdym razem jakiś punkt odniesienia 

w postaci świata „prawdziwego”, od którego należy wprawdzie odciąć utwór literacki, 

aby efektywnie go zbadać, ale którego istnienie trzeba mieć zawsze na uwadze58.  

Tymczasem owocne może stać się raczej odsunięcie takiej perspektywy 

i poluźnienie – a w każdym razie zredefiniowanie – terminu „świat przedstawiony”, 

 
s. 276). Omawiana przez Jamesona sfera napięć wywoływanych przez „zbiorowe spełnianie życzeń”, jakie 

staje się udziałem utopii (i części science fiction), przedstawia się szczególnie ciekawie z uwagi na „wymiar 

utopijnego pragnienia, który pozostaje niezaspokojony i nie może dać poczucia spełnienia bez upadku 

w świat i stania się jeszcze jednym zdegradowanym aktem konsumpcji” (ibidem, s. 101). 
54 A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX w., Kraków 1991, s. 64.  
55 Ibidem. 
56 Por. U. Eco, Światy science fiction [w:] idem, Po drugiej stronie lustra i inne eseje, tłum. J. Wajs, 

Warszawa 2012, s. 233. 
57 Ibidem, s. 234. 
58 Obszernie pisze o tym wątku Maj w tekście Światy poza światem. Od świata przedstawionego do narracji 

światocentrycznej [w:] Narracje fantastyczne, red. K. Olkusz, K. M. Maj, Kraków 2017. 
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stosowanego i omawianego na przykład przez Janusza Sławińskiego59. Rzeczywistość 

przedstawiona w jakimkolwiek utworze byłaby „odpowiednikiem jakiejś rzeczywistości 

ludzkiej”60 jedynie w takim stopniu, w jakim pozostaje nim każda rzecz związana 

z ludzką kulturą – w myśl zasady, że niemożliwa jest zupełna ucieczka od ujęcia 

antropocentrycznego, bo człowiek nie jest w stanie w pełni przyjąć żadnej perspektywy 

poza własną. Oczywiście niebezzasadne – szczególnie w świetle dominacji 

kryptostrukturalistycznego dyskursu – są obawy, że przyjęcie słownikowej definicji 

świata przedstawionego nawet z takim objaśnieniem prowadzić będzie do sytuowania 

fantastyki „względem czegoś”61 i szukania dla niej punktu odniesienia w mglistej, nie do 

końca jasnej kategorii „empirii”. Pewnym wyjściem z tego impasu może być jednak 

włączenie w tym miejscu teorii fikcji, zwłaszcza w ujęciu konstruktywistycznym, 

proponowanym chociażby przez Nelsona Goodmana. Przyjęcie jego założeń, na czele 

z przyznaniem, że nie da się właściwie mówić o świecie niezależnym od ludzkiego 

poznania62, może pomóc osłabić binarną opozycję między „światem przedstawionym 

w utworze fantastycznym” a „rzeczywistością empiryczną” w takim kształcie, w jakim 

krytykuje ją chociażby Krzysztof M. Maj63. Goodman podkreśla bowiem rolę swoiście 

rozumianego światotwórstwa, które opiera się na zasadzie, że „cokolwiek opisujemy, 

jesteśmy skazani na taki czy inny sposób opisu”64, dzięki czemu powstaje wielość 

światów-opisów, będących jednak światami nie fikcyjnymi, a przeciwnie – faktycznymi. 

Fikcja literacka to w rozumieniu Goodmana „wersja świata pozbawiona denotacji”65 – 

ale należy przy tym podkreślić, że badacz nie neguje jej powiązań z tą wersją 

rzeczywistości, która powszechnie uznawana jest za „prawdziwą”. Pełna napięć 

i niuansów sieć powiązań między światami nie koncentruje się jednak na próbach 

odwzorowania jednego przez drugi, ale na metaforze możliwej do odczytania 

w kontekście każdego z nich – co jest bliskie wspomnianemu już rozumowaniu, że każdy 

świat przedstawiony w pewien sposób nawiązuje do „jakiejś rzeczywistości ludzkiej”, 

wiąże się bowiem z ludzką działalnością. Ujęcie Goodmana – oczywiście dalece bardziej 

złożone, niż przedstawiają to powyższe wyimki – nie może być zapewne przeniesione na 

 
59 Por. np. J. Sławiński, Świat przedstawiony [w:] M. Głowiński et al., op. cit. 
60 Ibidem. 
61 Por. np. P. Stasiewicz, Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, 

Białystok 2016, s. 49. 
62 Por. A. Łebkowska, op. cit., s. 81. 
63 Por. np. K. M. Maj, Światy…, op. cit., s. 43. 
64 N. Goodman, Jak tworzymy świat, tłum. M. Szczubiałka, Warszawa 1997, s. 11. 
65 A. Łebkowska, op. cit., s. 82. 
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grunt niniejszych badań bezwarunkowo66, nie w tym celu zresztą badacz został tutaj 

przywołany. Jego koncepcja patronuje istotnemu kierunkowi myślenia: światy „fikcyjne” 

i świat „prawdziwy” są równouprawnione, żaden nie podlega drugiemu, oddziałują 

w podobny sposób. Skoro tak natomiast, to mówienie o świecie przedstawionym – 

również przedstawionym w utworze fantastycznym – będzie jedynie wytrychem do 

ukazania takiego właśnie równouprawnionego świata faktycznego, jednego z wielu 

powiązanych ze sobą.  

Myślenie o fantastyce wydaje się zmierzać w kierunku światocentryzmu. Wśród 

badaczy zwracających uwagę przede wszystkim na strukturę fantastycznego świata 

wymienić należy z pewnością nie tylko Eco, ale przede wszystkim Marie-Laure Ryan, 

omawiającą nośną kategorię narracji określanych przez nią wprost jako world-centered67. 

Na uważne przyjrzenie się zasługuje także propozycja teoretyczna Farah Mendlesohn. 

Autorka Rhetorics of Fantasy koncentruje się wprawdzie na tym, w jaki sposób kształtuje 

się relacja między protagonistą a jego otoczeniem, jednak – wbrew temu, co zdaje jej się 

zarzucać momentami Grzegorz Trębicki68 – nie pomija również poszczególnych 

aspektów świata przedstawionego. Świadczy o tym nie tylko fakt, że to właśnie owe 

aspekty świata mają wpływ na tak podkreślaną przez Mendlesohn „konstrukcję wrażenia 

niezwykłości”69, a więc i na tytułową „retorykę” fantasy, ale także wyszczególnienie 

przez autorkę kategorii immersive fantasy – tworzącej samowystarczalny i zamknięty 

świat.  

Powyższa trójka badaczy pojawia się w tym miejscu efemerycznie, powróci jednak 

jeszcze w toku dalszych rozważań, patronując wielu przyjętym tutaj konceptom 

teoretycznym. Przywołanie ich teraz wiąże się jednak z pewną istotną kwestią: i u Eco, 

kiedy ten pisze chociażby o allotopiach, i u Ryan, i u Mendlesohn – a przecież nie tylko 

u nich – przewija się w tle cień pojęć pozostających w kręgu semantycznym immersji. 

 
66 Pewien niepokój może budzić chociażby przekonanie, że teksty „przetwarzają i reinterpretują dobrze już 

znane światy”, nadając im każdorazowo „w końcu rozpoznawalną – czyli re-poznawalną – postać” – N. 

Goodman, op. cit., s. 124. 
67 Obszernie omawia te koncepcje chociażby Krzysztof M. Maj w swojej książce Allotopie. Topografia 

światów fikcjonalnych (Kraków 2015). Sam zresztą autor również czyni ze światotwórstwa podstawowy 

temat własnych rozważań, w centrum stawiając Ecowską kategorię allotopii i wyczerpująco referując 

liczne konteksty związane z tym fenomenem.  
68 Por.: „[…] taksonomia Mendlesohn konstruowana jest tak naprawdę w oparciu o jeden czynnik związany 

z narracyjną relacją pomiędzy protagonistą/protagonistką a „fantastycznością” otaczającego go świata, co 

ma oczywiście bezpośrednie przełożenie na pozycję czytelnika względem tejże „fantastyczności”. Jest to 

oczywiście czynnik niezwykle ważny […], ale nie jedyny. Obok tak rozumianej sytuacji narracyjnej równie 

ważny staje się sam model świata przedstawionego, panujący w nim porządek ontologiczny, społeczny, 

rządzące nim prawa fizyki etc.” – G. Trębicki, Narratologiczna taksonomia…, op. cit., s. 114. 
69 Por. F. Mendlesohn, Rhetorics of Fantasy, Middletown 2008, s. XIV. 
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Teksty muszą porwać, pochłonąć, jeśli chcą być czytane; jeżeli przyjąć, że te fantastyczne 

nie operują prostymi nawiązaniami do rzeczywistości, muszą one wykreować własne realia 

świata w taki sposób, żeby związać czytelnika ze sobą. Ścieżką odbijającą od dwuznacznej 

w tym kontekście kategorii „możliwości” świata czy nawet od nieco paradoksalnej 

Goodmanowskiej „faktyczności” wydaje się zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób tekst 

może czytelnika przekonać, że świat, który ukazuje, jest światem równorzędnym temu 

codziennie doświadczanemu. Przydatne do analizy mechanizmów takiego przekonywania 

mogą okazać się narzędzia, które zostaną omówione w kolejnym rozdziale.  

  



 

 

ROZDZIAŁ 2 

W POSZUKIWANIU WYJAŚNIEŃ 

 

Nie potrzeba nam innych światów. Potrzeba nam luster. Nie wiemy, co począć 

z innymi światami. Wystarczy ten jeden, a już się nim dławimy1. 

Stanisław Lem 

 

2.1. Prawdopodobieństwo wtórnych światów 

Z prac wielu teoretyków przebija przekonanie o tym, że teksty fantastyczne kreują nowe 

światy, które mają sprawiać wrażenie rzeczywistych, pozostając niekiedy radykalnie 

odmiennymi od świata znanego odbiorcy. Celują w tym zwłaszcza badacze science 

fiction. Darko Suvin bardzo radykalnie odróżnia od siebie typy tekstów 

niemimetycznych2, a ich podział na SF, baśń (fairy tale), fantastykę (fantasy) i sielankę 

(pastoral) motywuje właśnie różnicami w podejściu do praw natury i sposobach 

uprawdopodobniania zmian zachodzących w stosunku do empirii. W takim kluczu 

fantastyka naukowa splata w sobie elementy poznawcze i udziwniające czy też 

uniezwyklające, by dać wyraz nadziei „odnalezienia w nieznanym idealnego środowiska, 

plemienia, państwa, rozumu”3, a tworzone w ten sposób wizje prezentowane są jako 

potencjalnie rzeczywiste4. Michel Butor definiuje SF jako „fantastykę oprawioną w ramy 

realizmu”5. Jean-Baptiste Baronian podkreśla, że w tekstach fantastycznonaukowych 

widoczne jest pragnienie urealnienia teorii naukowych, będących podstawą 

wykreowanego świata6. John Griffiths stwierdza z kolei wprost: „Opowieść science 

fiction to taki utwór, przy lekturze którego stopień naszego niedowierzania jest 

bezpośrednio uzależniony od prawdopodobieństwa sposobu rozwinięcia głównego 

 
1 S. Lem, Solaris, Kraków 1976, s. 76. 
2 Suvin wyraźnie podkreśla, że jego zdaniem „Commercial lumping of it [fantasy – przyp. M. B.] into the 

same category as SF is thus a grave disservice” (D. Suvin, On the Poetics of the Science Fiction Genre, 

„College English” 1972, No. 3, s. 376; w polskim tłumaczeniu tego tekstu zdanie wybrzmiewa jeszcze 

dobitniej: „Włączenie science fiction do tej samej kategorii co fantastyka świadczy o socjo- 

i patologicznym nieporozumieniu” (D. Suvin, Poetyka science-fiction, tłum. B. Okólska [w:] Spór o SF, 

red. R. Handke, L. Jęczmyk, B. Okólska, Poznań 1989, s. 308). 
3 D. Suvin, Poetyka…, op. cit., s. 303. 
4 Por. ibidem; w oryginale: „The approach to the imaginary locality, or localized daydream, practiced by 

the genre of SF is a supposedly factual one” – D. Suvin, On the Poetics…, s. 374. 
5 „C’est un fantastique encadré dans un réalisme” – M. Butor, La crise de croissance de la science-fiction 

[w:] idem, Répertoire I, Paris 1960, s. 186. 
6 Por. J.-B. Baronian, Czy istnieje czysta science-fiction?, tłum. B. Okólska [w:] Spór…, op. cit., s. 105.  
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naukowego lub technicznego pomysłu bądź pomysłów”7. Tego rodzaju przykłady można 

by mnożyć; rzeczywistości kreowane w fantastyce – nie tylko tej naukowej: dość 

przypomnieć słowa Johna R. R. Tolkiena o „Wtórnym Świecie”8 – mają przekonywać 

i sprawiać wrażenie prawdziwych. Warto też dodać, że z perspektywy dzisiejszych badań 

nad fantastyką fikcyjne światy jawią się niekoniecznie jako „kontrrzeczywistości”, proste 

alternatywy empirii, a raczej jako byty zupełnie od tej ostatniej niezależne. Nikt – 

zauważa Linda Hutcheon – nie wymaga od Tolkienowskiego Śródziemia, by pozostawało 

przeciwwagą dla rzeczywistości empirycznej, ważne jest tylko to, żeby było spójnym 

uniwersum9. Powraca więc sygnalizowana już w poprzednim rozdziale kwestia 

równoległości i równorzędności światów. 

Ta pozorna prawdziwość prowadząca do zawieszenia niewiary pozostaje jednak 

kwestią raczej subiektywną. Czym właściwie miałoby być to prawdopodobieństwo i na 

jakiej podstawie można by je było oceniać? To oczywiście pytania bez odpowiedzi: 

trudno o konkretne wyznaczniki, a stopień „uprawdopodobnienia” podlega chyba jedynie 

indywidualnej ocenie każdego odbiorcy, pozostając w kręgu zainteresowania 

empirycznych badań nad odbiorem. Sporo refleksji na ten temat znaleźć można 

u teoretyków literatury, w tym szczególnie u Michała Głowińskiego, który wiele miejsca 

poświęca stylom odbioru tekstu literackiego i temu, w jaki sposób oddziałuje on na 

czytelnika. Głowiński wielokrotnie podkreśla, że mimetyczność tekstu literackiego 

polega nie jego na podobieństwie do jakiejś obiektywnie rozumianej rzeczywistości, ale 

na „pewnej społecznej umowie”10. Uznaje też, że właśnie tę umowę narusza fantastyka, 

która przez to staje się „negatywnym odpowiednikiem fikcji mimetycznej”, operując 

równocześnie charakterystycznymi dla tejże fikcji narzędziami11. Polski teoretyk 

zauważa jednak, że chociaż – jak twierdzi Butor – powieść jako taka daje pozór realności 

i wymyka się kryteriom prawdy12, to jednak weryfikuje się wewnętrznie: „jej 

odniesieniem nie są fakty pozapowieściowe, ale któryś z czynników występujących 

 
7 J. Griffiths, Co to jest science fiction?, tłum. A. Nakoniecznik [w:] Spór…, op. cit., s. 91; w oryginale 

Griffiths używa w tym kontekście słowa plausible – por. J. Griffiths, Three Tomorrows. American, British 

and Sloviet Science Fiction, London 1980, s. 13. 
8 Por. np. J. R. R. Tolkien, O baśniach [w:] idem, Potwory i krytycy, tłum. R. Stiller, Kraków 2010, s. 191. 
9 Por. L. Hutcheon, Metafictional Implications for Novelistic Reference [w:] On Referring in Literature, 

ed. A. Whiteside, M. Issacharoff, Bloomington 1987, s. 2. 
10 M. Głowiński, Cztery typy fikcji narracyjnej [w:] idem, Poetyka i okolice, Warszawa 1992, s. 155.  
11 Ibidem. 
12 To oczywiście także nawiązanie do Ingardenowskiej koncepcji quasi-sądów. Por. R. Ingarden, O tak 

zwanej prawdzie w literaturze. Czy zdania twierdzące w dziele sztuki literackiej są sądami sensu stricto? 

[w:] idem, Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000. 
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w samej powieści”13. Głowiński odwołuje się również do kategorii spójności tekstu, którą 

stosuje za badaniami Marii Renaty Mayenowej, wiążącej liczbę zastosowanych środków 

spójnościowych z poziomem energii, którą odbiorca musi włożyć w zrozumienie 

tekstu14. 

Co interesujące, właśnie pojęcie spójności wysuwa się na pierwszy plan rozważań 

wielu badaczy, krytyków, a także samych pisarzy; wspominają o nim Hutcheon, ale też 

chociażby u omawiany przez nią Tolkien15, jak również Roger Caillois (choć z pewną 

dozą krytycyzmu)16, Stanisław Lem17 czy Jacek Dukaj18. Chodzi im oczywiście 

o wewnętrzną spójność wykreowanego świata. Taka właśnie koherencja w obrębie nowej 

rzeczywistości staje się wyznacznikiem dobrze skonstruowanego uniwersum, dowodem 

na powstanie, mówiąc za Lemem, „nowej – fantastycznej – organizacji znaczeń”19. 

Oczywiste staje się więc, że postulowane prawdopodobieństwo przedstawionych zdarzeń 

można interpretować jako zgodność z regułami wtórnego świata, niezależnie od tego, 

w jakim stopniu różnią się one od zasad rządzących rzeczywistością empiryczną. 

Poszczególne typy tekstów fantastycznych (fantasy, science fiction, historia alternatywna 

et cetera) w odmienny sposób uzasadniają i warunkują elementy świata wykreowanego, 

różnią się więc motywacją20. Jednak niezależnie od tego, czy jako system wyjaśnień 

 
13 M. Głowiński, Powieść jako metodologia powieści [w:] W kręgu zagadnień teorii powieści, red. J. 

Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 85. 
14 Por. idem, Komunikacja literacka jako sfera napięć [w:] idem, Style odbioru, Kraków 1977, ss. 21–22; 

M. R. Mayenowa, Spójność tekstu a postawa odbiorcy [w:] O spójności tekstu, red. eadem, Wrocław 1971, 

s. 199. 
15 Por. jego powracające w O baśniach rozważania na temat wyobraźni, która „tworzy (lub zdaje się 

tworzyć) »wewnętrzną spójność rzeczywistości«”– J. R. R. Tolkien, op. cit., s. 189. 
16 „Pisarz ma prawo ustalać podstawowe założenia fikcyjnego kontekstu wedle własnego uznania, lecz 

następnie obowiązany jest ściśle ich przestrzegać w toku opowiadania i w szczegółach opisów. Powinien 

stworzyć spójną całość, gdzie wszystkie elementy byłyby wzajemnie powiązane i tworzyłyby układ 

zamknięty. Zadanie takie jest praktycznie niewykonalne. […] Niemniej wydaje mi się, że podobne 

wyzwanie jest jedną z podstawowych sprężyn science fiction, rzekłbym nawet, że niemal jej główną 

motywacją” – R. Caillois, Science fiction, tłum. B. Okólska [w:] Spór…, op. cit., s. 190. 
17 Rozważania na temat spójności, niespójności i uspójniania tekstu literackiego, podbudowane mocno 

konceptami o fenomenologicznym rodowodzie (widoczna inspiracja koncepcją dzieła literackiego Romana 

Ingardena), przewijają się przez znaczną część Fantastyki i futurologii. Czasami prowadzą nawet wprost 

do twierdzeń w rodzaju „operator, przemieszczający sensy, nie może tylko rozerwać więzi dotychczasowej 

znaczeń (kiedy to, co znane, w to, co fantastyczne, przemienia). Spójność – jako stan zarazem odmieniony 

i końcowy – musi być przywrócona.. W przeciwnym razie z zastosowania operacji przeinaczających 

materiał wyjściowy wyniknie jego rozsypka, rozrzut bez śladów koherencji, a nie nowa – fantastyczna – 

organizacja znaczeń” – S. Lem, Fantastyka i futurologia, t. 1, Kraków 1970, s. 225. 
18 Por. np. „Im prezentacja bardziej rozbudowana, tym trudniej utrzymać koherencję przekazu; mistrzostwo 

w tym fachu mierzy się liczbą rzuconych i równocześnie utrzymywanych w górze kunsztem autora 

zmiennych” – J. Dukaj, Filozofia fantasy, „Nowa Fantastyka” 1997, nr 8, s. 66. 
19 S. Lem, op. cit., s. 225. 
20 Bardzo klasyczne wyjaśnienie tego terminu proponuje Jan Trzynadlowski, definiując go jako „logikę 

utworu literackiego, zespół założeń i następstw, przesłanek i wniosków, zapowiedzi i realizacji” – 

J. Trzynadlowski, Z zagadnień teorii motywacji [w:] idem, Sztuka słowa i obrazu. , Wrocław 1982, s. 69. 
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przyjęte zostaną pseudonaukowe lub naukowe teorie, założenie istnienia magii czy 

cokolwiek innego, istotne jest, by wszystkie przedstawiane zdarzenia były zgodne z tym 

właśnie kluczem, jako że „naruszenie konsekwencji w łańcuchu tych przebiegów 

powoduje, że utwór nie przekonywa, że jest zestawiony sztucznie i nie wytrzymuje 

krytyki”21. Ta wewnętrzna konsekwencja dotyczy de facto wszystkich typów tekstów 

fantastycznych. Dla przykładu: chociaż horror w teorii opiera się na przełamaniu 

prawideł świata przedstawionego, to w gruncie rzeczy można powiedzieć, że przełamanie 

to dotyczy tylko świata takiego, jakim widzą go bohaterowie. W samą ideę takiego 

naruszenia reguł wpisane jest założenie, że oprócz tego, co widzą i rozumieją postaci, jest 

coś jeszcze – siły nadprzyrodzone, wszelkie wynaturzenia i dziwności, będące również 

elementami wtórnego świata wykreowanego w danym tekście.  

Poświęcone zagadnieniom motywacji wyjaśnienia Jana Trzynadlowskiego czy 

Andrzeja Stoffa, mocno zakorzenione w literaturoznawczym strukturalizmie, mogą 

dzisiaj wydawać się pod pewnymi względami dyskusyjne, podobnie jak rozważania na 

temat motywacji fantastycznonaukowej czy chociażby motywacji w powieści grozy, 

chociażby ujęcia Todorova czy Suvina. Jednak da się bez większego trudu wyłuskać 

z tych teorii to, co z punktu widzenia niniejszej rozprawy okaże się niezwykle istotne: 

aby świat przedstawiony w tekście fantastycznym był dla odbiorcy przekonujący 

i immersyjny – a więc skłaniający do zanurzenia się i maksymalnie (w zależności od 

konkretnego medium) pochłaniający – musi być on wewnętrznie spójny. Pozwala to 

„każdą nadzwyczajność traktować jako rzecz normalną dla prezentowanego świata”22 – 

i to nie tylko wtedy, kiedy mowa o odwołującym się do nauki science fiction. 

 

2.2. „Przyporządkować i wyjaśnić”: pojęcie koherencji 

Pojęcie koherencji, w potocznym rozumieniu rozpoznawane raczej intuicyjnie 

i postrzegane, za definicją słownikową, po prostu jako wewnętrzna spójność, doczekało 

się zdecydowanie bardziej złożonych i precyzyjnych definicji na gruncie 

językoznawstwa, filozofii i socjologii. Przyjrzenie się różnym rozumieniom tego terminu 

i implikowanym przez nie sensom może okazać się owocnym eksperymentem – pozwoli 

 
21 Ibidem. 
22 Por. Motywacja fantastycznonaukowa [w:] Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, 

red. A. Niewiadowski, A. Smuszkiewicz, Poznań 1990, s. 314. 
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poszerzyć perspektywę i sprawi, że mgliste, abstrakcyjne nieco określeniez nabierze 

realniejszych kształtów. 

W ujęciu filologicznym koherencja uznawana jest zwykle za właściwość 

konstrukcji tekstu, która czyni go uporządkowanym23, i jedno z kryteriów tekstowości. 

Jako jej fundament Robert Alain de Beaugrande i Wolfgang Ulrich Dressler postrzegają 

„ciągłość sensów w wiedzy zaktywizowanej przez wyrażenia tekstu”24. Wśród tak 

zwanych „czynników spójnościowych”25 wskazuje się na pierwszym miejscu strukturę 

tematyczno-rematyczną: następujące po sobie informacje znane i nowe, a także zgodność 

między tym, co podane w tekście, a tym, co w nim założone. Warunkiem koniecznym 

istnienia koherencji jest również niezmienność jednego lub kilku elementów sytuacji 

komunikacyjnej oraz to, żeby tekst był ukształtowany w sposób narzucający 

„konieczność uspójniającej interpretacji pewnych powierzchownie niespójnych 

konstrukcji”26. Spójność przejawia się także w strukturze głębokiej – a więc na poziomie 

semantycznym – gdzie przekłada się na przykład na możliwość łatwego streszczenia 

tekstu czy też wskazania w nim zasady tematycznej.  

Rozważania nad koherencją na gruncie językoznawstwa kognitywnego prowadzą 

do podkreślenia, że zapewnienie jej nie jest wyłącznie kwestią odpowiednich wyborów 

językowych: formalne wyznaczniki spójności gwarantują wprawdzie kohezję (spójność 

lokalną, gramatyczną) tekstu, nie oznacza to automatycznie, że jest on faktycznie spójny 

wewnętrznie. Dalece istotniejsze jest to, czy dana wypowiedź językowa daje się 

usytuować w jakimś kontekście i odbiorca może na podstawie swojej wiedzy kulturowej 

skonstruować jej spójną reprezentację. U podstaw tej koncepcji leży założenie, że każdy 

tekst dotyczy jakiegoś zestawu pojęć i ich odniesień27. Niektóre typy wypowiedzi – 

egzofory – nie będą zrozumiałe poza sytuacją, w której zostały wygłoszone, odnoszą się 

bowiem do kontekstu zewnętrznego, którego znajomość jest dla odbiorcy kluczowa28. 

Jeżeli nie ma możliwości odczytania takiego kontekstu, wypowiedź może zostać uznana 

za niespójną bądź absurdalną. Niezwykle istotne z punktu widzenia koherencji okazuje 

się więc to, czy odbiorca będzie w stanie odczytać odwołanie do rzeczywistości 

 
23 Por. [A. Okopień-Sławińska] aos, Spójność tekstu [w:] M. Głowiński et al., Słownik terminów 

literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1998, s. 478. 
24 R. A. de Beaugrande, W. U. Dressler, Wstęp do lingwistyki tekstu, tłum. A. Szwedek, Warszawa 1990, 

s. 19. 
25 Por. [A. Okopień-Sławińska] aos, op. cit., s. 478. 
26 Ibidem. 
27 Por. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. E. Tabakowska, Kraków 2001, s. 251. 
28 Por. ibidem. 
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pozajęzykowej i rozpoznać treści, które, choć niewymienione bezpośrednio w tekście, są 

niezbędne dla jego prawidłowego zrozumienia. 

U podstaw filozoficznego rozumienia pojęcia koherencji leży, jak się zdaje, nieco 

podobna idea jak ta przyświecająca językoznawcom. Nie jest chyba zresztą przypadkiem, 

że Francis Herbert Bradley, uważany za ojca koherencyjnej teorii prawdy, 

zainteresowany był również filozofią języka, niekiedy antycypując jej 

dwudziestowieczne dokonania. W tym kontekście uwagę zwracają szczególnie jego 

przemyślenia związane z ontologią języka, ale też z logiką29. Jako przedstawiciel 

brytyjskiego idealizmu, inspirujący się silnie myślą Georga Wilhelma Friedricha Hegla, 

Bradley zastanawiał się nad sprzecznością rzeczywistości – jednak w przeciwieństwie do 

niemieckiego filozofa podkreślał ostatecznie, że sprzeczne pozostaje jedynie ujęcie jej 

przez skończony podmiot30. Charakterystyczne jest tu głębokie przekonanie o tym, że 

względna stałość świata pozwala postrzegać go jako źródło poznania i wiedzy na temat 

Rzeczywistości, będącej Całością, złożoną z powiązanych ze sobą części – Absolutem, 

mającym (jako jedyny) pełnię bytu31. Zupełne poznanie tego Absolutu jest, oczywiście, 

dla podmiotu niemożliwe; poprzez doświadczenie zmysłowe32 przechodzi się jedynie 

kolejne etapy na drodze do prawdy. Takie myślenie systemowe, oparte o przeświadczenie 

o całościowości świata – i prawdy – staje u podstaw Bradleyowskiej teorii prawdy33. 

Najkrótsza definicja tej koncepcji, nazwanej koherencyjną, brzmi: „prawdziwe jest to, 

co jest wewnętrznie spójne”. Zgodne z prawdą są te sądy, które dają się wpisać w system 

– muszą przejść swoisty test koherencji. Najczęstsze rozumienie tej teorii prawdy 

koncentruje się na rozumieniu koherencji jako pewnej relacji między sądami; należy 

 
29 Mowa tu zwłaszcza o tzw. regresie Bradleya, który sam filozof szczegółowo opisuje w pracy . Tą nazwą 

określa się dowód na rzeczywiste nieistnienie relacji, wyprowadzony następująco: relacja (R) dwóch 

terminów (a i b) musiałaby być połączona z terminem a nową relacją (R’), podobnie z terminem b; z kolei 

R’ musiałaby wiązać się kolejną relacją z a i z R – i tak w nieskończoność. Na gruncie filozofii języka ta 

teoria służy jako dowód przeciwko poglądowi, jakoby zdanie mogło być sumą (czy też zestawieniem) 

swoich składników. Bradley opisuje tę koncepcję przede wszystkim w rozdziale drugim i trzecim pracy 

Zjawisko i rzeczywistość: por. F. H. Bradley, Appearance and reality. A metaphysical essay, London 1916, 

ss. 19‒34 [online:] https://archive.org/details/appearanceandrea00braduoft [15.06.2018]; por. również 

opracowania, np.: D. Chlastawa, Bertrand Russell i uniwersalia, „Filozofia Nauki” 2011, nr 3 (autor odnosi 

filozofię Russella m.in. właśnie do założeń Bradleya), W. Żełaniec, #1. Dlaczego zdanie nie jest listą nazw, 

„Filozofuj!” 2018, nr 1; R. Gaskin, Bradley's Regress, The Copula and the Unity of the Proposition, „The 

Philosophical Quarterly” 1995, No. 179.  
30 Por. np. F. H. Bradley, The Principles of Logic, Oxford 1963, ss. 146‒151; M. Rosiak, Krytyka 

absolutnego czasu i przestrzeni w filozofii pokartezjańskiej [w:] Albert Einstein i rewolucja 

relatywistyczna, red. D. Leszczyński et. al., Wrocław 2016, ss. 97‒98. 
31 Por. J. Woleński, Epistemologia, Warszawa 2007, s. 97. 
32 Por. F. H. Bradley, Appearance and reality…, op. cit., ss. 209‒211. 
33 Por. M. Kotasiński, Teoria prawdy koherencyjnej Francisa H. Bradley’a [online:] 

https://www.salon24.pl/u/poznanie/755993,teoria-prawdy-koherencyjnej-francisa-h-bradley-a 

[15.06.2018]. 
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jednak pamiętać, że dla Bradleya stanowi ona przede wszystkim immanentną cechę 

samego systemu, który jest także całościowy34.  

Chociaż koncepcja Bradleya wiąże się silnie z jego idealizmem, sam koherencjonizm 

nie był obcy także przedstawicielom raczej sprzecznej wobec neoheglizmu szkoły – 

pozytywistów logicznych z Koła Wiedeńskiego. Wiele opracowań prezentuje Otto 

Neuratha czy Rudolfa Carnapa35 jako mocno związanych z koherencyjną teorią prawdy, 

rozwijających ją i krzewiących. W przeciwieństwie do myśli Bradleya, koherencjonizm 

w ich ujęciu opierał się jednak na założeniach logiki klasycznej36. Koncepcję tę sam 

Neurath tłumaczy następująco: 

Nauka jako system wypowiedzi jest zawsze przedmiotem dyskusji. Porównuje się wypowiedzi 

z wypowiedziami, a nie z „przeżyciami”, nie z jakimś światem czy czymś w tym rodzaju. […] 

Każdą nową wypowiedź należy konfrontować z ogółem wypowiedzi już istniejących i ze sobą 

uzgodnionych. Wypowiedź jest więc słuszna wtedy, kiedy daje się włączyć do systemu. To 

czego nie można włączyć zostaje odrzucone37. 

Podstawą badania koherencji miałyby być zdania protokolarne, a więc takie, które 

opisują najprostsze doświadczenia; szybko jednak zdano sobie sprawę, że nie rozwiązuje 

to wszystkich potencjalnych problemów dotyczących określenia zbioru „istniejących i ze 

sobą uzgodnionych” zdań, stąd próby dalszych dookreśleń, skutkujące powstaniem tak 

zwanej ograniczonej teorii koherencji. Koherencyjna teoria prawdy w każdym 

z wariantów budzi zresztą sporo kontrowersji i niejednokrotnie stawała się przedmiotem 

krytyki38. Z punktu widzenia niniejszej pracy istotne jest jednak nie jej obalanie bądź 

próba obrony, a wychwycenie istoty samego terminu „koherencja”.  

Zestawiając ze sobą przywołane powyżej znaczenia tego pojęcia, zauważyć 

można dwa istotne wątki. Pierwszym z nich jest związek koherencji z całościowością 

i uporządkowaniem: spójne jest to, co da się wpisać w system i powiązać z innymi jego 

elementami. Z kolei drugą przebijającą się z językoznawczych i filozoficznych definicji 

cechą koherencji zdaje się fakt, że dla jej zaistnienia konieczna jest równowaga pomiędzy 

 
34 Por. J. Woleński, op. cit., s. 98. 
35 Z okresu przed fascynacją pracami Alfreda Tarskiego. 
36 Por. J. Woleński, op. cit., s. 122. 
37 O. Neurath, Gesammelte philosophische und methodologische Schriften, Wien 1981, s. 541, cyt. za: 

W. Künne, Prawda [w:] Filozofia. Podstawowe pytania, red. E. Martens, H. Schnädelbach, tłum. K. 

Krzemieniowa, Warszawa 1995, ss. 187‒188. 
38 Począwszy już od tej wyprowadzonej przez jednego z najbardziej znaczących członków Koła 

Wiedeńskiego, Moritza Schlicka (zwolennika korespondencyjnej teorii prawdy). Por. W. Künne, op. cit., 

s. 187. 
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tym, co rozpoznawalne i zrozumiałe, a tym, co nowe. Z tym właśnie wiąże się zarówno 

przekonanie, że „spójność tekstu wynika po części z faktu, iż dotyczy on jakiegoś zestawu 

pojęć i ich odniesień”39, jak i postulat koherencjonistów, by za kryterium prawdziwości 

zdania uznać zgodność z wypowiedziami już istniejącymi. „Koherentne” oznaczać więc 

może pośrednio również takie, które nie przytłacza swoją nowością, które odwołuje się 

do czegoś już poznanego i pojmowalnego, które da się rozpatrywać w ustalonych, 

oswojonych kategoriach.  

Kiedy Aaron Antonovsky formułuje swoją koncepcję salutogenezy40 – 

z kluczowym dla niej pojęciem poczucia koherencji – pozostaje w obrębie podobnego 

kręgu znaczeniowego. Poczucie koherencji to dla niego „ogólna orientacja, wyrażająca, 

w jakim stopniu człowiek ma dojmujące, trwałe, choć dynamiczne przekonanie o 

przewidywalności środowiska wewnętrznego i zewnętrznego oraz o tym, że z dużym 

prawdopodobieństwem sprawy przyjmą tak pomyślny obrót, jakiego można oczekiwać 

na podstawie racjonalnych przesłanek”41. Tworzą je trzy składniki, nazywane przez 

badacza poczuciem zrozumiałości (comprehensibility), poczuciem zaradności 

(manageability) i poczuciem sensowności (meaningfulness)42.  

Dwa ostatnie oznaczają odpowiednio „stopień, w jakim człowiek spostrzega 

dostępne zasoby jako wystarczające, żeby sprostać wymogom, jakie stawiają 

bombardujące go bodźce”43 oraz „stopień, w jakim człowiek czuje, że […] przynajmniej 

część problemów i wymagań […] warta jest wysiłku, poświęcenia i zaangażowania”44. 

Z kolei w pierwszym – zrozumiałości – ujawnia się znowu i myślenie całościowe, 

i przekonanie o ważnej roli elementów znanych: zrozumiałość związana jest bowiem ze 

stopniem, w jakim postrzega się bodźce jako „sensowne poznawczo, jako informacje 

uporządkowane, spójne, ustrukturowane i jasne, a nie jako szum […]”45. Antonovsky 

podkreśla, że właśnie ten czynnik ma szczególne znaczenie dla całego poczucia 

koherencji; wpływa on nie tylko na ocenę zdarzeń przeszłych, ale przede wszystkim na 

gotowość do poradzenia sobie z wypadkami, które dopiero mają nadejść: „Człowiek 

o silnym poczuciu zrozumiałości spodziewa się, że bodźce […] będą przewidywalne lub 

 
39 Kognitywne podstawy języka…, op. cit., s. 251. 
40 Salutogeneza jest modelem przeciwnym do patogenezy, a więc koncentrującym się nie na leczeniu 

choroby, a na zachowaniu zdrowia. 
41 Por. A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, tłum. 

H. Grzegolowska-Klarkowska, Warszawa 2005, s. 11. 
42 Por. ibidem, s. 32. 
43 Ibidem, s. 33. 
44 Ibidem, s. 34. 
45 Ibidem, s. 32. 



29 

 

w najgorszym przypadku oczekuje, że kiedy jakiś bodziec go zaskoczy, będzie go mógł 

do czegoś przyporządkować i wyjaśnić”46. Prawidłową reakcją na nową informację jest 

więc zestawienie jej z tymi już znanymi i oswojenie poprzez wpisanie jej w system.  

To właśnie ów aspekt zrozumiałości składający się na poczucie koherencji okazuje 

się mocno związany z innymi rozumieniami pojęcia spójności. Omówione powyżej 

podejścia i ich punkty styczne nie wyczerpują zapewne bogatego rezerwuaru znaczeń 

tego terminu, nie oddają też prawdopodobnie w pełni jego pola semantycznego. 

Pozwalają jednak zaobserwować postrzeganie koherencji jako nieodłącznie związanej 

z uporządkowaniem, systemowością oraz – przede wszystkim – przewidywalnością, 

która jest wynikiem równowagi między tym, co stałe i już poznane, a tym, co nowe.  

 

2.3. „Konsekwentne i zwarte bajki”: koherencja a badanie fantastyki  

Powyższe analizy nie są bynajmniej abstrakcyjne: ich wyniki pozwalają z innej 

perspektywy spojrzeć na koherencję światów przedstawionych w literaturze. Zanim 

jednak przejdę do tej kwestii, chciałabym prześledzić jeszcze kilka tropów, które na takie 

zastosowanie nakierowują. Co do zasadności użycia w tym kontekście teorii 

lingwistycznych nie ma raczej wątpliwości: ostatecznie tekst literacki jest również formą 

wypowiedzi47 i jako taki podlega zasadom nią rządzącym. Można więc przyjąć 

perspektywę skrajnie językoznawczą – albo strukturalistyczną – i w tym duchu każdy 

utwór, również fantastyczny, traktować jako system, którego spójność zależna jest od 

językowych wyznaczników koherencji, zakładając, że jeżeli tekst jest postrzegany jako 

spójny, to takie wrażenie będzie sprawiał również świat w nim przedstawiony. Dobrze 

jednak byłoby poszerzyć ten punkt widzenia: szczególnie inspirujące okazują się w tym 

miejscu uwagi kognitywistów, podkreślających istotną dla koherencji rolę kontekstu 

zewnętrznego i wiedzy odbiorcy. Ta ważna kwestia powraca również w rozważaniach 

Antonovsky’ego. Poczucie zrozumiałości opiera się o wykorzystanie już opracowanych 

mechanizmów radzenia sobie z bodźcami w sytuacji zetknięcia się z bodźcami nowymi. 

Oznacza również to, że człowiek postrzega informacje, które doń dopływają, jako spójne, 

zrozumiałe i kompletne – a więc poniekąd pozwalające mu zbudować taką encyklopedię 

wiedzy o świecie, która pozwoli przewidywać z dużą dozą prawdopodobieństwa to, co 

może go jeszcze spotkać.  

 
46 Ibidem. 
47 Por. [Teresa Kostkiewiczowa] tk, Tekst [w:] Słownik terminów literackich…, op. cit., s. 528. 
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Mglisty, ale intrygujący wątek wypływa również z filozoficznych koncepcji 

koherencji. Jednym z zarzutów stawianych koherencyjnej teorii prawdy jest stwierdzenie, 

że może istnieć więcej niż jeden koherentny system zdań48 ‒ a jako przykład jest tu 

wskazywana chociażby „konsekwentna i zwarta bajka”49, która z powodzeniem mogłaby 

być traktowana jako taki właśnie system. Jak podkreśla Jan Woleński, dla samych 

koherencjonistów nie jest to problemem, bo bajki nie są koherentne z danymi 

empirycznymi, nie można więc w odniesieniu do nich mówić o prawdziwości50. Z punktu 

widzenia niniejszych rozważań jest to jednak wątek przyciągający uwagę: nie ulega 

bowiem wątpliwości, że „bajka” – a więc równie dobrze każdy odpowiednio 

skonstruowany tekst, na przykład fantastyczny – może być postrzegany jako zamknięty 

i spójny system zdań, opisujących koherentny świat51.  

Ale co właściwie oznacza, że tekst ma być „odpowiednio skonstruowany”? To 

kluczowe pytanie będzie nieustannie powracać w niniejszej rozprawie. Przedstawione 

dalej rozważania nie pozwolą zapewne odpowiedzieć na nie jednoznacznie – byłoby to 

trudne (o ile nie niemożliwe) ze względu podkreślaną już jednostkowość doświadczenia 

obcowania z tekstem i rolę indywidualnych preferencji każdego odbiorcy. Chodzi zatem 

nie o ostateczne domknięcie tej kwestii, a raczej o wskazanie, co może na koherencję 

światów przedstawionych wpływać. A nawet dokładniej: co sprawia, że – zawsze 

 
48 Por. J. Woleński, op. cit., s. 122. 
49 K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Warszawa 1949, s. 34.  
50 Por. J. Woleński, op. cit., s. 122. Warto w tym miejscu przypomnieć również fragment z Hermeneutyki 

Arystotelesa, w którym wspomina on o niemożności orzeczenia o prawdziwości lub fałszywości pewnych 

„dźwięków mówionych”: „»kozioł-jeleń«, mimo iż coś znaczy, nie jest ani prawdą, ani fałszem, jeżeli się 

nie doda, że »istnieje« lub że »nie istnieje«, czy to po prostu, czy w odniesieniu do czasu” (Arystoteles, 

Hermeneutyka, rozdz. 1, tłum. K. Leśniak [online:] 

http://www.sady.up.krakow.pl/antfil.arystoteles.hermeneutyka.htm [20.08.2019]. Również używane 

często przez Arystotelesa pojęcie doksy – mniemania – wiąże się z omawianym przeze mnie kręgiem 

pojęciowym. 
51 Nie można tu oczywiście pominąć całej fali rozwinięć oraz polemik z Ingardenowską teorią quasi-sądów, 

która odbiła się echem w literaturoznawstwie. Celowo nie zagłębiam się bardziej w te rozważania, 

ponieważ nie dotyczą one bezpośrednio tematyki niniejszej rozprawy; przypomnę jedynie koncepcję 

fikcyjnego pola odniesienia, które zdaniem Jerzego Ziomka jest „społecznie wytworzonym modelem 

świata realnego, modelem, który jako zbiór przedmiotów i stanów rzeczy danych intencjonalnie 

reprodukuje rzeczywistość poprzez analogię (podobieństwo kształtów) i homologię (podobieństwo funkcji) 

od werystycznej ścisłości począwszy na parabolicznych uogólnieniach kończąc. Fikcyjne pole odniesienia 

wyprzedza dane dzieło literackie, zarazem jednak każde nowe dzieło wzbogaca kulturową wspólnotę FPO” 

(J. Ziomek, Fikcyjne pole odniesienia a problem quasi-sądów [w:] Wypowiedź literacka a wypowiedź 

filozoficzna, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982, ss. 208–209). Nie rozstrzygam tu o zasadności 

stosowania takiej terminologii do badanego przeze mnie materiału, chciałabym jednak zasygnalizować, że 

jakkolwiek tekst fantastyczny nie dąży z zasady do wiernego odwzorowania rzeczywistości empirycznej – 

czy jej społecznie wytworzonego modelu – to jednak pozostaje w pewnym stosunku do tejże (por. również 

P. Frelik, Kultury wizualne science fiction, Kraków 2017, s. 6). Na temat recepcji teorii quasi-sądów 

w literaturoznawstwie por. także D. Ulicka, Mimetyczność i literackość. O Ingardenowskiej koncepcji 

języka w dziele sztuki literackiej, „Pamiętnik Literacki” 1988, nr 2.  
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przecież wyimkowe z uwagi na materialną, ograniczoną formę tekstu – opisanie 

wykreowanego świata pozwala postrzegać ten świat jako złożony, spójny byt, który 

wydaje się, przy całej swej odmienności, skonstruowany podobnie do rzeczywistości 

dostępnej empirycznie i podobnie jak ona przekonujący?  

Podsumowując zatem kwestie wyszczególnione już powyżej i wyciągając z nich 

wnioski, należy zwrócić uwagę na kilka spraw. Po pierwsze: aby wywołać u odbiorcy 

wrażenie tej swoistej „prawdziwości” (spowodować zawieszenie niewiary, pochłonąć, 

przekonać), świat przedstawiony w tekście powinien cechować się konsekwencją 

i spójnością. Po drugie: cechy te wydają się nieodłącznie związane z wewnętrznym 

uporządkowaniem i zachowaniem odpowiednich proporcji między elementami znanymi 

odbiorcy – lub przynajmniej dostępnymi mu poznawczo – i nowymi dla niego. Słuszne 

wnioski wyciąga z lektury Tolkiena Tomasz Z. Majkowski: „Tekst narracyjny w całości 

fantastyczny […] bez możliwości odniesienia do wiedzy czytelnika, byłby zupełnie 

niezrozumiały”52. Jakkolwiek badacze SF nie podkreślaliby, że akcja tych utworów 

„osadzona jest zwykle w realiach zupełnie dla czytelnika obcych, toteż autor nie może od 

niego oczekiwać żadnej uprzedniej wiedzy”53, nie ulega wątpliwości, że gdyby faktycznie 

świat tekstu fantastycznonaukowego pozostawał w całkowitej izolacji od jakiegokolwiek 

doświadczenia odbiorcy, nie dałoby się go odczytać54. Tego założenia nie neguje istnienie 

tekstów, które niejako programowo odcinają się od postulatu budowy spójnego świata, 

pojmowanego jako możliwie dookreślony i domknięty, niepozostawiający miejsca na 

wątpliwości i rządzący się ustalonymi, niezmiennymi zasadami. Również one – nawet 

jeżeli twórca świadomie rozbija wykreowane przez siebie struktury – na pewnym 

głębszym poziomie odnoszą się do specyfiki ludzkiego doświadczania i pojmowania, 

również w kwestii niedoskonałości mechanizmów poznawczych czy narzędzi 

komunikacyjnych. W ich przypadku zresztą równie ważne, jeśli nie jeszcze ważniejsze 

 
52 T. Z. Majkowski, W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków 2013, s. 43.  
53 J. Griffiths, op. cit., s. 83. 
54 Takie tendencje są szczególnie widoczne u przedstawicieli nurtu New Weird, na przykład w utworach 

Jeffa VanderMeera czy przede wszystkim M. Johna Harrisona, który zresztą nawet w swoich 

publikowanych w internecie tekstach podkreśla wielokrotnie, że jego zdaniem należy odejść od 

nadmiernego przywiązania do drobiazgowego konstruowania na rzecz gry z czytelnikiem dokładającym do 

tekstu własne interpretacje. W takim ujęciu precyzyjne budowanie domkniętego, ściśle dookreślonego 

świata jest przejawem protekcjonalnego podejścia do odbiorcy i niezrozumienia ograniczeń języka. Por. 

np. M. J. Harrison, Very afraid, post z 27.01.2007, „Uncle Zip’s Window. the m john harrison news page” 

[online:] https://web.archive.org/web/20080205000327/http://uzwi.wordpress.com 

/2007/01/27/very-afraid/ [20.08.2019]. Nie rozwijam tych wątków, ponieważ dotyczą one przede 

wszystkim twórczości z angielskiego obszaru językowego, której nie poświęcam miejsca w niniejszej 

rozprawie; zainteresowanego czytelnika odsyłam jednak np. do monografii zbiorowej na temat twórczości 

Harrisona: M. J. Harrison. Critical Essays, ed. R. Williams, M. Bould, Canterbury 2019.  
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jest pytanie: jak pogodzić te dwie kwestie i sprawić, żeby świat wykreowany 

równocześnie zachwycał nowatorstwem, ale też pozwalał czytelnikowi na dostęp do 

siebie? 

Jedną z potencjalnych odpowiedzi może okazać się sięgnięcie po schematy 

myślenia, które współgrają z tym, co językoznawcy-kognitywiści określają jako wiedzę 

kulturową. Nie ma tu oczywiście miejsca na wykorzystywanie utartych klisz – używanie 

ich przez autorów skutkuje zwykle negatywnie, czytelnicy odsuwają bowiem kwestię 

spójności świata na dalszy plan, skupiając się na schematyzacji. Ale pojawia się przecież 

w wielu tekstach to mniej lub bardziej uchwytne „coś”, co odbiorca rozpoznaje i kojarzy 

w jakiś sposób z empirią: bohaterowie, obiekty, przestrzeń, prawa fizyczne, reguły 

społeczne lub wydarzenia – słowem, dowolne z elementów, które Marie-Laure Ryan 

wskazuje jako elementy światoopowieści55, mogą delikatnie i ulotnie przywodzić na myśl 

to, co już poznane. Kusi w tym miejscu, by sformułować zdanie, które może wydawać się 

banalne: kultura jest pełna powtarzalnych obrazków, internalizowanych nieustannie, 

a częściowo będących wynikiem podobieństwa ludzkich umysłów. Dostępne odbiorowi 

jest tylko to, co da się rozpisać w zrozumiałym, międzyludzkim kluczu – a więc nawet 

w najdziwniejszych światach znajdują się ziarna i odpryski świata rzeczywistego. To 

oczywiście stwierdzenia o charakterze bardzo ogólnym – aby przełożyć je na praktykę, 

trzeba wybrać którąś z dróg proponowanych chociażby przez filozofię. W przypadku tej 

rozprawy punkt wyjścia stanowić będzie psychoanaliza w ujęciu Jacques’a Lacana; nie raz 

okaże się jednak, że ścieżka nie biegnie prosto i rozgałęzia się w boczne odnogi. Ale sam 

wybór psychoanalizy jako metody badawczej wymaga chyba dłuższych wyjaśnień – nie 

ulega bowiem wątpliwości, że chociaż wykorzystuje się ją od dziesięcioleci, to jednak 

budzi ona sporo kontrowersji.  

 
55 . M.-L. Ryan, Story/Worlds/Media. Tuning the Instruments of a Media-Conscious Narratology [w:] 

Storyworlds across Media. Toward a Media-Conscious Narratology, red. eadem, J.-N. Thon, Lincoln–

London 2014, ss. 34‒36. 



 

 

ROZDZIAŁ 3 

W POSZUKIWANIU METODOLOGII 

 

Psychoanaliza dostarcza prawdy sposobem infantylnym, to jest 

gimnazjalnym […]. Raz jeszcze pokazano nam demona i anioła, bestię 

i boga, splecionych w manichejskim uścisku, i raz jeszcze człowiek 

został ubezwinniony przez samego siebie jako teren walki sił, co 

w niego wlazły, co go wypchały sobą i panoszą się w jego skórze. […] 

Skandale mają nam człowieka wyłożyć, a cały dramat egzystencji 

rozgrywa się pomiędzy świnią i sublimatem, w jaki może ją obrócić 

wysiłek kultury1. 

Stanisław Lem 

 

3.1. „Naprawdę osobliwa pozycja” psychoanalizy 

Relacje psychoanalizy z różnymi dyscyplinami naukowymi są właściwie od momentu 

powstania tej pierwszej słodko-gorzkie. Z jednej strony podkreśla się często, że teoria 

Sigmunda Freuda należy do najbardziej wpływowych nurtów myślowych XX wieku; 

„Freud jest kimś więcej niż lekarzem, to prawdziwy egzegeta współczesnej kultury”2 – 

pisał Paul Ricœur, podejmując się, jak sam to określił, „pewnej filozoficznej 

interpretacji”3 prac ojca psychoanalizy. I faktycznie: pod wpływem freudyzmu 

kształtowała się nie tylko hermeneutyka psychoanalityczna Ricœura, ale także chociażby 

egzystencjalizm Karla Jaspersa czy myśl szkoły frankfurckiej4, nie mówiąc nawet 

o dziesiątkach odmian psychoanalizy postfreudowskiej. Równie głośno – jeśli nie 

głośniej – wybrzmiewają jednak liczne głosy o bezużyteczności czy nawet szkodliwości 

psychoanalizy, która określana bywa jako pseudo- lub paranauka5. Zawziętej krytyce 

poddają ją przede wszystkim przedstawiciele innych szkół psychologicznych, chociażby 

behawioryści; chętnie stwierdza się jej zerową przydatność terapeutyczną. Także samemu 

 
1 S. Lem, Głos Pana, Kraków 2016, s. 10. 
2 P. Ricœur, Konflikt hermeneutyk: epistemologia interpretacji, tłum. J. Skoczylas [w:] idem, Egzystencja 

i hermeneutyka, Warszawa 1985, ss. 227–245 
3 Por. idem, O pewnej filozoficznej interpretacji Freuda [w:] idem, Egzystencja…, op. cit., ss. 227‒245. 
4 Por. J. Bator, Freud redivivus. Uwagi na marginesie książek Pawła Dybla, „Teksty Drugie” 1998, nr 1/2,  

ss. 123‒124. 
5 Por. np. F. Cioffi, Freud i idea pseudonauki, tłum. R. Stachowski, „Nauka” 2007, nr 1, ss. 29‒60; T. 

Witkowski, Zamki na piasku: psychologiczne determinanty sukcesu i trwałości pseudonauki [w:] 

Pogranicza nauki. Protonauka – Paranauka – Pseudonauka, red. J. Zon, Lublin 2009, ss. 291‒302. 

Gorliwym przeciwnikiem uznania psychoanalizy za naukę był zresztą już Karl Popper. 
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Freudowi zarzuca się wiele: fałszowanie wyników badań, opisywanie przypadków tak, 

by pasowały do przyjętej koncepcji, a nade wszystko stworzenie teorii 

niefalsyfikowalnej, która wszelkie próby obalenia swoich twierdzeń tłumaczy działaniem 

– również opisywanych przez siebie – oporu i wyparcia6. Podkreśla się również, że 

niektóre jego decyzje dotyczące leczenia pacjentów określić można jako co najmniej 

kontrowersyjne. Chodzi tu nie tylko o tak zwany przypadek Dory7, krytykowany między 

innymi z pozycji feministycznych8, ale też o wiele innych sytuacji: chociażby 

nieskuteczne – wbrew temu, co głosił sam Freud – terapie człowieka-wilka9 i Anny O.10 

czy tragiczna historia Emmy Eckstein11. Tę kompromitację dzieła Freuda przenosi się 

często również na kontynuatorów jego myśli, podkreślając, że również późniejsza 

psychoanaliza, jako mająca zgniłe korzenie, nie może być traktowana jako nauka.  

Freud w pewnym względzie padł ofiarą własnych ambicji. Jego medyczne 

wykształcenie i praktyka oraz dusza eksperymentatora i pragnienie uznania 

poskutkowały panicznym wręcz przywiązaniem do myśli o mocnej podstawie naukowej 

 
6 Por. m. in.: R. Stachowski, Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów 

najnowszych, Warszawa 2000, ss. 235‒238; F. Cioffi, op. cit.; F. C. Crews, Freud. The Making of an 

Illusion, New York 2017; T. Witkowski, Zamki na piasku…, op. cit.; idem, Zakazana psychologia, t. 1, 

Taszów 2009. To oczywiście tylko kilka z licznych pozycji stawiających pod znakiem zapytania 

naukowość psychoanalizy. 
7 Przypadek Idy Bauer (Dory) Malcolm Macmillan określa jako najwyraźniejszy dowód na pychę i arogancję 

Freuda, który jego zdaniem tyranizował pacjentkę, negując jej rzeczywiste skojarzenia i reakcje.  

Por. m.in. M. Macmillan, Freud oceniony. Analiza krytyczna dzieła, tłum. M. Zagrodzki, Kraków 2007, ss. 

312‒374. 
8 Por. m.in. E. Showalter, Feminizm i histeria, tłum. M. Łata [w:] Córki, żony, kochanki: kobiety 

w dramacie XX wieku, red. M. Sugiera, Kraków 2002, passim. 
9 Leczenie Siergieja Pankiejewa, nazywanego w pracach Freuda „człowiekiem-wilkiem” albo 

„człowiekiem od wilków” zakończyło się, zdaniem Freuda, spektakularnym sukcesem. W rzeczywistości 

już pięć lat po jej zakończeniu pacjent powrócił na terapię, a następnie, gdy nie przyniosła ona efektów, 

właściwie do końca życia pozostawał pod opieką różnych psychoterapeutów. W latach 70. Pankiejew 

udzielił wywiadu niemieckiej dziennikarce Karin Obholzer, i przyznał, że terapia Freuda nie przyniosła 

efektów, a objawy nie ustąpiły nigdy. Ponadto pacjent miał otrzymywać przez cały czas od stowarzyszenia 

psychoanalitycznego rentę. Por. m.in. F. Crews et al., Wojna o pamięć. Spór o dziedzictwo Freuda, tłum. 

U. Krzysztonek, L. Wroński, J. Wrońska, Kraków 2001, ss. 46‒47. 
10 Bertha Pappenheim (Anna O.) była pacjentką Freuda i Josefa Breuera, która poddała się leczeniu 

w związku z nasilającymi się stanami osłupienia, bólami głowy, halucynacjami i zaburzeniami 

postrzegania. Breuer poddawał ją terapii, która – jak ogłosił – zakończyła się sukcesem. Bertha jednak 

wcale nie została wyleczona: objawy jej choroby pojawiały się jeszcze przez blisko dekadę. Freud i Breuer, 

jak się zdaje, wiedzieli o tym, a mimo to konsekwentnie opisywali jej przypadek jako dowód na 

skuteczność swoich działań. Pappenheim prawdopodobnie cierpiała na gruźlicze zapalenie opon mózgowo-

rdzeniowych. Por. m.in. M. Macmillan, op. cit., ss. 33‒60. 
11 Jako źródło problemów zdrowotnych tej pacjentki Freud i Wilhelm Fliess wskazywali masturbację; aby 

ją wyleczyć, zdecydowali się na operację nosa, postępując zgodnie z koncepcją Fliessa, według której 

następuje przeniesienie problemów seksualnych z genitaliów właśnie na nos. Podczas nieudanej operacji 

Fliess zaszył w ciele Emmy Eckstein kawałek gazy, doprowadzając tym samym do trwałego uszkodzenia 

i oszpecenia. Nawet gdy przyczyny pogarszającego się stanu pacjentki wyszły na jaw, Freud bronił 

przyjaciela. Por. m.in. T. Witkowski, Zakazana psychologia…, op. cit., ss. 119‒120.  
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psychoanalizy12. Tymczasem to właśnie te strony jego koncepcji są najczęściej 

krytykowane. Nieco podobnie dzieje się z myślą Jacques’a Lacana, który zresztą 

postulował powrót do Freuda i nowe odczytanie jego prac. Lacan, jedno z enfant terrible 

nauki drugiej połowy XX wieku, przez wielu uznawany jest za geniusza: dość wspomnieć 

o dziesiątkach prac poświęconych jego filozofii czy o istnieniu wielu kół, zrzeszających 

głównie praktykujących terapeutów, którzy poświęcają się „upowszechnianiu 

i nauczaniu”13 tego właśnie wariantu psychoanalizy. Równie wielu przykleja mu jednak 

łatkę pewnego siebie, efektownego w swych działaniach, ale jednak szarlatana14. Lacan 

naraził się również krytykom swoim upodobaniem do odwołań do nauk ścisłych, 

w szczególności fizyki i matematyki: Alan Sokal i Jean Bricmont w Modnych bzdurach 

poświęcili mu cały rozdział, podkreślając na przykład, że jego „»czysto matematyczne« 

wywody są całkowicie bezsensowne”15. Stosunek apologetów Lacana do jego postaci 

i dzieła określają z kolei jako bliski religijnemu16.  

Już w tym miejscu chciałabym podkreślić, że w niniejszej rozprawie, mającej 

przecież charakter literaturoznawczy, psychoanaliza nie będzie w żadnej mierze 

traktowana jako teoria medyczna czy rodzaj praktyki psychoterapeutycznej. Nie ma tu 

również miejsca ani na analizę jej skuteczności terapeutycznej, ani na próby potwierdzania 

lub negowania jej naukowego charakteru. Freud poświęcał bowiem czas nie tylko pracy 

z pacjentami, ale też krytyce i interpretacji dzieł sztuki i literatury; Lacan czasem szedł 

w jego ślady. Obaj wyrażali nie tylko opinie na temat konkretnych przypadków, ale także 

myśli o charakterze bardziej ogólnym. Ich koncepcje – zwłaszcza pomysły Lacana – to 

w dużej mierze wielkie projekty filozoficzne, opisujące miejsce człowieka w świecie i jego 

sposób postrzegania rzeczywistości. W takim kluczu psychoanaliza może zostać 

potraktowana jako metoda badawcza aplikowalna do namysłu nad tekstami kultury. Nie 

chodzi tu, oczywiście, o to, by postulować sugerowane przez Bricmonta i Sokala podejście 

 
12 Deklaruje to zresztą wprost w autobiograficznych zapiskach, notując: „zawsze odczuwałem to jako 

wielką niesprawiedliwość, że ludzie nie chcieli traktować psychoanalizy podobnie jak innych nauk 

przyrodniczych” – S. Freud, Moje życie i psychoanaliza, tłum. A. Kowalszyn, B. Gawroński, Warszawa 

1991, s. 68.  
13 Co robimy?, strona internetowa Forum Polskiego Pola Lacanowskiego [online:] http://www.fppl.pl/co-

robimy/ [20.06.2018]. 
14 Por. np. wypowiedź Noama Chomsky’ego w wywiadzie dla Veterans Unplugged, grudzień 2012 r. 

[online:] https://www.youtube.com/watch?v=7_POITga2vs [20.06.2018]: „Jacques Lacan I actually knew. 

I kind of liked him. We had meetings every once in a while. But quite frankly I thought he was a total 

charlatan. He was just posturing for the television cameras in the way many Paris intellectuals do”. 
15 A. Sokal, J. Bricmont, Modne bzdury. nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez 

postmodernistycznych intelektualistów, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa 2004, s. 43. 
16 Ibidem, s. 48. 
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mistyczne17, a raczej o to, by – mając świadomość ułomności psychoanalizy jako sposobu 

leczenia – sprawdzić, jaka stoi za tą metodą idea, jaki wyłania się z niej obraz 

rzeczywistości, a także by wykorzystać leżący w niej potencjał filozoficzny. To zresztą 

zdaje się nieodległe od myśli samego Lacana, który – choć przecież praktykował 

psychoanalizę – zdawał sobie sprawę i z zarzutów jej stawianych, i z niedostatków utartych 

technik: 

Psychoanaliza […] jest dyscypliną, która w zbiorze nauk ukazuje się nam wraz z pozycją 

naprawdę osobliwą. Mówi się często, że nie jest nauką sensu stricte, co wydaje się implikować 

– na zasadzie kontrastu – iż jest po prostu sztuką. To błąd, jeśli rozumie się przez to, że nie jest 

niczym innym jak jakąś techniką, […] jakimś zbiorem recept. Jednakowoż nie jest to błędem, 

jeśli używa się tego słowa, sztuka, w sensie, w jakim używało się go w średniowieczu, kiedy 

mówiło się o sztukach wyzwolonych. […] Trudno nam oczywiście dzisiaj uchwycić funkcję 

i doniosłość owych wymienionych sztuk wyzwolonych w życiu i myśli średniowiecznych 

mistrzów. Niemniej jest pewne, że to, co je charakteryzuje i odróżnia od nauk, które się z nich 

wywodziły, to fakt, że utrzymują one na pierwszym planie to, co może nazywać się 

fundamentalnym stosunkiem do  

miary człowieka18. 

 

3.2. „Co nam zostało z psychoanalizy?” – perspektywa 

literaturoznawcza 

Rzecz jasna również na gruncie literaturoznawczym do psychoanalizy podchodzi się 

często z dużym sceptycyzmem. Klasyczna jej postać kojarzy się głównie z – niekiedy 

karkołomnymi z dzisiejszego punktu widzenia – rozważaniami naśladowców Freuda (i 

jego samego), którzy próbowali w prosty sposób zaaplikować tę metodę do badania 

literatury, nie zawsze dostrzegając potrzebę odpowiedniego dostosowania teorii do 

omawianej materii. Ten problem wskazywany był już od dawna – w 1933 roku Hermann 

Pongs, podkreślając korzyści, jakie literaturoznawstwo może czerpać z psychoanalizy, 

zauważa również wady tej drugiej, jak choćby redukcjonizm czy zbytnie przywiązanie 

do teorii popędów19. Powszechnie zarzuca się też do tej pory psychoanalizie porzucenie 

badań nad formalną stroną utworu i nadmierne skoncentrowanie na domniemanych 

 
17 Por. ibidem. 
18 J. Lacan, Mit indywidualny neurotyka albo Poezja i prawda w nerwicy [w:] idem, Mit indywidualny 

neurotyka, tłum. T. Gajda, J. Kotara, J. Waga, Warszawa 2015, s. 12. 
19 Por. H. Pongs, Psychoanaliza i literatura, tłum. M. Szalsza [w:] Psychoanaliza i literatura, wyb. i red. 

P. Dybel, M. Głowiński, Gdańsk 2001, ss. 31‒77. 
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związkach treści z biografią autora20. Operujące takimi zabiegami literaturoznawstwo 

„spsychoanalizowane”, jak się zdaje, zupełnie się już zdezaktualizowało. Szczególnie 

wdzięcznym przedmiotem takich dociekań na gruncie polskim okazują się teksty, 

zwłaszcza krytycznoliterackie, z okresu dwudziestolecia międzywojennego21. Panuje 

jednak na temat psychoanalizy przekonanie, które wyraża między innymi Edward Fiała: 

Zainteresowanie psychoanalizą w Polsce wykazuje zmienne koleje losu. Najkrócej można by 

powiedzieć, że intuicje i odkrycia Freuda wzbudzały znamienny rezonans intelektualny 

w Dwudziestoleciu międzywojennym, żeby następnie ulec zapomnieniu czy wyparciu, zresztą 

nie bez wpływu „czynników oficjalnych” ‒ w Polsce komunistycznej22.  

Zgoła inaczej ma się natomiast nurt psychoanalizy, jaki w badaniach literackich 

reprezentuje na przykład Julia Kristeva, której prace wywarły duży wpływ między innymi 

na filozofię feministyczną. Teoretyczka wykorzystuje koncepcje przede wszystkim 

Freuda i Lacana, łącząc je na przykład narzędziami językoznawstwa, jak w wydanej po 

raz pierwszy w 1974 roku książce La révolution du langage poétique, gdzie wprowadza 

opozycję semiotyczne – symboliczne, podkreślając ciągłą obecność popędu w języku 

oraz istnienie strefy heterogenicznej wobec porządku symbolicznego23. Skądinąd warto 

jeszcze przyjrzeć się przez chwilę pełnej napięć i ambiwalencji relacji, jaka łączy 

psychoanalizę – szczególnie w ujęciu Freuda i Lacana – z feminizmem. Nie ulega 

wątpliwości, że, jak zauważa Anna Nasiłowska, „Sięgnięcie przez feminizm po 

psychoanalizę jest nieomal odruchem – trzeba bowiem zauważyć, że wśród różnych 

kierunków dwudziestowiecznego myślenia żaden nie wydobył na jaw i nic przyznał aż 

takiego znaczenia płci”24. Wynikające z myśli psychoanalitycznej dominacja płci męskiej 

i postrzeganie kobiecości jako ułomnej, naznaczonej brakiem fallusa, jest jednak dla 

badaczek feministycznych niemożliwe do przyjęcia. Niemniej negacja takiego widzenia 

tożsamości seksualnej nie oznacza niezgody na samą strukturę pojęciową i język, jaki – 

mimo widocznej momentami mizoginii – otworzył przestrzeń do mówienia 

o seksualności w jej aspekcie i biologicznym, i kulturowym. Jest to tym bardziej 

widoczne na polu feministycznej krytyki literackiej; mówiąc za Maggie Humm: 

 
20 Gorliwym przeciwnikiem takiego myślenia był Simon O. Lesser, który odnosił się szeroko do zarzutów 

– por. S. O. Lesser, Funkcje formy [w:] Psychoanaliza i literatura…, op. cit., ss. 123‒150. 
21 Por. np. M. Lubański, Krytyka literacka i psychoanaliza, Warszawa 2008.  
22 E. Fiała, O początkach i perspektywach psychoanalitycznej interpretacji literatury. Gombrowicz 

w optyce Freuda i Fromma, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 4, s. 75. 
23 Por. J. Kristeva, La révolution du langage poétique, Paris 1985, passim. Więcej na ten temat – por. np. 

J. Bator, Julia Kristeva – kobieta i „symboliczna rewolucja”, „Teksty Drugie” 2000, nr 6. 
24 A. Nasiłowska, Feminizm i psychoanaliza - ucieczka od opozycji, „Teksty Drugie” 1995, nr 3/4, s. 133. 
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„psychoanaliza i krytyka literacka są metodologicznie pokrewne a psychoanaliza oferuje 

feminizmowi bardzo pomocną hermeneutykę czy sposób interpretacji”25.  

Końcówka wieku XX i początek XXI oznacza zresztą, jak trafnie ujmuje to Fiała, 

„powrót psychoanalizy”26. Widać to również w środowisku polskich badaczy – mniej już 

rewizjonistycznych lub kronikarskich badań wczesnej recepcji freudyzmu , 

zdecydowanie więcej natomiast prac doskonale w Polsce znanych interpretatorów 

literatury i kultury, którzy z powodzeniem wykorzystują psychoanalizę, w szczególności 

w ujęciu lacanowskim. Na szczególną uwagę zasługują w tym miejscu z pewnością 

Paweł Dybel i Danuta Danek. Warto przywołać także Jana Potkańskiego, używającego 

teorii Lacana w odniesieniu do badania podmiotowości27. Z psychoanalizy korzystają 

wielokrotnie Agata Bielik-Robson28, Michał Paweł Markowski29 czy Krzysztof 

Kłosiński30; jako źródło inspiracji i podstawę metodologiczną traktują ją Andrzej Leder31 

i Jan Sowa32, a także chociażby wspominana już Joanna Bator. 

Problemów oczywiście było sporo: należał do nich między innymi brak polskich 

przekładów wielu podstawowych tekstów psychoanalitycznych, który skłonił Danutę 

Danek do tego, by na pytanie „Co nam zostało z psychoanalizy?” odpowiedzieć „Nic – 

lub prawie nic. Wszystko dopiero przed nami. Ale gorąco zniechęcam”33. Badaczka 

pisała te słowa w roku 2001; dziś, prawie 20 lat później, sytuacja uległa znaczącej 

poprawie. Liczne są nie tylko opracowania i wieloautorskie monografie na temat 

psychoanalizy – coraz więcej pojawia się tłumaczeń, wśród których prym wiedzie 

z pewnością seria przekładów seminariów Lacana, wydawana w ostatnich latach przez 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oczywiście mocna jest również wciąż krytyka 

psychoanalizy. Wygląda jednak na to, że myśl Freuda i jego naśladowców – 

 
25 M. Humm, Feminist Criticism, Woman as Contemporary Critics, London 1986, s. 55, cyt. za: A. 

Nasiłowska, op. cit., s. 133. Bardzo interesującą analizę relacji feminizmu z psychoanalizą przedstawiła 

również Joanna Bator w książce Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy 

feministek „drugiej fali”, Gdańsk 2001. 
26 Ibidem. 
27 Odwołania do prac tych badaczy będą się jeszcze pojawiać wielokrotnie, stąd brak w tym miejscu 

odniesień do konkretnych publikacji. 
28 Por. np. A. Bielik-Robson, Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość, „Teksty Drugie” 2004, nr 5. 
29 Por. np. M. P. Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Kraków 2005. 
30 Por. np. K. Kłosiński, D. Matuszek, Lacaniści i polityczność [w:] Polityczność psychoanalizy. Freud – 

Lacan – Žižek, red. eidem, Katowice 2014, a także liczne teksty w tomach poświęconych analizom 

literatury,  

np. K. Kłosiński, Poezja żalu, Katowice 2001.  
31 Por. A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki rewolucyjnej, Kraków 2014. 
32 Por. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011. 
33 D. Danek, Co nam zostało z psychoanalizy [w:] Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy 

o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2002, s. 32. 
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a w szczególności Lacana, często w Polsce odczytywanego przez pryzmat opracowań 

Slavoja Žižka – odnalazła i zagrzała sobie miejsce we współczesnym polskim dyskursie 

humanistycznym.  

 

3.3. Uwagi metodologiczne i źródła inspiracji 

Aby pełnić rolę sprawnego i efektywnego narzędzia, psychoanaliza powinna być 

potraktowana jako sposób czytania, oparty na założeniu, że tekst to 

„zinstytucjonalizowana sztuka wypowiadania ludzkiego doświadczenia 

rzeczywistości”34. Praktyka psychoanalityka-literaturoznawcy to działanie hermeneuty – 

dociekającego, odkrywającego sensy i próbującego zrozumieć, niekoniecznie roszcząc 

sobie prawa do ostatecznego wyjaśnienia; w końcu, jak mówi Lacan, rozumienie to 

„relacja będąca zawsze na granicy. Kiedy się do niej zbliżyć, staje się właściwie 

nieuchwytna”35. Tekst, tak jak mowa, jest „niczym innym, jak pewnym sposobem na 

wzajemne rozpoznanie się, […] jest podobna do owej wytartej monety, którą się 

przekazuje w milczeniu z ręki do ręki”36. 

Chęć spojrzenia na kwestię światów przedstawionych w tekstach fantastycznych 

przez pryzmat psychoanalizy, szczególnie lacanowskiej, związana jest ze szczególnym 

związkiem myśli Lacana – przynajmniej w znaczącej jej części – z kategoriami struktury, 

rytmu, porządku czy całościowości. Zresztą: nieprzypadkowe jest przecież wyśmiewane 

przez Bricmonta i Sokala upodobanie francuskiego psychoanalityka do stosowania pojęć 

matematycznych i logicznych. Życie podmiotu jest według niego bezustannym uwikłaniem 

w skomplikowaną relację między trzema porządkami, symbolicznym, realnym 

i wyobrażeniowym, które zespalają się w węzeł boromejski: żaden nie może istnieć bez 

innych, a usunięcie któregokolwiek spowodowałoby zburzenie całej konstrukcji. To 

właśnie te trzy rejestry składają się na całość ludzkiego doświadczenia i postrzegania 

świata. Z nich spleciona jest ludzka rzeczywistość – i dzięki nim człowiek postrzega ją jako 

pełną i możliwą do zrozumienia. Takie stwierdzenie rzuca nowe światło na myślenie 

o spójności światów fikcyjnych. Jeżeli przyjąć, że starają się one przekonać odbiorcę o swej 

 
34 R. Nycz, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia 

i problemy, red. M. P. Markowski , R. Nycz , Kraków 2006, s. 33. 
35 J. Lacan, Wprowadzenie do kwestii psychoz [w:] idem, Seminarium III. Psychozy, oprac. J.-A. Miller,  

tłum. J. Waga, Warszawa 2014, s. 14.  
36 Idem, Symboliczne, wyobrażeniowe i realne [w:] idem, Imiona-Ojca, tłum. R. Carrabino et al., Warszawa 

2013, s. 28; słowa o monecie Lacan wskazuje jako cytat ze Stéphane’a Mallarmégo, prawdopodobnie 

chodzi o fragment szkicu zawartego w tomie Divagations. 
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pełnoprawności i jeśli zakładać, że korzystnie na to przekonywanie wpływa ich 

wewnętrzna spójność, to owocne może okazać się spojrzenie na nie właśnie z perspektywy 

trzech lacanowskich porządków. Skoro bowiem składają się one na całość rzeczywistości 

empirycznej, to powinny dawać się odnaleźć również w tych właśnie wykreowanych 

światach, które starają się istnieć równolegle do empirii, na równych prawach.  

Dawid Matuszek, prezentując swoje rozumienie roli psychoanalizy w badaniach 

literackich, sporo miejsca poświęca napięciu pomiędzy zapomnieniem i przypominaniem 

tego, co zapomniane. Przywołuje przy tym krótkie i dobitne stwierdzenie Lacana, które 

pada już w pierwszym seminarium: psychoanaliza to przepisywanie historii37. Tłumaczy 

również, że nie polega to na „(re)konstruowaniu zapomnianych, ukrytych lub zatartych 

śladów pamięci (treści, znaczeń)”38; chodzi raczej o dążenie do uznania nieświadomego. 

Lektura psychoanalityczna dąży zawsze do wywrócenia zastanego porządku, do 

znalezienia tego, co ukryte, utajone, odepchnięte. Pragnie unieważnić pamięć, wymazać 

sensy i przyjrzeć się tekstowi na nowo. Wbrew pozorom nie stoi to w sprzeczności 

z opisaną wyżej tezą. W końcu, chociaż psychoanaliza „celuje w coś, co w podmiocie 

pojedyncze, niepodobne do niczego w innym podmiocie”39, to jednak ostatecznie „litera 

czyni pojedynczym, mówienie kolektywizuje”40. Jeżeli pisanie jest jak mówienie, to 

służy wypowiedzeniu doświadczenia, które, choć różni się w swych szczegółach, 

pozwalając indywidualnemu podmiotowi na jego własną ekspresję, to przecież rządzi się 

w każdym wypadku podobnymi prawami, podlegając określonym regułom. 

Psychoanalityczna lektura pozwala docenić to, co indywidualne, i rozpoznać to, co 

kolektywne – zauważyć i literę, i mówienie. 

To wszystko stanowi oczywiście jedynie punkt wyjścia – kurczowe trzymanie się 

jednej tylko metody badawczej okazać by się mogło zanadto zawężające. Po pierwsze 

Lacan w swoich rozważaniach filozoficznych niejednokrotnie odwoływał się do cudzych 

myśli41. Po drugie – i zdecydowanie ważniejsze – jego refleksje nie rodziły się i nie 

 
37 Por. J. Lacan, The Seminar, Book I. Freud’s Papers on Technique, red. J.-A. Miller, trans. J. Forrester. 

New York 1988, s. 14. Matuszek odwołuje się do tych kwestii szczególnie w swojej pracy doktorskiej, 

stanowiącej podstawę późniejszej książki (D. Matuszek, Imiona ojców. Możliwość psychoanalizy 

w badaniach literackich, Olsztyn 2016) – por. D. Matuszek, Czytanie. O pożytkach i szkodliwości 

lacanizmu dla badań literackich, praca doktorska, Katowice 2015 [online:] 

http://www.sbc.org.pl/Content/217781/doktorat3662.pdf [20.06.2018]. 
38 D. Matuszek, Imiona ojców…, op. cit., s. 95.  
39 Ibidem, s. 97. 
40 G. Caroz, Czytać – poza identyfikacją, tłum. R. Tyranowski, „Psychoanaliza. Czasopismo NLS” 2014, 

nr 5, s. 149. 
41 I wymykał się próbom przyporządkowania do jednego konkretnego nurtu. Jak pisze Žižek: „Lacan przez 

całe życie przerastał przyklejane do jego nazwiska etykiety: fenomenologa, heglisty, heideggerysty, 
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trwały w naukowo-filozoficznej próżni. Co więcej, trudno dziś, po przełomie 

postmodernistycznym, w dobie zwrotu kulturowego, nie korzystać z większej puli 

tekstów reprezentującej dziedzictwo humanistyki drugiej połowy XX wieku 

i późniejszej. Dlatego koncepcje Lacana – a zwłaszcza jego teoria trzech porządków, 

które opiszę szczegółowo w kolejnych rozdziałach – będą stanowić ramę porządkującą 

całość niniejszej rozprawy, ale patronów będzie jeszcze przynajmniej kilku, a wśród nich 

znajdą się i filozofowie, i teoretycy literatury.  

Powrócą także pojęcia rozwijane w poprzednim rozdziale, ze szczególnym 

naciskiem na poczucie koherencji opisywane przez Antonovsky’ego. Rzecz jasna trudno 

przełożyć bez zastrzeżeń koncepcję psychologiczną na badania literaturoznawcze, należy 

również pamiętać, że pomysły Antonovsky’ego rodziły się w pewnym kontekście 

historycznym i miały korzenie w badaniu konkretnych zjawisk. Elementem jego 

obserwacji, który można w pewnym stopniu przenieść na grunt analiz 

literaturoznawczych, jest podział koherencji na trzy składniki: poczucie zrozumiałości, 

poczucie zaradności i poczucie sensowności. Przyjmując założenie, że w odbiorcy da się 

wzbudzić poczucie koherencji względem wykreowanego w tekście świata, należałoby 

uznać, że wymieniane przez Antonovsky’ego składniki powinny i tutaj znaleźć jakieś 

odzwierciedlenie. Poczucie zrozumiałości można interpretować jako związane z ilością 

i dostępnością informacji o świecie, jakie otrzymuje odbiorca podczas poznawania tekstu. 

Literatura fantastyczna daleka jest obecnie od prób bombardowania czytelnika 

nadmiarem wprowadzających w przedstawioną rzeczywistość wiadomości; interesujące 

może okazać się zatem, w jaki sposób teksty relatywnie hermetyczne, takie na przykład 

jak te autorstwa Jacka Dukaja, radzą sobie z problemem zapoznawania odbiorcy ze 

światem, nie zaprzestając równocześnie zaciemniania języka i eksperymentów 

formalnych. Zrozumiałość, którą Antonovsky definiuje przecież jako wynikającą 

z przewidywalności bodźców i braku szumu informacyjnego42, może łączyć się również 

z brakiem błędów logicznych w konstrukcji świata. 

Kompletność i sensowność posiadanych informacji o świecie wpływałyby w tym 

kontekście także na poczucie zaradności: dzięki odpowiedniej bazie wiadomości 

odbiorca ma wrażenie, że jest w stanie poradzić sobie z dalszym odczytaniem tekstu, że 

 
strukturalisty, poststrukturalisty. Nic w tym dziwnego, skoro podstawową cechą jego nauczania jest ciągłe 

kwestionowanie własnego stanowiska” – S. Žižek, Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej, tłum. J. Kutyła, 

Warszawa 2010, s. 21. 
42 Por. A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, tłum. 

H. Grzegolowska-Klarkowska, Warszawa 2005, s. 32. 
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będzie mógł poruszać się w tym fantastycznym, wykreowanym świecie. Duże znaczenie 

mogłyby tu mieć również czynniki poniekąd zewnętrzne. Antonovsky podkreśla, że 

zaradność ma duży związek z samopostrzeganiem, poczuciem, że ma się odpowiednie 

możliwości, by pojąć dziejące się wydarzenia – przenosząc to na grunt obcowania 

odbiorcy z tekstem, można by przyjąć, że jeżeli utwór już na wstępie sprawia wrażenie 

(na przykład w związku z zabiegami marketingowymi czy z deklaracjami autora) 

„trudnego”, „niedostępnego” czy „eksperymentalnego”, u czytelnika może pojawić się 

przeświadczenie, że nie będzie miał odpowiednich zasobów, by sobie w tej sytuacji 

poradzić, albo nawet pada ofiarą sytuacji „nieuczciwej”43. 

Z kolei poczucie sensowności musiałoby się wiązać z motywacją do 

zapoznawania się dalej z utworem, nawet jeżeli wydaje się on momentami niezrozumiały 

lub przytłaczający. Motywacje te mogą być oczywiście różnorakie – trudno w tym 

miejscu podawać nawet przykładowe, jest to przecież kwestia bardzo indywidualna. Co 

więcej, podobnie jak u Antonovsky’ego, tak i tu poczucie zaradności i poczucie 

sensowności należałoby postrzegać raczej jako elementy zewnętrzne, aspekty 

motywacyjne i emocjonalne. Jak już zostało podkreślone, cała ta koncepcja 

psychologiczna nie może zostać przełożona na język teorii literatury bezpośrednio, nie 

wszystko też da się kluczem literaturoznawczym odczytać. Aby szerzej omówić w takim 

kontekście czy to zaradność, czy sensowność, należałoby sięgnąć do zdecydowanie 

szerszej tradycji badań nad odbiorem, korzystając chociażby z dokonań socjologii 

literatury, polskiej szkoły teorii komunikacji literackiej czy kognitywistyki. W związku 

z tym czynniki te nie będą się pojawiać w niniejszej rozprawie, kilkukrotnie powrócić za 

to może pojęcie poczucia zaradności, które da się względnie sprawnie zaaplikować do 

namysłu nad literaturą. 

 

3.4. Uwagi techniczne i zastrzeżenia 

Korpus tekstów, które zostaną dalej omówione, także – podobnie jak baza teoretyczna – 

jest spory i zróżnicowany. Wynika to oczywiście w dużej mierze z bogactwa polskiej 

literatury fantastycznej; liczba tekstów, które dałoby się do tej kategorii przypisać, jest 

imponująca i niemożliwa chyba do ogarnięcia. Stąd też konieczność arbitralnego wyboru. 

Pojęcie „fantastyka współczesna”, które pojawia się w tytule, oznaczać będzie w pewnym 

 
43 Por. ibidem, s. 33. 
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uproszczeniu te teksty, które powstały w drugiej połowie XX wieku i na początku wieku 

XXI. Znajdą się wśród nich zarówno powieści, jak i krótkie formy literackie. Znaczną część 

korpusu analizowanych utworów stanowić będą te, które zostały uhonorowane nagrodami 

literackimi, przyznawanymi bądź to przez fanów (jak choćby nagroda im. Janusza Zajdla), 

bądź przez krytyków czy środowisko naukowe (jak np. nagroda im. Jerzego Żuławskiego). 

Sięgnięcie do większej liczby tekstów pozwoli na pełniejsze zarysowanie omawianej 

problematyki, jednak nadmierne poszerzenie korpusu mogłoby skutkować pewnym 

rozproszeniem i odejściem od szczegółowych analiz na korzyść encyklopedyzującego 

przeglądu – stąd konieczność ograniczenia. 

Doprecyzowania wymaga jeszcze jedna kwestia. Mimo przywoływanych 

w poprzednim rozdziale sądów niektórych krytyków czy badaczy przyjmujących, że 

spójność jest nieodłączną cechą wyłącznie dobrych dzieł, moim celem nie jest ocena 

jakości któregokolwiek z omawianych tekstów. To, czy koherencja utworu wpływa na jego 

wartość artystyczną, nie wydaje się możliwe do rozstrzygnięcia – trudno wskazać kryteria, 

które miałyby o tym rozsądzać. Zachowanie maksymalnej spójności świata 

przedstawionego w tekście fantastycznym wydaje się jednak pewnym punktem dojścia, 

który przebija z twórczości przytłaczającej większości autorów. Cel ten zostaje osiągnięty 

w mniejszym lub większym stopniu, ale porzucenie go jest zwykle kwestią świadomego 

autorskiego wyboru, zwykle związanego z próbami eksperymentów formalnych – kilka 

takich przypadków również zostanie dalej wspomnianych. 

Poszukiwanie w światach fantastycznych odbicia trzech lacanowskich porządków 

zdaje się zgodne z tym, co Krzysztof Kłosiński wskazuje jako cechę interpretacji 

materialistyczno-psychoanalitycznej: „chodzi dokładnie o to, żeby nie dotrzeć do sensu, 

tylko do samej materii, czyli signifiant, które stanowi najpoważniejszą zagadkę naszego 

życia”44. Dzięki temu światy przedstawione w tekstach fantastycznych zostaną 

potraktowane w pełnym wymiarze jako naprawdę odrębne rzeczywistości, które – 

chociaż rządzą się swoimi prawami i nie odpowiadają empirii – są nadal związane 

z ludzkim sposobem postrzegania. Aby wydać się odbiorcy przekonujące, w swoich 

najgłębszych warstwach sięgać mogą do tego, co już znane: struktur myślenia 

 
44 K. Kłosiński, głos w dyskusji Spłoszyć interpretację. O statusie teorii w badaniach literackich 

rozmawiają Adam Dziadek, Wojciech Kalaga, Krzysztof Kłosiński, Aleksander Nawarecki, Józef 

Olejniczak, Dariusz Pawelec i Leszek Drong [w:] Teoria nad-interpretacją, red. J. Olejniczak, M. Baron, 

P. Tomczok. Katowice 2012, s. 141. 
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i rozumienia, które pozwalają każdemu podmiotowi odnaleźć się w skomplikowanej sieci 

relacji pomiędzy elementami świata.  
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CZĘŚĆ II 

PORZĄDKI 

NIERZECZYWISTOŚCI 



 

 

ROZDZIAŁ 1 

WYOBRAŻENIOWE 

 

Spojrzał w taflę Ferrycy i zadrżał, zobaczył w niej bowiem nie siebie, lecz zmorę-

potworę, jakby wykapanego bladawca, o spojrzeniu zawiłgłym jak stara pajęczyna na deszczu, 

obwisłego tu i tam, z rdzawym kłakiem na głowie, ciastowatego i przyprawiającego o mdłości; 

a kiedy poruszył się, ciało jego trzęsło się jak zjełczała galareta […]1. 

S. Lem 

 

1.1. Podmiot przed lustrem – pozycja Wyobrażeniowego 

Jacques Lacan wciąż ma opinię autora trudnego i niejasnego; choć sam podobno 

twierdził, że pisze „krystalicznie czysto”2, to nie ulega wątpliwości, że w jego myśli 

znaleźć można wiele terminów „nie-tak-od-razu-zrozumiałych”3. Koncepcja trzech 

porządków, jakkolwiek nie byłaby kluczowa dla całej myśli francuskiego 

psychoanalityka, nie pozostaje w tej kwestii wyjątkiem. Ewoluowała zresztą znacznie, 

a jej źródeł należy upatrywać we wczesnych pomysłach Lacana, zwłaszcza tych 

wywodzących się jeszcze z lat 30., takich jak chociażby teoria fazy lustra (le stade du 

mirroir), przedstawiona szerzej podczas XIV Międzynarodowego Zjazdu 

Psychoanalitycznego w Marienbadzie w 1936 r. Właśnie przemyślenia dotyczące fazy 

lustra stanowią szczególnie istotną inspirację dla skonstruowania – wielokrotnie 

omawianego i przywoływanego podczas seminariów i w notatkach, ale nigdy 

niedoprecyzowanego jednoznacznie4 – pojęcia porządku wyobrażeniowego5.  

 
1 S. Lem, O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali [w:] idem, Cyberiada. Bajki robotów, t. 2, Warszawa 

1995, s. 274. 
2 To znane stwierdzenie Jean-Claude’a Milnera, które posłużyło również za motto rozdziału o Lacanie 

Bricmontowi i Sokalowi – J.-C. Milner, Dzieło jasne. Lacan, nauka, filozofia, tłum. M. Gusin, 

Warszawa 2017, s. 3.  
3 M. Polak, Trauma bezkresu. Nietzsche, Lacan, Bernhard i inni, Kraków 2016, s. 146. 
4 Por. M. Drwięga, Wszystko to dzieje się na innej scenie. Podmiotowość w psychoanalizie Jacques'a 

Lacana i kwestia odpowiedzialności oraz motywów działania, „Anthropos” 2012, nr 18/19, s. 139. 
5 W polskich opracowaniach można zaobserwować pewnego rodzaju dowolność w pisowni terminów 

zaczerpniętych z psychoanalizy Lacana. Próbując uporządkować tę kwestię, w całej niniejszej pracy 

przyjmuję następujące założenia: 1) w miejscach, w których sam Lacan sygnalizował różnicę między 

pojęciem zapisywanym wielką i małą literą, stosuję oczywiście zapis zgodny z oryginalnym (dotyczy to 

szczególnie pary „inny”/”Inny”); 2) w przypadku porządków: wielkimi literami zapisywać będę hasła 

„Realne”, „Symboliczne” i „Wyobrażeniowe”; z kolei małych liter będę używać w wyrażeniach „porządek 

realny” „porządek symboliczny” i „porządek wyobrażeniowy” (i analogicznych ze słowem „rejestr”); 

równocześnie wprowadzam na ich oznaczenie skróty, odpowiednio: „R”, „S”, „I” (zgodnie z oznaczeniami 

Lacana). 
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Faza lustra stanowi zdaniem Lacana istotny etap w procesie formowania 

podmiotowości. Jej tłem jest jedno z podstawowych założeń całej teorii: przekonanie 

o tym, że stanem pierwotnym dla człowieka jest zanurzenie w Realnym, bezkształtnym 

i asymbolicznym, w którym podmiot nie postrzega jeszcze siebie samego jako 

niezależnej jednostki, a jako byt zespolony z matką: 

Rodzimy się w czasie, przestrzeni i materii, czyli nie do końca wiadomo w czym. […] Zanim 

zacznie mówić, dziecko rozkoszuje się całością, jaką tworzy z matką – jest ruchomą częścią 

matki albo odwrotnie, matka jest częścią noworodka, który nią włada za pomocą płaczu 

i krzyku (zapewniając sobie ciepły dotyk i pokarm) Jest to stadium bytu rozkoszującego się 

(jouissance), bytu popędowego, sprzed powstania istoty mówiącej – przedsymboliczne stadium 

rozwoju, w którym ja i Inny stanowią rozkoszną pełnię6. 

Ta idealna pełnia jest jednak od początku naznaczona groźbą pęknięcia; u jej 

podstaw leży pragnienie, w praktyce będące pragnieniem rodziców, w szerszym zaś, 

postulowanym przez Lacana znaczeniu, pragnieniem Innego – i to rozumianym dwojako: 

to inni pragną, ale też pragną czasem czegoś innego niż dziecko7. Za aktem spłodzenia 

może stać chęć osiągnięcia na przykład przyjemności, zemsty czy spełnienia8, nowe życie 

może być jedynie pobocznym efektem próby zaspokojenia tego pragnienia. Choć zdarza 

się, że to właśnie posiadanie dziecka jest celem samym w sobie, zawsze akt seksualny 

pozostaje nieprzewidywalny i obrośnięty mnóstwem dodatkowych kontekstów 

dotyczących „rodziców, którzy nawet jeżeli w entuzjastycznym porywie miłosnego 

szaleństwa chcieli przez moment spłodzić dziecko, to nie wiedzieli, co robią, nie wiedzieli 

na przykład, czy sprawiają drugiej stronie wystarczającą przyjemność, […] czy 

rzeczywiście płodzą dziecko, względnie, nie wiedzieli, jakiej będzie ono płci, jaki będzie 

miało charakter itd.”9. Odkrycie tej pierwotnej alienacji jest kamieniem milowym na 

drodze do ukonstytuowania się podmiotowości, który wiąże się mocno ze sferą 

Symbolicznego. W konsekwencji takiego procesu nowy, kształtujący się dopiero 

podmiot, doznaje poczucia wygnania z raju: przyrodzona zmysłowa, asymboliczna 

jedność z matką rozpada się, dając prawdziwy początek nowemu życiu jednostki. 

Zdaniem Lacana kluczowym momentem jest tu właśnie wspomniana wyżej faza lustra, 

przypadająca w przybliżeniu na 6‒18 miesiąc życia dziecka. Według założeń 

 
6 M. Polak, op. cit., ss. 143‒144. 
7 Por. ibidem, s. 147. 
8 Por. B. Fink, The Lacanian Subject. Between Language and Jouissance, Princeton 1995, s. 50. 
9 Por. M. Polak, op. cit., s. 147. 
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francuskiego psychoanalityka – inspirującego się mocno badaniami psychologów, przede 

wszystkim Wolfganga Köhlera i Jamesa Marka Baldwina – w tym czasie dziecko 

zaczyna rozpoznawać swoje odbicie i interpretować własne ciało już nie jako 

pokawałkowane i niemożliwe do kontrolowania, a także zespolone z matką, a jako 

odrębną całość: 

[…] dziecko [mały człowiek], którego inteligencja instrumentalna jest jeszcze przez pewien 

(krótki) okres niższa od inteligencji szympansa, rozpoznaje już jednak w tym czasie swoje 

odbicie w lustrze jako takie. Rozpoznanie to jest sygnalizowane mimiką Aha-Erlebnis 

[olśnienia], w której, zdaniem pani Köhler [sic!], wyraża się sytuacyjne postrzeganie, 

podstawowy moment aktu inteligencji.  

 Akt ten, nie wyczerpujący się – jak u małpy – w rozpoznaniu ułudności obrazu, przeradza 

się natychmiast u dziecka w serię gestów, w której ludycznie [w ramach ludycznych] 

doświadcza ono związków między swoimi ruchami ukazanymi w obrazie a odbiciem otoczenia 

oraz związków całego tego potencjalnego kompleksu spostrzeżeń z rzeczywistością, odbijaną 

w lustrze, zarówno swojego ciała jak i osób czy przedmiotów, które są koło niego10. 

Z momentem wystąpienia fazy lustra rozpoczyna się dla podmiotu wejście 

w porządek wyobrażeniowy. Nie bez przyczyny jednymi z najistotniejszych dla tego 

rejestru kategorii pozostaną odbicia i obrazy. To dzięki odbiciu powstaje identyfikacja 

wyobrażeniowa, skutkująca wytworzeniem „ja idealnego” (niem. IdealIch, fr. Moi idéal) 

– nieuporządkowanego, odmiennego niż wykształcająca się później i znacznie trwalsza 

identyfikacja symboliczna, której efektem jest powstanie „ideału Ja” (niem. Ich-Ideal, fr. 

Idéal du moi). „Ja idealne” odpowiada stanowi idealnemu, czyli narcystycznemu11: jest 

identyfikacją „z wyobrażeniem przedstawiającym nas «takimi, jakimi chcielibyśmy 

być»”12. Ta iluzoryczna tożsamość powstaje w efekcie – jak podsumowuje Marek 

Drwięga, odwołując się do późniejszych pism Lacana – równoczesnego rozpoznania 

i nierozpoznania podmiotu przez siebie samego; „Jedyna homogeniczna funkcja 

świadomości mieści się w wyobrażeniowym schwytaniu ego przez jego lustrzany 

odblask i w funkcji nierozpoznania, która jest mu przypisana”13. 

 
10 J. Lacan, Studium zwierciadła jako czynnik kształtujący funkcję Ja, w świetle doświadczenia 

psychoanalitycznego. Referat wygłoszony na XVI Międzynarodowym Kongresie Psychoanalitycznym, 

Zurich, 17 lipca 1949, tłum. J. Aleksandrowicz, „Psychoterapia” 1987, nr 4, s. 5. Uwagi do przekładu 

w nawiasach kwadratowych moje – M. B. Warto podkreślić, że w tłumaczeniu widać ewidentne 

przeoczenie: w oryginale nie ma mowy o „pani Köhler”, pojawia się jedynie fraza „pour Köhler” – chodzi, 

rzecz jasna, o badania Wolfganga Köhlera. 
11 Por. J. Laplanche, J.-B. Pontalis, Słownik psychoanalizy, tłum. E. Modzelewska, E. Wojciechowska, 

Warszawa 1996. s. 104. 
12 S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, tłum. J. Bator, P. Dybel, Wrocław 2001. s. 131. 
13 J. Lacan, Pozycja nieświadomego, tłum. B. Gorczyca, M. Drwięga, „Psychoanaliza” 2010, nr 3, s. 11. 
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Wyobrażeniowe jest sferą, która „określa rodzaj relacji pomiędzy Ja i całością 

jego podmiotowego bytu a innym, która całkowicie zdominowana jest przez miłość 

własną i na skutek tego prowadzi do istotnego zafałszowania obrazu siebie i innego”14. 

We wczesnych etapach kształtowania swojej teorii Lacan wiąże tę właśnie sferę wprost 

z relacją z innym, a co więcej: podkreśla, że relacja ta ma charakter skrajnie agresywny. 

Ta agresja ma związek z rywalizacją o obiekt pragnienia innego – kwestia ta powróci 

jeszcze w szczegółowym ujęciu nieco dalej w toku niniejszych rozważań. W tym 

momencie dość nadmienić, że podstawą relacji z innym dla „młodego” Lacana jest 

zazdrość czy też zawiść, nazywana później jealouissance – połączeniem pojęć jealousie 

(‘zazdrość’) i jouissance15. Może być ona zredukowana dzięki słowu – narzędziu rejestru 

symbolicznego, co już sygnalizuje silny związek Wyobrażeniowego z Symbolicznym. 

Porządek wyobrażeniowy to jednak nie tylko agresja, rywalizacja i zazdrość. Jego 

podstawą jest wspomniany już narcyzm, odzwierciedlający idealny stan miłości własnej 

podmiotu. Taki charakter ma relacja z podobnym, o czym Lacan mówi o tym wprost 

następująco: 

Relacja narcystyczna z podobnym jest fundamentalnym doświadczeniem wyobrażeniowego 

rozwoju istoty ludzkiej. Jako doświadczenie ja [moi], jego funkcja jest decydująca 

w konstytuowaniu podmiotu. Czymże jest ja, jeśli nie czymś, co podmiot odczuwa najpierw 

jako obce jemu wewnątrz niego samego? To w innym, bardziej zaawansowanym, bardziej 

doskonałym niż on sam, widzi siebie na początku podmiot. W szczególności, widzi swój 

własny obraz w lustrze, w okresie, w którym jest zdolny do postrzegania go jako całość, 

podczas gdy on sam w sobie nie odbiera siebie takim, lecz żyje w pierwotnym bezładzie 

wszelkich funkcji motorycznych i afektywnych […]. Tak więc podmiot ma zawsze relację 

antycypującą ze swoją własną realizacją, która odrzuca jego samego na płaszczyznę jakiejś 

głębokiej niewystarczalności, i świadczy u niego o jakimś pęknięciu, pierwotnym rozdarciu, 

opuszczeniu, by odwołać się do Heideggerowskiego terminu16 

W obrębie wyobrażeniowego mieścić się więc będą z jednej strony wszelkie 

przekonania i wizje podmiotu na własny temat – wspominane przez Žižka obrazy tego, 

„jakimi chcielibyśmy być” – z drugiej zaś mniej lub bardzie napięte relacje między 

podmiotem a innymi. Cieniem kładzie się na tych kwestiach zagadnienie samoalienacji 

podmiotu i jego dramatyczne rozdwojenie; Lacan poświęca mu sporo miejsca, analizując 

 
14 H. Lang, Język i nieświadomość. Podstawy teorii psychoanalitycznej Jacques’a Lacana, tłum. P. 

Piszczatowski, Gdańsk 2005, s. 184. 
15 J. Lacan, Encore. Le séminaire, livre XX, red. J.-A. Miller, Paris 1975, s. 91. 
16 J. Lacan, Mit indywidualny neurotyka albo Poezja i Prawda w nerwicy, tłum. T. Gajda, J. Kotara, J. 

Waga, Warszawa 2015, s. 40.  
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historię Johanna Wolfganga Goethego, który w przebraniu udaje się na wieś i tam próbuje 

zdobyć uczucie córki pastora, Franciszki Brion. Jego skomplikowane działania, 

motywowane zdaniem Lacana chęcią uniknięcia klątwy, jaką rzekomo rzuciła na 

Goethego jego poprzednia kochanka, mają być dowodem na to, że podmiot w obliczu 

celu kieruje się strachem wywołującym właśnie rozdwojenie. Wytworzenie substytutu 

własnej osoby miało uchronić samego poetę przed tragedią. Psychoanalityk wprowadza 

tu jeszcze kategorię ucieczki neurotyka przed obiektem pragnienia i niemożliwość 

spełnienia. Ostatecznie jednak wszystko to prowadzi go do prostej w gruncie rzeczy 

konkluzji: życie neurotyka związane jest z nieustannym podwajaniem, które znajduje 

swoje źródło w istocie porządku wyobrażeniowego, wyznaczonego dla każdego 

podmiotu przez jego własne odbicie w lustrze.  

Jako elementy rejestru wyobrażeniowego mogą być zatem analizowane nie tylko 

„Ja idealne” poszczególnych podmiotów czy też ich relacje z innymi, ale też wszelkiego 

rodzaju odbicia, podwojenia czy sobowtóry. Wszystkie te zagadnienia z powodzeniem 

da się odnaleźć i omówić w tekstach kultury, również tych fantastycznych. Należy przy 

tym pamiętać, że Wyobrażeniowe jest nierozerwalnie splecione z Symbolicznym (a 

także z Realnym) – będzie to widoczne zarówno przy analizowaniu tożsamości 

bohaterów, jak i przy okazji omawiania kategorii inności. 

 

 

1.2. Sobowtóry i bliźniacy 

„Strzyga to człowiek o dwu duchach, który z zębami się rodzi, po śmierci zostaje zębatą 

strzygą, bo ksiądz chrzci tylko jednego ducha i ten po śmierci ulata za planety, a zły (duch 

nie chrzczony) pozostaje w ciele i człowieka wyprowadza z mogiły, aby dusił ludzi 

i bydlęta”17, pisał Aleksander Brückner. Niezależnie od zgodności tego stwierdzenia 

z rzeczywistymi wierzeniami słowiańskimi, kieruje ono ku istotnej kwestii: koncept 

sobowtóra funkcjonuje w kulturze od dawna, choć niewątpliwie zmieniała się jego rola. 

Antyczni i klasycyzujący autorzy sięgali po tę postać przede wszystkim do wprowadzania 

wątków komediowych. Sobowtór to w tym przypadku najczęściej postać podszywająca 

się pod inną, żeby osiągnąć własne cele – jednym z najbardziej wyrazistych przykładów 

 
17 A. Brückner, Mitologia słowiańska i polska  ̧oprac. S. Urbańczyk, Warszawa 1980, s. 279. 
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jest opracowanie historii Amfitriona przez Plauta18, który, choć wprowadza postaci 

wodzów i bogów, nadaje swojemu dziełu wiele cech farsy19. Rzymski komediopisarz 

szczególnie zresztą sobie upodobał motyw sobowtóra-mistyfikatora: stosuje go 

wielokrotnie i stąd właśnie czerpią inspiracje dramatopisarze dużo późniejsi – na 

przykład Molier, również wykorzystujący historię Amfitriona, a na gruncie polskim 

chociażby Franciszek Bohomolec w Bliźniętach20, bazujących zresztą na innej sztuce 

Plauta, zatytułowanej Bracia.  

Komediowe ujęcia motywu sobowtóra przestają święcić triumfy w okresie 

romantyzmu, ustępując miejsca przedstawieniom postaci doppelgängerów21 i mrocznych 

bliźniąt. Pojawiająca się wtedy fascynacja wszelką transgresywnością i granicznością 

wpływa pośrednio znajdujące swój wyraz w wielu tekstach kultury przekonanie, że „nic nie 

mogło istnieć bez emanacji, cienia bądź odbicia, bez podwojenia, bez sobowtóra”22. 

Romantyczna ideologia i wizja sztuki na pierwszy plan wysuwa jednostkę i jej oryginalność. 

Paradoksalnie stąd właśnie wynikać może nowe oblicze sobowtóra: niepowtarzalność 

i wyjątkowość osoby ludzkiej okazuje się tak istotna, że podważenie ich – którego siłą rzeczy 

dokonuje doppelgänger – staje się ogromnym zagrożeniem powodującym zachwianie 

porządku świata. Sobowtór powiązany zostaje ze śmiercią i wyeksponowaniu ulega jego 

złowrogi aspekt – jest tym, który pragnie zastąpić bohatera i któremu często się to udaje: 

Powodem tego, że może nade mną zatryumfować, jest to, iż w pewnym sensie jest kimś 

lepszym niż ja. Choć sobowtór jest moim lustrzanym odbiciem, ma on dodatkowa „cechę”, 

która nie odbija się w lustrze – to ona sprawia, że jest silniejszy ode mnie. Sobowtór jest moim 

idealnym obrazem uzupełnionym o zły obiekt, który czyni go bardziej doskonałym. Obiekt ten 

to oczywiście obiekt nazwany przez Lacana obiektem a, który reprezentuje piętno rozkoszy, 

odkryte przez nas w obrazie autentycznej jaźni u Rousseau. Romantyczny sobowtór jest 

 
18 Chodzi tu o komedię Amfitrion – por. np. Amfitrion [w:] Plaut, Komedie, t. 1, tłum. i oprac. E. Skwara, 

Warszawa 2002. Plaut nie był jednak pierwszym artystą wykorzystującym tę historię mitologiczną: przed 

nim prawdopodobnie pisali o Amfitrionie Sofokles, Eurypides czy Archippos. Por. E. Skwara, Wstęp [do 

komedii Amfitrion] [w:] Plaut, Komedie…, s. 162. 
19 Por. E. Skwara, Wstęp…, s. 163. 
20 Por. eadem, Plaut i Terencjusz w polskiej komedii oświeceniowej, Poznań 1996, s. 80 i nn. 
21 Słowo doppelgänger – niemieckie, a od XIX wieku również angielskie określenie sobowtóra – to 

w dosłownym tłumaczeniu „podwójny wędrowiec”. Nazwy tej używano prawdopodobnie na określenie 

ducha istoty żyjącej, jej doskonałej kopii, wyrażając przy tym przekonanie, że każdy człowiek czy zwierzę 

mają swojego demonicznego bliźniaka. Por. np. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 

2000, s. 1082. 
22 M. Janion, Gorączka romantyczna, Gdańsk 2007, s. 45. 



52 

 

właśnie dysponentem tej rozkoszy: doznaje jej zamiast mnie, robi wszystko to, co mnie jest 

zabronione i dlatego postrzegany jest jako wcielenie zła23. 

Zainteresowanie, jakim motyw sobowtóra obdarza psychoanaliza, jest oczywiście 

wcześniejsze niż rozważania Lacana. Sigmund Freud przywołuje tę figurę w eseju 

Niesamowite, przy okazji intepretacji dzieł Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna; 

motyw sobowtórstwa traktuje przy tym szeroko, podkreślając, że chodzi o: 

występowanie osób, które trzeba uważać za identyczne ze względu na identyczny wygląd, 

o intensyfikowanie tego stosunku za sprawą przeskakiwania procesów psychicznych od jednej 

osoby do drugiej – co określilibyśmy mianem telepatii – tak że jedna ma udział w wiedzy, 

czuciu i przeżywaniu drugiej, o utożsamieniu jednej osoby z drugą, tak że błądzimy w kwestii 

ich „ja” lub przenosimy obce „ja” na miejsce własnego, a zatem chodzi tu o podwojenie „ja”, 

o podział „ja”, o zamianę „ja” – i w końcu o stały powrót tego samego, o powtarzanie 

w kolejnych generacjach tych samych rysów twarzy, charakterów, losów, czynów 

przestępczych, ba, nawet imion24. 

Powołując się na badania Otto Ranka, Freud zauważa też, że sobowtór „stanowił 

pierwotnie zabezpieczenie przed upadkiem »ja« […] w celu odparcia nieuchronności 

unicestwienia”25. Choć figura doppelgängera związana jest z Niesamowitością (das 

Unheimliche) i pierwotnym narcyzmem dziecięcym, nie musi zniknąć wraz z momentem 

wygaśnięcia go26 ‒ według Freuda w „ja” rozwija się bowiem instancja sumienia, której 

celem jest samoobserwacja podmiotu; cechy i zachowania, które nie są przez nią 

akceptowane, mogą zostać przeniesione właśnie na postać sobowtóra. Nie muszą to być 

jednak koniecznie elementy odrażające czy jednoznacznie złe – psychoanalityk 

stwierdza, że tego rodzaju wyparciu mogą podlegać „możliwości ukształtowania losu, 

których chce się uchwycić fantazja, wszystkie dążenia »ja«, które ze względu na 

niesprzyjające warunki zewnętrzne nie mogły się urzeczywistnić, a także wszystkie 

stłumione postanowienia woli […]”27.  

Jacques Lacan zdaje się kontynuować ten wątek, rozdwojenie podmiotu wiążąc nie 

tylko z narcyzmem, ale i z neurozą. Poświęca tym kwestiom znaczną część wykładu Mit 

indywidualny neurotyka, za podstawę rozważań biorąc z jednej strony przypadek 

 
23 S. Masłoń Twój bliźni - twój sobowtór: strach jako więź społeczna, „ER(R)GO. Teoria–Literatura–

Kultura” 2014, nr 2, ss. 34‒35. 
24 S. Freud, Niesamowite [w:] idem, Pisma psychologiczne, tłum. R. Reszke, Warszawa 1997, s. 247. 
25 Ibidem.  
26 Por. ibidem.  
27 Ibidem, s. 248. 
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Człowieka Szczura, z drugiej zaś przywoływaną już wcześniej historię Goethego, który – 

by uwieść Franciszkę Brion i uniknąć przy tym rzekomej klątwy rzuconej przez poprzednią 

kochankę – przebiera się najpierw za studenta teologii, potem zaś w strój pożyczony od 

ubogiego chłopaka ze wsi. Omawiając obie sytuacje, Lacan zauważa, że dla osobowości 

neurotycznej charakterystyczna jest tendencja do podwajania – figury ojca, postaci 

ukochanej osoby, a ostatecznie nawet siebie samego: 

Jeśli […] podmiot stara się o odnalezienie jedności swojej uczuciowości, wówczas to na 

drugim końcu łańcucha, w podjęciu się swojej właściwej funkcji społecznej […] widzi on, jak 

pojawia się obok niego postać, z którą także ma on relację narcystyczną jako śmiertelną. To jej 

powierza zadanie reprezentowania go w świecie i życia na jego miejscu. […] To w tej bardzo 

szczególnej formie rozdwojenia narcystycznego leży dramat neurotyka28. 

Przemyślenia Lacana doskonale współgrają więc z tym, co wcześniej pisał Freud: figura 

sobowtóra służy niejako odciążeniu podmiotu, przeniesieniu z niego na inną osobę bądź 

to cech negatywnych, nieakceptowanych, wypieranych, bądź też ryzyka śmierci, 

przekleństwa lub innego nieszczęścia29.  

Interpretowalne w tym właśnie kluczu ujęcia motywu doppelgängera znaleźć można 

w licznych dziewiętnasto- i wczesnodwudziestowiecznych tekstach kultury. Najbardziej 

rozpoznawalnym z takich utworów jest z pewnością ten, którego bohater stał się 

swoistym symbolem całego motywu: Doktor Jekyll i Pan Hyde Roberta Louisa 

Stevensona z 1886 roku. Jekyll, ceniony lekarz, odkrywszy eliksir pozwalający na zmianę 

postaci, korzysta z tej możliwości właśnie dlatego, że przeraża go i drażni własna 

niedoskonałość, owo wewnętrzne rozdwojenie, które nie pozwala mu myśleć o sobie jako 

człowieku naprawdę moralnym. Podobny motyw, choć w pewien sposób odwrócony, 

prezentował wcześniej Edgar Allan Poe w krótkim opowiadaniu William Wilson, 

wydanym po raz pierwszy w roku 1839. Tytułowy bohater, sam siebie nazywający osobą 

grzeszną i godną pogardy, jest prześladowany przez sobowtóra, który nęka go 

szczególnie w tych momentach, gdy dochodzi do czynów wykraczających poza zasady 

zdrowego współżycia społecznego – na przykład demaskuje Williama oszukującego 

 
28 J. Lacan, Mit indywidualny neurotyka albo poezja i prawda w nerwicy, tłum. T. Gajda, J. Kotara, J. Waga, 

Warszawa 2015, ss. 30‒31. 
29 Widać tu pewne podobieństwa także do archetypowego Cienia, który stanowi znaczący element teorii 

Carla Gustava Junga. Cień jest według szwajcarskiego psychologa tą z integralnych części osobowości, 

w której kumulują się cechy wypierane, niepożądane i negatywne z osobistego lub społecznego punktu 

widzenia. Por. C. G. Jung, Aion. Przyczynki do symboliki Jaźni, tłum. R. Reszke, Warszawa 1997, ss. 17‒

20. 
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podczas gry w karty. Protagonista dopiero w momencie śmierci rzekomego prześladowcy 

rozpoznaje w jego twarzy własne rysy, a zgon sobowtóra oznacza, że Wilson od tej pory 

również jest „nieżywym – nieżywym dla Świata, Nieba i Nadziei”, skazanym na 

potępienie. 

Wśród dziewiętnasto- i wczesnodwudziestowiecznych pisarzy polskojęzycznych za 

najciekawiej wykorzystującego motyw doppelgängera uznaje się zwykle Stefana 

Grabińskiego, chociaż ślady tego tematu – jednak ujętego ekspresjonistycznie i bardziej 

symbolicznie – da się znaleźć także w Krzyku Stanisława Przybyszewskiego. Jednak to 

właśnie Grabiński czyni wątek sobowtórski głównym motorem akcji aż w dwóch 

krótkich formach horrorowych30: Zezie pochodzącym z tomu Na wzgórzu róż z 1919 r. i 

w wydanym rok później Problemacie Czelawy, wchodzącym w skład zbioru Szalony 

pątnik. Historia przedstawiona w Zezie skonstruowana jest podobnie jak ta w Williamie 

Wilsonie – narrator skarży się na prześladowanie ze strony Józefa Brzechwy, którego 

osoby nie może znieść, a który towarzyszy mu na każdym kroku: 

Był mym nieodstępnym towarzyszem w kawiarni, na przechadzkach, w klubie, umiał wkręcić 

się w koła mych najbliższych znajomych, co więcej zdobyć przychylność kobiet, z któremi mię 

łączyły żywsze stosunki, wiedział o każdym mym najdrobniejszym projekcie, najlżejszym 

ruchu. 

Niejednokrotnie, by choć dzień jeden nie widzieć jego obmierzłej fizyognomii, wymykałem 

się niespostrzeżenie dorożką lub automobilem za miasto […]. Któż opisze w tych wypadkach 

me zdumienie, gdy po jakimś czasie jak z pod ziemi wyrastał nagle przedemną Brzechwa i 

z uśmiechem słodkawo-drwiącym cieszył się z niespodziewanie dla się miłego spotkania31. 

Jednak odwrotnie niż w opowiadaniu Poego, w przypadku Zeza prześladowca ma 

charakter zdecydowanie demoniczny; „natury gwałtownej, nie znoszącej opozycyi, 

miewał wieczne awantury i niezliczone mnóstwo honorowych spraw, z których zawsze 

wychodził obronną ręką”32. Stanowi też ewidentne przeciwieństwo narratora, a nawet jest 

– co przecież charakterystyczne dla motywu sobowtóra i zgodne z jego Lacanowską 

intepretacją – w wielu aspektach od niego lepszy: choć pogardza sztuką i nauką, jest za 

 
30 Badacze wskazują pewne elementy motywu sobowtóra również w innych utworach Grabińskiego – 

głównie Kochance Szamoty i W domu Sary – stwierdzając nawet, że jest to temat główny w całej twórczości 

tego autora.  

Por. np. D. Zając, Droga a polimorfizm bytu w nowelistyce Stefana Grabińskiego, „Kwartalnik Opolski” 

2003, nr 1, passim; M. Podraza-Kwiatkowska, Młodopolskie konstrukcje sobowtórowe [w:] eadem, 

Somnambulicy – dekadenci – herosi, Kraków 1985, s. 114; K. Grudnik, Tożsamość katoptryczna 

w nowelistyce Stefana Grabińskiego, Katowice 2015, ss. 9‒10. 
31 S. Grabiński, Zez [w:] idem, Na wzgórzu róż. Nowele, Kraków 1919, s. 49. 
32 Ibidem, s. 51. 
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to pasjonatem sportu, świetnie fechtuje, zwycięża w licznych zawodach, znakomicie 

pływa, doskonale odnajduje się w towarzystwie. Co interesujące, pojawia się tu również 

wątek indywidualizmu: protagonista jest jego gorącym zwolennikiem, zaś Brzechwa 

szydzi z tego konceptu, uważając go za „chimerę zarozumiałych półgłówków”33. Główny 

bohater reaguje na takie stanowisko namiętnym sprzeciwem, a w końcu zaczyna 

odczuwać coraz silniejszy gniew i lęk przed cynicznym, demonicznym prześladowcą, 

który neguje nawet wyjątkowość ich obu, stwierdzając wprost: „My obaj stanowimy 

jeden układ”34. To, że Brzechwa jest istotnie ciemną stroną narratora, ujawnia się jednak 

w pełni dopiero wtedy, gdy ginie w pojedynku; powoduje to w protagoniście zmianę, 

o której on sam mówi: „Charakter mój wypaczył się najzupełniej”35. Czując, jakby nosił 

w sobie intruza, drugą, mroczną postać, obserwuje, jak wbrew własnej woli ulega coraz 

większej demoralizacji. Ostatecznie udaje mu się nauczyć wyciszać złe instynkty, ale nie 

na długo. Im spokojniejszy i podobniejszy do dawnego siebie się staje, tym bardziej nęka 

go dobiegające zza ściany stukanie – a gdy w końcu w dramatycznym finale utworu 

decyduje się przebić przez mur, znajduje za nim Brzechwę: 

Stał niemy, bez słowa, poruszając lekko wąsem. Nagle pochylił się w mą stronę, oparł się mi 

na piersi i… wszedł, rozpłynął się we mnie bez śladu… […]  

Nagle zabrzmiał głos ochrypły, świszczący, chropawy… 

– Co to?! Co to?! 

Wtem zorientowałem się: był to mój śmiech36. 

W przypadku Problematu Czelawy da się z kolei wskazać pewne podobieństwa do  

Doktora Jekylla i Pana Hyde’a. Tekst opisuje podjętą przez żonę tytułowego Czelawy oraz 

jej sąsiada, młodego lekarza, próbę rozwiązania zagadki dziwnego zachowania profesora 

i objawiającej się kobiecie postaci sobowtóra męża. Iście detektywistyczna praca 

bohaterów doprowadza do odkrycia, że Czelawa po narodzeniu był zrośnięty z bratem, a po 

rozdzieleniu obaj bliźniacy funkcjonowali naprzemiennie, śpiąc, gdy drugi budził się do 

życia. Co ważne, bohaterowie reprezentują dwie strony osobowości: podczas gdy profesor 

jest chłodny, praworządny i spokojny, Stachur wplątuje się w problemy z prawem i daje 

się ponosić namiętnościom, co jego brat skrzętnie wykorzystuje w akademickich badaniach 

nad ludzką psychiką.  

 
33 Ibidem, s. 50. 
34 Ibidem, s. 52. 
35 Ibidem, s. 53. 
36 Ibidem, ss. 63‒64. 
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Grabiński po napisaniu Problematu Czelawy został skrytykowany: Karol 

Irzykowski uznał jego utwór za zbędną kopię powieści szkockiego pisarza37, przed czym 

autor Szalonego pątnika bronił się następująco: 

Wtedy jeszcze noweli Stevensona nie znałem i znać nie mogłem (o czem zresztą nie wątpił sam 

Irzykowski), bo nic nie wiedziałem o jej istnieniu. […] Po przeczytaniu doznałem uczucia ulgi. 

Utwór Stevensona jest świetną ilustracją choroby umysłowej, znanej na klinikach 

psychjatrycznych pod nazwą schizofrenji czyli rozdwojenia jaźni. […] Tymczasem 

w „Problemacie Czelawy” idzie o zagadnienie zupełnie inne. Bohaterami mojej opowieści są 

dwaj bracia bliźniacy zrośli pierwotnie biodrami, później rozdzieleni drogą operacji, których 

ciała ożywia kolejno (co 12 godzin) jeden i ten sam duch; innemi słowy, są to dwa organizmy 

fizyczne a jedna energja psychiczna, która kolejno przepływa od jednego do drugiego. 

Stwarzając tę fikcję (zresztą kto wie, czy niemożliwą w rzeczywistości), chciałem poruszyć 

problem stosunku ciała do duszy, względnie naszej osobowości empirycznej do jaźni 

metafizycznej, t. j. czystego ducha, w którego istnienie i nieśmiertelność głęboko wierzę38. 

Istotnie, sposób wprowadzenia motywu sobowtóra oraz jego wyjaśnienie różni się 

znacząco w obu tekstach; trudno jednak zaprzeczyć, że powieść Stevensona łączy 

z opowiadaniem Grabińskiego kilka kwestii. Jedną z nich jest próba racjonalnego, 

naukowego wyjaśnienia istnienia demonicznej kopii – bądź to poprzez informację 

o wynalezieniu przez Jekylla eliksiru, bądź przez przedstawienie historii bliźniąt 

syjamskich rozdzielonych po urodzeniu. Ten scjentystyczny wymiar wzmacniany jest 

jeszcze przez dobór postaci: bohaterami obu tekstów są intelektualiści, u Stevensona 

prawnik i lekarz, u Grabińskiego zaś dwóch lekarzy. Drugą cechą wspólną jest dynamika 

sił w duetach złożonych z Jekylla i Hyde’e oraz z profesora Czelawy i Stachura. W obu 

przypadkach ten z pary, który funkcjonuje za dnia, nosi cechy związane z porządkiem 

społecznym i wysoką moralnością – Jekylla szanuje się jako lekarza i prawego 

człowieka, Czelawa wykłada na uniwersytecie, jest uznawany za osobę spokojną, wiedzie 

wzorowe życie rodzinne, nie wychodzi nawet nigdzie wieczorami. Z kolei Hyde 

i Stachur, jako istoty nocy, wyobrażają sferę transgresji, wyjście poza przyjęte ogólnie 

zasady; demoniczny bliźniak Czelawy przyznaje się bez problemu do tego, że jest 

„karczemnym hulaką, gwałcicielem kobiet, zwyrodnialcem”39, który popełnił nawet kilka 

zbrodni. Co interesujące, w opowiadaniu Grabińskiego szczególną rolę pełni popęd 

 
37 K. Irzykowski, Fantastyka, „Maski” 1918, z. 33, s. 660. 
38 S. Grabiński, Zagadnienie oryginalności w twórczości literackiej, „Pamiętnik Literacki” 1925/26, z. 1, s. 

3. 
39 Idem, Problemat Czelawy [w:] Szalony pątnik, Kraków 1920, s. 83. 
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seksualny: żona profesora przyznaje, że żadne z nich nie uznaje współżycia za niezbędny 

element małżeństwa i mówi, że oboje nie są raczej zainteresowani życiem erotycznym. 

Tymczasem bliźniak bohatera ewidentnie symbolizuje uwolnioną, rozbuchaną 

seksualność – wyolbrzymioną do tego stopnia, że zarzewiem konfliktu między nim 

a Czelawą staje się rosnące, przerażające pożądanie przez Stachura żony profesora. 

Ponownie więc motyw sobowtóra, nawet wtedy, gdy podejmuje się próbę wyjaśnienia go 

na sposób naukowy, okazuje się wytrychem służącym ukazaniu sfery napięć między tym, 

co akceptowalne i tym, co wypierane.  

Przedstawione powyżej przykłady dawniejszych utworów wykorzystujących motyw 

sobowtóra stanowią oczywiście jedynie część obszernego zbioru tekstów poświęconych tej 

tematyce. Romantyczna i modernistyczna fascynacja niesamowitością, grozą i dualnością, 

umożliwiona i zapoczątkowana przez rewolucję estetyczną dokonującą się na przełomie 

wieków XVIII i XIX, poskutkowała szczególnym przywiązaniem do figury doppelgängera, 

„podwójnego wędrowca”, reprezentującego wyparte elementy osobowości, wszystko to, co 

nieakceptowalne i niechciane. Co warte odnotowania, wyraźne zbieżności między utworami 

różnych pisarzy podejmujących ten temat nie świadczą o wzajemnych inspiracjach czy 

kradzieży własności intelektualnej. Są raczej dowodem na istnienie podobnych programów 

artystycznych, opartych w dużej mierze na zainteresowaniu zaburzeniami osobowości i 

w ogóle meandrami ludzkiej psychiki40.  

W świetle tych uwag motyw sobowtóra zdawać się może wyeksploatowany już 

do końca i nieprzydatny dziś, zdolny do funkcjonowania jedynie jako kulturowy relikt. 

Analiza współczesnych tekstów fantastycznych przeczy jednak takiemu podejrzeniu: 

postaci doppelgängerów występują w niej niejednokrotnie. Ich pojawienie się może być 

oczywiście wiązane fabularnie z eksperymentami naukowymi i ukazuje możliwości oraz 

konsekwencje potraktowanych fantastycznie procedur medycznych czy 

biotechnologicznych takich jak chociażby klonowanie, kopiowanie atomów, 

konstruowanie androidów lub – głównie w XXI wieku – tworzenie cyberkopii mogącej 

istnieć w świecie wirtualnym. Sobowtóry przedstawia się też chętnie jako przybyszów z 

innych wymiarów lub alternatywnej rzeczywistości. We współczesnej polskiej literaturze 

fantastycznej można znaleźć przykłady wszystkich tych realizacji, a także inne 

zastosowania motywu – niejednokrotnie zresztą geneza powstania sobowtóra schodzi na 

dalszy plan w obliczu rozważań na temat konsekwencji jego pojawienia się. Figura 

 
40 Por. np. A. Mazurkiewicz, Nowelistyka Stefana Grabińskiego wobec tradycji literatury grozy, „Litteraria 

Copernicana” 2013, nr 1, ss. 46‒49. 
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doppelgängera, choć w wielu aspektach podobna do tej znanej z literatury dziewiętnasto- 

i wczesnodwudziestowiecznej, stała się w drugiej połowie stulecia i na początku nowego 

mniej oczywista, a w przypadku wielu utworów trudniejsza nie tylko do interpretacji, ale 

nawet do wychwycenia. Analiza jej występowania pozwoli sprawdzić, czy jest to zmiana 

tylko powierzchowna, wynikająca z konieczności unowocześnienia wytartych motywów, 

czy też za taką modyfikacją postępuje również głęboka ewolucja przenoszonych znaczeń. 

W tym właśnie celu starałam się dobrać przykłady tak, by reprezentowały one różne 

realizacje tematu i momenty w czasie – z pięciu omawianych poniżej tekstów najstarszy 

został wydany w 1963 roku i jest pozycją dla młodzieży, dwa kolejne reprezentują polską 

fantastykę naukową lat 80., a dwa ostatnie to już utwory, które ukazały się po roku 1989., 

przy czym jeden z nich sięga po konwencję fantasy, drugi natomiast próbuje mierzyć się 

z problemami zwirtualizowanego świata. Badając tak różne od siebie pozycje, 

chciałabym wciąż koncentrować się na pytaniu wypływającym z rozważań Lacana: co 

motyw sobowtóra mówi o relacji ja z samym sobą i z innym? 

Sobowtór profesora Rawy Alfreda Szklarskiego stanowi w kontekście tych 

zagadnień przykład dość szczególny. Po pierwsze jest to tekst kierowany do młodzieży i 

w związku z tym operujący specyficzną konwencją. Po drugie powieść Szklarskiego jest 

jednym z wcześniejszych utworów przywoływanych w niniejszej rozprawie: zostaną 

wydała w roku 1963, co może mieć niebagatelny wpływ na jej obecny odbiór. 

Dzisiejszemu czytelnikowi zdawać się może z pewnością nieco infantylna i przestarzała; 

co więcej, widać w niej wpływ skłonności – dobrowolnej lub wymuszanej potencjalnymi 

bądź faktycznymi ingerencjami cenzury – do umieszczania w utworach elementów 

propagandowych wspierających ówczesny system polityczny. W konsekwencji 

Sobowtór profesora Rawy obfituje we fragmenty nieco niezręczne, takie jak choćby 

zachwyty tytułowego wynalazcy nad Katowicami, „stolicą polskiego górnictwa 

i hutnictwa”41, pochwały pracy służb mundurowych czy pogadanka ojca z synem, pod 

pretekstem której wygłoszony zostaje wykład na temat istoty, znaczenia i wewnętrznego 

podziału cybernetyki. Sobowtór profesora Rawy spełnia założenia klasycznej powieści 

kryminalnej dla młodzieży – łączy wątki awanturnicze z detektywistyczną zagadką, 

wprowadza bohaterów w wieku hipotetycznego czytelnika i do tego ma pełnić funkcję 

 
41 A. Szklarski, Sobowtór profesora Rawy, Katowice 1968, s. 7. W wersjach wydawanych po roku 1989 

dopisek znika, zastąpiony przez zdanie „Lubił to miasto” – idem, Sobowtór profesora Rawy, Warszawa 

1993, s. 6. Tego rodzaju zmian i uwspółcześnień jest zresztą sporo – do największych należy na pewno 

zamiana milicji na policję.  
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dydaktyczną. „Źródłem konfliktów nie jest postać, ale czynnik zewnętrzny, który burzy 

uładzony świat protagonisty”42, czego konsekwencją jest oczywiście pewne uproszczenie 

fabuły i jednoznacznie pozytywne zakończenie, w którym złoczyńcy zostają ukarani. 

Jednak, co w tym wszystkim interesujące, Szklarski zdecydował się – jedyny raz w całej 

swej karierze pisarskiej – właśnie tutaj sięgnąć po wątki fantastycznonaukowe, opierając 

intrygę na istnieniu tytułowego sobowtóra, będącego w istocie zaprojektowanym 

i wykonanym przez profesora Rawę na jego własne podobieństwo androidem. Sobowtór 

profesora Rawy wpisuje się tym samym w nurt powieści dla dzieci i młodzieży, który 

popularyzuje naukę i w którym „podobnie jak w literaturze dla dorosłych […] 

dominującą pozycję zajmuje problematyka humanistyczna”43, technika natomiast 

„stanowi z reguły tło wydarzeń i wnosi niezbędny w literaturze dla dzieci element 

przygody”44. 

Wydarzenia powieści skoncentrowane są wokół postaci nastoletniego Andrzeja, 

syna profesora, który pod nieobecność ojca wraz z grupą przyjaciół opiekuje się domem. 

Przygody młodych bohaterów początkowo wiążą się głównie z koleżeńską rywalizacją 

z harcerzami zamieszkującymi pobliski obóz, jednak główna intryga zbudowana jest 

w oparciu o zagadkę kryminalną. Dzieci przypadkowo otrzymują informację, że grupa 

przestępców planuje kradzież ukrytych w laboratorium profesora planów rewolucyjnego 

wynalazku: sposobu zasilania urządzeń za pomocą małych akumulatorów. Aby zapobiec 

napadowi, Andrzej decyduje się podzielić z przyjaciółmi tajną informacją o istnieniu 

skonstruowanego przez Rawę Roba, doskonałego sobowtóra niego samego; bohaterowie 

mają nadzieję, że przestępcy, zobaczywszy androida, uwierzą, że wynalazca nie wyjechał 

i zrezygnują z kradzieży. Ostatecznie jednak dochodzi do ataku, sobowtór zostaje 

uwięziony, a sytuację ratuje dopiero powrót prawdziwego Rawy. 

Jak widać, przebieg akcji przystaje do schematu typowej powieści sensacyjnej dla 

młodzieży. Znacznie ciekawsze jest jednak to, w jaki sposób Szklarski wprowadza 

elementy fantastyki naukowej i jaką nadaje im funkcję. Na pierwszy plan wysuwają się 

tu postaci profesora i jego syna: pierwszy jest genialnym wynalazcą, drugi – jego godnym 

następcą, mimo młodego wieku próbującym już swoich sił w pracy naukowca. 

Dokonania ich obu są oczywiście odbierane przez otoczenie jako imponujące, przy czym 

 
42 K. Koziołek, Przemiany literatury przygodowej dla dzieci i młodzieży Od powieści podróżniczej do 

kryminału i horroru [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), red. K. Heska-Kwaśniewicz, 

Katowice 2008, s. 188. 
43 A. Smuszkiewicz, Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej, s. 275. 
44 Ibidem. 
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działalność Andrzeja ma dla innych wymiar praktyczny i wydaje się możliwa do 

naśladowania – świadczy o tym chociażby fakt, że harcerze mają zamiar zbudować 

elektronicznego żółwia według prototypu skonstruowanego przez chłopca45. Zgoła 

inaczej wygląda praca profesora i jej społeczny odbiór. Oczywiście on również, podobnie 

jak syn, proszony jest chociażby o wygłaszanie wykładów czy pogadanek, jednak 

zasadniczo jego działalność traktuje się na sposób niemal magiczny. Najwyraźniej 

dowodzi tego zachowanie gospodyni, Mruczkowej, której obawy i wątpliwości zauważa 

Andrzej: 

Poczciwa gospodyni często wspominała, że gdyby jego ojciec ponownie się ożenił, na pewno 

poświęcałby mniej czasu na konstruowanie urządzeń robiących na ludziach niesamowite 

wrażenie. Obawy i uprzedzenia pani Mruczkowej obecnie wydawały się Andrzejowi śmieszne, 

lecz zanim sam zaczął interesować się elektroniką, również odczuwał jakiś zabobonny lęk 

przed wejściem do pracowni ojca. Teraz całkowicie zdawał sobie sprawę, że jego niezwykłe 

doświadczenia i badania torują drogę ku czasom, w których „myślące” maszyny-automaty 

będą w wielu dziedzinach pracowały za człowieka. Lecz gosposia nie miała najmniejszego 

pojęcia o elektronice. Czujnik fotoelektryczny samoczynnie otwierający drzwi była dla pani 

Mruczkowej niczym innym, jak nieczystą siłą, na widok działania której zimny pot występował 

na jej czoło46. 

Jednak gospodyni – traktowana w narracji wyraźnie pobłażliwie – nie jest jedyną 

osobą, dla której wynalazki Rawy to przejawy „nieczystej siły”. Również rówieśnicy 

Andrzeja nazywają dom profesora Domem Czarnoksiężnika – w końcu „drzwi, które 

same się otwierają, głowa robota rozmawiająca z gośćmi, samoczynnie zapalające się 

światła […] mogą wyglądać na czary”47. Nawet przestępcy, natrafiając na 

skomplikowane elektroniczne zabezpieczenia w laboratorium, określają dom jako 

diabelski.  

Wynalazca i jego syn reagują na tego rodzaju uwagi dość specyficznie. Z jednej 

strony starają się na każdym kroku objaśniać – często nachalnie dydaktycznym tonem, 

który jednak powieściowych maluczkich ewidentnie nie drażni – tajemnice elektroniki 

i cybernetyki: podsuwają odpowiednie książki, przedstawiają proste przykłady, przywołują 

historyczne anegdoty. Równocześnie jednak Andrzej zdaje się nieco mityzować pracę 

 
45 Z powieściowego opisu działania maszyny wynika, że była ona dokładnie tym samym, co żółwie 

Williama Greya Waltera, zbudowane w roku 1949; sam Andrzej przywołuje zresztą nazwisko wynalazcy 

podczas jednej z rozmów z ojcem. 
46 A. Szklarski, Sobowtór profesora Rawy, Warszawa 1993, s. 39. 
47 Ibidem, s. 29. 
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naukowca. Chociaż zna doskonale zasady działania wynalazków ojca, zdarza się, że czuje 

przed nimi irracjonalny lęk, a kiedy opowiada przyjacielowi o pracy naukowców, objaśnia 

wprawdzie wszystko bardzo dokładnie i używa racjonalnych argumentów, ale nie 

powstrzymuje się od rozbudzającego wyobraźnię stwierdzenia: „Ba, żebyś wiedział, co 

uzdolnieni wynalazcy potrafią obecnie wymyśleć! Każdy z nich posiada jakieś swoje 

tajemnice”48. Profesor Rawa natomiast, choć na wszystkie skojarzenia z magią reaguje 

pobłażliwym uśmiechem, wpisuje się swoim codziennym zachowaniem w stereotyp 

tajemniczego naukowca-czarnoksiężnika: jest wyobcowany, pogrążony we własnych 

myślach, na całe dnie zamyka się w laboratorium. Jako jedyny zna też wszystkie sekrety 

konstruowanych przez siebie urządzeń i z powodzeniem wykorzystuje technologię do 

kontroli wielu aspektów życia. A przede wszystkim jest twórcą doskonałego androida. 

Rob to sobowtór idealny, wierna kopia Rawy:  

Zewnętrzne podobieństwo między robotem i jego twórcą było oszałamiające. Wzrost, budowa 

ciała, kolor skóry, włosów, to samo uczesanie i taki sam ubiór. Gdyby nie otwarte w tej chwili 

nieruchome oczy, można by mniemać, że to profesor Rawa drzemie w fotelu49. 

Po uruchomieniu doskonale naśladuje wynalazcę dzięki wyszukanej – choć z dzisiejszej 

perspektywy zdecydowanie anachronicznej – technologii: w piersi ma zamontowane 

szpule z nagranym głosem profesora, a pod rękawami guziki służące do zmiany 

programu. Rob jest też, jak podkreśla młody Rawa, najinteligentniejszy ze wszystkich 

stworzonych dotąd robotów. Co ważne, przed wyjazdem ojciec informuje chłopca, że 

zaimplementował Robowi nowe funkcje, w tym automatyczną reakcję agresywną na 

widok broni, zabrania jednak Andrzejowi używać kilku programów. Ten wytrych 

fabularny pozwala wprowadzić w toku akcji takie zachowania androida, które nie są 

zrozumiałe z punktu widzenia bohaterów i chociaż próbują oni wytłumaczyć je 

działaniem nieznanych programów, w tle pojawia się wątpliwość: 

– Nie mogę zrozumieć, jak to się stało, że straciłeś kontrolę nad robotem? – głowił się Marek. 

– Może źle manipulowałeś nadajnikiem? Przecież teraz znów jest całkowicie posłuszny!  

– Wiesz, cały czas rozmyślam o tym - odparł zafrasowany Andrzej. – On sprawiał wrażenie, 

jakby działał według programu ułożonego przez samego siebie!  

– Co też ty gadasz?! Maszyna nie może sama układać sobie programu działania – zaoponował 

Marek.  

 
48 Ibidem, s. 58. 
49 Ibidem, s. 45. 
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– Ojciec mówił, że taki robot podobno już istnieje – mruknął Andrzej, jednocześnie marszcząc 

czoło, jakby sobie coś usiłował przypomnieć. Po chwili dodał: – Nie, nie, to na pewno nie 

odnosiło się do Roba! […] 

– Wobec tego Rob musi posiadać jakąś wadę konstrukcyjną – podsunął Marek.  

– Wadę, albo… ulepszenie – niepewnie odparł Andrzej. – Ojciec ostatnio pracował bardzo 

intensywnie. Rzadko przebywaliśmy razem… Dopiero przed samym wyjazdem oznajmił mi, 

że Rob został uzbrojony50. 

Dzieci zaczynają nawet w pewnym momencie podejrzewać, że robot słyszy 

i rozumie ich słowa oraz chce im udowodnić, że myśli samodzielnie. Te paramagiczne 

właściwości podlegają oczywiście próbie racjonalnego wyjaśnienia, jednak opowieści 

Andrzeja o wynalezionym przez Williama Rossa Ashby’ego homeostacie – maszynie, 

która „może w pewnych granicach dostosowywać się do zmian zachodzących 

w otoczeniu i wykazuje sztuczny instynkt”51 – odnoszone do Roba wydają się bohaterom 

mgliste i wcale nie odejmują androidowi aury niesamowitości. Takie wrażenie 

w czytelniku podbudowuje jeszcze jedna z końcowych scen powieści, w której sobowtór, 

uwięziony w bunkrze, wydostaje się na zewnątrz, by włączyć się do walki z przestępcami 

plądrującymi laboratorium. Opisywany jest przy tym jak istota świadoma 

i zdeterminowana: 

Po jakimś czasie stało się z nim coś dziwnego. Sztuczny człowiek drgnął, ruszył przed siebie. 

Natrafił na betonową ścianę. Przystanął więc, lecz silny impuls płynący z zewnątrz pobudzał 

go do czynu. Cofnął się, a potem rozpoczął wędrówkę wzdłuż muru. Naraz potknął się o stos 

gruzu i runął na ziemię. Stalowe cielsko nieporadnie drgało przewalając się z boku na brzuch. 

Powoli, z wielkim trudem robot próbował powstać. Przybierał dziwaczne pozycje, zmieniając 

w ten sposób środek ciężkości ciała; chciał ułatwić sobie podnoszenie nóg, które przy 

powstawaniu nie mogły być obciążone siłą własnego ciężaru. W końcu stanął na nogi. Ruszył 

przed siebie52. 

Dopiero późniejszy wtręt o radiowych falach płynących z willi profesora pozwala 

zgadnąć przyczyny takiego zachowania: do Katowic powrócił prawdziwy Rawa, który na 

odległość steruje androidem, przyzywając go na pomoc. Pojawienie się robota 

w laboratorium budzi jednak mimo wszystko zdumienie pozostałych bohaterów. Zresztą 

podstawową reakcją na widok Roba jest poczucie Unheimlich – sobowtór wyraża w tym 

względzie wszystko to, co zwykle wiąże się z figurą androida: jego podobieństwo do 

 
50 Ibidem, s. 139. 
51 Ibidem, ss. 139‒140. 
52 Ibidem, s. 175. 
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człowieka jest zadziwiające i zatrważające, powodujące wrażenie niesamowitości, 

o którym pisał obszernie Freud. Efekt ten wzmacnia dodatkowo fakt, że Rob jest 

sobowtórem profesora i jest z nim w specyficzny sposób zespolony – Rawa programuje 

go na swoje podobieństwo i równocześnie może dzięki kamerom i mikrofonom, w które 

android jest wyposażony, widzieć i słyszeć to, co on.  

Jaką funkcję pełni zatem Rob? Na pewno przede wszystkim wprowadza do 

powieści element fantastyczny, który umożliwia przeprowadzenie intrygi. Jednak 

z uwagi na swoje podobieństwo do profesora Rawy równocześnie funkcjonować może 

jako jego bliźniak – może nie tyle zły, ile przerażający. Ewidentnie świadczą o tym 

reakcje bohaterów, obserwujących i doskonałość działania robota, i jego nadludzką siłę. 

Efekt przerażenia potęguje jeszcze pseudohistoryczna anegdota Andrzeja o robocie, 

któremu „odkręciła się śrubka”, w wyniku czego zaatakował swojego stwórcę. Chociaż 

chłopiec dopowiada, że „najprawdopodobniej [konstruktor – przyp. M. B.] sam niechcący 

uruchomił w jakiś sposób mechanizm i spowodował tragiczny wypadek”53, pozostali 

bohaterowie są pewni, że Rob przestaje reagować na polecenia z podobnego powodu i że 

stanowić może zagrożenie. W tym względzie stanowi przeciwieństwo statecznego 

profesora. Robot naśladuje oczywiście uprzejme zachowania swojego konstruktora – 

potrafi kłaniać się sąsiadom i uśmiechać do kelnerki w kawiarni – jednak wszyscy 

bohaterowie obawiają się jego nieprzewidywalności i potencjalnej agresji. Być może 

w tym właśnie względzie należy dostrzec sygnalizowane przez motyw sobowtóra 

wyparcie. Profesor, postrzegany przez otoczenie jako potężny i nieobliczalny, tajemniczy 

czarnoksiężnik, w rzeczywistości jest spokojnym, dojrzałym naukowcem pogrążonym 

w świecie własnych pomysłów i wynalazków. Jednak wszystkie te magiczne cechy 

przenoszą się na jego sobowtóra, który faktycznie stanowi hipotetyczne zagrożenie, 

a dodatkowo przyjmuje na siebie większość niebezpieczeństw, jakie mogłyby spotkać 

Rawę. Samo stworzenie doskonałego androida jest też dowodem geniuszu wynalazcy. 

Jednak jak to zwykle dzieje się w przypadku sobowtóra, kopia staje się poniekąd 

doskonalsza od oryginału: nie da się jej łatwo uszkodzić fizycznie, zatem stanowi 

doskonałego powiernika naukowej tajemnicy i przechowywać informacje 

o przełomowym wynalazku. Trudno w przypadku powieści Szklarskiego mówić 

o precyzyjnym, rozwiniętym opisie procesów wyobrażeniowych profesora, jednak 

z pewnością można uznać, że figura sobowtóra sygnalizuje tu relację ja z innymi: 

 
53 Ibidem, s. 108. 
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koncentruje w sobie te cechy, które przypisywane są podmiotowi, stając się tym samym 

jego doskonalszym, ale też bardziej tajemniczym i nieco demonicznym bliźniakiem. 

Jako że Sobowtór profesora Rawy jest powieścią dla młodzieży, próżno szukać 

tam wyrażonych wprost lęków czy głębszej filozofii. Nieco inaczej jest w przypadku 

trochę późniejszych tekstów przywoływanych pod hasłem Sobowtór w Leksykonie 

polskiej literatury fantastycznonaukowej. Skasować drugie ja Adama Hollanka 

i Holoman Janusza Szablickiego to przykłady opowiadań, które temat sobowtóra traktują 

niezwykle poważnie; wprowadzają wątek klonowania bohaterów, otwierając tym samym 

przestrzeń do rozważań nad zagrożeniami związanymi z takimi możliwościami 

technicznymi.  

W Holomanie zwraca uwagę pierwszoosobowa narracja i powolne budowanie 

napięcia. Początkowe partie opowiadania sugerują, że głównym tematem jest tu powrót 

do zdrowia po utracie pamięci: protagonista budzi się w szpitalu, z trudem rozpoznaje 

otoczenie i nie potrafi sobie przypomnieć minionych wydarzeń. Jego podejrzliwość 

wzbudza zachowanie Raya, kolegi czuwającego przy łóżku – w jego wzroku odbija się 

„nie tyle troska, co zachłanna ciekawość wymieszana z czymś w rodzaju niepokoju, 

a może nawet trwogi”54, a dodatkowo jest bardzo tajemniczy, nerwowy i unika 

odpowiedzi na pytania o to, co się stało. Dopiero gdy wreszcie dochodzi do dłuższej 

rozmowy między bohaterami, narrator przypomina sobie część zdarzeń poprzedzających 

wypadek – prace mające prawdopodobnie doprowadzić do opracowania technologii 

tworzenia hologramów, „dni i noce morderczej, wyczerpującej do cna harówki […]. 

Następujące jeden po drugim eksperymenty, bez wątpienia coraz bardziej udane, lecz 

wciąż jeszcze nie na miarę naszych rachub i nadziei”55. Wspomnienia protagonisty 

urywają się jednak w momencie, gdy naukowcy zdecydowali się przeprowadzić test na 

sobie samych i to właśnie on został wylosowany do roli obiektu. Zapytany o tę sytuację 

Ray wyraźnie unika odpowiedzi, mówiąc tylko protagoniście, że doznał „bioszoku”, 

który poskutkował koniecznością leczenia; nie przestaje też bacznie obserwować 

hospitalizowanego kolegi, „jakby oczekiwał […] jakiejś sobie tylko wiadomej reakcji”56. 

Moment przełomowy następuje, gdy narrator wreszcie zostaje w pokoju sam 

w zamkniętym pokoju i zaczyna słyszeć dziwne odgłosy: 

 
54 J. Szablicki, Holoman [w:] idem, Trzecie stadium ewolucji, Katowice 1980, s. 8. 
55 Ibidem, s. 13.  
56 Ibidem, s. 20. 
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Korytarzem ktoś nadchodził. Kroki były nierówne: to zwalniały, to zaś gwałtownie 

przyspieszały, jak gdyby rządziły nimi dwa przeciwstawne impulsy. […] Zastygłem 

w bezruchu natężając słuch. […] Nagle uświadomiłem sobie, że ten ktoś najprawdopodobniej, 

tak jak i ja, sterczy tuż za drzwiami. […]  

– No, otwórz że wreszcie, do jasnej cholery, drzwi z tego klucza! – zdenerwowałem się 

w końcu nie na żarty i ku mojemu własnemu zdumieniu poskutkowało. […] 

Na progu, lekko pochylony, w moją stronę, co było najprawdopodobniej spowodowane moją 

gwałtownością, z dłonią jeszcze jakby przyklejoną do klucza… stałem ja sam we własnej 

osobie!57 

Scena konfrontacji z własną kopią – która zresztą zajmuje pozostałą część 

opowiadania – jest pełna napięcia. Podstawowym problemem jest tu problem 

identyfikacji i autoidentyfikacji: rozróżnienia między oryginałem i sobowtórem. Narrator 

ma przekonanie, że to on jest wersją podstawową własnej osoby, na pytanie 

niespodziewanego gościa o to, jak powstał, odpowiada nawet ironicznie, że „my, ludzie, 

rozeznajemy się w tym na ogół: w dzisiejszych czasach uświadomienie w tym względzie 

jest postawione na należytym poziomie!”58. Z drugiej jednak strony chociażby dziwne 

zachowanie Raya i argumenty wysuwane przez sobowtóra – na przykład fakt, że zna on, 

w przeciwieństwie do protagonisty, dokładny przebieg eksperymentu i jego efekt – zdają 

się potwierdzać coś przeciwnego, a więc – że to jednak narrator jest wytworzoną podczas 

testu kopią.  

Psychiczna walka, jaką toczą ze sobą bohaterowie, jest dosłownie walką o życie 

– obaj od początku rozmowy zdają sobie sprawę, że będzie mógł przetrwać tylko jeden 

z nich. W głębszym znaczeniu jest to również desperackie starcie o ustalenie 

i umocnienie tożsamości: wbrew pierwotnym założeniom eksperymentu okazuje się, że 

doszło do wytworzenia nie hologramu, ale „żywej, całkowicie integralnej kopii”59. Obaj 

mężczyźni są więc właściwie identyczni – nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, dzielą 

bowiem wspomnienia, uczucia i reakcje. W związku z tym są w stanie przewidzieć 

nawzajem swoje zachowania i doskonale rozumieją, co drugi ma na myśli; między 

innymi dlatego ich spór nie może zakończyć się inaczej, niż tylko remisem. Sytuacja 

okazuje się tym bardziej dramatyczna, że każdy z bohaterów jest gotów zabić swoją 

domniemaną kopię w obronie przekonania o własnej oryginalności. Gość przychodzi do 

protagonisty ze strzykawką pełną substancji, za pomocą której zamierza go zabić. 

 
57 Ibidem, ss. 20‒21. 
58 Ibidem, s. 23. 
59 Ibidem, s. 25. 
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Narrator z kolei wprawdzie nie jest uzbrojony – nie spodziewał się przecież takiego 

obrotu sprawy – ale za to napędza go podejrzenie, że zaraz zginie z ręki rzekomego 

sobowtóra i że taki sam los spotkał Raya. Kluczowy dla całej rozmowy jest moment, 

kiedy obaj dyskutanci ujawniają swoje motywy: 

– Nawet nie poczujesz! – zapewnił żarliwie […]. – Zaśniesz jak niemowlę. 

– A więc tylko po to tutaj przyszedłeś! […] 

– Właściwie tak – przyznał bez zająknięcia. Od początku twierdziłem, że nie ma innego 

wyjścia. Tylko że należało to zrobić, zanim jeszcze odzyskałeś przytomność. Ray jednak uparł 

się, by poczekać i zobaczyć, co z tego wszystkiego wyniknie. Przecież ty także nie chciałbyś 

być traktowany jako li tylko przedmiot doświadczeń?!  

Milczałem. 

‒ Zrozum – zaczął znowu po chwili – ludzkość i bez tego ma dość demograficznych kłopotów. 

A na dobitkę te wszystkie łatwe do przewidzenia komplikacje natury rodzinnej, mieszkaniowej 

i tym podobne. […] 

– Może i masz rację! – westchnąłem, kiedy skończył. – Nie poddałem tak dogłębnej analizie 

wszystkich aspektów tej sprawy. Jednakowoż, wybacz, nadal zupełnie nie pojmuję, dlaczego 

to akurat ja mam zejść ze sceny?60 

W obliczu takiej argumentacji zakończenie sporu jest raczej oczywiste – przybysz 

rzuca się na narratora ze strzykawką, a ten broni się i w konsekwencji zabija przeciwnika. 

Teoretycznie problem powinien więc się rozwiązać, jednak dramat nie kończy się, 

protagonista bowiem znajduje w laboratorium dziennik, z którego wynika, że jednak to on 

jest wytworzoną w trakcie eksperymentu kopią. To moment, w którym dochodzi do 

głębokiego pęknięcia: indywidualna, mocno podmiotowość zostaje zanegowana, 

a protagonista zmuszony jest do zrewidowania przekonań na swój temat i zbudowania 

nowej tożsamości. Reakcją obronną staje się zaprzeczenie i wyparcie: narrator sam siebie 

przekonuje, że „życie to nic innego, jak dostatecznie skomplikowany, odpowiednio 

uorganizowany, zdolny do optymalnego w danych warunkach funkcjonowania pakiet 

informacji”61 – a więc on sam, mimo bycia jedynie sobowtórem, odbiciem oryginału, jest 

również pełnoprawną jednostką. Ostatecznie postanawia podszyć się pod swojego 

bliźniaka i przekazać innym informację, że sobowtór zginął w tragicznych 

okolicznościach.  

Skasować drugie ja Hollanka pod pewnymi względami przypomina Holomana: 

akcja również oparta jest na koncepcie stworzenia idealnej kopii konkretnej osoby. 

 
60 Ibidem, s. 27. 
61 Ibidem, s. 29. 
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W przeciwieństwie do opowiadania Szablickiego, tutaj jednak eksperyment zostaje 

przeprowadzony za wiedzą i zgodą kopiowanego, namówionego do udziału w teście 

przez znajomego lekarza. Motywacją tej decyzji jest ciekawość: 

Zastanawiałem się nawet dość długo, ale kto by w końcu nie chciał siebie sprawdzić. Zobaczyć 

się jakby wyjętego z lustra, identycznego, żywego. Ileż to razy, przyglądając się sobie przy 

goleniu czy podczas ubierania, myślimy (i nie chodzi nam wcale o sam wygląd): „Jak by to 

było, gdybyśmy mogli poobserwować siebie nie tylko w lustrzanym odbiciu i nie tylko od 

wewnątrz” 

Przecież tego rodzaju kontrolę zubożają zawsze emocje, nierozerwalnie związane z myśleniem. 

[…] 

Jak sprawdzić, jakim się właściwie jest, kiedy tak różnie o nas mówią. Kiedy tak różnie nas 

widzą. […] To fascynująca perspektywa: oceniać tak samego siebie, jakby chodziło o drugiego, 

choć całkowicie identycznego62. 

Narrator jest więc kierowany pragnieniem zobaczenia siebie cudzymi oczami, 

w obrazie pełniejszym, niż daje lustrzane odbicie: w ruchu i społecznej interakcji. Co 

znamienne, w wyobrażeniu protagonisty to spojrzenie innego zdaje się zmieniać we 

wzrok Innego – wprawdzie jest mowa o patrzeniu na siebie „jakby chodziło o drugiego”, 

ale równocześnie cały monolog wewnętrzny poświęcony eksperymentowi zdaje się 

prowadzić do konkluzji, że możliwość przyjrzenia się własnej doskonałej kopii 

doprowadzi do odkrycia, „kim się właściwie jest” i kompletnej obiektywizacji. Podmiot 

miałby więc, patrząc na drugiego siebie, zyskać dar spojrzenia zinstytucjonalizowanego, 

padającego z miejsca, z którego zadawane są pytania i z którego możliwa jest uważna, 

krytyczna i chłodna ocena.  

Efekty owego przyjrzenia się sobie z zewnątrz, na jakie decyduje się narrator, są 

jednak raczej nieprzyjemne. Scena pierwszego zetknięcia się z własną kopią poświadcza 

wyraźnie, że opowiadanie Hollanka dobrze wpisuje się w ogolne tendencje widoczne 

w utworach podejmujących temat sobowtóra. „Rozdwoiłem się” – kwituje krótko 

protagonista, a potem szczegółowo opisuje własne nerwowe reakcje. Uderza go przy tym 

nie tylko wizualna identyczność sobowtóra, ale również jego podobieństwo 

charakterologiczne, sygnalizujące, że faktycznie doszło nie tyle do wytworzenia bliźniaka, 

ile do dokładnego skopiowania całej ludzkiej osoby. Warto też podkreślić, że protagonista 

ocenia drugiego siebie jednoznacznie negatywnie: 

 
62 A. Hollanek, Skasować drugie ja [w:] Skasować drugie ja. Opowiadania wybrane, Kraków 1989, ss. 

109‒110. 
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Mankamenty mojej urody, umiejętnie ukrywane przed samym sobą w czasie przeglądania się 

w lustrze, tutaj, kiedy patrzyłem na niego, były już nie do ukrycia.  

Odkrywałem zbyt duże, odstające uszy, wychodzące spod źle ułożonych włosów. Małe oczy 

prosiły o okulary dalekowidza. (Ciągle zwlekałem z pójściem do okulisty.) Nogi, nogi ma 

wyraźnie krzywe, stopy stawia do środka, co przydaje całej sylwetce wyrazu niezdarności 

i brutalności. Wiedziałem, a raczej domyślałem się, że taki faktycznie jestem. […] 

I ta pogarda, kryjąca lęki, fobie, kompleksy63. 

Bardzo interesująco zarysowuje się w powyższym fragmencie gra między 

typowymi znaczeniami przypisywanymi figurze sobowtóra – uosabiającego niechciane, 

wypierane cechy – a elementami identyfikacji wyobrażeniowej podmiotu. Narrator 

postrzega swoją kopię jako brzydką, niezdarną i niesympatyczną, wyolbrzymia wszystkie 

jej negatywne cechy, czyniąc z niej niejako pojemnik, do którego wlać można wszystko 

to, co powinno zostać skrytykowane i odrzucone. Z drugiej jednak strony nie zaprzecza 

ani przez moment, że jest to idealne odbicie jego samego, najgorszych właściwości, na 

które teraz da się rzucić „spojrzenie z zewnątrz, które potwierdzało najgorsze o sobie 

przypuszczenia”64. 

Głównym tematem Skasować drugie ja okazuje się – co najdobitniej pokazują 

końcowe partie – konfrontacja z samym sobą. Ponieważ obie wersje protagonisty są 

absolutnie identyczne, dzielą również to samo życie i spotykają się z tą samą kobietą, 

wzbudzając w sobie nawzajem zazdrość. Narrator wielokrotnie próbuje odwołać 

eksperyment i sprawić, by jego drugie ja znikło, ale za każdym razem blokuje go 

wewnętrzne przekonanie, że „ten bydlak żyje swoim własnym życiem”65. Co więcej, jest 

przekonany, że obaj stanowią niejako odbicia różnych cech i elementów charakteru 

jednej osoby. Nie chodzi tu jednak o przypadek podobny do sytuacji doktora Jekylla 

i pana Hyde’a – co sam przyznaje, nazywając tę historię „bajką moralizującą” – a o to, że 

„sami dla siebie nigdy nie jesteśmy identyczni, że różnimy się od siebie samych w każdej 

chwili […]”66. Wydarzenia opisywane w zakończeniu utworu stanowią jedynie logiczną 

konsekwencję takiego założenia. Drugie ja narratora, przekonane o byciu oryginalną 

wersją własnej osoby, postanawia poprosić doktora o zakończenie eksperymentu, zaś sam 

narrator, dowiedziawszy się o tym, reaguje najpierw lękiem, potem zaś stwierdza: 

 
63 Ibidem, s. 117. 
64 Ibidem, s. 118. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem, s. 120. 
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Nie mogę odpędzić uporczywej myśl, że jeśli nawet mnie, cóż za drańska niesprawiedliwość, 

doktor odwoła, to i tak zostanę jako tamten, jako moje drugie ja. Wtedy już będę jedyny. […] 

A jeśli doktor odmówi […], rzecz skończy się tutaj, w moim mieszkaniu, w mieszkaniu moim 

i mego sobowtóra, w naszym.  

Dlatego siedzę i spisuję to wszystko. Wynik bowiem w takim wypadku jest ogromnie 

niepewny. I nie tylko rzecz w tym, kto kogo. Wcale nie. Problem kto kogo przy naszej 

identyczności traci na wadze, jakkolwiek jesteśmy tak odrębni. […]  

Czy można usunąc swoje drugie ja, nie usuwając samego siebie? Oto jest pytanie67. 

Dochodzi więc do sytuacji podobnej jak w Holomanie: urzeczywistnia się lęk, że 

kopia może zastąpić oryginał, zająć jego miejsce i doprowadzić do jego śmierci. Wszystkie 

dawane przez narratora sygnały tego, że drugie ja pod pewnymi względami jest lepsze od 

pierwszego – jak choćby informacja, że to dzięki sobowtórowi możliwe było naprawienie 

relacji z kochanką – znajdują swoje potwierdzenie. Ostatecznie jednak, podobnie jak 

w tekście Szablickiego, okazuje się to bez znaczenia: nie jest ważne, która z wersji 

przetrwa, jeżeli tylko przeżyje jedna. Hollanek stawia jednak dodatkowe pytanie: czy da 

się odepchnąć świadomość własnej wielowymiarowości i pogodzić z myślą o tym, że 

„jesteśmy po prostu nieustannie inni, ciągle odmienni”?  

W przypadku obu omówionych wyżej opowiadań między protagonistami a ich 

kopiami zachodzi bardzo specyficzna relacja, wpisująca się doskonale w ramy pojęciowe 

wprowadzane przez Krzysztofa Grudnika, badającego problemy tożsamości 

katoptrycznej. Włączając – za Tomaszem Sikorą68 ‒ katoptrykę, dział optyki zajmujący 

się zwierciadłami i odbiciami, do dyskursu humanistycznego, badacz proponuje 

poszerzenie kategorii tożsamości odbitej tak, by uwzględnić wszystkie zjawiska, które 

pojęcie to „nie konotuje bądź czyni to słabo”69. Obejmuje tym samym refleksją 

katoptryczność przejawiającą się na przykład w ,relacjach między bliźniakami czy 

sobowtórami, ale również między rodzicami a dziećmi czy w sytuacjach rozszczepienia 

jaźni, przy reinkarnacji, w postaci sumienia czy w obrębie żałobnej identyfikacji70. 

Grudnik słusznie zauważa, że dla takiego typu tożsamości charakterystyczne jest 

poczucie zagrożenia podmiotu oraz dążenie do reintegracji, która ma przywrócić 

spójność i jedność ja: może do niej dość w różny sposób, jednak „najczęściej opiera się 

ona na zabiciu (bądź też symbolicznym uśmierceniu, w przypadku relacji artysta – dzieło 

 
67 Ibidem, s. 132. 
68 Por. T. Sikora, Euoi. Studia z symbolizmu i metaforyzacji katoptrycznej, Kraków 2004, passim. 
69 K. Grudnik, Tożsamość katoptryczna w nowelistyce Stefana Grabińskiego, Katowice 2015, s. 14. 
70 Por. ibidem. 
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może to być na przykład pocięcie obrazu) zwielokrotnienia”71 albo poprzez 

uświadomienie sobie bycia jednością z odbiciem. Warto jednak podkreślić, że czasem 

próba takiego zjednoczenia kończy się porażką, może też skończyć się śmiercią nie kopii, 

a pierwotnej wersji podmiotu.  

Najważniejszą cechą tożsamości katoptrycznej pozostaje fakt, że jest ona „dla 

podmiotu nieznośna”72. Główni bohaterowie obu przywołanych wyżej opowiadań cierpią 

właśnie z powodu podwojenia własnej osoby. W postaciach kopii uosabiają się już nie – 

jak u Stevensona czy w omawianym obszernie przez Grudnika Problemacie Czelawy – 

cechy niechciane i wyparte, ale przede wszystkim sygnalizowany przez romantyków 

i psychoanalityków lęk przed utratą jednostkowości. Patrzenie na siebie z zewnątrz 

powoduje obrzydzenie, którego źródłem jest uświadomienie sobie własnej 

niedoskonałości. W ujęciu Hollanka i Szablickiego podmiot nie ulega rozbiciu na złego 

i dobrego bliźniaka: zamiast tego obie wersje jednej osoby stanowią byty równorzędne, 

inne od siebie, ale nieznośnie podobne, obdarzone podobnymi wadami i niemogące 

funkcjonować równocześnie. Nie brakuje tu jednak wyznaczników tożsamości 

katoptrycznej, opierającej się przede wszystkim o dojmujące pragnienie reintegracji. 

W omawianych przypadkach dochodzi jednak do ciekawego zwrotu: oczywistym jest, że 

żaden z bohaterów nie może zjednoczyć się na nowo ze swoim sobowtórem ani wchłonąć 

go, aby wytworzyła się „zupełnie nowa jakościowo, bogatsza tożsamość”73 – między 

innymi dlatego właśnie, że nie stanowią oni, jak u Stevensona czy Grabińskiego, dwóch 

połówek mogących złożyć się na jedną całość, ale istniejące na równych prawach, 

odzwierciedlające siebie nawzajem byty. Jedynym wyjściem z sytuacji jest więc śmierć 

– ale, co istotne, zarówno Holoman, jak i Skasować drugie ja sugerują, że nie ma 

znaczenia, który z sobowtórów przetrwa. Każdy może z powodzeniem zastąpić miejsce 

drugiego, i chociaż jego tożsamość nadal pozostanie zagrożona, w obliczu przywrócenia 

jej jednostkowego charakteru być może będzie mogła ulec odbudowaniu.  

Późnodwudziestowieczny lęk przed utratą indywidualności w wyniku ingerencji 

technologii, pozwalającej na klonowanie czy innego rodzaju kopiowanie ludzkiej osoby, 

ewoluuje wraz z postępem technicznym, informatyzacją i rozwojem wirtualnej 

rzeczywistości i nabiera nowego kształtu. Miejsce materialnych sobowtórów zajmują 

hologramy, cyfrowe wizualizacje i awatary. Zamiast pytań o źródło, wymiar i szanse 

 
71 Ibidem, s. 16. 
72 Ibidem, s. 79. 
73 Ibidem, s. 16. 
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przetrwania mocno ugruntowanej jednostkowej tożsamości stawiane są natomiast te 

dotyczące konsekwencji zatarcia granic między światem wirtualnym a fizycznym oraz o 

autentyczność i samoświadomość osób niemających twarzy – a raczej mogących 

dowolnie wybierać pomiędzy twarzami różnymi. W takim ujęciu rdzeniem tożsamości 

katoptrycznej przestaje być tylko patrzenie na własne, jakby lustrzane, odbicie 

i konfrontowanie się z jego brutalną, odartą z iluzji dosłownością i realnością. 

Metaforyczne zwierciadło pęka, a obraz w nim rozpada się na wiele kawałków, wśród 

których podmiot rozpoznaje różne aspekty swojego ja, niejednokrotnie wykrzywione 

przez traumy i lęki.  

Właśnie taki wymiar tożsamości katoptrycznej przedstawia opowiadanie 

Magdaleny Kucenty #Eudajmonia, opublikowane pierwotnie w magazynie „Nowa 

Fantastyka”74 i nominowane do Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza Zajdla za rok 

2017. Motyw podwojenia osoby i niejako rozbicia jej na części przewija się przez cały 

tekst, jednak wciąż pozostaje jakby w tle, przysłonięty innymi wątkami, sytuującymi 

#Eudajmonię w nurcie utworów raczej zaangażowanych, filozofująco-socjologizujących, 

starających się wykorzystać możliwości science fiction do reagowania na aktualne 

problemy i pokazywania w pesymistycznym duchu ich możliwych konsekwencji. 

Indywidualna historia protagonistki, Śvientej, rozgrywa się na tle dziejów Noviportu, 

miasta przyszłości, którego życie toczy się w znacznej części w rzeczywistości wirtualnej 

albo przynajmniej poszerzonej. Splecenie i przenikanie się cyberświata oraz rzeczywistości 

materialnej umożliwia przede wszystkim nieskrępowany dostęp do rozrywki (mieszkańcy 

łączą się w rywalizujące ze sobą klany i walczą na arenach), ale także ułatwia – albo po 

prostu zmienia – codzienne funkcjonowanie. Fizyczne wizyty u lekarzy i terapeutów 

zastępuje się powszechnie sesjami zdalnymi, w wirtualnym świecie można w dowolnej, 

nawet baśniowej postaci spędzać czas w cybertawernach, a po osiągnięciu odpowiedniego 

poziomu da się niemal dowolnie modyfikować bezpośrednie otoczenie: 

Śvienta wsiadła do tesli, zarzuciła nogi na pulpit i omiotła wzrokiem przytłaczająco puste 

wnętrze. Kiedy pojazd ruszył z cichym szumem, weszła na piąty poziom ekspo. 

Z iluzorycznego radia natychmiast popłynął jazz, czarna tapicerka zastąpiła gładki plastik, 

beżowa skóra pokryła siedzenia, a miejsce kierowcy zajął wąsacz z burym kaszkietem na 

 
74 W numerze 6 z roku 2017. Cytaty zawarte w niniejszej rozprawie pochodzą z wersji opowiadania 

opublikowanej w sporządzonej w formie elektronicznej antologii tekstów nominowanych do Nagrody 

Fandomu Polskiego im. Janusza Zajdla: M. Kucenty, #Eudajmonia [w:] Opowiadania nominowane do 

Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza Zajdla za rok 2017 [ebook], oprac. M. Zwierzchowski, M. 

Dagajew. Antologię można było pobrać do końca roku 2018 z oficjalnej strony nagrody: www.zajdel.art.pl. 
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głowie. Taksiarz w jednej dłoni ściskał nieistniejącą kierownicę, drugą opuścił daszek czapki 

na znak powitania75.  

Z tymi możliwościami wiąże się też szereg problemów, takich jak choćby wzrost 

kosztów życia – tak duży, że większość dzieci już w momencie narodzin jest obciążona 

kredytem zaciągniętym przez rodziców. Najistotniejszymi trudnościami okazują się 

jednak po pierwsze rozpad więzi międzyludzkich, szczególnie rodzinnych, po drugie zaś 

negatywne konsekwencje zatarcia się granicy między światami wirtualnym 

i materialnym. Doświadczenia głównej bohaterki #Eudajmonii wpisują się w oba te 

zakresy problemowe i to w tym właśnie wymiarze szczególnie uwidacznia się rola wątku 

sobowtórowego – choć może trafniejsze byłoby określenie go, za nazewnictwem 

Grudnika, katoptrycznym. Patrana, Patrycja Święcicka i Śvienta są bowiem de facto 

różnymi wariantami tej samej osoby w różnych momentach jej życia. Śvienta to wersja 

najnowsza, protagonistka opowiadania, straumatyzowana, przepełniona goryczą i żalem 

do świata, odcinająca się od dawnej tożsamości, która ufundowana była na byciu córką 

i spadkobierczynią szalonego geniusza, twórcy Novigradu. To odseparowanie od 

poprzedniego ja uwidacznia się z jednej strony poprzez całkowitą izolację od świata – 

kobieta nie pokazuje swojej twarzy nikomu, nie wychodzi z domu, a w wirtualnej 

rzeczywistości ukrywa się pod postaciami avatarów bądź wykorzystuje cyfrowe wersje 

innych osób jako nośniki – z drugiej zaś poprzez radykalne odrzucenie dawnego 

nazwiska: 

– Pani A’idźcie Wszyscyw… hmmm… - odczytał ze zwizualizowanej w ręku teczki. Nie 

musiało jej tam być – informacje i tak płynęły bezpośrednio do przystawki w mózgu psychiatry 

– ale służyła temu samemu, co zbędne pytania taksówkarza. Pomagała uwierzyć. 

– To zagraniczne nazwisko – wyjaśniła Świenta.[…] 

– Jak rozumiem, kiedyś nosiła pani inne? 

Raczej jak wszyscy w tym cholernym mieście wiedzą, poprawiła go w myślach, lecz na głos 

odparła tylko: 

– Tak, zdecydowanie inne. 

– A czy mógłbym się do pani zwracać tym poprzednim? 

– Nie76. 

Patrycja Święcicka jest więc personą rozpoznawaną przez mieszkańców 

Novigradu, uwikłaną w sieć relacji społecznych i maskującą własne traumy, ale też 

 
75 M. Kucenty, #Eudajmonia, op. cit., s. 127. 
76 Ibidem, s. 128. 
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wyposażoną w majątek po ojcu, który potem, zmieniając się w Śvientą, dobrowolnie 

odrzuca. Patrana z kolei jest postacią wirtualną, dobrym duchem miasta, „istotą 

ekspozycji”, „sercem miejskiego kodu”77, ale podczas jej tworzenia skopiowano do niej 

neuroskan siedmioletniej Patrycji. Ten akt wiąże się z pierwszym rozłamem w obrębie 

osobowości protagonistki. Odtąd Patrana będzie wciąż obecna w życiu Patrycji/Śvientej 

w niemal fizycznym sensie, oczyma dziecka oglądając poczynania swojej dorosłej wersji. 

„Nigdy nie byłam panią Patraną […]. Za to ona poniekąd jest mną”78 – kwituje Śvienta, 

a co istotne, ta relacja naznacza całe jej życie. Właśnie postać Patrany i jej 

funkcjonowanie w wirtualnym mieście stanowi podstawę traumatycznych przeżyć 

bohaterki, co wprost formułuje ona podczas rozmowy z psychiatrą: 

– Co do przemocy, ojczulek przeleciał mnie, jak miałam… […] siedem lat? Jakoś tak. Rzecz 

jasna nie zrobił tego naprawdę. W zasadzie to nawet nie był on, tylko jakiś zbok z sieci. Facet 

kupił pierwszą Patranę i zerżnął ją na virstreamie, przebrany za ojczulka. Takie to były ciężkie 

czasy, że do wyboru miało się tylko trzy awatary na krzyż. To znaczy mój, mamuni i tatka. 

Całej szczęśliwej rodzinki. […] No i siedem lat to miałam, gdy zrobili mi pierwszy neuroskan 

i skopiowali do programu Patrany. Co chyba w jakiś sposób czyniło ją ludzką? Przynajmniej 

krzyczała jak ja. I wiła się pod tym facetem, jak ja bym się pewnie wiła79. 

Współistnienie Patrycji i Patrany wpisuje się w szczególny sposób w sferę napięć 

między rzeczywistościami wirtualną i fizykalną. Z jednej strony wszyscy – włącznie 

z samą protagonistką – mają świadomość, że dziewczynka jest jedynie awatarem, istotą 

sztuczną i nierzeczywistą, a przede wszystkim niepowiązaną ze Śvientą; „Przecież pan 

Święcicki tylko puścił wodze fantazji. Ból jego córki był wyłącznie ułudą – wirtualnym 

strumieniem myśli na neuronach”80. Równocześnie pojawia się jednak pytanie: „jaki 

rodzaj bólu nie siedzi jedynie w naszej głowie?”81. Problem molestowania córki przez 

ojca jest boleśnie realny, a późniejsze seksualne i przemocowe zachowania mieszkańców 

Novigradu wobec Patrany oddziałują mocno na Patrycję. Sprawę komplikuje dodatkowo 

fakt, że reakcje społeczeństwa na wykorzystywanie awatara są schizofreniczne: 

teoretycznie nieustannie zarzuca się Śvientej przewrażliwienie, przesadne reakcje 

i nieodróżnianie „rzeczywistości od cybernetycznej fikcji”82, jednak wiadomo, że zapis 

 
77 Ibidem, s. 132. 
78 Ibidem. 
79 Ibidem, s. 129. 
80 Ibidem, s. 142.  
81 Ibidem. 
82 Ibidem, s. 131. 
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symulacji, w której gwałcona jest mała Patrana, nie tylko nie zyskał popularności, ale 

wręcz spotkał się z poważną krytyką. Bagatelizowanie działań dokonywanych w świecie 

wirtualnym nie ma więc wymiaru bezwzględnego – mimo rzekomego odróżniania dwóch 

światów i uprzywilejowanej pozycji „rzeczywistości”, w ostatecznym rozrachunku 

również w „cybernetycznej fikcji” obowiązują pewne zasady. Problemy wynikają jednak 

z tego, że wirtualna przemoc nie zostawia śladów, a jej sprawcy z łatwością mogą 

uniknąć odpowiedzialności, tłumacząc się fikcyjnością zbrodni: 

– Jezu, to takie popieprzone […]. Nie mogę nawet powiedzieć, że kiedykolwiek mnie dotknął. 

Czasami prawie tego żałowałam. […] Odkąd pamiętam, wszyscy powtarzali mi, że jestem 

szczęściarą. Że mieszkam we wspaniałym, bogatym domu, którego każdy mi zazdrości. A ja 

nie miałam nawet jednego siniaka, by udowodnić… Sama nie wiem co…83 

Patrana, obecna przy Śvientej niemal nieustannie, stanowi często jedyne 

towarzystwo protagonistki i element jej strefy komfortu, ale też przypomina o traumie. 

Relacja ta musi więc – jak zazwyczaj w przypadku tożsamości katoptrycznej – zakończyć 

się w sposób nieodwracalny, aby możliwa była reintegracja pierwotnej, pękniętej 

tożsamości. W finale #Eudajmonii Patrana popełnia samobójstwo, symbolicznie 

pozbawiając przy tym Noviport duszy – jednak, co istotne, ten fakt ma w ostatecznym 

rozrachunku znaczenie wyłącznie dla Śvientej. Protagonistka wraz z drugim bohaterem, 

Piotrkiem, opuszcza miasto, a ten gest w połączeniu ze śmiercią dziecięcego awatara 

oznacza ostateczne odcięcie się od przeszłości. Zniknięcie sobowtóra umożliwia 

rozpoczęcie próby odbudowania złamanej, naznaczonej traumą osobowości. 

Teksty omówione powyżej dają pewne wyobrażenie o ewolucji figury sobowtóra 

i zmianach w ujęciu tożsamości katoptrycznej, która, jak się okazuje, ma szczególne 

znaczenie nie tylko w dziełach romantycznych czy wczesnodwudziestowiecznych, ale 

również – jeśli nie bardziej – w tych, którym bliższa jest kondycja podmiotu żyjącego po 

przełomie postmodernistycznym. Na tym tle opowiadanie Andrzeja Sapkowskiego 

Wieczny ogień, również podejmujące temat sobowtóra, odcina się tylko pozornie. 

W porównaniu do utworów Hollanka, Szablickiego czy Kucenty Wieczny ogień operuje 

konwencją dużo mniej poważną, ocierając się momentami o komedię czy groteskę. 

Widać to już w pierwszych scenach, ukazujących burzliwe rozstanie Jaskra i Vespuli, 

która w gniewie rzuca z balkonu w mężczyznę różnymi przedmiotami. Dalszy rozwój 

akcji wiele ma wspólnego z farsą. Jaskier i Geralt udają się do gospody, gdzie przebywa 
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niziołek-kupiec, Dainty Biberveldt – jak się okazuje, zamieszany w liczne interesy 

o podejrzanym charakterze. Jego dziwne zachowanie znajduje wyjaśnienie, gdy 

w gospodzie pojawia się prawdziwy Dainty: okazuje się wtedy, że z bohaterami 

rozmawiał doppler, Tellico Lunngrevink Letorte, zwany Dudu, który pobił i okradł 

niziołka, by móc się pod niego podszyć. Komediowy potencjał opowiadania wybrzmiewa 

w pełni w slapstickowej niemal scenie ucieczki Dudu ( „zręcznie wykopał zydel spod 

Jaskra i przemknął pod stołem w stronę drzwi, obalając po drodze osobnika w śmiesznej 

czapce. […] Geralt, otrząsając się z piany, rzucił się za nim, ale drugi z Biberveldtów, 

również pędzący ku drzwiom, pośliznął się na trocinach i upadł mu pod nogi. Obaj 

wywalili się w samym progu. Jaskier, gramoląc się spod stołu, klął ohydnie”84). Efekt 

komediowy wzmacnia jeszcze seria obrazków z pobytu bohaterów w banku, gdzie 

prawdziwy Dainty próbuje wyjaśnić sytuację i dowiaduje się, że dzięki działaniom Dudu 

nie tylko nie zbankrutował, ale przeciwnie, znacznie się wzbogacił. Ostateczny szlif 

nadaje natomiast zakończenie, w którym w ramach klamry kompozycyjnej powraca 

postać Vespuli, nieświadomie rozwiązującej nierozwiązywalną, zdawałoby się, sprawę 

za pomocą uderzenia dopplera w głowę patelnią. 

Na pierwszy rzut oka da się rozpoznać inny zgoła rodowód wątku sobowtórskiego 

niż w przypadku opowiadań Hollanka, Szablickiego czy Kucenty. Sapkowski sięga raczej 

po przedromantyczne rozumienie tego motywu: podobnie jak w komediach Plauta, 

Moliera czy Bohomolca, sobowtór w Wiecznym ogniu przyjmuje cudzą tożsamość w celu 

osiągnięcia konkretnej korzyści. Nie ma tutaj mowy o psychicznych dylematach 

rozgrywających się na gruncie nadwątlonego indywidualizmu, a poczucie zagrożenia, 

jakie towarzyszy Biberveldtowi, związane jest nie z lękiem przed utratą tożsamości, ale 

z perspektywą utraty majątku i popadnięcia w długi. Komediowość poszczególnych scen 

tekstu nie oznacza jednak, że jest on pozbawiony wątków poważniejszych. Na pierwszy 

plan wybija się oczywiście wielokrotnie podkreślony w opowiadaniu motyw rasizmu 

w świecie przedstawionym. Główną motywacją kierującą działaniami Dudu okazuje się 

chęć spokojnego współistnienia z ludźmi i posiadania bezpiecznego i uporządkowanego 

życia codziennego, takiego samego, jakie toczą ludzcy mieszkańcy Novigradu oraz 

istoty, którym pozwolono na względną asymilację – elfy, krasnoludy czy niziołki. 

Z perspektywy rozżalonego dopplera nawet podstawowe prawa przysługujące innym 

rasom nieludzkim – i tak przecież ograniczanym na wielu polach: dość przypomnieć, że 

 
84 A. Sapkowski, Wieczny ogień [w:] idem, Miecz przeznaczenia, Warszawa 2006, s. 137. 
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Dainty jako niziołek nie mógł nawet korzystać z usług prostytutek – wydają się luksusem. 

W finale Wiecznego ognia Dudu, osaczony przez Geralta, przybiera postać Jaskra 

i wyznaje, że ma zamiar żyć dalej w mieście pod postacią człowieka; mówi: „będę 

handlował, plótł koszyki z wikliny, żebrał lub kradł, jako jeden z was będę robił to, co 

zwykle robi jeden z was. Kto wie, może się nawet ożenię?”85. Jedynie przypadkowa 

interwencja Vespuli sprawia, że Geralt nie puszcza dopplera wolno, a dzięki temu, że na 

miejscu pojawia się namiestnik Chapelle – który, jak się okazuje, zmarł i od tego czasu 

jego miejsce zajął również doppler – dochodzi do szczęśliwego rozwiązania sytuacji: 

Dudu ostatecznie zmienia się w Biberveldta, a kupiec decyduje się przedstawiać go jako 

swojego kuzyna i uczynić wspólnikiem w interesach.  

Jak już zaznaczyłam, komediowe ujęcie motywu sobowtóra w Wiecznym ogniu 

nie oznacza, że postać dopplera służy wyłącznie do wprowadzenia farsowego potencjału 

i nie ma głębszego znaczenia. De facto również w opowiadaniu Sapkowskiego bez 

większego trudu da się dostrzec elementy tożsamości katoptrycznej. Najwyraźniejszym 

tego dowodem jest zarysowane dość subtelnie dążenie do reintegracji – przywrócenia 

stanu, w którym tożsamość danej osoby jest jednostkowa i niepowtarzalna. W przypadku 

każdego z dopplerów dochodzi do tego w inny sposób. Pierwszy z nich, ten, dla którego 

pierwowzorem był Chapelle, zajmuje miejsce namiestnika po jego śmierci, a więc 

w momencie, kiedy bliźniak dosłownie przestaje istnieć – i, co interesujące, w nowej 

funkcji okazuje się sprawdzać nawet lepiej niż oryginał, wypełniając obowiązki łagodniej 

i z większą wyrozumiałością. Dudu z kolei wprawdzie ostatecznie przybiera postać 

Biberveldta, ale mimo to zostaje nagrodzony własną, nową tożsamością, otrzymuje imię, 

nazwisko i rodzinną historię. Wizualna identyczność z inną osobą w niczym nie 

przeszkadza, dopóki osobą tą nie jest człowiek – ludzcy bohaterowie podkreślają przecież 

wielokrotnie, że z ich perspektywy każdy niziołek wygląda tak samo. Mimo takiego 

samego wyglądu Dainty i jego kopia mogą więc zacząć funkcjonować w społeczeństwie 

jako dwa odrębne podmioty, nie zagrażając sobie nawzajem.  

Przedstawiciele rasy dopplerów pod wieloma względami okazują się nietypowi 

na tle innych figur sobowtórskich. Przede wszystkim żaden z nich nie jest trwałą kopią 

innej osoby – przeciwnie, każdy może wcielać się w dowolną istotę, której się przyjrzy 

(ograniczeniem jest jedynie masa ciała, która musi być zbliżona do jego własnej). Co 

 
85 Ibidem, s. 163. 
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więcej, w przeciwieństwie do większości sobowtórów, doppler ma swoją formę 

pierwotną, własny kształt, chociaż jest on z perspektywy innych odrażający: 

Tellico Lunngrevink Letorte, w rzeczy samej, nie przypominał w tej chwili przedstawiciela 

myślącej rasy. Przypominał kukłę ulepioną z błota i mąki, patrząca na wiedźmina błagalnym 

spojrzeniem mętnych, żółtych oczu. Również smarkliwe odgłosy, jakie wydawał sięgającym 

blatu stołu nosem, nie przystawały przedstawicielowi rasy rozumnej86. 

Zdolność kopiowania stanowi w przypadku przedstawicieli tej rasy stanowi nie 

przejaw agresji, a mechanizm obronny. Dopplery mogą wcielać się w daną istotę 

w sposób doskonały, przejmując nawet jej myśli, jednak nie są w stanie naśladować zła, 

bo nie potrafią go zrozumieć. Mimo to budzą w ludziach lęk; przyczyną takiego stanu 

rzeczy jest na pewno odstręczający wygląd, ale zdaje się, że to nie jedyna motywacja. 

Inna związana być może z poczuciem niesamowitości – wywoływanie go wiąże dopplery 

u Sapkowskiego, pozornie mające komediowy, przedromantyczny rodowód, z innymi 

współczesnymi ujęciami figury sobowtóra. Fakt, że ofiarą doskonałego skopiowania 

wyglądu, zachowania, a nawet myśli może paść każdy – i, co więcej, że proceder ten 

może zostać powtórzony wielokrotnie, dotykając coraz to nowych osób – dodatkowo 

wzmaga podświadome poczucie zagrożenia. W tym przypadku, co interesujące, wynika 

ono nie tyle nawet z ryzyka utraty jednostkowości, ile raczej z obawy przed obejrzeniem 

siebie z zewnątrz i zobaczeniem w pełnym świetle tego, co niedoskonałe. Dowodem na 

to, że nawet w przypadku tak specyficznie zarysowanego i silnie nasyconego potencjałem 

farsowym wątku sobowtórskiego istotne pozostają kwestie tożsamościowe i lęk przed 

spojrzeniem na siebie oczami innego87, może być reakcja Geralta na konfrontację z Dudu, 

gdy ten przybiera postać wiedźmina: 

Ależ ja mam paskudny uśmiech, pomyślał Geralt, sięgając po miecz. Ależ ja mam paskudną 

gębę. Ależ ja paskudnie mrużę oczy. Więc tak wyglądam? Zaraza88.  

W tej sytuacji nie pomaga również uświadomienie sobie, że wszystkie istoty rozumne 

mają prawo do życia w godnych warunkach, a naśladownictwo w tym wypadku 

mechanizm obronny bądź adaptacyjny; choć dopplery budzą negatywne emocje, 

 
86 Ibidem, s. 133. 
87 Piotr Żołądź również wskazuje na ten aspekt, dodając, że „W skali niedostępnej żadnemu innemu 

monstrum opisanemu przez Sapkowkskiego doppler realizuje założenia »zwierciadlanej« funkcji 

potworów i potworności” – P. Żołądź, Potworność i krytyka. Studia o cyklu wiedźmińskim Andrzeja 

Sapkowskiego, Kraków 2018, s.236. 
88 Ibidem, s. 161. 
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zabijanie ich z zimną krwią popierają właściwie wyłącznie osoby o niskiej świadomości 

społecznej, takie jak oberżysta.  

Powyższe przykłady, niewyczerpujące oczywiście całego zbioru tekstów 

podejmujących wątki sobowtórskie, pokazują, że choć figura doppelgängera ewoluowała 

i obrastała w nowe znaczenia, wciąż posiada mocny rdzeń i utrwaloną symbolikę. Jej 

istnienie wiąże się przede wszystkim z kwestią lęku o utratę indywidualności. Wynika on 

nie tylko ze względów pragmatycznych, ale również z niedoskonałości własnej 

identyfikacji wyobrażeniowej – narcystyczna tożsamość wyobrażona nie ma mocnych 

podstaw i w paradoksalny sposób wiąże się z poczuciem własnej niedoskonałości. 

Sobowtór zagraża podmiotowi, bo może być od niego pod różnymi względami 

doskonalszy, uzupełnia braki, jest „idealnym obrazem uzupełnionym o zły obiekt, który 

czyni go bardziej doskonałym”89 Ponadto budzi jednak niemożliwe do wyjaśnienia 

i okiełznania poczucie niesamowitości. Ten fakt sprawia, że figura sobowtóra związana 

jest nie tylko z Wyobrażeniowym, ale też z innym elementem nierozrywalnego 

boromejskiego węzła – ze sferą Realnego. 

 

1.3. Identyfikacje wyobrażeniowe 

Podmiot, chociaż wywrócony na nice przez teoretyków ponowoczesności i traktowany 

od tej pory z dużą dozą podejrzliwości, ma się w myśli humanistycznej całkiem nieźle. 

Oczywiście jego pozycja różni się przy tym radykalnie od tej, jaką nadawała mu 

nowożytna filozofia: podmiot po postmodernistycznym pęknięciu jest słaby, zagubiony 

w świecie, pozbawiony dominującej roli i nieodmiennie zmuszony do konstruowania, 

rekonstruowania i dekonstruowania własnej tożsamości90. Pozbawiony podstawowych 

punktów odniesienia musi bezustan1nie stawać się i dookreślać, a jego „ja” jest płynne 

i zależne od narracji91. Mimo tej niepewnej sytuacji pytania o niego zadawane są 

 
89 S. Masłoń, op. cit., s. 35. 
90 Temat podmiotowości ponowoczesnej i tożsamości w dobie postmodernizmu pojawia się u licznych 

badaczy – chociażby u Paula Ricœura (P. Ricœur, O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, 

Warszawa 2003) czy Zygmunta Baumana (por. np. Z. Bauman, Tożsamość – jaka była, jest, i po co?, [w:] 

Wokół problemów tożsamości, red. A. Jawłowska, Warszawa 2001; idem, Ponowoczesność jako źródło 

cierpień, Warszawa 2000). To oczywiście tylko dwa przykłady, korpus tekstów jest bowiem znacznie 

większy, jednak ze względu na ograniczenia objętościowe i tematyczne niniejszego tekstu kwestia ta 

zostaje potraktowana jedynie kontekstowo.  
91 Więcej na temat podmiotu po postmodernizmie i problemów związanych z tym zagadnieniem – por. np. 

J. Kubera, Metamodernistyczna oscylacja lub podmiot i tożsamość po postmodernizmie, „Teksty Drugie” 

2013, nr 1‒2. Warto w tym miejscu przypomnieć też inne istotne pozycje poświęcone podmiotowi, 

zwłaszcza prace Ryszarda Nycza (chociażby Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej 
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nieustannie, stawiając go tym samym bez przerwy w centrum zainteresowania. Nie 

inaczej jest w badaniach literackich, które zresztą podmiotem zajmują się chętnie, 

próbując oświetlać go z różnych perspektyw – i sygnalizując, ze w literaturze może być 

nim niemal wszystko: autor, osoba mówiąca w tekście, bohater, wreszcie zwierzę czy 

nawet byt nieożywiony. Literatura fantastyczna jest w tej kwestii przykładem szczególnie 

wdzięcznym – nie tylko dlatego, że pozwala znacznie poszerzyć spektrum możliwych 

mówiących podmiotów, włączając w to grono byty i istoty nieistniejące w świecie 

empirii, ale również z uwagi na to, że przedstawieni w niej bohaterowie często znajdują 

się w jakiegoś rodzaju sytuacji kryzysowej. Zmuszeni do konfrontowania się 

z nieznanymi zjawiskami i często stający przed trudnymi do wykonania zadaniami, na 

nowo muszą zadawać sobie pytania o samych siebie. 

Te dylematy w specyficzny sposób przepracowuje literatura postapokaliptyczna, 

w nurt której wpisują się Polaroidy z zagłady Pawła Palińskiego. Powieść ta, wydana 

w roku 2014 przez Powergraph, weszła w skład serii Kontrapunkty, w obrębie której 

mieścić się ma „polska proza wymykająca się ze schematów, uciekająca z szufladek”92 

i która tworzy „przestrzeń do mówienia o rzeczach ważnych”93. W utworze Palińskiego 

tą „rzeczą ważną” jest niewątpliwie samotność, mająca w tym wypadku, dzięki 

konwencji postapokaliptycznej, wymiar absolutny – protagonistka, Teresa Szulc, przez 

większą część powieści, zdaje się jedyną osobą, której nie objęła zagłada ludzkiego 

gatunku. Kataklizm u Palińskiego to właściwie klasyczna apokalipsa zombie, polegająca 

na tym, że ludzie, zamiast obudzić się ze snu, funkcjonują bez przytomności, ale 

poruszając się i funkcjonując na podobieństwo lunatyków, tyle że skrajnie agresywnych. 

Z gatunkiem, którego kanoniczne ramy wyznaczyły szczególnie filmy George’a Romero, 

łączy tę wizję nie tylko sama obecność żywych trupów, ale też interpretacja ich figur. To, 

czego dopatrują się badacze w szczególności w Świcie żywych trupów – a więc krytyka 

konsumpcjonizmu i drapieżnego kapitalizmu94 – w Polaroidach z zagłady zostaje 

wyrażone wprost. Teresa, analizując wycinki prasowe z czasów, kiedy zaraza zombie 

dopiero zaczynała się rozprzestrzeniać, próbuje ją sobie wytłumaczyć:  

 
ostatniego stulecia, „Teksty Drugie” 1994, nr 2) czy Andrzeja Zawadzkiego (który kryzysowi podmiotu 

poświęca znaczną część książki Literatura a myśl słaba, Kraków 2010). 
92 Opis ze strony wydawnictwa. Kontrapunkty – Wydawnictwo Powergraph [online:] 

https://powergraph.pl/katalog/serie/kontrapunkty [15.09.2018]. 
93 Ibidem. 
94 Więcej na ten temat – por. np. S. J. Lauro, K. Embry, A Zombie Manifesto. The Nonhuman Condition in 

the Era of Advanced Capitalism, „boundary 2” 2008, iss. 1, passim. 
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Ulotka OC […] wydrukowana o wiele za późno, spakowana, powierzona lotnikom, zrzucona 

z wysoka, niczym wyrzut sumienia. Albowiem przed czym miała ostrzegać? Że Biernym może 

być każdy? […] Że w szeroko pojętym interesie leży strzec się stanu znieczulenia, na który 

wielu z nich, nomen omen, pracowało latami, przestając kochać i zaczynając nienawidzić: 

rodziny, dzieci, pracy? Przestając czuć i chcąc jedynie brać, aż okazywało się, że fizyczne 

wyczerpanie pozostawiało w nich wyłącznie potrzebę pożerania, aż zasypiali i wstawali już 

jako swe własne widma. Kochając tylko siebie. 

Bo właśnie tak, myślisz, można najlepiej wytłumaczyć letarg, któremu ulegli. Także ty 

nazwałaś ich Biernymi. W bankach, w szpitalach, w samolotach i samochodach. Na klatce 

schodowej, w mieszkaniach. W drugim pokoju. Zasypiały dzieci, zasypiali mężowie i żony. 

Urzędnicy. Politycy, strażacy i policjanci. Z początku tylko odrobinę spokojniejsi, powtarzali 

wyuczone czynności, nie wzbudzali podejrzeń. Potem coraz bardziej powolni, w coraz 

większej liczbie, coraz bardziej prymitywni, bardziej chcący95. 

Społeczne zobojętnienie, będące przyczyną pojawienia się na świecie Biernych, jest 

dodatkowym tłem dla samotności protagonistki Polaroidów z zagłady. 

Codzienne życie Teresy to bowiem nie tylko nieustanne próby przetrwania 

kolejnego dnia; jej myśli o tym, jak poradzić sobie w niesprzyjających warunkach, 

przeplatają się bezustannie z rozważaniami na temat własnego osamotnienia. Tym, co 

wysuwa się na pierwszy plan – a także skłania do włączenia nowej perspektywy 

teoretycznej – jest kwestia permanentnego pozbawienia obecności drugiej osoby. 

W kontekście bohaterki powieści Palińskiego ta nieobecność związana jest bardzo mocno 

z rozumianym za Lacanem brakiem spojrzenia, brakiem kogoś, kto mógłby patrzeć. 

Teresa Szulc czuje się dojmująco samotna tak długo, jak długo nikt jej nie widzi – 

i właśnie w takich warunkach musi na nowo zadawać sobie pytanie o to, kim właściwie 

naprawdę jest. 

W obliczu końca cywilizacji przestają obowiązywać dotychczasowe zasady 

i zburzony zostaje symboliczny, międzyludzki porządek. „Według wszelkich 

szacunkowych danych sto dwadzieścia dni temu my, człowiek, przestaliśmy istnieć”96, 

stwierdza Teresa, a to z kolei rodzi pytanie o własną tożsamość Staje się ono tym bardziej 

rozpaczliwe, im bardziej bohaterka uświadamia sobie, że nie ma żadnego punktu 

odniesienia: 

Bawi cię grobowa powaga tego stwierdzenia; kimże ja jestem, myślisz, karaluchem? Uśmiech 

jednak spełza z twojej twarzy. W jaki to bowiem sposób udowodnisz, że sprawy mają się 

 
95 P. Paliński, Polaroidy z zagłady, Warszawa 2014, ss. 122‒123. 
96 Ibidem, s. 38. 
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inaczej? Że twoje ja to twoje ja, a nie rozbuchana fantazja jakiegoś insekta? […] Gdyby istniał 

ktoś tobie podobny, mogłabyś wyjść z tego impasu przez porównanie. Wiesz przecież, że świat 

najlepiej opisywać przez porównania97.  

Niemożność „zobaczenia siebie w spojrzeniu innego”98 jakby ironicznie podkreślona 

zostaje nietypową, drugoosobową narracją, utrzymaną właściwie przez całość powieści. 

Ostatecznie nie wiadomo na pewno, kto jest osobą mówiącą (chociaż być może ostatnie 

sceny da się interpretować jako wyjaśnienie tej kwestii), jednak tego rodzaju zabieg 

stylistyczny, obligując autora do przyjęcia perspektywy poznawczej protagonistki99, 

zdaje się pełnić dodatkową rolę metakomentarza do problematyki powieści. Pozwala się 

również zanalizować w kluczu lacanowskim: w świecie, gdzie ludzkość de facto 

wyginęła, właśnie narracja – zawsze zewnętrzna wobec podmiotu, a w tym wypadku 

zewnętrzna podwójnie – pełni rolę ostatniego strażnika dogorywającego porządku 

symbolicznego.  

To, co symboliczne, jest zresztą dla Teresy bardzo ważne. Jej tęsknota za 

porządkującym rzeczywistość wymiarem słowa, struktury i rytuału wyraża się chociażby 

w prostych i pozbawionych właściwie sensu czynnościach budujących pozory 

codzienności. Przekonana o tym, że została na świecie zupełnie sama, bohaterka 

Polaroidów z zagłady mimo to zapisuje swoje uwagi o panujących na zewnątrz 

warunkach pogodowych, sprawdza daty w kalendarzu i z uporem odnotowuje dni, 

w których należy nakręcić zegar, by nie przestał działać. Stwarzając w ten sposób dla 

siebie samej iluzję normalności, ma oczywiście świadomość, że to tylko wybieg, 

pomagający jej uporządkować się wewnętrznie i nie załamać się. Mimo to właśnie rejestr 

pogody i ołówek zabiera ze sobą, pakując się z zamiarem przeniesienia się na stałe 

w inne, bezpieczniejsze miejsce. Pozorność i nietrwałość wszystkich tych artefaktów – 

jak i całego Symbolicznego, które reprezentują – wychodzi jednak na jaw na każdym 

kroku. Zegar nie ma nawet minutowej wskazówki, pokazuje więc czas tylko 

w przybliżeniu. Kolejno wyrywane kartki ze szkolnego dziennika, który tuż przed 

kataklizmem Teresa zabrała do domu, by wystawić uczniom śródroczne oceny, służą 

teraz za podpałkę. Przedmioty, które protagonistka przynosi do swojej siedziby 

 
97 Ibidem. 
98 B. Waldenfels, Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, tłum. Janusz Sidorek, Warszawa 

2002, s. 27. 
99 Por. M. Rembowska-Płuciennik, Narracyjne modele intersubiektywności, „Teksty Drugie” 2010, nr 4, s. 

80.  
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z okolicznych sklepów, są w rzeczywistości tylko stosem bezużytecznych śmieci i wcale 

nie spełniają swojej roli:  

SAMOTNOŚĆ TO STAN UMYSŁU, powtarzasz w myślach niczym mantrę, choć to mantra, 

między nami mówiąc, której nie darzysz szczególnym zaufaniem, odkąd w salonie 

zgromadziłaś wszelką rzecz, która pomaga w walce z samotnością właśnie, a wszystko 

zwielokrotnione: cztery wieże stereo, sześć telewizorów, niezliczone kina domowe, zestawy 

do uprawiania domowej gimnastyki, te proste i te wyjątkowo skomplikowane, kamery wideo 

i aparaty fotograficzne, analogowy, cyfrowy i polaroid, sokowirówki, rzutniki 

multimedialne… Każdy ze sprzętów rzyga niecierpliwie strumieniami przewodów i żaden nie 

przyniósł ulgi100. 

Pomagać w budowaniu iluzji codzienności mają też manekiny, które Teresa 

przynosi do domu z bożonarodzeniowej wystawy („Czy ujął cię blask tandetnych 

światełek na plastiku, czy fałszywa «człowieczość», dość, że strawiłaś cały dzień na 

pchanie taczki z kukłami usadowionymi na szczycie zapasów” [s. 12]), a potem 

regularnie przebiera, żeby zakryć ich „obsceniczną nagość” [s. 12]. Figura manekina, 

mając naśladować sylwetkę człowieka, pozostaje jednak mimo tego podobieństwa 

martwa – co odsyła do Freudowskiego pojęcia Niesamowitego101. Mimo to Teresa 

próbuje maksymalnie wykorzystać nawet to udawane człowieczeństwo: 

Męski manekin wyposażono w szczekaczkę. Gdy przychodzi ci ochota, przesuwasz ręką przed 

umieszczoną pośrodku jego piersi fotokomórką; wtedy bucha aksamitny głos: Weź mnie do 

domu na święta! 

Czasami dla zabawy przekomarzasz się z gardłowym wezwaniem.  

Weź mnie do domu na święta! Odmawiasz stanowczo. 

Weź mnie do domu na święta! Drwisz i ponownie uruchamiasz mechanizm, głęboko wierząc, 

że wypowiadana po raz kolejny i kolejny sztuczna prośba zawiera coraz bardziej błagalne tony. 

[…]  

Manekin ma nieskończenie pustą, płaską twarz102. 

Ostatecznym dowodem dążeń Teresy jest scena, w której bohaterka, aby dać sercu 

„coś bezwartościowego, puste kalorie, coś, czym zajęłoby się bodaj na chwilę”103, 

decyduje się na pozorowany akt seksualny z męskim manekinem. Opis tej sceny 

 
100 P. Paliński, op. cit., s. 12. 
101 S. Freud, Niesamowite, [w:] idem, Dzieła, t. 3: Pisma psychologiczne, tłum. R. Reszke, Warszawa 1997, 

passim. 
102 Ibidem, s. 13. 
103 Ibidem, s. 41. 
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podkreśla wyraźnie kontrast między życiem kobiety a martwotą kukły, eksponuje też 

wyraźnie determinację Teresy, której poczynania – rozbieranie stopniowo to siebie, to 

„kochanka”, pocałunki, przeniesienie się do sypialni – narrator komentuje słowami: 

„Przecież walczysz o autentyczność”104. To oczywiście rozwiązanie wyłącznie 

tymczasowe: ostatecznie manekiny nie są w stanie pełnić funkcji przynależnych 

prawdziwym ludziom, chociaż w końcowych partiach powieści zdają się odzyskiwać 

głos, wchodząc w rolę narratora. Scena ta jednak tylko podkreśla ich bierność 

i nieludzkość. Wyciągnięte z ruin domu Teresy przez jej wroga, innego ocaleńca – 

realizującego notabene, w przeciwieństwie do protagonistki, model typowego bohatera 

utworu postapokaliptycznego: silnego, zdeterminowanego i brutalnego mężczyzny – 

stapiają się w jedno i w takiej formie dalej toczą swoje nie-życie, wychwalając swojego 

wybawcę. 

Obnażanie kolejnych słabych punktów rejestru symbolicznego idzie w parze 

z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami bohaterki o jej własną tożsamość. 

W świecie Polaroidów z zagłady złamaniu musi bowiem ulec ideał Ja – wszystkie 

społeczne oczekiwania i funkcje tracą na znaczeniu, a pozycja Wielkiego Innego zostaje 

zdekonstruowana; przez szczeliny w Symbolicznym wydostaje się Realne, przybierające 

namacalną postać ciągłego zagrożenia śmiercią, ale też obecne nieustannie w bardziej 

mglistej, niedosłownej formie. W obliczu tego napierania Realnego Teresa Szulc 

przeżywa swego rodzaju tożsamościowy regres: orientując się, że nie znajdzie stabilizacji 

w oparciu o identyfikację symboliczną, wraca niejako do stanu bliższego pierwotnemu, 

a więc do poszukiwania identyfikacji wyobrażeniowej. Na ten trop naprowadzają przede 

wszystkim dwa wątki: przeglądanie się Teresy w lustrze i scena robienia sobie przez nią 

zdjęć polaroidem.  

Jak wiadomo, lustro pełni w lacanowskiej psychoanalizie szczególnie istotną rolę. 

Odbicie w zwierciadle ma przede wszystkim funkcję scalającą podmiot i pozwalającą mu 

zrobić kolejne kroki na drodze do uzyskania pełnej podmiotowości. Bohaterka 

Palińskiego robi jakby krok w odwrotną stronę – zrywa z Symbolicznym, żeby jak 

dziecko przyjrzeć się swojemu ciału jako pokawałkowanemu: robi polaroidem zdjęcia 

poszczególnych elementów własnej twarzy, a następnie wycina je i zaczyna układać. 

Jednak celem tego aktu nie jest bynajmniej złożenie obrazu całości – przeciwnie, Teresa 

przygląda się kawałkom zdjęć po to, by dopasować je do portretów rodziców, 

 
104 Ibidem. 
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dostrzegając między sobą a nimi podobieństwa. Podczas próby sprecyzowania własnej 

tożsamości wraca więc do korzeni, szuka źródeł i wzorców, a ostatecznie dokonuje 

zadziwiającego odkrycia: „Nie jesteś sobą. Jesteś nimi. Oni są tobą. Nie ma ich. Jesteś 

nikim”105. Ulgę przynosi jej nie scalenie własnego obrazu, a jego rozproszenie 

i rozmycie. Przypomina to powrót do opisywanego przez Lacana stanu idealnej jedności 

dziecka z matką (rozumianą figuratywnie, tu reprezentowaną przez postaci obojga 

rodziców), a więc do statusu „podmiotu rozkoszującego się”, doświadczającego pierwszy 

i ostatni raz wrażenia absolutnej, rajskiej pełni106: 

Zrzucasz kajdany sumienia. Przepełnia cię lekkość. Z lekkim sercem zbierasz odrąbane nogi 

krzeseł107.  

Niewystarczalność, nieprzystawalność i bolesność postrzegania własnego ciała 

jako całości podkreślają dodatkowo dwie sceny, w których Teresa przegląda się 

w lustrze. Obie przebiegają podobnie: bohaterka obserwuje siebie, mając przy tym 

wrażenie, że patrzy na kogoś zupełnie innego. Wprawdzie powierzchnia lustra ją 

fascynuje, „zadaje osobliwe, niewypowiedziane pytanie”108, jednak odbicie nie jest 

obiektem narcystycznej miłości: protagonistka, spoglądając w zwierciadło, reaguje raczej 

tak, jak królewicz Ferrycy z opowiadania Stanisława Lema, widząc siebie-bladawca109: 

drży i brzydzi się, widząc wszystkie niedoskonałości swojego ciała. Bohaterka 

Palińskiego za pierwszym razem w odbiciu dostrzega „staruchę” [s. 39] o obwisłych, 

zsiniałych piersiach – ta negacja własnej kobiecości skutkuje decyzją o obcięciu włosów. 

Drugi raz kończy się dużo drastyczniejszym gestem rozbicia całego lustra, które ukazało 

nagą, łysą postać podobną do zjawy. Ostatecznym przypieczętowaniem braku 

utożsamienia się z całościową wizją własnego ciała jest dla Teresy przypadkowe ujrzenie 

swojego odbicia w szkłach lornetki:  

Rozpoznałaś się w tym wysokim, pobrużdżonym czole? Obwisłych wargach?  

Widok nie dodaje animuszu. Choroba odcisnęła piętno.  

Dobrze, że rozbiłam lustro110. 

 
105 Ibidem, s. 27. 
106 Por. M. Polak, op. cit., s. 145. 
107 P. Paliński, op. cit., s. 28. 
108 Ibidem, s. 40. 
109 Por. S. Lem, op. cit., s. 
110 P. Paliński, op. cit., s. 84. 
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Lustrzane odbicie traci zupełnie swoją funkcję integrującą i tożsamościotwórczą. 

W zwierciadle ukazuje się nie Ja idealne, ale ktoś obcy, potwór, zjawa, starucha. Próba 

przewrotnego odtworzenia fazy lustra i odbudowania własnej podmiotowości kończy się 

porażką – z całościowym obrazem nie da się utożsamić, a świadomość jego obecności 

drażni: lustro trzeba rozbić, twarz i ciało metaforycznie rozerwać na kawałki. 

Rekonstrukcja własnej tożsamości w wykonaniu Teresy Szulc jest zatem raczej jej 

dekonstrukcją – kierunek tych zmian podkreśla dodatkowo coraz wyraźniejsze 

upodabnianie się protagonistki do zwierzęcia, co ona sama obserwuje z pewnym 

zdziwieniem, ale bez krytycyzmu: 

Własny zapach daje poczucie bezpieczeństwa; potwierdza obecność. Kwaskowa woń pach, 

intymnych miejsc, stóp. Zapach to ty. Wszystko, o co się otrzesz, nasiąka tobą. Wtedy 

przechodzi na własność. Na razie pozostało w tobie dość godności, aby ów proces odbywał się 

naturalnie, lecz przemożna chęć ocierania się o każdy mebel, każdy sprzęt, narasta. Chciałabyś 

się czochrać. Całym ciałem. Na grubym dywanie. W salonie. Potem nakryłabyś się tym 

dywanem przed snem – ukryta sama pod sobą. To przyniosłoby ulgę. Tak sądzisz111. 

Potrzeby także załatwiasz z rozmysłem. Mocz oddajesz w pobliżu wejścia do piwnicy, grudki 

kału pozostawiasz dalej, wedle z góry ustalonego schematu, precyzyjnie, na przebiegu 

zaplanowanych tras ucieczek. […] Tę naukę na szczęście masz już za sobą. Naukę, że jesteś 

tym, co jesz, oraz tym, co się z ciebie wydostaje. […] Że to, co się z ciebie wydostaje, 

w pewnych okolicznościach może mieć wartość życia. Twojego życia. Nie wywęszą cię112.  

To stopniowe zwierzęcenie, przełamywane jest – bez większych sukcesów – 

próbami „uczłowieczania” – rozpaczliwym szukaniem ostatnich symboli starego 

porządku, snuciem planów dalszych działań, odkładaniem zapasów. Chociaż bohaterka 

kurczowo trzyma się ostatnich przejawów Symbolicznego, jeszcze mocniej wczepiona 

jest w życie w jego zupełnie biologicznym, dosłownym aspekcie. Jest świadoma, że 

wysiłki, które podejmuje, żeby nie zginąć, są właściwie bezzasadne: jeśli faktycznie, jak 

przypuszcza, pozostała na świecie jedyną przedstawicielką ludzkiego gatunku, to i tak 

skazana jest na porażkę i radykalną śmierć. Mimo to wciąż próbuje przetrwać, pchana 

instynktem silniejszym od rozsądku. Nową, dającą wytchnienie tożsamość Teresa zdaje 

się znajdywać dopiero właśnie w tych przejawach zwierzęcego zespolenia z naturą, 

rozproszenia w świecie i stania się jego całością. 

 
111 Ibidem, s. 8. 
112 Ibidem, s. 9. 
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Jednak nie jest to do końca kwestia jednoznaczna ani oczywista. Ewidentnie 

protagonistka Polaroidów z zagłady przywiązana jest do biologicznego życia, niemniej, 

jak się okazuje, równie nieobojętne jest jej życie innego rodzaju – symboliczne trwanie 

po śmierci, na które nie ma szans, skoro pozostała jedyną osobą ludzką i nie może zostać 

przez nikogo zapamiętana. Powraca tutaj jeszcze raz problem Biernych, których da się 

zinterpretować nie tylko w kontekście antykonsumpcjonizmu, ale również w kluczu 

przyjętym przez Slavoja Žižka do interpretacji Nocy żywych trupów: 

„jeszcze nie martwi” nie zostają sportretowani jako ucieleśnienie czystego zła, pędu do 

zabijania czy zemsty, lecz jako istoty cierpiące, które ścigają swe ofiary z uwierającą je same 

zawziętością, do tego przeniknięte bezgranicznym smutkiem […]. Postawmy wobec tego 

naiwne i elementarne pytanie: dlaczego martwi wracają? Odpowiedź, jaką proponuje Lacan, 

brzmi tak samo jak ta, którą podsuwa kultura popularna: ponieważ nie zostali należycie 

pogrzebani […]113.  

Ten brak pogrzebu, który u Lacana wiąże się oczywiście przede wszystkim 

z wymiarem symbolicznym, w powieści Palińskiego traktowany jest dość dosłownie. 

Samych Biernych nikt chować nie zamierzał – ostatecznie pierwsze osoby dotknięte 

zarazą traktowano jako medyczne ewenementy, śpiących-nieśpiących, ale bynajmniej nie 

jako martwych; kwestia własnego pogrzebu, a raczej jego braku, zaprząta jednak Teresę. 

Myśli ona o tym na przykład wtedy, gdy rozważa samobójstwo:  

Tupot szczurzych pazurów, ostre zęby wbite w miękkie, wrażliwe miejsca u nasady nosa. 

Drapieżniki pochylające głowy, z pyskami w całości we wnętrzu dudniącej katedralną pustką 

klatki piersiowej. […] Bez szans na pochówek114. 

Wątki funeralne powracają zresztą w Polaroidach z zagłady bardzo często. 

Teresa, dręczona przez myśl o tym, jak rzadko odwiedzała grób rodziców, przypomina 

sobie o wszystkich wizytach na cmentarzu; znajduje też odrysowaną przez siebie odbitkę 

nagrobka, wykonaną jako, jak sama mówi, „wotum dziękczynne” dla matki, która 

kopiowaniem płyt grobowych zajmowała się w ramach hobby. Bez przerwy pojawiają 

się również cmentarne metafory i porównania: „dno kubka błyszczy niczym zrąb 

nagrobka”115, „oblicza dzieci przypominają gładkie nagrobne fotoceramiki”116, „jama 

 
113 S. Žižek, Patrząc z ukosa. Wprowadzenie do Jacques’a Lacana przez kulturę popularną, tłum. J. 

Margański, Warszawa 2018, s. 48. 
114 P. Paliński, op. cit., ss. 97‒98. 
115 Ibidem, s. 56. 
116 Ibidem. s. 76. 
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będzie przypominała grób”117. W otaczających protagonistkę warunkach to nieustanne 

myślenie o śmierci oczywiście nie dziwi. Interesujące jednak, że nie chodzi tu o śmierć 

samą w sobie – ta czasami wydaje się wręcz wybawieniem, chociaż Teresa trzyma się 

kurczowo życia – ale właśnie o to, co ma nastąpić później. Pożarcie ciała przez zwierzęta 

to tylko jedna z możliwości. Bohaterka Polaroidów z zagłady nie jest pewna, co się z nią 

stanie, wie jedynie, że zabraknie kogokolwiek, kto mógłby ją pochować. Chociaż 

sceptycznie nastawiona do obrzędowości i wiary bohaterka postrzega grób jako „ukryty 

pod ziemią pojemnik z gnijącą zawartością”118, to równocześnie w jej myśli, że taki 

właśnie wykopano by dla niej, gdyby „spokojnie odeszła kilka lat temu”119, da się 

dostrzec pewien rodzaj tęsknoty. Jest to jednak przede wszystkim żal związany z tym, że 

nie pozostanie po niej żaden ślad – nawet nagrobek. 

Przykład Teresy Szulc okazuje się zatem szczególnie interesujący na tle innych 

utworów – podnosi do rangi głównego konceptu wątki sygnalizowane przez wiele innych 

tekstów fantastycznych. Tożsamość bohaterki to tożsamość rekonstruująca się na tle 

kryzysu, w obliczu dojmującej samotności, bez możliwości porównania się z innymi 

i wobec świadomości utraty wszelkich stałych punktów odniesienia. Nie bez przyczyny za 

motto powieści Palińskiego służy cytat z Upaniszady Ćhadongja: „Ty jesteś tym”. Czym 

więc jest Teresa i za kogo się uważa? Na to pytanie brakuje jasnej odpowiedzi. Polaroidy 

z zagłady ukazują całe spektrum problemów związanych z pytaniami o własną tożsamość. 

Identyfikacja wyobrażeniowa bohaterki, akt stworzenia przez nią Ja idealnego, nie kończy 

się nigdy pełnym sukcesem. W sytuacji ciągłego zagrożenia śmiercią, kiedy Symboliczne 

ugina się pod naporem Realnego, pozwalając mu coraz częściej dochodzić do głosu, 

paradoksalnie najbardziej kuszący okazuje się proces dokładnie przeciwny do budowania 

podmiotowości. Takie poszukiwanie możliwości ponownego rozproszenia samej siebie 

w Realnym napotyka jednak na zasadniczą trudność – zderza się bowiem z pragnieniem 

pozostawienia po sobie śladu. Teresa ostatecznie decyduje się nie na pewną, 

natychmiastową śmierć z ręki wroga, ale na właściwie samobójczą ucieczkę. Przekonanie, 

że „Bydlę nie ma szans, by zdecydować o rodzaju własnej śmierci”120 i to właśnie różni od 

niego człowieka, stanowi ostatni rozpaczliwy i beznadziejny właściwie zryw na drodze do 

odzyskania tożsamości. Wszystkie inne próby rekonstrukcji spełzają na niczym – podmiot 

 
117 Ibidem. s. 71. 
118 Ibidem. s. 72. 
119 Ibidem. 
120 Ibidem, s. 243. 
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okazuje się skazany na, mówiąc za Lacanem, „płaszczyznę jakiejś głębokiej 

niewystarczalności”121. 

Aby mówić o niemożności scalenia i dookreślenia własnej tożsamości, nie trzeba 

jednak warunków postapokaliptycznych. Fantastyka, opisująca przecież chętnie sytuacje 

kryzysowe czy nawet graniczne, często operuje figurami podmiotów płynnych, 

niezdefiniowanych lub dopiero definiujących się, szukających swojego miejsca 

i desperacko niekiedy usiłujących doprecyzować swój wyobrażony, narcystyczny „ideał 

ja”122. Jest to zresztą przestrzeń najwyraźniej bodaj łącząca w sobie elementy rejestrów 

symbolicznego i wyobrażeniowego. Walka bohaterów o tożsamość związana jest często 

z oderwaniem się od ról społecznych i próbą dotarcia do osobistych motywacji. Proces 

taki może przybierać różne formy, a niejednokrotnie jego podstawą staje się bunt 

przeciwko otoczeniu i narzucanym przez nie ramom czy też wynikający z rosnącej 

samoświadomości sprzeciw wobec ograniczeń i dążenie ku wolności. Skupienie się na 

tego rodzaju dylematach otwiera przestrzeń, w której miejsce znajdują postaci złożone, 

kierujące się skomplikowanymi motywacjami i wymykające się jednoznacznym ocenom. 

O ile bowiem siła, z jaką wpływa na kulturę opracowana przez Josepha Campbella 

koncepcji monomitu, opisującego podróż bohatera123 i stanowiącego uniwersalny 

schemat narracyjny, nie budzi chyba wątpliwości i nie wymaga nawet szerszego 

omówienia, o tyle ten właśnie bohater, „jednostka, która nie boi się odpowiedzieć na 

wezwanie i ruszyć na poszukiwanie siedziby owej mocy, z którą jest naszym 

przeznaczeniem się pojednać”124, nie stanowi przecież jedynego możliwego typu 

protagonisty. Heros, ratujący i ubogacający siebie i społeczność, w galerii wariantów 

postaci stoi w jednym rzędzie z antybohaterem.  

Przedrostek „anty-”, oznaczający przecież przeczenie lub odwrotność, sugeruje 

raczej radykalne rozumienie tego nieujmowanego w słownikach terminów literackich 

pojęcia125: pojmowany dosłownie antybohater musiałby być niejako herosem 

w negatywie. W rzeczywistości nie chodzi jednak o tworzenie opozycji sensu stricto: 

antybohater niekoniecznie jest postacią złoczyńcy, nie jest tożsamy z czarnym 

charakterem. Istotna w jego postaci jest raczej obecność (lub nieobecność) pewnych cech, 

 
121 J. Lacan, Mit indywidualny neurotyka albo Poezja i Prawda w nerwicy, tłum. T. Gajda, J. Kotara, J. 

Waga, Warszawa 2015, s. 40. 
122 Por. S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii…,. s. 131. 
123 Por. J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, tłum. A. Jankowski, Poznań 1997. 
124 Ibidem, s. 26. 
125 Por. M. Januszkiewicz, W horyzoncie nowoczesności: antybohater jako pojęcie antropologii literatury, 

„Teksty Drugie” 2010, nr 3, s. 60. 
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które determinują zachowania i wybory dotyczące przede wszystkim relacji 

(anty)bohatera ze światem zewnętrznym.  

Reprezentacji motywu antybohaterskiego jest oczywiście wiele, zyskuje on 

zresztą w mojej ocenie coraz większą popularność; zatem chociaż dogłębna analiza ich 

wszystkich jest niemożliwa, uważne przyjrzenie się chociaż części pozwala podejrzewać, 

że spośród cech antybohatera najbardziej wyrazistą jest posiadanie przez niego pewnego 

rysu tragicznego. Postać tego rodzaju charakteryzuje się, jak wskazuje Michał 

Januszkiewicz126, przede wszystkim biernością, nieokreślonością i cierpieniem – ale o ile 

bohater-heros, który też może posiadać te cechy w pewnym natężeniu, w toku swojej 

wędrówki zdobywa umiejętności i narzędzia potrzebne, aby przekuć je we właściwości 

pozytywne, o tyle w przypadku antybohatera do tego nie dochodzi. Jego 

tożsamościotwórcza podróż nie ma szczęśliwego końca, bo u jej celu znajduje się 

odkrycie, że wiedza podmiotu o sobie samym składa się jedynie z sumy niedokładnych, 

a czasem nawet wewnętrznie sprzecznych identyfikacji wyobrażeniowych. Wśród cech 

antybohatera znajdują się bowiem także świadomość i wolność. Ta ostatnia ma wymiar 

paradoksalny127: uwikłany w sieć zinstytucjonalizowanych ograniczeń antybohater musi 

urzeczywistniać ją mimo wszystko, przez co okazuje się ona nie nagrodą i gwarantem 

szczęścia, a przeciwnie, siłą destrukcyjną. Tak rozumiana wiąże się ewidentnie ze 

świadomością – antybohatera cechuje bowiem „nastawienie, za sprawą którego, 

w sposób refleksyjny, [może] uobecniać sobie świat, rzeczywistość zewnętrzną oraz – 

z drugiej strony – uprzytomniać sobie własną egzystencję”128. Konsekwencją 

świadomości jest rozpoznanie praw rzeczywistości i swojego miejsca w świecie – a 

u antybohatera skutkuje ono dostrzeżeniem beznadziejności własnego położenia oraz 

absurdalności otoczenia i uznaniem życia za „naznaczone chorobą, innością, 

rozszczepieniem”129. Posiadanie (lub uzyskanie) wiedzy na temat siebie i świata stanowi 

 
126 Oprócz Januszkiewicza próbę definicji kategorii antybohatera podejmują oczywiście również inni 

badacze, ich opracowania jednak najczęściej odwołują się do podobnych kwestii (takich jak połączenie 

antybohatera z przekraczaniem norm społecznych – por. np. B. Darska, To nas pociąga. O serialowych 

antybohaterach, Gdańsk 2012 czy K. Szeremeta, Ewolucja (anty)bohatera na przykładach trzech 

współczesnych seriali: Trawka, Breaking Bad, Penoza [w:] Seriale w kontekście kulturowym: 

społeczeństwo i obyczaje, red. D. Bruszewska-Przytuła, M. Cichmińska, A. Krawczyk-Łaskarzewska, 

Olsztyn 2014). Z uwagi na kompleksowość ujęcia Januszkiewicza to właśnie ono w będzie stanowić 

w niniejszej pracy główny punkt odniesienia, z zastrzeżeniem, że postulowane przez autora ograniczenie 

stosowania jego koncepcji do postaci modernistycznych stanowić może wyraz nadmiernej ostrożności: 

większość z jego rozróżnień znajduje odniesienie również do antybohaterów wywodzących się z literatury 

powstającej po okresie wysokiego modernizmu. 
127 Por. M. Januszkiewicz, op. cit., s. 75. 
128 Ibidem, s. 70. 
129 Ibidem, s. 71. 
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więc dodatkowe obciążenie, wiąże się z istnieniem wyrwy – prawda o własnej osobie jest 

niemożliwa do ujęcia w języku, a „będąc podmiotem, sam siebie nie mogę 

uprzedmiotowić”130. To już ujęcie bardzo bliskie Lacanowskiemu: podmiot jest 

wewnętrznie rozbity i doświadcza nieustannie frustracji131, wikłając się w „coraz większe 

wywłaszczenie z tego bycia sobą samym, co w końcu […] prowadzi do przyznania się, 

że to bycie zawsze było tylko jego tworem w wyobraźni”132. 

Ze świadomości wynika nie tylko paradoksalna, bolesna wolność, ale również 

cierpienie. U antybohatera nabiera ono szczególnego wymiaru, ponieważ po pierwsze nie 

posiada mocy uszlachetniającej i wymyka się próbom nadania sensu, po drugie natomiast 

związane jest z pewnego rodzaju przyjemnością – Januszkiewicz pisze wprost 

o swoistym „masochizmie mentalnym”133 i o uczynieniu bólu miarą świadomości – „O 

tyle istnieję, o ile cierpię”134 – zauważając ponadto, że w tym przypadku, w zgodzie 

z filozofią Blaise’a Pascala, dzięki wyborowi cierpienia można stać się jego panem135. 

W obliczu takiego cierpienia antybohater, co charakterystyczne, decyduje się na 

wycofanie z życia, brak reakcji, bierność i „kontemplację samego siebie”136 – w końcu, 

jak pisze Fiodor Dostojewski w Notatkach z podziemia, „normalny, prawidłowy, 

bezpośredni skutek świadomości – to bezwład, czyli świadome bezczynne 

przesiadywanie”137, „moi państwo: lepiej nic nie robić! Lepszy świadomy bezwład!”138. 

Jakiekolwiek działania odbywają się więc o tyle, o ile wymusza je otoczenie; inaczej niż 

w przypadku herosa nie pojawia się tu motywacja związana z doskonaleniem siebie, 

udowadnianiem własnej wartości lub ratowaniem społeczności. Antybohater, świadom 

absurdalności świata i rozbicia własnej osoby, cierpiący i przygnieciony destrukcyjną 

wolnością, pozwala zewnętrznym okolicznościom przesuwać się z miejsca na miejsce 

i wrzucać w najróżniejsze konfiguracje zdarzeń. Wynika z tego również nieokreśloność, 

przejawiająca się w aspekcie tożsamościowym i etycznym: wymykanie się kategoriom 

dobra i zła, nieumiejętność stania się „nie tylko człowiekiem złym, ale zgoła żadnym: ani 

 
130 Ibidem.  
131 J. Lacan, Funkcja i pole mowy i mówienia w psychoanalizie. Referat wygłoszony na kongresie rzymskim 

26‒27 września 1953 w Instituto di psicologia della università di Roma, tłum. B. Gorczyca, W. Grajewski, 

Warszawa 1996, ss. 26‒27. 
132 Ibidem. 
133 M. Januszkiewicz, op. cit., s. 74. 
134 Ibidem, s. 75. 
135 Por. ibidem. 
136 Por. ibidem, s. 72.  
137 F. Dostojewski, Notatki z podziemia. Gracz, tłum. G. Karski, Londyn 1992, s. 18. 
138 Ibidem, s. 33. 
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złym, ani dobrym, ani łotrem, ani uczciwym, ani bohaterem, ani nędznym robakiem”139. 

Niejednokrotnie jednak to niedookreślenie doskwiera antybohaterowi, a rozpaczliwe – 

i skazane na brak zaspokojenia – pragnienie posklejania i doprecyzowania własnej 

tożsamości stanowi, nie zawsze uświadomiony, motywator jego postępowania.  

Pragnienie takie przejawiają z pewnością dwie postaci, którym warto się przyjrzeć 

z uwagi na ich szczególny poziom zdolności obserwacji i świadomości oraz na to, że 

w toku fabuły podejmują próbę zaktywizowania i dookreślenia się niezakończoną 

sukcesem: Benedykt Gierosławski z Lodu Jacka Dukaja i Maksym Nowak z Krawędzi 

czasu Krzysztofa Piskorskiego. Pierwszego z nich czytelnik poznaje jako hazardzistę-

bankruta, niespełnionego intelektualistę i życiowego przegranego, ubogo mieszkającego 

i spędzającego dni na jałowych aktywnościach. Drugi jest sierotą, człowiekiem 

nieznającym swojej przeszłości, przenoszącym się z miejsca na miejsce i tym 

nieustannym – i właściwie pozbawionym sensu – ruchem próbującym uciszyć 

wewnętrzną pustkę. Obaj jednak wciąż poszukują własnej tożsamości, choć na różne 

sposoby. 

Maksym robi to przede wszystkim przez wspomniane już podróże, mające pomóc 

mu odkryć własne pochodzenie, a przy tym koncentrujące się głównie wokół 

poszukiwania ekstremów i wystawiania się na ryzyko. Widać to wyraźnie, kiedy 

przeanalizuje się jego aktywności: udział w wojnie libańskiej, kontakty 

z południowoamerykańskimi partyzantami czy zajmowanie się handlem narkotykami. 

„Uciekał przed policją obyczajową brudną ulicą Gizy, uciekał przed czarnym gangiem 

w parnych uliczkach śródmiejskiego Bostonu. Dużo wiedział o uciekaniu”140, a ciągłe 

ryzykowanie własnym życiem stało się dla niego sposobem na okiełznanie lęku przed 

egzystencją, zapomnienie o tym, że „zawsze miał wrażenie, że jest tylko gościem, który 

nie wiedzieć czemu zatrzymał się w połowie podróży, w jakimś miejscu zaplanowanym 

na krótki przystanek, a potem nagle zaczął udawać, że jest jednym z tubylców”141. Mimo 

że Maksym jest świadomy tych mechanizmów – oraz faktu, że działają one jedynie na 

krótką metę – wciąż im ulega, a jego działania motywowane są wyłącznie bieżącymi 

potrzebami. Sam siebie wielokrotnie nazywa „nomadą”, „koczownikiem”, 

„wędrowcem”, a każdy aspekt jego życia naznaczony jest tymczasowością. Jeżeli się 

ustatkowuje, to, jak przyznaje w duchu, wyłącznie z lenistwa, aby działania 

 
139 Ibidem, s. 9. 
140 K. Piskorski, Krawędź czasu, Warszawa 2011, s. 47. 
141 Ibidem, s. 13. 
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i przenoszenia się w kolejne miejsce, gdzie nie mógłby poddać się biernemu trwaniu 

z dnia na dzień, w nadziei, że kiedy wreszcie ponownie uda się w podróż, tym razem uda 

mu się ukonstytuować tożsamość na tyle mocną, że zapuści korzenie. 

Benedykt z kolei preferuje wędrówki w głąb siebie. Pierwsza część powieści Dukaja 

bogata jest w refleksje na temat niemożności ostatecznego rozpoznania – a tym bardziej 

wyrażenia – prawdy o własnej osobie. W postaci Gierosławskiego w szczególny sposób 

wybrzmiewa dramat jednostki poddanej ścierającym się siłom Wyobrażeniowego 

i Symbolicznego: opisywana w Lodzie opozycja „języka drugiego rodzaju” (służącego 

komunikacji międzyludzkiej) i rzeczywistością wewnętrzną podmiotu odzwierciedla 

konflikt pomiędzy tymi właśnie dwoma rejestrami. Pełne zrozumienie własnych 

zachowań i motywacji jest niemożliwe, wymagałoby bowiem po pierwsze rozpoznania, 

które ich aspekty wynikają z przyczyn zewnętrznych (choćby z mniej lub bardziej 

sprawnie funkcjonujących norm społecznych), które z wewnętrznych przekonań, a które 

ze sfery nieświadomości, po drugie zaś – ujęcia tego wszystkiego w słowa, które jednak 

nigdy nie oddają stanu faktycznego. Można więc tylko poruszać się w obrębie pewnego 

rodzaju klisz, utartych schematów myślenia i mówienia o sobie samym, będąc przy tym 

skazanym na dojmujące poczucie porażki i niedostępności prawdy: 

Język do opisu mnie samego nie istnieje, ponieważ tej rzeczywistości nie doświadcza nikt poza 

mną. […] Każdy musi sam go stworzyć. Większość ludzi - prawie wszyscy, jestem przekonany 

– do śmierci się na to nie zdobywa. Co najwyżej powtarzają w duchu cudze opisy własnej 

osoby, wyrażone w owym języku pochodnym – w języku drugiego rodzaju – albo wyobrażają 

sobie, co by w nim o sobie powiedzieli, gdyby dane im było spojrzeć na się z zewnątrz142. 

Rozpoznania, których dokonuje Benedykt na drodze swoich wędrówek 

wewnętrznych, znajdują oddźwięk w warstwie językowej powieści – wpływają na 

porzucenie perspektywy „ja” mówiącego w „języku drugiego rodzaju” i zastąpienie jej 

konstrukcjami bezosobowymi:  

Trzeba w końcu spróbować wyzwolić się z języka drugiego rodzaju […]. Nie istnieję. Nie 

istnieje się. Ja tego nie myślę. Ja tu nie stoję, nie patrzę przez omrożone okno […]. Każda ta 

czynność zachodzi i dzieje się, co się dzieje - ale przecież to nie kwiat lodu poruszył się na 

szybie, jeno mróz stężał143.  

 
142 J. Dukaj, Lód, Kraków 2007, s. 19. 
143 Ibidem, s. 52. 
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To ostateczna afirmacja bierności tak głębokiej, że przejawiającej się nie tylko poprzez 

brak inicjatywy, ale przede wszystkim w samych strukturach myślenia. Gierosławski 

zdaje się powtarzać za bohaterem Notatek z podziemia: „Lepszy świadomy bezwład!” – 

i to ten właśnie bezwład sprawia, że wkracza on na drogę, na którą popychają go 

zewnętrzne siły144. 

Obaj omawiani (anty)bohaterowie znajdują się więc już od początku w stanie 

pewnego zawieszenia, naznaczeni tymczasowością, niezdolni do ukonstytuowania się 

i niejako zaistnienia na stałe, w ostatecznej swojej formie. Tym, co ich z tego zawieszenia 

na chwilę wyrywa – i co zmusza ich do podjęcia jakichkolwiek realnych działań – są 

czynniki zewnętrzne. Gierosławski zostaje wypchnięty w drogę przez carski aparat 

państwowy: potęga imperium dotyka pozornie zwyczajnego życiowego nieudacznika 

i wymusza na nim poszukiwania zaginionego dawno temu ojca, który, jak głoszą plotki, 

jest jedynym człowiekiem potrafiącym rozmawiać z lutymi, lodopodobnymi tworami 

o nieokreślonym statusie ontycznym, wymykającym się ludzkiemu pojmowaniu145. W ten 

sposób Benedykt – wbrew własnej woli zresztą – wpada w tryby machiny historii. To 

głównie od powodzenia jego misji zależy, jak potoczą się dalej losy świata: czy nadal nad 

jego częścią panować będzie Zima, wymuszająca logikę „jedynoprawdy” i fałszu, 

niedopuszczająca zmiany ani niedopowiedzenia, czy też powróci Lato, pozwalające na 

wszelką chwiejność, płynność i możliwość. Dla protagonisty Lodu podróż do samego jądra 

kraju Zimy jest jednocześnie wędrówką naznaczoną rozpaczliwym poszukiwaniem siebie 

– wychodzi on bowiem z założenia, że prawdy można szukać jedynie tam, gdzie króluje 

oczywistość i brak stanów pośrednich, swoiste albo-albo. Ta próba ukształtowania 

ostatecznej wersji własnej osoby jest przez Benedykta podejmowana mimo tego, że przez 

cały czas przeczuwa on porażkę – już na wstępie zdaje sobie przecież sprawę, że „Wiemy, 

kim chcemy być – nie wiemy, kim jesteśmy”146. Cała jego wyprawa – najpierw jazda 

Koleją Transsyberyjską, następnie pobyt w Irkucku, a potem dalsza podróż w głąb Syberii 

w poszukiwaniu ojca – to równocześnie przechodzenie od jednego Benedykta 

Gierosławskiego do kolejnego; jak trafnie zauważa Anna Bałdyga: 

 
144 O innych możliwych interpretacjach tego zabiegu językowego pisze np. Anna Łebkowska – por. A. 

Łebkowska, Co nowego w „teatrze mowy”?, „Wielogłos” 2017, nr 4, ss. 119‒121. 
145 Dariusz Brzostek trafnie zauważa, że Lód przedstawia „najciekawszą w polskiej science fiction od 

czasów Solaris kreację »obcego« (pod postacią »lutych«) – równie enigmatyczną i niejednoznaczną jak 

solaryjski ocean”; faktycznie z powodzeniem można by analizować również tę powieść Dukaja 

w kontekście kontaktu z Obcością. Por. D. Brzostek, Bez lęku (przed wpływem)? Na marginesie Oka 

potwora Jacka Dukaja, „Literatura i Kultura Popularna” 2014, nr 20, s. 37.  
146 J. Dukaj, Lód, op. cit., s. 19. 
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Benedyktowi jego rozmówcy narzucają rozmaite twarze: hrabi Gyero-Saskiego, syna Batiuszki 

Maroza, Je-Ro-Sza-Skiego, demona syberyjskiego – jednocześnie pod wpływem logiki zaczyna 

on postrzegać siebie jako automaton, strukturę atomów, których położenie jest obliczalne za 

pomocą Algorytmiki Charakteru147.  

Refleksja ta w szczególny sposób uwidacznia sferę napięć między 

Wyobrażeniowym a Symbolicznym. Różne oblicza Gierosławskiego nie mają nic 

wspólnego z jego postrzeganiem siebie samego, stanowią tylko wypadkową cudzych 

oczekiwań, a nawet więcej – oczekiwań Wielkiego Innego, narzucone zupełnie 

z zewnątrz. Ciągły konflikt między Ja idealnym a Ideałem Ja, przeżywany przez 

Benedykta, związany jest również mocno z figurą Ojca, w tym wypadku szczególnie 

zasługującego na zapis wielką literą – zupełnie odczłowieczonego, monumentalnego 

i właściwie całkowicie dosłownie ustalającego porządek świata.  

Z kolei w przypadku Maksyma Nowaka, dla którego podróżowanie w przestrzeni 

stanowi specyficzny wariant pozostawania w stanie zawieszenia, wybicie z bierności 

nastąpić musi w inny sposób. Uciekając przed policyjnym pościgiem, protagonista 

Krawędzi czasu napotyka na jednym z podwórek dziwny twór przypominający 

mechanicznego pająka, który prowadzi go do ciemnego korytarza148. Wiedzie on 

Maksyma do dzielnicy wyrwanej ze świata, w której czas jest zapętlony – każdy 

z mieszkańców zostaje zawieszony w tak zwanym „momencie”, który przeżywa 

w nieskończoność: 

Proszę sobie wyobrazić jakieś miłe wrażenie, na przykład tę chwilę, kiedy kończy pan pracę 

i rozsiada się wygodnie w fotelu z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. A teraz proszę 

przyjąć, że będzie pan je czuł już zawsze, że pańskie istnienie zapętli się w tym jednym 

momencie, ale bez znudzenia, bez zmęczenia, w końcu czas dla pana nie płynie, uczucie zostaje 

tak samo żywe i kolorowe po roku, dziesięciu, stu…149 

 
147 A. Bałdyga, Jeśli na końcu jest zero absolutne?, „Dekada Literacka” 2008, nr 5‒6 [online:] 

http://www.dekadaliteracka.com.pl/?id=4912 [01.08.2017]. 
148 Na marginesie warto jeszcze wskazać, że momenty opuszczenia znanego świata i rozpoczęcia właściwej 

części historii, odpowiadające w pewnym stopniu campbellowskim etapom „wezwania do wyprawy” 

i „przekroczenia pierwszego progu” (por. J. Campbell, op. cit., ss. 49‒75), są również podatne na 

interpretację w duchu psychoanalizy. U Benedykta chodzi przecież o poszukiwanie ojca, który stanowi 

z jednej strony fantazmat, z drugiej natomiast punkt odniesienia; w przypadku Maksyma, jak okazuje się 

w toku dalszej fabuły, postać ojca również ma niebagatelne znaczenie, a ponadto zwraca uwagę wątek 

przechodzenia przez korytarz i wchodzenia w bramę, dający się tłumaczyć w odniesieniu między innymi 

do symboli związanych ze śmiercią, ale także do granicy między jawą a snem czy wreszcie – między 

świadomością a nieświadomością. 
149 K. Piskorski, op. cit., s. 62. 
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Maksym, przyzwyczajony do ciągłego przemieszczania się i uciekania, traktuje 

swoje ugrzęźnięcie w tej krainie jako najbardziej przerażające z możliwych zagrożeń. Nie 

mogąc stymulować umysłu zmianami otoczenia, pogrąża się we własnych myślach, coraz 

głębiej rozważając swoje dotychczasowe przeżycia, zamknięty jak w klatce. Po 

początkowym ataku paniki („Teraz ten krzyk […] wydarł mu się z gardła i odbił echem 

daleko w głębi jasnych, zamrożonych w czasie ulic. Biegł przed siebie, próbując uciec 

przed gorącem i mrokiem, przed uwięzieniem”150) nie porzuca marzeń o wydostaniu się 

z dzielnicy. Wciąż brakuje mu jednak inicjatywy, ostatecznie decyduje się więc na bierne 

oczekiwanie: 

Wiedział, że zwierzęta zamknięte w szklanym akwarium miały dwie metody działania. Mądry 

szczur obchodził ściany, próbował je podkopywać albo się wspinać. Ale gdy spostrzegał, że 

nie ma ucieczki, czekał, oszczędzał energię, i tylko co jakiś czas patrolował więzienie, by 

sprawdzić, czy nic się nie zmieniło. Natomiast głupia mucha mogła walić głową o szybę, póki 

nie padła z wyczerpania i nie zdechła. Maksym wolał być szczurem niż muchą151. 

Ponownie bierność i poddawanie się okolicznościom zewnętrznym są 

wartościowane pozytywnie i kojarzone z mądrością. Ta filozofia bycia „mądrym 

szczurem” towarzyszy Maksymowi nie tylko podczas pobytu w dzielnicy – w istocie jego 

decyzja o cierpliwym oczekiwaniu na zmianę sytuacji jest jedynie kontynuacją 

poprzedniego trybu życia. Wcześniejsze przeskakiwanie z miasta do miasta i z jednego 

pozoru życia do drugiego zostaje zastąpione monotonnym przechadzaniem wzdłuż 

brzegów zawieszonej w bezczasie krainy, a poszukiwanie własnego miejsca w świecie 

zmienia się w próby znalezienia wyjścia z pułapki. Pogrążony w bezwładzie, starym 

zwyczajem zaczyna układać sobie namiastkę życia: za namową Emilii Połubickiej, żony 

księcia Konstantego, twórcy dzielnicy, który opuścił swoją krainę152, zgadza się pomagać 

w niszczeniu mechanu: dziwnego tworu przypominającego rozrastający się samoistnie 

mechaniczny nowotwór, zawłaszczającego coraz większe terytorium i wchłaniającego 

nie tylko elementy otoczenia, ale też ludzi153. Kiedy ostatecznie podejmuje się wyprawy 

 
150 Ibidem. s. 72. 
151 Ibidem, s. 77. 
152 Księżna, książę oraz przyjaciel domu, Mikołaj, pozostają jedynymi osobami, które żyjąc w dzielnicy, 

nie są zamknięte w momencie. W związku z tym po odejściu Konstantego to właśnie Emilia i Mikołaj 

zajmują się zarządzaniem krainą i dbaniem o bezpieczeństwo powierzonych im ludzi. Księżna mówi nawet, 

że przypadła jej „rola stróża, który pilnuje, by zmarli odpoczywali w spokoju” – ibidem, s. 60. 
153 Warto zaznaczyć, że da się wskazać liczne podobieństwa konceptualne między mechanem a lutymi 

z Lodu. Przede wszystkim nie wiadomo, w jaki sposób (o ile w ogóle) przebiegają procesy myślowe tych 

tworów. Chociaż historia powstania mechanu, stworzonego podczas prób skonstruowania maksymalnie 

dokładnej, samodoskonalącej się maszyny, jest w Krawędzi czasu wyjaśniona, natomiast lute z Lodu 
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w poszukiwaniu gniazda mechanu, by go zniszczyć, jego decyzja zostaje odebrana jako 

akt heroizmu i próba uratowania społeczności przed zagładą. W rzeczywistości jednak, 

co Maksym przyznaje wyłącznie przed sobą samym, przyczyną tego postanowienia jest 

pragnienie poruszania się, przemieszczania, oderwania myśli od egzystencjalnego lęku: 

Nie powiedział całej prawdy. Ważniejsze było to, że Maksym już się znudził tym skąpanym 

w świetle, zamrożonym w czasie miejscem. Musiał iść naprzód, ten sam instynkt, który 

przepędził go przez pół znanego świata, gnał go dalej w nieznane, w krainę tajemniczego 

mechanu. […] Poczuł bolesny wyrzut sumienia, gdy zobaczył, z jakim podziwem patrzą na 

niego księżna oraz jej przyjaciel154. 

Ostatecznie więc i Benedykt, i Maksym zostają przez okoliczności zmuszeni do 

wypraw w wielu względach przypominających podróże bohaterów mitycznych. Różnica 

między tymi antybohaterami a bohaterami-herosami jest jednak ewidentna. Po pierwsze 

ani Gierosławski, ani Nowak nie interpretują swoich misji w kontekście społeczności, nie 

czują się bowiem jej częścią. Aspekt ratowania innych, tak istotny dla monomitu, który 

opiera się przecież na wizji świata „leżącego w gruzach albo znajdującego się na skraju 

przepaści”155, tutaj schodzi na dalszy plan – czy też inaczej: jest istotny dla wszystkich 

poza samymi antybohaterami. Dla nich podróż jest natomiast efektem biernego poddania 

się oswojonym mechanizmom i bezwładnego dryfowania w kierunku narzuconym przez 

siły zewnętrzne. Dodatkowe korzyści, jakie mogą osiągnąć podczas takiej wyprawy, są 

dla nich przede wszystkim osobiste, związane z mglistą perspektywą dookreślenia 

własnej tożsamości. Każdy z nich pozostaje tym, kim niejako z definicji są wszyscy 

antybohaterowie: outsiderem; jak podkreśla Natalia Żywołupowa: 

Jeśli bohater to przede wszystkim działacz, którego działalność przekreśla granice interesów 

osobistych, celów związanych z osiąganiem własnego dobrobytu, to antybohater w sposób 

szczególny koncentruje się na własnej osobowości […]. Komfort duchowy własnego „ja” 

przeważa, jako cel, nad każdą działalnością skierowaną ku dobru dla świata […]156 

 
pozostają niedookreślone, w obu wypadkach twory są z perspektywy ludzkiej niepojmowalne i funkcjonują 

na niezrozumiałych zasadach. Stanowią zatem zagrożenie – nie przez mordercze instynkty, a przeciwnie: 

przez pozostawanie poza ludzkimi kategoriami dobra i zła oraz ignorowanie własnych, destrukcyjnych dla 

człowieka, możliwości. 
154 Ibidem, ss. 117‒118. 
155 J. Campbell, op. cit., s. 39. 
156 Н.В. Живолупова, Внутренняя форма покаянного псалма в структуре исповеди антигероя 

Достоевского, „Альманах” 1998, nr 10, ss, 99‒100, cyt. i tłum. za: M. Januszkiewicz, op. cit., s. 77. 
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Gierosławski i Nowak wyruszają jednak na ratunek innym – podejmują 

bohaterskie wyzwanie, ale tylko dlatego, że jest to ich zdaniem jedyna możliwa droga, 

którą zresztą wymusza otoczenie. Ich misje są jednak z góry skazane – przynajmniej 

w pewnej mierze – na porażkę. Okazują się bowiem nie tylko trudne do wykonania, ale 

i wielowymiarowe: każda z podjętych podczas podróży decyzji niesie za sobą 

konsekwencje, a im bliżej jest do celu, tym bardziej widać, że nie ma właściwych czy 

niewłaściwych wyborów – chodzi tylko o powiedzenie się za jakąś wizją świata. Każdy 

z czynów wiąże się z zyskiem, ale i ze stratą, jedyną możliwością pozostaje zatem 

dokonanie ich rachunku i pogodzenie się z konsekwencjami decyzji.  

W Lodzie ostatecznie dochodzi do Odwilży – ale, jak zresztą już wcześniej 

podejrzewał Benedykt, świat Lata wcale nie jest idealny. Negatywne konsekwencje 

odejścia Zimy są widoczne bez trudu: w skali mikro należy do nich chociażby pogłębienie 

się choroby ukochanej Gierosławskiego, Jeleny. Również w skali makro widać czające 

się zagrożenie – kraina Lata to kraina możliwości, ale i ryzyka, trudnych do przewidzenia 

zmian i chaosu. Miejsce zimowego porządku, twardych rządów i absolutnej pewności 

zajmuje rozprężenie, do głosu dochodzą uśpione wcześniej instynkty. W finałowej scenie 

powieści Benedykt ujmuje to krótko, ale dobitnie: „Historja podchodziła nas coraz bliżej, 

w ciemności łomotały na bruku buty Rewolucji, pękało pod kolbami drewno, pryskało 

szkło”157. Takiej Historii nie da się już zatem przewidzieć; w tej sytuacji ktoś – on 

właśnie, Benedykt Gierosławski, „le Mathématicien de l’Histoire”, obciążony potworną, 

nadludzką odpowiedzialnością – musi dopiero zamrozić ją podobnie, ale w odpowiednim 

kształcie, konstruując skomplikowaną, pełną subtelności machinę dziejów.  

Maksym doprowadza do śmierci twórcy mechanu, Zegarmistrza, okazuje się 

jednak, że nie przynosi to oczekiwanego skutku – przeciwnie, twór rozrasta się 

i ewoluuje, przez co nie da się już rozpoznać jego działań i nie wiadomo, czego można 

się po nim spodziewać. Również w tym przypadku znane, oswojone zło okazuje się pod 

wieloma względami lepsze niż to pozbawione kontroli. Ostatecznie mechan wprawdzie 

przestaje atakować mieszkańców dzielnicy, ale równocześnie odcina jej kawałek, 

tworząc na jego terenie własną krainę o trudnym do przewidzenia kształcie i nieznanych 

regułach. Sam Maksym natomiast, wraz z napotkaną w gnieździe mechanu dawną 

podopieczną Zegarmistrza, Karrą, z trudem ratują się przed pochłonięciem przez 

mechaniczny nowotwór, ale protagonista przypłaca ucieczkę deformacją fizyczną – całe 

 
157 J. Dukaj, Lód, op. cit., s. 1054. 
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jego ciało pokrywa się bliznami całkowicie zmieniającymi jego wygląd. Nie wraca też 

do centrum dzielnicy i nie spotyka z księżną i Mikołajem, by zdać im relację z misji; 

zamiast tego razem z Karrą pozostaje na uboczu, a w końcu postanawia utworzyć dla nich 

własny bezczasowy świat, w którym jednak jego ukochaną – podobnie zresztą jak Jelenę 

z Lodu – czeka śmierć. 

Nie udaje się również karkołomne zadanie skonstruowania na nowo własnej 

tożsamości. W porównaniu do stanu wyjściowego zmieniają się właściwie tylko 

egzystencjalne pytania, na które wciąż nie ma odpowiedzi. Benedykt konstatuje to gorzko 

jeszcze w trakcie swojej misji, przed spotkaniem z ojcem: 

cała ta wielomiesięczna podróż do raditielia była niczym innym jak matematyczną redukcją do 

jedynoprawdy Benedykta Gierosławskiego: najpierw, w Ekspresie Transsyberyjskim, odcięło 

się wszystkich fałszywych Benedyktów Gierosławskich, wszystkie kłamstwa, któremi się żyło 

w Lecie […]; potem, w Irkucku, odcięło się wszystkie nadzieje przyszłości Benedykta 

Gierosławskiego, wszelkich innych możliwych Benedyktów Gierosławskich, którzy łatwo 

znaleźliby swoje szczęście w wyparciu, odrzuceniu dziedzictwa Ismaelowego - już przecie się 

tak żyło, już prawie się nimi było, omal się zamarzło; potem wreszcie, potem-teraz, na 

chirurgicznym stole Syberji odrąbano całą resztę: ludzi, świat, Historję, Wstyd, przeszłość 

i przyszłość, nawet pewność samego życia i na życie dalsze widoki158.  

Ta „jedynoprawda” jednak przecież nie istnieje: cała dotychczasowa droga 

prowadzi do Odwilży, powrotu Lata, w którym nie ma mowy o prostych odpowiedziach 

i jednoznacznościach. Ponownie okazuje się, że niemożliwe jest spojrzenie na siebie 

z zewnątrz, uporządkowanie i ujednolicenie własnego obrazu – ani obrazu innych, co 

tylko pogłębia zagubienie. Ostatecznie Benedykt otrzymuje władzę nad przebiegiem 

Historii – a równocześnie, kiedy zaczyna się Odwilż, język narracji wraca do 

normalności, znikają bezosobowe formy. Mimo to jednak nad wszystkim unosi się 

świadomość, że każdy wybór jest właściwie tylko wyborem mniejszego zła, a ostateczny 

kształt świata będzie konstruktem opartym o rozliczne układy (chociażby z Józefem 

Piłsudskim, przekonanym, że Polska odrodzić się może wyłącznie pod Lodem), a przede 

wszystkim kłamstwa i niejednoznaczności. 

W przypadku Maksyma sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej. Aby uzyskać 

pomoc dla umierającej Karry, musi on opuścić skonstruowaną przez siebie krainę, 

podróże między wymiarami powodują jednak amnezję. Znalazłszy się w nowym świecie, 

 
158 Ibidem, s. 895. 
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mężczyzna nie wie już, kim jest ani po co się tam udał, musi więc na nowo rozpocząć 

odkrywanie swojej przeszłości i ułożyć sobie życie. I wtedy właśnie koło się domyka; 

czytelnik dowiaduje się, że Nowak to tak naprawdę również każdy z pozostałych 

głównych bohaterów: jest i księciem Konstantym, i jego własnym synem, przeniesionym 

na skutek przypadku i błędu Mikołaja do XX wieku, i Zegarmistrzem, i Frankiem Znajdą, 

którego losy opisuje druga część powieści. Wszystkie te postaci okazują się właściwie 

wcieleniami jednej osoby, różnymi jej wariantami zawieszonymi pomiędzy czasami, 

żyjącymi równolegle i w swoich własnych rzeczywistościach i momentach. 

Maksym/Konstanty/Piotr/Franciszek dowiaduje się o tym od odnalezionego po latach (a 

może stuleciach?) ojca, który wyznaje mu: 

Ciąży na mnie zbrodnie, popełnione w zamierzchły czas, a mimo to popełniłem zbrodnie druga, 

kto wie, czy nie gorsza. […] W Hiszpanii znany jestem jako Salatiele ben Sadi, a goje wołają 

mnie Ahaswerus, Żyd Wieczny Tułacz. Skazany jestem, by do końca czasu chodzić po ta 

ziemie i nigdy nigdzie nie zagrzać miejsca, a tobie dałem klątwa w ojcowiźnie159.  

W finale powieści, kiedy Piotr, zwany później Maksymem, trafia z XIX-wiecznej 

dzielnicy do współczesnego miasta, „wszystko zaczyna się od nowa”, ponownie 

następuje „Pierwsze odkrycie i początek wędrówki. […] Wielkie nadzieje – i wielkie 

odradzanie”160. Mimo tej nowej szansy na start trudno tu jednak mówić 

o błogosławieństwie: protagonista jest przecież skazany na nieustanne przemieszczanie 

się i niemożność znalezienia sobie miejsca w świecie, a nade wszystko: na niepamiętanie 

o własnej historii i przeznaczeniu, a zatem na istnienie niemożliwej do zaleczenia rany 

na własnej tożsamości.  

Gdyby pokusić się o schematycznie rozpisanie losów bohatera i antybohatera, 

należałoby chyba zacząć od wskazania, że wędrówka każdego z nich rozpoczyna się 

w momencie takiej konfrontacji ze światem, która wymusza zaistnienie jakiegoś czynu. 

W przypadku herosa czyn ten, motywowany pragnieniem działania na rzecz rozwoju 

własnego i – przede wszystkim – społeczności, powoduje bądź zwycięstwo, bądź 

chwalebną klęskę, na przykład bohaterską śmiercią, która ostatecznie również ma silny 

wydźwięk pozytywny. Niezależnie od tego, czy bohatera-herosa czeka po zakończeniu 

zadania dalsze życie, czy też śmierć, ostatecznie otrzymuje on nagrodę – chwałę, magiczne 

lub drogocenne przedmioty, miłość, a w najgorszym wypadku pamięć ludu i obietnicę 

 
159 K. Piskorski, op. cit., s. 380. 
160 Ibidem, s. 393. 
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sprawiedliwej pomsty. Również otoczenie czerpie z zakończenia przygody bohatera zyski: 

zazwyczaj zażegnane zostaje grożące światu niebezpieczeństwo, często również 

społeczność uzyskuje profity ze zdobytego przez herosa skarbu, a ponadto zwykle uzyskuje 

w jego osobie przywódcę czy wzór do naśladowania lub podnosi jego żywot do rangi 

legendy, która może napędzać kolejne mechanizmy życia grupowego. Chociaż, jak 

zauważa Campbell, możliwe jest niedocenienie wysiłków bohatera i odrzucenie jego trudu 

przez otoczenie, moment „powrotu reinterpretacji ze społeczeństwem”161 stanowi 

nieodłączny element monomitu, a kara spotyka głównie tych, którzy wcześniej naruszyli 

zasady. Jeżeli wszystkie etapy wędrówki herosa przebiegły bez zaburzeń, skutek wyprawy 

jest oczywisty: 

Ostatnią pracą bohatera jest powrót. Jeśli otrzyma błogosławieństwo potęg tej krainy, to teraz 

znajduje się pod ich ochroną (jest ich emisariuszem), jeśli nie, to ucieka, a za nim rusza pogoń 

[…]. Transcendentalne siły muszą zatrzymać się na progu powrotu, natomiast bohater 

ponownie wyłania się z królestwa trwogi (powrót, zmartwychwstanie). Dar, który z sobą 

przynosi ocala świat (eliksir)162. 

U antybohatera sprawa przedstawia się zgoła inaczej. Owszem, ponownie 

wszystko zaczyna się od zaistnienia czynu, jednak w tym przypadku jest to czyn 

motywowany nie własną inicjatywą – tej przecież antybohater wyrzeka się w imię 

napędzającej bierność świadomości oraz paradoksalnej wolności – a przymusem i/lub 

nieujarzmioną potrzebą podjęcia jeszcze jednej próby dookreślenia się, „spotkania siebie 

w spojrzeniu innego”163, tak kuszącego dla każdego myślącego podmiotu164. Już podczas 

wędrówki, gdy kolejne czyny następują po sobie, antybohater miast satysfakcji 

z wykonanego zadania zaczyna stopniowo odczuwać wstyd; nie znikają przecież jego 

ograniczenia i uwarunkowania, wciąż towarzyszy mu poczucie zagubienia, przekonanie 

o własnej chorobie, o fałszu, jaki ukazuje każde jego działanie. Wstyd ten – z którym 

zresztą, jakże po antybohatersku, łączy się pewna doza rozkoszy165 – jest także efektem 

odczuwania obecności Wielkiego Innego: antybohater podlega jego panoptycznemu 

wejrzeniu, czuje na sobie wzrok Absolutu, ciężar obcych dla siebie praw, konieczność 

rozliczenia się z każdego postępku. Jeszcze mocniej odczuwa przy tym dramatyczny 

rozdźwięk pomiędzy tą siecią poplątanych, niezinternalizowanych do końca znaczących 

 
161 J. Campbell, op. cit., s. 38. 
162 Ibidem, ss. 183‒184. 
163 B. Waldenfels, Topografia obcego, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2002, s. 27. 
164 Por. J. Lacan, Funkcja i pole…, ss. 26‒27. 
165 Por. F. Dostojewski, op. cit., ss. 16‒17. 
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(czyli rejestrem symbolicznym), a własnym Wyobrażeniowym, pełnym sprzecznych, 

niepełnych obrazów przesiąkniętych poczuciem egzystencjalnego bólu i absurdalności 

świata. Jest wreszcie wstyd skutkiem naruszenia status quo: antybohater, zwykle dający 

się porywać wiatrowi losu i targać sobą na wszystkie strony, nagle musi działać, 

podejmować decyzje, wikłać się w sprawy, do których nie chciał mieć dostępu. 

Postawiony w tej nowej sytuacji, reaguje tym właśnie poczuciem – dojmującym 

przekonaniem o własnym zagubieniu i nieporadności. Na drugi plan schodzi w tym 

miejscu kwestia sukcesu czy porażki: jak już zaznaczono wyżej, antybohaterska misja 

zwykle kończy się stanem pośrednim, pyrrusowym zwycięstwem. Również ono jest więc 

powodem do wstydu: nawet jeśli któryś z celów zadania został wypełniony, przecież 

postępowanie antybohatera ma też inne – często tragiczne – skutki. 

Wstyd antybohatera jest z jednej strony wynikiem jego postawy, z drugiej 

natomiast – przyczyną, dla której taka postawa się utrwala. Wędrówka to zamknięty cykl 

przebiegający od jednej wymuszonej reakcji do kolejnej, podczas którego na nowo 

podejmowane są wciąż na nowo skazane na porażkę próby znalezienia sobie miejsca 

i dookreślenia się. Zarówno Benedykt Gierosławski, jak i Maksym Nowak są postaciami, 

które w pewnym stopniu osiągają cele przed nimi postawione, zyskują nawet moc 

sprawczą i pewną pulę aktywistycznej energii. Mimo to wymuszony czyn i wynikający 

z niego wstyd tylko umacniają ich antybohaterskie cechy: pozostają boleśnie świadomi 

siebie, nadal pragną nade wszystko zamrzeć w błogim bezruchu, poddając się cierpieniu 

i rozważając wciąż na nowo swoje niedopasowanie i nieokreśloność własnej tożsamości 

oraz absurdalność praw świata. Każdy z nich jest wciąż „boleśnie rozpięty na sieciach 

zamrożonych, sztywnych konwencji językowych i społecznych”166, pogrążony we 

własnym bólu i na nim skupiony. O ile więc rozumiany po Campbellowsku bohater, 

również współczesny, odpowiadający na potrzeby świata rozumu, nie mitu, pozostaje 

postacią, która „niesie krzyż zbawiciela”167 nawet „nie w jasnych chwilach wielkich 

zwycięstw swego plemienia, lecz w milczeniu swej indywidualnej rozpaczy”168, o tyle 

antybohater jest kimś, kto reprezentuje pewien typ wrażliwości169 oparty 

o nieprzezwyciężoną, wynikającą z głębokiej, masochistycznej refleksji nad sobą 

 
166 Por. A. Bałdyga, op. cit. 
167 J. Campbell, op. cit., s. 286. 
168 Ibidem. 
169 Por. M. Januszkiewicz, op. cit., s. 76. 
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samym, świadomość własnej – słabej i chorobliwej – egzystencji i zgodę na przekleństwo 

bezwładu.  

Bohater o tysiącu twarzy został wydany w roku 1949, a więc na kilka lat przed 

pierwszymi seminariami Lacana, jednak nie ulega wątpliwości, że wśród inspiracji 

Campbella znajdują się koncepcje innych psychoanalityków – Freuda, ale przede 

wszystkim Junga, od którego zaczerpnięty został pomysł na analizę poszczególnych 

symboli jako znaków procesu psychicznego. Zresztą autor Bohatera… z całym swoim 

namysłem nad wieloetapowym rozwojem jednostki i możliwością wskazania 

uniwersalnej struktury porządkującej życie jednostki sytuuje się całkiem blisko 

psychoanalizy. O ile jednak Campbellowski bohater osiąga ostatecznie swój cel, 

przezwyciężywszy najpierw liczne trudności, o tyle wydaje się, że to jednak antybohater 

bardziej odpowiada temu, co na temat podmiotu mówił Lacan: że myśląc o ja, trzeba brać 

pod uwagę, że jest ono niepewne i naznaczone dziesiątkami rys, które każą mu 

nieustannie szukać swojego ostatecznego kształtu, którego przecież nie da się odnaleźć. 

Temat tożsamości płynnej, poddawanej próbom ustalenia i ukształtowania, ale 

wciąż pozostającej w niedookreślonym kształcie, podejmują oczywiście także liczne inne 

utwory fantastyczne. Wśród nich wskazać można chociażby opowiadania ( ¥ b 3 r p µ n 

|{ (Cyberpunk170) Michała Cetnarowskiego i Człowiek nieciągły171 Anny Kańtoch, 

z których pierwsze było nominowane do Nagrody Zajdla za rok 2013, a drugie nagrodę 

tę otrzymało. Warto przyjrzeć się im między innymi dlatego, że diametralnie się od siebie 

różnią: tekst Cetnarowskiego, co sugeruje już sam tytuł, jest właściwie literackim 

eksperymentem mocno zanurzonym w cyberpunkowej stylistyce, natomiast opowiadanie 

Kańtoch reprezentuje raczej nurt maniakalno-oniryczny, w gruncie rzeczy niewiele 

w nim fantastyki, sporo za to rozważań bardziej psychologicznych. Oba utwory 

podejmują jednak w jakiś sposób temat podmiotowej tożsamości w kryzysie, poddawanej 

de- i rekonstrukcji na gruncie Wyobrażeniowego. 

Cyberpunk używa do tego nieco naiwnej wizji skrajnie stechnicyzowanego świata 

przyszłości, w którym bezpośrednie kontakty międzyludzkie zostały niemal całkowicie 

zastąpione relacjami wirtualnymi. Fabuła opowiadania jest raczej szczątkowa 

i podporządkowana warstwom prezentacyjnej i filozoficznej – prymarność tych ostatnich 

 
170 Opowiadanie opublikowano pierwotnie w antologii Rok po końcu świata [ebook], red. S. Spasiewicz, 

[s.l.] 2013. 
171 Opowiadanie opublikowano pierwotnie w zbiorze Pożądanie. Antologia opowiadań miłosnych, 

zmysłowych, erotycznych i dziwnych, red. K. Sienkiewicz-Kosik, Warszawa 2013. 
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sugeruje również forma, łącząca fabularne obrazki z fragmentami notek blogowych, 

zapisów z forów internetowych, newsów i tym podobnych. W tym zbiorze literackich 

i paraliterackich tworów składających się na Cyberpunk przewija się kilka tematów. 

Podstawowym jest zderzenie klasycznych wizji apokalipsy wywołanej uderzeniem 

meteorytu lub katastrofą klimatyczną z wyobrażeniem „prawdziwego” końca świata, 

jakiego doświadczyć mogą w każdej chwili bohaterowie – rozpłynięcia się w morzu 

chaotycznych danych, zniknięcia bez śladu, przechwycenia tożsamości ludzi przez boty, 

podporządkowania całej ludzkiej cywilizacji cyfrowej konsumpcji. Drugi temat, 

pojawiający się niejako w tle, stanowi właśnie – również nienowy – problem 

dezintegracji podmiotowości w obliczu dominacji kultury awatarów i możliwości 

dowolnego wybierania wśród różnych wirtualnych tożsamości. Chociaż trudno się dziwić 

opiniom niektórych odbiorców, zarzucającym Cetnarowskiemu stworzenie opisu „dnia 

z życia AD 2040”172 albo „obyczajowego obrazka”173, trzeba przyznać, że tematy 

tożsamościowe wprowadza on dość konsekwentnie. Najwyraźniej widać to we 

fragmencie blogowego wpisu czytanego przez jedną z bohaterek: 

… żyjemy w epoce społeczeństwa tymczasowego. Nietrwałość jest naj-trwalszą cechą 

współczesnego świata. Wynikająca z niej anonimowość sprzyja także oszustwu, a w każdym 

razie pozbawia pewności, czy się ofiarą oszustwa nie padło. Jeśli bowiem spotkania są 

z definicji przelotne, łatwiej udawać bycie kimś innym, świadomie autokreować swoje kolejne 

zmiany, przypisywać sobie cudze zasługi i odcinać się od dawnych grzechów. Jak w takim 

środowisku odróżnić prawdę od udawania? I co to w ogóle jeszcze znaczy: „być kimś 

naprawdę”?  

… cechą człowieka ponowoczesnego, w odróżnieniu od stanów wcześniej-szych, 

z uporządkowanym społecznie antykiem i średniowieczem na czele, jest kwantowe rozmycie 

przybieranych tożsamości i wielość nakładanych masek. Funkcja społeczna nie jest 

człowiekowi współczesnemu narzucona z góry, trzeba jej ciągle szukać i nieustannie ją w sobie 

wykształcać. […] 

… co, jeśli te osobowości są rozbieżne? Czy któraś z nich „kłamie” (i co to znaczy z punktu 

widzenia socjopsychologii)? Mówiąc inaczej: która osobowość jest „najbardziej prawdziwa”? 

Przecież nie można wyciągnąć z nich punktów wspólnych, bo zachowania, reakcje, 

zainteresowania, profile znajomych w poszczególnych węzłach – nie mają punktów 

 
172 Por. Opowiadania nominowane do Nagrody Zajdla 2013 [online:] 

http://cichyfragles.pl/2014/08/26/opowiadania-nominowane-do-nagrody-zajdla-2013/ [20.12.2018].  
173 Por. Przed Bielskiem, czyli opowiadania nominowane do Nagrody im. Janusza A. Zajdla [online:] 

http://ziutasiedziwi.blogspot.com/2014/08/przed-bielskiem-czyli-opowiadania.html [20.12.2018]. 
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odniesienia na tej samej mapie mentalnej. Od-powiedź może być tylko jedna: wszystkie kłamią 

w równym stopniu, a więc wszystkie są tak samo prawdziwe174. 

Ten obszerny fragment dobrze ilustruje podskórny sens płynący z tekstu Cetnarowskiego. 

Epizody z życia bohaterek wyrażają go tym dobitniej, że sprawiają wrażenie zupełnie 

przypadkowo dobranych, a przecież dla postspołeczeństwa typowy jest „rozpad 

»projektu życiowego« na kalejdoskop samoistnych epizodów, niepowiązanych ani 

przyczynowo, ani logicznie”175, który „rezonuje równie kalejdoskopową ponowoczesną 

kulturą »nieustającego karnawału«”176. Kwestie tożsamościowe wybrzmiewają 

w przypadku każdej z postaci w inny sposób, rozgrywając się jednak we wspólnej 

przestrzeni wzajemnego niezrozumienia dziecka i rodzica: Jowita śledzi wprawdzie 

internetową działalność córki, nie przywiązuje do niej jednak wagi większej niż do 

newsów z drugiego końca świata – chociaż Claudia jest aktywną użytkowniczką forum 

dla wampirów, jej matkę niepokoi nie to, że pisze o przemocy i piciu krwi, a fakt, że łatwo 

złamać zabezpieczenia jej konta. Natomiast w nie do końca jasnym zakończeniu Claudia 

namawia kolegę, by w ramach inicjacji do klubu podjął próbę zamordowania Jowity; 

dziewczyna traktuje to jak wyzwanie, jest podniecona i pełna oczekiwania, w żadnym 

stopniu nie przejmując się, że obiektem tego eksperymentu jest jej własna matka. 

Tożsamość obu bohaterek jest płynna i wielowymiarowa, a każda z nich podświadomie 

próbuje uciec od zastanowienia nad tym, która z twarzy jest prawdziwa. Jowitę zaprząta 

bez reszty działalność w internecie – wykonuje zresztą zawód nowego typu, jest blogerką, 

graczką, webmasterką i, jak sama twierdza, w pracy jest przez całą dobę. Claudia stara 

się zostać „arystokratką ducha”,  

a jej działania to akty desperacji zbuntowanej nastolatki, próbującej zbudować siebie  

w oderwaniu od korzeni. 

Człowiek nieciągły jest, w porównaniu z formalnym eksperymentem 

Cetnarowskiego utworem znacznie mniej nasyconym fantastyką, a jego kształt 

zdecydowanie dalszy jest od awangardy, chociaż całe opowiadanie przesiąknięte jest 

duszną, oniryczno-schizofreniczną atmosferą. Tekst stawia liczne pytania, na które nie 

 
174 M. Cetnarowski, Cyberpunk [w:] XXX edycja Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza Zajdla [ebook], 

oprac. Marcin Zwierzchowski i Marzena Półgrabia, s. 33. Cytaty pochodzą z wersji opowiadania 

opublikowanej w sporządzonej w formie elektronicznej antologii tekstów nominowanych do Nagrody 

Fandomu Polskiego im. Janusza Zajdla. Antologię można było pobrać w roku 2014 z oficjalnej strony 

nagrody: www.zajdel.art.pl. 
175 Ibidem, s. 34. 
176 Ibidem. 
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daje jednoznacznej odpowiedzi. Nie wiadomo, czy bohater, który znajduje ciało martwej 

sąsiadki, jest w rzeczywistości jej mordercą, czy jego wspomnienia są prawdziwe, czy 

też nie, wreszcie: czy w ogóle mieszkała koło niego kobieta, czy może mężczyzna. 

Człowiek nieciągły najczęściej bywa interpretowany jako historia o wypieranym 

homoseksualizmie, niewątpliwie jednak niezwykle istotnym wątkiem pozostaje 

niemożność odpowiedzi na pytanie o własną tożsamość. Dojmujące w życiu protagonisty 

jest uczucie nieciągłości, wewnętrznego rozbicia, które znika na chwilę dopiero wtedy, 

gdy na komisariacie przyznaje się on do zabicia sąsiada i sam przed sobą przyznaje, że 

przez całe życie pożądał mężczyzn. Wcześniej jednak czuje się bezustannie zagubiony 

wśród różnych wariantów własnej osoby: 

Piotr jest bowiem człowiekiem nieciągłym, zawsze taki był, a przynajmniej tak mu się w tej 

chwili wydaje – bo Piotr teraźniejszy nie ma wiele wspólnego z Piotrem sprzed godziny, a ten 

z kolei różni się od Piotra wczorajszego. Kolejne wersje Piotrów gładko przechodzą jedne 

w drugie, a on czasami myśli, że udaje mu się zachować przy tym rdzeń swojej osobowości, 

a czasem, że nie177. 

Ta płynność i nietrwałość jak gdyby przenosi się z Piotra na jego otoczenie. 

Znalezione w pierwszej scenie ciało jest kobiece i tak wypowiadają się o nim policjanci, 

ale podczas przesłuchania mowa jest o ofierze płci męskiej. Robert, rzekomy chłopak 

zmarłej Mariki, przychodzi – czy może to tylko kolejna wizja? – do protagonisty 

w kobiecym ubraniu, a Piotr stwierdza, że on i dziewczyna byli do siebie niezwykle 

podobni, „Jakby wiążąc się, wychodzili jednocześnie sobie naprzeciw, by spotkać się 

gdzieś pośrodku androgynicznej jedności”178. Niedookreśloność eksponowana jest 

głównie na gruncie seksualności, ale przenika również inne sfery życia i wydaje się nie 

do pokonania. Zyskanie samoświadomości przez Piotra w finałowej scenie 

opowiadania niekoniecznie musi bowiem oznaczać dojście przez niego do prawdy  

o sobie samym. Kiedy na pytanie o to, czy zabił Roberta, odpowiada „Musiałem to 

właśnie zrobić”179 i gdy czuje, jak „przeszłość układa się wokół niego miękko jak fałdy 

dobrze skrojonego płaszcza”180, wybiera przecież jedynie jedną z wersji wydarzeń, 

taką, która pozwoli mu osiągnąć spokój i która może, ale nie musi być zgodna 

z rzeczywistością. 

 
177 A. Kańtoch, Człowiek nieciągły [w:] XXX edycja…, s. 52. 
178 Ibidem, s. 54. 
179 Ibidem, s. 64. 
180 Ibidem. 
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Bohaterowie fantastyczni, choć przedstawieni zwykle na tle wydarzeń bardziej 

niesamowitych niż ci z tekstów niefantastycznych, podobnie często jak tamci zadają 

sobie pytania o własną tożsamość; zdaje się, że te właśnie wątki – nieznajomość siebie 

i ciągłe poszukiwanie własnej prawdziwej twarzy – są interesujące dla tekstów kultury 

jako takich. Włączenie w rozważania nad tożsamością postaci fantastycznych wątków 

filozofii Lacanowskiej i przyglądanie się powyższym problemom jako istniejącym 

w sferze rejestru wyobrażeniowego sygnalizuje kilka istotnych kwestii. Przede 

wszystkim pozwala podkreślić fakt, że tożsamość nigdy nie kształtuje się w oderwaniu 

od innego – w tym właśnie miejscu powraca szczególnie wyraźnie rola przypisywana 

przez Lacana spojrzeniu i patrzeniu. Ja kształtuje się zawsze dzięki patrzeniu na własne 

odbicie, ale też dzięki zobaczeniu siebie w spojrzeniu innego podmiotu. Stąd właśnie 

fantastyka – przedstawiając bohaterów w sytuacjach granicznych, w zetknięciu 

z obcością, w samotności postapokalipsy czy cyberświata, redefiniująca pojęcia więzi 

międzyludzkich i nadająca status podmiotu również bytom nieludzkim, jest w stanie 

wyeksponować różne tożsamościowe trudności. Co więcej, perspektywa Lacanowska 

zakłada, że istnienie w porządku wyobrażeniowym wiąże się z obecnością naznaczającej 

na całe życie iluzji; „nad obrazem złudnie kompletnym nie można zapanować”181. 

Wyobrażeniowa fantazja dominuje całe późniejsze życie psychiczne, zmuszając do – 

skazanego na porażkę – poszukiwania idealnego siebie. Sprawę komplikuje jeszcze 

dodatkowo fakt, że Wyobrażeniowe splecione jest silnie z Symbolicznym, które wpływa 

na procesy tożsamościotwórcze, narzucając podmiotowi role społeczne, dodając nowe 

perspektywy i umieszczając go w sieci kolejnych odsyłających do siebie nawzajem 

symboli. Ostatecznie zatem stawiane nieustannie pytanie „kim jestem?”, zadawane 

nieustannie przez bohaterów fantastycznych i pozwalające na nich patrzeć 

w perspektywie bardziej uniwersalnej, jako na poszukujące podmioty, skazane jest na 

brak odpowiedzi. Tym, co trwałe i niezmienne, okazują się natomiast pragnienia 

i popędy, którym podporządkowane jest życie podmiotu. 

 

1.4.Od Wyobrażeniowego do Symbolicznego 

Życie podmiotu według filozofii Lacana naznaczone jest zatem – co wybrzmiało już 

kilkukrotnie – poczuciem niemożliwego do zaspokojenia braku. Jego źródło francuski 

 
181 M. Drwięga, op. cit., s. 139. 
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psychoanalityk dostrzega w towarzyszących tworzeniu podmiotowości procesach 

alienacji i separacji. W czasie gdy jednostka dokonuje identyfikacji wyobrażeniowej, 

matka – rozumiana oczywiście nie dosłownie, a jako figura najbliższej osoby, z którą 

dziecko pierwotnie się utożsamia – jest przez nią postrzegana jako Inny: wszechwładny 

i niemal bezosobowy, niepodlegający ziemskim prawom i pozostający ponad zasadami. 

Alienacji od tego Innego podmiot doświadcza przede wszystkim poprzez słowo, „cięcie, 

jakiego język dokonuje na ciele”182, a więc poprzez odmowę – niemożność ciągłego 

przebywania z Matką. Zaczyna więc widzieć już nie bezpieczną, rozkoszną jednię, a dwie 

osoby – siebie, nieustannie porównującego się z innym widzianym w lustrze, i Innego-

matkę (mOther), oceniającego, obserwującego i odmawiającego. Ta alienacja „kończy 

się dziurą w bycie – tworzy w nim zbiór pusty, miejsce braku w porządku symbolicznym, 

który zawładnął dzieckiem i z którym będzie się ono teraz musiało uporać”183. 

W pewnym momencie podmiot zauważa jednak pewną niespójność. Orientuje się 

– dzięki słowom, które są do niego kierowane – że matka nie może poświęcić mu czasu, 

bo musi spełnić inne swoje pragnienia i potrzeby: zdobyć pieniądze, zaspokoić głód, 

zaznać rozrywki. Jeżeli natomiast w ogóle takie pragnienia i potrzeby posiada, nie może 

zostać uznana za wszechpotężnego i pozbawionego słabości Innego. Zamiast więc 

pozostawać w trwożnym zawieszeniu, podmiot zaczyna szukać i pytać: Che vuoi?, 

„czego chcesz?”, łudząc się, że jeśli pragnienie matki zostanie zaspokojone, będzie ona 

mogła w pełni skupić się na więzi z dzieckiem. Jest to jednak oczywiście mrzonka – 

matka jest przecież także podmiotem naznaczonym niemożliwym do nasycenia 

poczuciem braku. Pragnienie matki – rozumiane jako zarówno to ukierunkowane na nią, 

jak i to przez nią samą przejawiane – stanowi wyzwanie, któremu nie da się sprostać. Jak 

podsumowuje Lacan w Seminarium XVII: 

Rolą matki jest jej pragnienie. Ma to kapitalne znaczenie. Jej pragnienia nie da się łatwo znieść, 

jakby było czymś nieistotnym. Zawsze wiąże się z problemami. Matka jest wielkim 

krokodylem, a ty znajdujesz się w jej szczękach. Nigdy nie wiesz, co ją napadnie i szczęki się 

zacisną. To jest pragnienie matki184 

Proces poszukiwania i związanego z nim rozczarowania, z którego wynika utrata 

przekonania o wszechmocy rzekomego Innego-matki, Lacan określa jako separację. 

Niezbywalny jej element stanowi figura ojcowska, która „jest dla dziecka bardziej 

 
182 M. Polak, Trauma bezkresu. Nietzsche, Lacan, Bernhard i inni, Kraków 2016, s. 144. 
183 Ibidem, s. 145. 
184 J. Lacan, Seminar XVII. L'envers de Ia psychanalyse (1969‒70), est. J.-A. Miller, Paris 1991. 
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zakazem niż postacią z krwi i kości […]. Znaczące ojca może wypowiadać matka, liczy 

się tylko jego wpływ na pragnienie Innego-matki (mOther)”185. Trzeba w tym miejscu po 

raz kolejny mocno podkreślić metaforyczność takiego ujęcia, co pozwala wyraźnie 

wyeksponować fakt, że chociaż Lacan postulował powrót do teorii Freuda, dokonywał 

również jej uaktualnienia i niejako przeniesienia na inny poziom, wkraczając 

niejednokrotnie, jak sam stwierdza, „całkowicie w domenę filozofii”186 i w ten sposób 

„wyprowadził psychoanalizę z kliniki”187. Freud, pisząc o kompleksie Edypa, sytuował 

swoje rozważania w kontekście rodziny tradycyjnej, patriarchalnej, a więc 

podporządkowanej bezwzględnie ojcu. Tymczasem Lacan, konstruujący swoją teorię 

w zupełnie innych warunkach kulturowych, traktuje kwestię ojcowską znacznie mniej 

rygorystycznie188, przenosząc punkt ciężkości z mocnej pozycji męskiego podmiotu 

raczej na kwestie zakazu i prawa jako takiego, stanowionego niekoniecznie przez 

rzeczywistego ojca.  

Pełne znaczenie pojęcia „Imię-Ojca” (le Nom-du-père), pojawiającego się 

w wykładach Lacana już od wczesnych lat 50. i stanowiącego główny temat zerwanego 

dość w dość dramatycznych warunkach189 seminarium z roku 1963, bazuje na 

podobieństwie brzmieniowym francuskich słów nom (‘imię’) i non (‘nie’). Chodzi zatem 

nie tylko o imię, ale i o ojcowski zakaz190: według wykładni francuskiego 

psychoanalityka metaforyczny Ojciec ukazuje dziecku, że sfera pragnienia matki jest 

poza jego zasięgiem. Ponownie należy w tym miejscu podkreślić, że w przeciwieństwie 

do operującego modelem rodziny nuklearnej Freuda, Lacan skłonny jest przypisywać 

funkcję Ojca każdemu znaczącemu, które oddziela dziecko od pragnienia matki, 

 
185 M. Polak, op. cit., s. 148. 
186 J. Lacan, Seminarium I. Pisma techniczne Freuda, tłum. J. Waga, Warszawa 2017. 
187 Wojna stuletnia, czyli cały wiek psychoanalizy. Z Elisabeth Roudinesco rozmawia Anna Turczyn, 

„Teksty Drugie” 2008, nr 5, s. 213. 
188 Por. M. Polak, op. cit., s. 148. 
189 W 1953 r. Lacan wraz z kilkoma współpracownikami i zwolennikami założył Société Française de 

Psychanalyse (Francuskie Towarzystwo Psychoanalityczne, SFP), odłączając się w ten sposób od coraz 

bardziej podzielonego wewnętrznie Société Psychanalytique de Paris (Paryskiego Towarzystwa 

Psychoanalitycznego, SPP, organu założonego pod patronatem Freuda jeszcze w latach 20.). Nowe 

ugrupowanie próbowało przez lata dołączyć do International Psychoanalytical Association 

(Międzynarodowe Towarzystwo Psychoanalityczne, IPA), stanowiącego największą i najsławniejszą 

organizację zrzeszającą światowych psychaoanalityków. IPA nie akceptowało jednak kontrowersyjnych 

metod pracy z pacjentem, jakie stosował Lacan, wprowadzający na przykład elastyczny (zwykle krótszy 

od zalecanego) czas sesji. Ostatecznie IPA w 1963 r. wyraziło zgodę na przyłączenie SFP, jednak pod 

warunkiem, że usunie ono ze swoich struktur Lacana, odbierając mu tym samym prawo do kształcenia 

innych psychoanalityków i wymuszając przerwanie prowadzonego seminarium. Sam badacz nazwał ten 

akt „ekskomuniką”, jednak niezrażony podjął działalność rok później, zakładając École Freudienne de 

Paris. 
190 Por. L. Magnone, Psychoanaliza francuska [w:] Psychoterapia. Szkoły i metody, red. L. Grzesiuk, H. 

Suszek, Warszawa 2011, s. 56. 
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dowolnemu trzeciemu elementowi odgradzającemu podmiot od pierwotnego źródła 

satysfakcji. Zderzenie z nim oznacza dla kształtującego się podmiotu pierwsze zetknięcie 

zarówno z językiem, jak i z Prawem – wiąże się z wyrażonym werbalnie zakazem, ale 

także z nadaniem dziecku imienia i wyznaczeniem jego miejsca w lineażu. 

Pierwsza konfrontacja z Imieniem-Ojca zbiega się również w czasie z momentem 

„masochistycznego wyjścia ze stadium lustra”191 i próbami poradzenia sobie z bolesnym 

napięciem wywołanym „nieuniknionym doświadczaniem obecności i nieobecności 

kochanego obiektu”192. Lacan, omawiając ten fenomen, odwołuje się do opisywanej 

przez Freuda dziecięcej zabawy polegającej na odrzucaniu i przyciąganiu do siebie 

szpulki nici. Francuski psychoanalityk podkreśla też, że nieistotne, jakie słowa dziecko 

przy tym wypowiada: liczy się tylko fakt, że 

od samego początku mamy tam pierwszy przejaw mowy. W tej opozycji fonemowej dziecko 

przenosi na inny wymiar, na płaszczyznę symboliczną, fenomen obecności i nieobecności. 

Staje się panem rzeczy – o tyle właśnie, o ile ją niszczy193.  

Jest to zatem moment przejścia z Wyobrażeniowego w Symboliczne, a więc w obręb 

rejestru, „przez który konstytuuje się istota ludzka jako taka”194. 

Aby dopełnić i domknąć rozważania o porządku wyobrażeniowym, trzeba jeszcze 

omówić bardziej dogłębnie zagadnienie pragnienia, które – jak zresztą sygnalizują 

powyższe uwagi – pełni w procesie rozwoju podmiotu kluczową rolę. Pragnienie 

człowieka jest zawsze, jak już pisałam, cytując jedno z ulubionych stwierdzeń Lacana, 

pragnieniem Innego. Warto raz jeszcze zwrócić uwagę na wieloznaczność tego zdania, 

widoczną na szczęście zarówno we francuskim oryginale („le desir de l’homme est le 

desir de l’Autre”), jak i w polskim przekładzie. Doświadczany przez podmiot 

dramatyczny wymiar separacji polega z jednej strony na uświadomieniu sobie, że matka 

pragnie czegoś lub kogoś innego, z drugiej zaś na otrzymaniu informacji, że nie wolno 

pragnąć matki. Pierwotne znaczące – Imię-Ojca – wkracza w bezpieczne, pełne rozkoszy 

płynącej z bezwarunkowego zaspokajania potrzeb życie dziecka i naznacza je zakazem. 

W wyniku tego aktu i związanej z nim „retroaktywnej symbolizacji pragnienia matki”195 

(a więc uświadomienia sobie, że za ojcowskim prawem stoi matczyne pragnienie 

 
191 J. Lacan, Seminarium I…, op. cit., s. 323. 
192 Ibidem, s. 324. 
193 Ibidem. 
194 Ibidem, s. 296. 
195 M. Polak, op. cit., s. 
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ukierunkowane na coś innego niż dziecko) dochodzi do separacji połączonej 

z ukonstytuowaniem się podmiotu pragnienia. Zmuszony jest on do racjonalizowania 

niezaspokojonych pragnień, słowem: do życia w cieniu braku i niemożności spełnienia. 

Mówiąc o tych wszystkich niuansach, Lacan zwraca uwagę na konieczność odróżnienia 

od siebie potrzeby, domagania i pragnienia. Ta pierwsza ma jego zdaniem wymiar 

biologiczny i determinuje życie ludzkie na jego najwcześniejszym etapie. Szczególnie 

istotny jest tutaj fakt, że dziecko jest bezradne i aby zaspokoić potrzebę, musi prosić 

o pomoc kogoś z zewnątrz, kto jawi mu się jako Inny, od którego jest się całkowicie 

zależnym. To przekierowywanie na Innego potrzeb podmiotu Lacan określa jako 

domaganie i widzi je nie tylko jako instynktowny sygnał, ale też jako wczesne usiłowanie 

zaistnienia w rejestrze symbolicznym, tłumacząc, że krzyk niemowlęcia jest osadzony 

w strukturze lingwistycznej; nawet jeśli dziecko nie używa jeszcze słów, jego płacz jest 

interpretowany przez matkę jak symbol196. Podkreśla również, że każde domaganie się 

jest domaganiem się miłości197 ‒ Inny swoją reakcją nie tylko zaspokaja potrzebę 

stanowiącą bezpośrednią przyczynę krzyku (na przykład głód), ale też daje wyraz 

uczucia. Stąd między innymi cierpienie wywołane separacją. Kiedy zaspokojona zostaje 

doraźna potrzeba, ale podmiot na skutek ojcowskiego zakazu i matczynego pragnienia 

zostaje odseparowany od Innego, domaganie nie znajduje pełnego spełnienia – powstaje 

luka, w której rodzi się pragnienie198. Od tej pory będzie ono towarzyszyć podmiotowi 

zawsze i wszędzie, pozostając nieuświadomione: 

Jasne jest, że na początku nader mizerne są szanse na to, żeby udało się mu [dziecku – przyp. 

M. B.] doprowadzić do rozpoznania jego własnych pragnień […]. Zresztą – jakże miałby dać 

poznać swoje pragnienia? On o nich nic nie wie. […] To jest to, co pokazuje nam, analitykom, 

nasze doświadczenie z dorosłymi. Dorosły bowiem musi szukać swoich pragnień199. 

Miejsce utraconego nieodwracalnie pierwotnego obiektu – matki – zastępuje od tej chwili 

obiekt małe a – nieosiągalny obiekt pragnienia, za którym podmiot goni nieustannie przez 

 
196 Por. H. Stępniewska-Gębik, Pedagogika i psychoanaliza. Potrzeba – pragnienie – inny. Konteksty 

epistemologiczne dla pedagogiki w świetle psychoanalitycznej koncepcji Jacques’a Lacana, Kraków 2004, 

s. 91. 
197 Por. J. Lacan, Ecrits, Paris 1966, s. 676. 
198 Celowo nie omawiam w tym miejscu szczegółowo Lacanowskiej koncepcji pragnienia i jego grafu, 

uznając, że wprowadzanie tak skomplikowanego zagadnienia spowodowałoby nadmierne zaciemnienie 

i tak już złożonej koncepcji teoretycznej, nie wnosząc nic nowego do tematu niniejszej pracy. Graf 

pragnienia przedstawia Lacan w Ecrits – por. np. J. Lacan, The Subversion of the Subject and the Dialectic 

of Desire [w:] idem, Ecrits, trans. B. Fink, New York 2005, ss. 671‒703; szczegółowo omawia go również 

chociażby H. Stępniewska-Gębik, por. H. Stępniewska-Gębik, Graf pragnienia [w:] eadem, Pedagogika 

i psychoanaliza…, op. cit., ss. 90‒96. 
199 J. Lacan, Seminarium I…, op .cit., ss. 311‒312. 
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całe życie, a który w późniejszej fazie konstruowania swojej teorii Lacan wiąże 

z pojęciem fantazmatu.  

W czasie, kiedy kształtujący się podmiot jest jeszcze mocno zanurzony 

w Wyobrażeniowym, jego relacja z innym – „małym innym”, rozumianym jako każdy 

z otaczających ludzi – jest pełna napięć. Wynikają one przede wszystkim z niemożności 

odróżnienia swojego „idealnego” obrazu w lustrze od innych. Biorąc każdą widzianą 

osobę za obraz siebie, dziecko odczuwa frustrację, kiedy okazuje się, że nie może 

kontrolować cudzych działań200. Zaczyna wtedy widzieć w innym rywala pożądającego 

tego samego obiektu lub nawet posiadającego go – próbuje zatem konkurować, wpadając 

w zazdrość i przejawiając czasem zadziwiająco silne tendencje do agresji. Lacan 

przytacza jako przykład wymowną anegdotę: 

Ta mała dziewczynka, o której przed chwilą wam mówiłem i w której nie ma nic szczególnie 

okrutnego, w wiejskim ogródku, gdzie zostało jej udzielone schronienie, bardzo spokojnie 

próbowała, będąc w takim wieku, że z ledwością chodziła jeszcze na nóżkach, przyłożyć 

solidnych rozmiarów kamieniem w czaszkę małemu koledze z sąsiedztwa, który był akurat 

tym, względem którego budowała swe pierwsze identyfikacje. Gest Kaina nie wymaga bardzo 

rozwiniętej sprawności motorycznej […]. Nie było u niej przy tym żadnego poczucia winy: Ja 

rozbić głowa Franka. Formułowała to z [absolutną] pewnością siebie i na chłodno. Nie wróżę 

jej mimo to przyszłości kryminalistki. Ona jedynie przejawiła najbardziej podstawową 

strukturę ludzkiego bytu na płaszczyźnie wyobrażeniowej […]201. 

Pierwotnie – mówi Lacan – zanim dziecko nauczy się dobrze mówić, jego 

pragnienie istnieje jedynie jako projektowane, wyalienowane w innym202 – napięcie 

z tym związane znajduje ujście jedynie w konkurowaniu, próbie zniszczenia innego, 

„bezwzględnej rywalizacji z innym o obiekt, do którego dąży”203. Jednak wszystkie 

próby radzenia sobie z innym – od tranzytywizmu dziecięcego, czyli przypisywania 

komuś swoich czynów i odwrotnie, aż po zazdrość (jealouissance) i wynikającą z niej 

agresję – wiążą się z kształtowaniem podmiotowości i przeglądaniem się w cudzym 

spojrzeniu, aby zrozumieć własne pragnienie, rozpoznać je jako odwrócone w innym204. 

Znalezienie dla niego innej mediacji okaże się możliwe dopiero wtedy, kiedy nastąpi 

pełne wkroczenie w rejestr symboliczny. 

 
200 Por. P. Dybel, Człowiek, zwierzę i zwierciadło. Genealogia ludzkiego Ja według Helmutha Plessnera 

i Jacquesa Lacana, „Ruch Filozoficzny” 2017, nr 3, s. 54. 
201 J. Lacan, Seminarium I…, op. cit., ss. 322‒323. 
202 Por. ibidem, s. 320. 
203 Ibidem. 
204 Por. ibidem, s. 319. 
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Wszystkie omówione w niniejszym rozdziale przykłady literackie ukazują dobrze 

całą tę sferę napięć. Tam, gdzie pojawia się temat płynnej, nieustalonej lub niepewnej 

tożsamości, w tle przebija problem relacji z innymi. Do analizy wątków sobowtórowych 

bez trudu można użyć klucza opisywanego przez Lacana dziecięcego tranzytywizmu. 

Intrygującego materiału dostarcza w tym zakresie jedno z opowiadań Stanisława Lema 

należące do satyryczno-groteskowego cyklu Dzienników gwiazdowych – Podróż siódma. 

Fabuła rysuje się następująco: rakieta bohatera, Ijona Tichego, na skutek zderzenia 

z małym meteorem traci zdolność manewrowania i okazuje się, że do jej naprawienia 

potrzebne są dwie osoby. Tymczasem w nocy budzi Tichego jakiś człowiek, który 

wygląda dziwnie znajomo, i próbuje przekonać podróżnika, aby podjął razem z nim 

próbę naprawy. Ijon bierze całą sytuację za senny majak, tym bardziej, że w rzekomym 

nieznajomym rozpoznaje wreszcie siebie samego: 

– Ależ ty wcale nie śpisz, daję ci słowo honoru – zawołał uparty zwid. – Czy nie poznajesz 

mnie? Popatrz! 

To mówiąc, dotknął palcami dwu brodawek, sporych jak poziomki, które miał na lewym 

policzku. Odruchowo chwyciłem się za twarz, bo właśnie ja mam w tym miejscu dwie kubek 

w kubek takie same brodawki. W tym momencie pojąłem też, dlaczego śniony przypominał mi 

kogoś znajomego: był podobny do mnie jak jedna kropla wody do drugiej205. 

Przekonanie, że cała sytuacja była tylko wytworem wyobraźni człowieka 

dotkniętego stresem i samotnością, towarzyszy Tichemu aż do następnego dnia, kiedy 

w jednej z książek znajduje informację o „fenomenach tak zwanej pętli czasowej”206 

i orientuje się, że gdy statek wpada w wir kosmiczny, dochodzi do „tak zwanego 

podwojenia teraźniejszości”207. Widząc w tym szansę na ratunek – na pokładzie byłyby 

przecież wtedy dwie osoby, a więc dałoby się naprawić stery – Tichy z dużym wysiłkiem 

kieruje rakietę w stronę najbliższego wiru. W kolejnej, wyraźnie zabarwionej komicznie 

scenie protagonista rozmawia z samym sobą z poprzedniego dnia, próbując go dobudzić 

i przekonując, że nie jest sennym widziadłem – a więc odbywa dokładnie tę samą 

rozmowę, w której uczestniczył dzień wcześniej. To początek serii takich niefortunnych 

zdarzeń: wkrótce rzeczywistość rozszczepia się coraz bardziej i Tichy napotyka kolejne 

wersje siebie z różnych dni tygodnia, jednak każdy z tych wariantów notorycznie 

podważa słowa „późniejszych” Ijonów, usiłując równocześnie przekonać 

 
205 S. Lem, Podróż siódma [w:] idem, Dzienniki gwiazdowe, Warszawa 1976, s. 11. 
206 Ibidem, s. 13. 
207 Ibidem. 
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„wcześniejszych” do wspólnego działania. Ci z kolei oczywiście nie ufają 

„późniejszym”, bowiem, jak stwierdza Tichy z wtorku: „jeżeli we środę, gdzie już jesteś, 

przeżywszy cały wtorek […], stery nie są naprawione, to z tego wynika, że nie zostały 

naprawione we wtorek, bo teraz jest wtorek i gdybyśmy je mieli za chwilę naprawić, to 

dla ciebie byłaby już ta chwila przeszłością i nie byłoby co naprawiać”208. 

W konsekwencji dochodzi do kolejnych kuriozalnych konfrontacji, które narrator ogląda 

za każdym razem z obu stron – raz będąc „wcześniejszy”, a raz „późniejszy”. Ostatecznie 

wszystkie wersje zaczynają przejawiać wobec siebie agresję i okłamywać się nawzajem, 

choć teoretycznie celem wszystkich jest naprawienie sterów. Sytuacji nie ułatwia fakt, że 

statek wpada wciąż w kolejne wiry, przez co liczba Tichych rośnie w zatrważającym 

tempie: 

Ktoś pociągnął mnie za nogę, kiedy zjadałem ostatnią mleczną, którą odkryłem pod koszulami; 

był to już nie wiem kto, ale na wszelki wypadek uderzyłem go pałką w głowę, zdjąłem zeń 

skafander i miałem go właśnie włożyć, kiedy rakieta wpadła w kolejny wir.  

Gdy odzyskałem świadomość, kajuta była pełna ludzi. Ledwo można się było w niej poruszać. 

Jak się okazało, wszyscy byli mną, z różnych dni, tygodni, miesięcy, a jeden podobno był 

nawet z przyszłego roku. Sporo było osób potłuczonych i z podbitymi oczami, a pięciu spośród 

obecnych miało na sobie skafandry. Ale zamiast wyjść natychmiast przez klapę, żeby naprawić 

uszkodzenie, jęli spierać się, targować, dyskutować i kłócić209. 

Gdy rakieta wypada ze strefy wirów grawitacyjnych, wszystkie sobowtóry znikają 

i Tichy traci już nadzieję na rozwiązanie problemu; okazuje się jednak, że sytuacja jest 

uratowana – dokonały tego prawdopodobnie dwie dziecięce wersje bohatera, „jeden 

włożył ręce w rękawice skafandra, a drugi – w jego nogawki; w ten sposób mogli trzymać 

równocześnie klucze dokręcając śruby z obu stron sterów”210. 

Całość opowiadania oczywiście doskonale interpretuje się jako efekt 

zainteresowania Lema paradoksem dziadka i pętlami czasowymi211; podobne motywy 

powracają zresztą w Podróży dwudziestej, której głównym tematem jest próba stworzenia 

świata idealnego poprzez cofanie się w czasie w celu skonstruowania doskonałych 

warunków rozwoju dla ludzkości oraz naprawienia błędów historii – eksperyment 

 
208 Ibidem, s. 16. 
209 Ibidem, s. 27. 
210 Ibidem, s. 30. 
211 I ogólnie podróżami w czasie oraz dokonanymi podczas nich zmianami, które musiałyby wpłynąć na 

kształt świata w momencie wyjściowym.  
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oczywiście kończy się spektakularną klęską212. Tym, co dla mnie istotniejsze, będzie 

jednak w przypadku tych opowiadań relacja między bohaterem a jego wersjami 

z przyszłości czy przeszłości. Okazuje się bowiem, że wymienione teksty Lema można 

z powodzeniem zanalizować w obrębie ram teoretycznych, które zarysowałam powyżej 

– a zatem w kontekście rejestru wyobrażeniowego, gdzie mieszczą się obserwacje 

podmiotu na temat jego samego i otaczających go innych.  

Tym, co uderza w relacji Tichego z jego wariantami-sobowtórami, jest przede 

wszystkim podszycie jej nieufnością. Żaden Ijon nie wierzy samemu sobie z przyszłości, 

za każdym razem pojawia się myśl o spisku czy próbie oszustwa i wykorzystania. 

Protagonista w kontakcie z wersją siebie z przyszłości zawsze najpierw jest zdumiony 

i pełen niedowierzania; w Podróży siódmej ma pewność, że spotkanie z przybyszem 

stanowi element snu. W Podróży dwudziestej wprawdzie już wie, co się dzieje – 

komentuje to nawet w narracji, mówiąc, że przeżył już kiedyś podobną przygodę – ale 

i tak jest zdziwiony, przede wszystkim tym, że spotkanie ma miejsce w jego własnym 

domu. Konfuzja wyraża się również wprost pod postacią uporczywego mylenia form 

gramatycznych – Tichy kilkukrotnie mówi do przybysza w drugiej osobie, po czym 

poprawia się na pierwszą: „dlaczego nie przybył do mnie po prostu jakiś delegat tego 

instytutu, tylko ty, to jest ja?”213, „Skąd się tam wziąłeś, to jest wziąłem?”214 i tak dalej. 

Jak kształtujący się podmiot skonfrontowany ze swoim odbiciem w lustrze, bohater dziwi 

się i ma problem, by jasno określić, gdzie przebiega granica między nim samym 

a sobowtórem. Okazuje też swojej wersji z przyszłości agresję, chociaż tylko słowną, 

i wyraźną niechęć, motywowaną częściowo tym, że przybysz niszczy mu bibliotekę, 

częściowo zaś ewidentną obawą i brakiem zaufania. W Podróży siódmej wątek 

przemocowy jest pokazany już zupełnie wprost – poszczególne wersje Ijona podstawiają 

sobie nawzajem nogę, kradną czekoladę, wreszcie: po prostu się biją, nie wierząc w swoje 

zapewnienia o niewinności. Te zapętlone i w dużej mierze budujące komizm sceny 

mocno przypominają to, co zdaniem Lacana dzieje się z podmiotem w fazie lustra. 

Dziecięcy tranzytywizm, który ma być według francuskiego psychoanalityka wyrazem 

schwytania ja przez obraz innego, wyraża się przecież właśnie w tym, że „jest tam jakieś 

niestabilne lustro między dzieckiem a jemu podobnym”215. Bohater Dzienników 

 
212 Jerzy Jarzębski wspomina o tym opowiadaniu przy okazji omawiania stosunku Lema do utopii i wizji 

„społeczeństw szczęśliwych” – por. m. in. J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2012, s. 98. 
213 S. Lem, Podróż dwudziesta…, op. cit., s. 175. 
214 Ibidem. 
215 J. Lacan, Seminarium I…, op. cit., s. 318. 
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gwiazdowych w każdej ze swych wersji albo już został pobity, albo jest bity w tej chwili, 

albo doświadczy tego wkrótce; równocześnie to on sam jest, był lub będzie bijącym. 

Z jednej strony traktuje wszystkie warianty własnej osoby jak obcych, którzy mu 

zagrażają, z drugiej – zdaje sobie doskonale sprawę, że przecież cały czas jest to on sam; 

mówi to nawet kilkukrotnie, na przykład wtedy, gdy decyduje się pobić Tichego 

pochodzącego z innego dnia:  

[…] nim podniósł nogę, dałem mu już pałką po głowie. Niezbyt mocno, rozumie się, bo już na 

tyle wprawiłem się w to wszystko, iż wiedziałem, że to ja z kolei sam, kiedy z czwartkowego 

stanę się piątkowy, dostanę w łeb, a nie zależało mi na tym, aby sobie samemu rozbijać 

czaszkę216. 

Brak zaufania do innego-siebie jest w przypadku Ijona całkiem uzasadniony. Różne jego 

wersje w Podróży siódmej okłamują pozostałych – „większość z obecnych kłamała jak 

z nut, tak że do dziś nie wiem, kogo biłem i kto mniej bił, kiedy toczyła się ta cała historia 

w trójkącie między czwartkowym, piątkowym a środowym, którymi kolejno byłem”217. 

Z kolei w Podróży dwudziestej Tichy nie może powiedzieć wcześniejszemu sobie, że 

został usunięty z projektu – zmuszono go do ukrywania tego faktu, więc musi siebie 

okłamywać co do pełnego znaczenia koła czasowego. Zatem mimo tego, że, jak twierdzi, 

nie mógłby nie zaufać sobie samemu218, wplątuje się bez przerwy w ciąg oszustw 

i przeinaczeń. 

W Podróży siódmej motyw zwielokrotnienia osoby bohatera stanowi zatem główną 

oś fabularną, w Podróży dwudziestej pozostaje nieco w tle, pomagając zarysować ramę 

konstrukcyjną i umożliwiając zastosowanie intrygujących rozwiązań. Wątek rozdwojenia 

powraca jeszcze u Lema w innym tekście o przygodach Tichego, Pokoju na Ziemi, którego 

pierwsza część opisuje skutki tego, że protagonista uległ kallotomii: zerwaniu spoiwa 

między półkulami mózgowymi. Co więcej, połówki jego ciała, zawiadywane przez różne 

części mózgu, mają często odmienne upodobania, predyspozycje i zamiary, jakby w ciele 

Ijona znajdowały się dwie osoby. Lewa półkula odpowiedzialna jest za mowę i myślenie 

racjonalne, prawa natomiast, bardziej kreatywna i jakby dzika, cechuje się też znacznie 

większą złośliwością i podporządkowane jej ręka i noga często przejawiają agresję. 

Bohater szuka w tej sytuacji nie tylko rozwiązania problemu – a więc ewentualnej recepty 

 
216 S. Lem, Podróż siódma…, op. cit., s. 25. 
217 Ibidem, s. 27. 
218 Por. S. Lem, Podróż dwudziesta…, s. 218. 
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na rozdwojenie – ale także, czy może przede wszystkim, odpowiedzi na pytanie o własną 

tożsamość w momencie takiego rozszczepienia: 

– Ja chcę tylko wiedzieć, gdzie jest moja świadomość – odparłem, odwijając z nogi kabel, co 

nie było łatwe, bo przycisnęła się silnie do linoleum. 

– Przecież to niby ja panu wyrwałem krzesło spod siedzenia, ale zarazem nie miałem tego 

zamiaru. Więc KTO to zrobił?219 

Ale ja w dalszym ciągu nie wiem, KTO mówi. Na migi, ale to przecież wszystko jedno. […] 

W mojej głowie jest i Ja, i jakiś On? Jeżeli jest ON, to dlaczego ja o nim nic nie wiem i w ogóle 

go nie czuję ani nie doświadczam jego przeżyć, ani emocji, ani niczego, chociaż jest w MOJEJ 

głowie i stanowi część MOJEGO mózgu? Przecież nie jest na zewnątrz. Żebym miał jakieś 

rozdwojenie świadomości, żeby mi się wszystko pomykiciło, jeszcze bym to mógł pojąć, ale 

tego nie. Skąd on się wziął, ten On? Czy to też jest Ijon Tichy?220 

Sytuacja jest dla Tichego tym bardziej dokuczliwa, że liczni badacze, z którymi 

spotyka się, próbując znaleźć wyjście z sytuacji, podchodzą do niego z ciekawością, 

traktując jego przypadek jak fascynujący eksperyment. Autor Pokoju na Ziemi 

wykorzystuje zresztą tę sytuację jako pretekst do przedstawienia mających różną 

proweniencję koncepcji dwoistości ludzkiej natury czy hipotez na temat granic 

świadomości i tożsamości jednostki. Przypadkowo napotkany student filozofii, 

z którym Tichy rozmawia o swojej przypadłości, jest w kontakcie z protagonistą 

bezustannie rozemocjonowany, telefonuje do niego i nęka, próbując sam sobie objaśnić 

tę egzystencjalną zagadkę. Podpiera się przy tym dorobkiem antropologii kulturowej, 

w szczególności całym wachlarzem rozważań nad tożsamością i podmiotowością: 

Utrzymywał uparcie, że nie jego pytania są idiotyczne, lecz stan, w jakim się znajduję, jest 

bowiem sprzeczny z całą antropologiczną, egzystencjalną i jeszcze tam jakąś filozofią 

człowieka jako istoty rozumnej i świadomej własnego rozumu. Musiał być świeżo po 

egzaminach cały ten student filozofii, sypał bowiem Heglami, Kartezjuszami (Myślę, więc 

Jestem, a nie Myślimy, więc Jesteśmy), Husserlem mnie atakował i dokładał Heideggera, by 

dowieść, że to, co ze mną jest, być nie może, jako sprzeczne ze wszystkimi wykładniami życia 

duchowego, które zawdzięczamy nie jakimś chłystkom przecież, lecz najgenialniejszym 

myślicielom dziejów, którzy przez ładnych parę tysięcy lat, począwszy od Greków, zajmowali 

się badaniem introspekcyjnym jaźni, a potem przychodzi facet z przeciętym spoidłem wielkim 

mózgu i niby jest zdrów jak ryba, lecz jego prawa ręka nie wie, co czyni lewa, z nogami jest to 

samo, a przy tym jedni eksperci powiadają, że ma świadomość tylko z lewej strony, bo prawa 

 
219 S. Lem, Pokój na Ziemi, Kraków 1987, s. 20. 
220 Ibidem, s. 22. 
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to tylko bezduszny automat, drudzy, że ma dwie, lecz prawa jest niema, bo ośrodek Broca 

mieści się w lewym płacie skroniowym, trzeci, że on ma dwie częściowo rozdzielone jaźnie 

i to już jest szczyt wszystkiego. Skoro nie można częściowo wyskoczyć z pociągu, krzyczał na 

mnie, ani częściowo umrzeć, to nie można też częściowo myśleć!221 

McIntyre, lekarz, prezentuje z kolei podejście stricte naukowe, biologiczne – co 

zresztą podkreśla jeszcze jego prezencja: „budził zaufanie już samym wyglądem […], 

wysoki, z siwą szczotkowatą czupryną, nadzwyczaj spokojny, rzeczowy”222, a do tego 

patrzący „dobrymi, mądrymi oczyma zza złotych okularów”223. Przeprowadza szereg 

badań, ustala fakty i tłumaczy je, używając szeregu łacińskich terminów, dodając, że nie 

interesują go „okoliczności pozamedyczne” i wyjaśniając, że „co do ilości umysłów 

w kallotomizowanym człowieku panuje obecnie osiemnaście teorii”. Jego zachowanie 

przez cały czas jest profesjonalne i nakierowane na cel, jakim jest dokładne zbadanie 

tajemniczego stanu Tichego. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy pacjent zupełnie nie panuje 

nad swoją rozszczepioną osobowością:  

Na podłodze leżały między nami całe zwoje kabla, od różnych aparatów, którymi McIntyre 

przedtem mnie badał. Zauważyłem, że moja lewa noga zaczyna jakby bawić się tymi kablami. 

Owinęła sobie jeden, gruby, w czarnej błyszczącej izolacji, wokół kostki, ale nie przypisałem 

temu większego znaczenia, aż nagle szarpnąwszy mocno i szybko wstecz, pociągnęła za ów 

kabel, który, jak się okazało, był owinięty wokół nogi krzesła, na którym siedział profesor. 

Krzesło stanęło dęba, a profesor rymnął na linoleum. Był to jednak, jak się natychmiast 

okazało, wytrawny lekarz i panujący nad sobą uczony, bo zbierając się z podłogi, mówił prawie 

równym głosem: 

– To nic. Proszę się nie przejmować. Prawa półkula zawiaduje stereognozją i dlatego jest przy 

tego typu czynnościach zręczniejsza. […]224. 

Motyw podwojenia w Pokoju na Ziemi, podobnie jak w przypadku Podróży 

dwudziestej, stanowi tylko jeden z elementów fabularnych i wstęp do zarysowania innych 

wątków. Poświęcona mu jest jednak znaczna część powieści i liczne rozważania225. 

Ostatecznie wyjaśnienie sytuacji Tichego jest zdecydowanie bardziej skomplikowane i wiąże 

się z drugim głównym tematem powieści – wyprawą bohatera na Księżyc, gdzie mocarstwa 

 
221 Ibidem, ss. 11‒12. 
222 Ibidem, s. 17. 
223 Ibidem, s. 18. 
224 Ibidem, s. 20. 
225 Warto dodać na przykład, że motyw podwojenia wraca w innym kształcie w dalszej części Pokoju na 

Ziemi, kiedy w jednej ze scen rozgrywających się w przestrzeni kosmicznej protagonista dostrzega własne 

odbicie w czymś na kształt lustra. 
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wysłały wszystkie arsenały i fabryki broni, aby uczynić Ziemię krainą dobrobytu i pokoju. Aby 

nie rozgałęziać nadmiernie wywodu, zostawiam ten wątek bez dalszego komentarza. Zresztą 

zarówno uwagi Jerzego Jarzębskiego226, jak i komentarze samego Lema227 przemawiają 

zdecydowanie za tym, że to właśnie temat kallotomii zainspirował autora i stał w centrum jego 

zainteresowania podczas konstruowania fabuły powieści. Zabieg chirurgiczny polegający na 

przecięciu spoidła wielkiego mózgu, stosowany skądinąd również dzisiaj pod nazwą 

kalozotomii jako jedna z metod leczenia epilepsji, rozbudzał zresztą wyobraźnię licznych 

badaczy i twórców. Na temat potencjalnych skutków rozdzielenia półkul mózgowych 

spekulowano już w XIX wieku: Gustav Theodor Fechner, ojciec psychofizyki 

i eksperymentator, był przekonany, że po takim zabiegu w obrębie jednego ciała wyewoluują 

dwie niezależne od siebie jaźnie228. Szerokie badania na ten temat prowadzono również w XX 

stuleciu – ich największymi bodaj przedstawicielami byli Michael Gazzaniga (przywoływany 

przez Lema) oraz Roger Sperry, którzy skonstruowali również pojęcie lewopółkulowego 

interpretatora rzeczywistości229. Wszystkie medyczne eksperymenty i rozważania znajdowały 

oczywiście błyskawicznie odbicie w dyskursie popkulturowym i medialnym, donoszącym – 

często sensacyjnym tonem – o radykalnych odmiennościach pomiędzy częściami mózgu. Był 

to problem do tego stopnia, że już w roku 1978 Gazzaniga wraz ze swym doktorantem, 

Josephem LeDoux, opublikował książkę, w której stwierdza: 

[Rzetelnemu poznaniu] stanęły na przeszkodzie popularne, udramatyzowane doniesienia na 

temat odmienności lewego i prawego umysłu. Te interpretacje badań nad rozszczepionym 

mózgiem zapoczątkowały coś na kształt kultu, który znalazł licznych wyznawców230. 

 
226 „Co było w zamyśle powieści Lema pierwsze? Kallotomia czy przewidywania dotyczące zbrojeń 

i światowej polityki? Kiedy przypominam sobie rozmowy, jakie z autorem toczyłem przed wydaniem 

książki, wydaje mi się, że tuż przed premierą powieści przeważała w nim fascynacja problemem kallotomii. 

Rachuby dotyczące ewolucji broni wyłożył rok wcześniej w brawurowym intelektualnie tekście, którego 

tytuł (i koncepcyjna zawartość) pojawia się także w Pokoju na Ziemi: Weapon Systems of the Twenty First 

Century or The Upside-down Evolution, ale potem utonął w naukowej literaturze przedstawiającej 

konsekwencje rozcięcia mózgowych półkul – i ten temat zdominował przynajmniej pierwsze rozdziały 

książki” – J. Jarzębski, Kallotomia planetarna [online:] https://solaris.lem.pl/ksiazki/beletrystyka/pokoj-

na-ziemi/117-poslowie-pokoj-na-ziemi [01.04.2019]. 
227 „Zarzewiem tej książki była raczej próba wyobrażenia sobie i fabularnego przedstawienia sytuacji 

psychicznej człowieka po rozcięciu tak zwanego wielkiego spoidła, łączącego dwie półkule mózgowe, czyli 

po zabiegu zwanym kallotomią. Fascynowała mnie sytuacja, kiedy w jednej głowie mogą powstać dwie 

niezależne świadomości” – S. Lem, Komentarz: Pokój na Ziemi [online:] 

https://solaris.lem.pl/ksiazki/beletrystyka/pokoj-na-ziemi/115-komentarz-pokoj-na-ziemi, [01.04.2019]. 
228 Por. G. T. Fechner, Elemente der Psychophysik, t. 2., Leipzig 1860, s. 537; E. Schechter, Self-

consciousness and „split” brains. The Minds’ I, New York 2018, s. 4. 
229 Por. np. M. Gazzaniga, The bisected brain, New York 1970, passim; E. Schechter, op. cit., ss. 11‒15. 
230 M. Gazzaniga, J. LeDoux, The integrated Mind, New York 1978, s. 6, cyt. za: P. Wolski, Dwie dusze 

w jednym mózgu?, „Wszechświat” 2012, nr 1‒3, s. 8. Więcej na temat społecznych i medialnych 
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Pseudonaukowe, emocjonalne interpretacje, które krytykują badacze, są 

oczywiście mocno skorelowane z omawianymi w całym niniejszym rozdziale 

klasycznymi ujęciami problemu sobowtórstwa, a więc z przekonaniem, że obie kopie 

danej osoby stanowią personifikacje dwóch przeciwstawnych porządków czy wręcz 

wrogich sobie sił. Perspektywa rozszczepienia tożsamości, braku pełni kontroli nad 

własnymi poczynaniami albo istnienia drugiej, bardziej dzikiej lub po prostu radykalnie 

innej części osobowości, która mogłaby dojść do głosu w najmniej spodziewanym 

momencie była i jest przedmiotem żywego zainteresowania i powodem lęku. Po tego 

rodzaju motywy sięga i Lem – zarówno w Pokoju na Ziemi, jak i w Dziennikach 

gwiazdowych przedstawiając tego rodzaju problemy oraz ich konsekwencje – i autorzy 

większości innych utworów omawianych wyżej. Ich bohaterowie prezentują się jako 

podmioty niestałe i niepewne, jakby zawieszone w fazie ciągłego stawania się 

i doprecyzowania. To czyni ich podatnymi na różne zagrożenia, wśród których 

największym zdaje się perspektywa utraty tożsamości, zniknięcia, rozpłynięcia się 

w świecie albo zostania zastąpionym przez kogoś innego. Zinterpretowanie tych 

problemów oraz postaci złych bliźniaków, mrocznych sobowtórów, robotycznych kopii 

i innych podobnych figur w kluczu psychoanalizy Lacana pozwala wskazać na próbę 

oddania w fantastycznej rzeczywistości struktury myślowej związanej z formowaniem 

się jednostkowej tożsamości. Podobnie postąpić można z tekstami, które przedstawiają 

bohatera w kryzysie, poszukującego własnego ja albo próbującego w obliczu 

dramatycznych wydarzeń lub osobistych klęsk odpowiedzieć sobie na pytania 

egzystencjalne, po które fantastyka – mimo że traktowana często jako literatura stricte 

rozrywkowa – sięga bardzo często. Przedstawiani w takich tekstach bohaterowie, niczym 

dzieci w fazie lustra, budują swoje identyfikacje wyobrażeniowe, uczą się postrzegać 

siebie jako osobne byty i próbują znaleźć własne miejsce w świecie oraz uporządkować 

relacje z innymi. Psychoanaliza wskazuje, że tym, co powinno pomóc człowiekowi 

w wyrwaniu się ze świata lustrzanych, efemerycznych odbić, ma być porządek 

symboliczny – jednak, jak uczą rozważania nie tylko Lacana i jego naśladowców, ale 

i innych przedstawicieli licznych nurtów współczesnej filozofii, projekt tożsamościowy 

nigdy nie zostaje zakończony. Faza lustra przemija, ale porządek wyobrażeniowy wciąż 

naznacza codzienność podmiotu. 

 

 
konsekwencji badań nad rozszczepionym mózgiem piszą Piotr Wolski i Elisabeth Schechter 

w przywoływanych pracach. 
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NA GRANICY PORZĄDKÓW: INNOŚĆ I OBCOŚĆ  

 

O zajączku, schwytanym przez kłusownika we wnyki, da się powiedzieć, że był 

w kontakcie z cywilizacją, chociaż nikt z nim nie zamienił słowa. [….] To właściwie kwestia 

umowy231. 

Marek Oramus 

 

A. Obcy inny, inny Obcy 

Omówiony w poprzedniej części porządek wyobrażeniowy związany jest, jak już 

wskazywałam, z kategorią innego, którego Lacan określa jako „małego innego” (le petit 

autre), odróżniając go wyraźnie od Wielkiego Innego, funkcjonującego w rejestrze 

symbolicznym. Taka opozycja – w ramach której ukazana jest z jednej strony inność 

bliska, możliwa do zrozumienia, ludzka, z drugiej zaś ta pojmowana egzystencjalnie – 

znajduje szerszy kontekst w rozbudowanej dwudziestowiecznej refleksji filozoficznej. 

Kategorie obcości i inności, choć pozostające ze sobą w ścisłym związku i wywołujące 

podobne skojarzenia, są w myśli humanistycznej rozdzielane i doprecyzowane. 

Zajmujący się tym zagadnieniem Bernhard Waldenfels wskazuje, że aby nazwać coś 

„innym”, konieczne jest dostrzeżenie elementów to wyróżniających: 

Obce nie jest po prostu czymś innym (έτερον; aliud), które – jak w Sofiście Platona – powstaje 

poprzez odgraniczenie od tego, co jest tym samym (ταύτόν; idem). Gdy odróżniamy jabłko od 

gruszki albo stół od łóżka, to trudno byłoby nam utrzymywać, że wszystkie te rzeczy są sobie 

obce […]. W tym przypadku jedno jest różne od drugiego, ponieważ zostaje od niego 

odróżnione na podstawie „różnicy gatunkowej” […]232. 

Tak rozumiana inność opiera się zatem na odróżnieniu – zauważeniu odmienności – które 

ma charakter funkcjonalny. Zupełnie inaczej jest w przypadku obcości, która zasadza się 

na uprzednim ustaleniu granic tego, co własne lub swojskie: 

Obce nie znajduje się po prostu gdzie indziej, od tego, co w danym przypadku własne, oddziela 

je pewien próg – podobnie jak sen od czuwania, zdrowie od choroby, wiek dojrzały od 

 
231 M. Oramus, Arsenał, Warszawa 1985, s. 81. 
232 B. Waldenfels, Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2002, 

ss. 16–17.  
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młodości. Nikt z nas nie znajduje się przy tym jednocześnie po obu stronach progu. […] Nie 

istnieje neutralny „trzeci człowiek”, który mógłby bez żadnych uprzedzeń odróżnić kobietę od 

mężczyzny, gdyż najpierw przecież mężczyzna odróżnia się od kobiety, a ta odróżnia się od 

mężczyzny233.  

Według Waldenfelsa obcość zawiera więc w sobie różnicę, ale nie każda różnica 

warunkuje obcość. Dodatkową kwestią jest bowiem tożsamość jednostkowa lub 

zbiorowa, która sprawia, że „za obce uchodzi to, co wykluczone jest z kolektywnej sfery 

własnego i oddzielone od kolektywnej egzystencji, czego więc nie dzieli się z innymi”234. 

Dopiero poznanie siebie, określenie własnej identyfikacji i ustalenie granic pozwala 

odczuć obcość innych. Co istotne, obce w ujęciu Waldenfelsa nie jest tym samym, co 

nieznane – a więc czymś domagającym się objaśnienia i zniwelowania. Przeciwnie, „jawi 

się jako to, co źródłowo niedostępne i źródłowo nieprzynależne”235. Obcość zyskuje więc 

wymiar metafizyczny; wymyka się poznaniu, jest niemożliwa do okiełznania i oswojenia.  

Myśl Waldenfelsa wyrasta oczywiście z fenomenologii Edmunda Husserla, którą 

zresztą ksenolog obficie omawia, podkreślając równocześnie pewne wynikające z jego 

koncepcji intersubiektywności problemy. Chodzi tu przede wszystkim o dostrzegalną 

w Husserlowskim namyśle nad innością chęć podporządkowania innego poznającemu236. 

Podobny zarzut stawia autorowi Medytacji kartezjańskich także Emanuel Lévinas, który 

dodaje jeszcze, że postulowana przez Husserla redukcja podmiotowości do czystej 

świadomości czyni relację z Innym zupełnie teoretyczną, podczas gdy „dostęp do twarzy 

[Innego – przyp. M. B.] jest od razu etyczny”237. Lévinas stwierdza kategorycznie, że 

„twarz [Innego] nie daje się posiąść, wymyka się mojej władzy”238, a jedyną właściwą 

metodą postępowania w obliczu tej nieredukowalnej odmienności jest jej uszanowanie 

oraz zaakceptowanie faktu, że nawiązanie relacji między dwoma podmiotami nie 

powinno unieważniać dzielącego te podmioty absolutnego dystansu. Oprócz, jak to 

określa, obcości intersubiektywnej, o której mówi, odwołując się do Husserla 

 
233 Ibidem, s. 17. 
234 Ibidem, s. 18. 
235 Ibidem, s. 23. 
236 Więcej na ten temat: por. M. Waligóra, Pogranicze fenomenologii, „Principia” 2004, t. 39, D. Ucińska, 

Lévinas i Husserl: transcendentalna intersubiektywność, „Ruch Filozoficzny” 2016, nr 3. Skądinąd Marcin 

Waligóra zauważa również, że Lévinasowska interpretacja myśli Husserla mogła opierać się w wielu 

miejscach na niekoniecznie słusznych odczytaniach – por. M. Waligóra, Etyczny projekt Emmanuela 

Lévinasa – fenomenologia czy antyfenomenologia?, „Fenomenologia” 2008, nr 6.  
237 E. Lévinas, Etyka i nieskończony. Rozmowy z Philippe’m Nemo, tłum. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 

1991, s. 49.  
238 Idem, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 232. 
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i Lévinasa239, Waldenfels wyróżnia jeszcze tę intrasubiektywną: „obcość siebie samego 

albo obcość nas samych”240, a jako jej teoretyków wskazuje między innymi Freuda czy 

Julię Kristevą. Co ważne dla niniejszych rozważań, chociaż niemiecki ksenolog dostrzega 

szereg problemów wynikających ze zderzenia takiego ujęcia z myślą fenomenologów, do 

tematu wewnętrznego wyobcowania powraca kilkakrotnie. Próbuje również znaleźć 

wyjście z aporii, stwierdzając ostatecznie: 

Z drugiej strony wcale nie zostało ustalone, że mamy do czynienia z dwoma typami obcości, 

by tak rzecz, z „obcością własną” i „obcością obcą”, które mogą występować niezależnie od 

siebie. […] Obcość mnie samego nie byłaby […] jakąś tajemniczą formą przybieraną przez to, 

co własne (Eigenheit), którą należałoby przypisać głębinowemu Ja, polegałaby ona raczej na 

obecności innego we mnie, której krok w krok towarzyszyłaby moja nieobecność dla mnie 

samego241. 

 Waldenfels zaciera zatem różnicę między obcym wewnętrznym i zewnętrznym, 

ale też mocno podkreśla, że „obcość zaczyna się u mnie samego”242, co sytuuje się już 

całkiem blisko myśli Lacana. Opozycja między innym i Innym – a więc obcym-bliźnim 

i Obcym-niepojętym243 – również ma przecież swoje źródło w wewnętrznym życiu 

podmiotu i z nim pozostaje związana. Nieredukowalność i niedostępność Obcego zawsze 

stanowi wyzwanie.  Lacan nadaje oczywiście Wielkiemu Innemu szczególne 

znaczenie, czyniąc z niego najważniejszą instancję rejestru symbolicznego, spojrzenie, 

któremu podmiot bezustannie podlega i któremu się poddaje. Ale to trwożne oczekiwanie 

na karcący wzrok Innego ma bardzo wiele wspólnego z poczuciem wyobcowania 

 
239 Celowo nie rozwijam bardziej wątków Husserlowskich ani Lévinasowskich – ich obszerne omówienie 

oraz zestawienie z psychoanalizą Lacana mogłoby stanowić temat osobnej pracy. Mam również 

świadomość rozbieżności między fenomenologią i psychoanalizą, zasadzających się chociażby na różnicy 

w postrzeganiu roli świadomości i eksponowanych przez wielu badaczy, z których część uważa nawet, że 

połączenie obu kierunków jest niemożliwe z uwagi na niemożność przezwyciężenia kluczowych 

odmienności (por. np. H. Drüe, Fenomenologia i psychoanaliza, „Studia Philosophiae Christianae” 1995, 

nr 2, szczególnie s. 214). Wykorzystuję to zagadnienie jako kontekst, czerpiąc z inspirujących analiz 

Waldenfelsa, który zagadnienie obcości traktuje szeroko i wielowymiarowo.  
240 B. Waldenfels, op. cit., s. 23. 
241 Ibidem, s. 26.  
242 Ibidem, s. 29. 
243 Jak pokazuje już powyższy krótki wstęp, obcość może być rozumiana na różne sposoby: jako obcość 

bliźniego lub ta niepojmowalna, inter- lub intrasubiektywna, codzienna lub egzystencjalna, et cetera. Cały 

zbiór desygnatów i skojarzeń wchodzących w zakres pola znaczeniowego tego terminu jest niezwykle 

szeroki, a poszczególne jego elementy przenikają się i nakładają. W tym kontekście niebagatelna okazuje 

się kwestia zapisu samego terminu, co pokazują na przykład publikacje Lévinasa, który, podobnie jak na 

przykład Paul Ricœur, stosuje pisownię „Inny”, a więc wielką literą. W obrębie niniejszej rozprawy staram 

się z jednej strony zachować zapis preferowany przez cytowanych autorów, z drugiej zaś konsekwentnie 

rozgraniczać miejsca, w których mowa o innym/obcym rozumianym materialnie, jako konkretna osoba czy 

byt (a więc o innym podmiocie ludzkim czy też o obcych – kosmitach), a Innym/Obcym pozostającym 

pewnego rodzaju metaforą, symbolem lub abstraktem, zatem mającym wymiar raczej metafizyczny. 
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i obnażenia, wywodzącym się z przeświadczenia, że w jednostce znajduje się jakiś 

element niepoznawalny, sprawiający, że nie jest ona w stanie do końca sobą władać. 

Dałoby się powiedzieć, że o ile fenomenologia może ulegać pokusie podporządkowania 

Innego poznającemu, o tyle psychoanaliza lacanowska radykalnie odwraca tę relację, 

czyniąc podmiot podległym Innemu. 

 Niezwykle istotnym zagadnieniem okazuje się – niezależnie od tego, jakie miejsce 

i rolę przypisuje się innemu/Innemu – problem kontaktu z nim i relacji, jaką można 

byłoby z nim, choćby hipotetycznie, nawiązać. Tym właśnie kwestiom poświęcone będą 

przedstawione niżej rozważania, za których przedmiot posłużą dwie odmienne 

tematycznie zbiory tekstów fantastycznych. Pierwszą grupę stanowić będą trzy utwory 

fantastycznonaukowe, które podejmują typowy dla science fiction temat kontaktu 

z pozaziemską cywilizacją, kładąc nacisk na kwestie możliwości i niemożliwości 

poznania w obliczu radykalnej obcości: Solaris Stanisława Lema, Arsenał Marka 

Oramusa oraz Światło cieni Rafała Dębskiego. W następnej części jako studium 

przypadku posłużą z kolei wspominane już w poprzednim rozdziale powieści 

i opowiadania z tak zwanego cyklu wiedźmińskiego Andrzeja Sapkowskiego – a więc 

teksty, które temat obcości i inności podejmują na wielu płaszczyznach i w wielu 

odsłonach. 

  

 

B. Fantastycznonaukowe spotkania z kosmiczną obcością 

 

Motyw kontaktu z obcą cywilizacją jest jednym z najbardziej poręcznych i najczęściej 

stosowanych narzędzi fantastyki naukowej – to stwierdzenie nie tylko nie budzi 

wątpliwości, ale wręcz zakrawa na truizm. Zarówno różne definicje science fiction, jak 

i badania na jej temat – jak te, które referowałam pokrótce we wstępnym rozdziale 

rozprawy – a także wnioski płynące z lektury reprezentujących ją utworów jasno 

wskazują, że za pierwszym członem nazwy ukrywa się zazwyczaj wyobrażenie takiej 

nauki, która zdolna jest nie tylko wysłać człowieka w kosmos, ale też mniej lub bardziej 

jednoznacznie rozwiązać wreszcie paradoks Fermiego. Teksty zawierające wątek 

różnego rodzaju kontaktów z cywilizacjami pozaziemskimi pojawiają się w ciągu całego 

okresu kształtowania się, rozkwitu i popularności fantastyki naukowej; jednakże, co 

ciekawe, da się zauważyć, że sięgano po nie z różną częstotliwością. Tę obserwację 
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potwierdzają chociażby Andrzej Niewiadowski i Antoni Smuszkiewicz, którzy z jednej 

strony zauważają, że motyw kontaktu to „motyw obiegowy przewijający się w literaturze 

polskiej od czasów trylogii księżycowej Żuławskiego244 (Na srebrnym globie, Zwycięzca, 

Stara Ziemia) aż do czasów współczesnych w licznych wariantach fabularnych”245, 

z drugiej zaś podkreślają, iż „z biegiem czasu […] niemal zupełnie zanika lub 

podejmowany jest jedynie w groteskowo-parodystycznej wersji, albo jako motyw 

służebny uwidoczniony na dalszym planie”246.  

Ta zmienna częstotliwość występowania motywu i jego stopniowe odchodzenie 

w cień – niezależnie od możliwych tego przyczyn247 – nie zmieniają faktu, że temat 

kontaktu z obcą cywilizacją powraca również na początku wieku XXI; przykładem może 

być chociażby wydana w roku 2014 powieść Rafała Dębskiego Światło cieni, stanowiąca 

zresztą pierwszy tom cyklu, którego część drugą stanowi opublikowana dwa lata później 

Łuna za mgłą. Konwencja użyta przez tego i sposób operowania motywem kontaktu 

z obcą cywilizacją prowokuje do zestawienia tej powieści z dwoma innymi, uznawanymi 

skądinąd za klasyczne, utworami: Arsenałem Marka Oramusa (wydany w 1985 r.) 

i najstarszą z tej trójki Solaris Stanisława Lema (1961 r.). Omówienie takiego 

trójelementowego zbioru kieruje z kolei w stronę myślenia o motywie kontaktu 

z kosmiczną obcością w jego ujęciu już nie tylko awanturniczym, ale też filozoficznym, 

a nawet konkretniej: epistemologicznym. Wątek ten bardzo często wykorzystywany jest 

w roli wehikułu treści metaforycznych, a nawet gdy wiązany jest z przygodową 

konwencją (lub szerzej: gdy istnieje w którymś z typowych dla science fiction układów 

fabularnych), prowokuje do zadawania pytań o możliwość, sensowność i konsekwencje 

przekraczania przez ludzkość granic poznania. 

Za doskonały przykład takiego konceptualizowania tematu kontaktu uznawana 

jest ta część twórczości Stanisława Lema, która poświęcona jest właśnie relacjom 

z obcymi cywilizacjami. Wielu komentatorów twórczości autora Edenu, szczególnie 

 
244 Można by zresztą wskazać jeszcze starsze punkty odniesienia – chociażby Wojciecha Zdarzyńskiego 

Michała Dymitra Krajewskiego, gdzie pojawia się przecież zamieszkujący Księżyc lud Sielan; należy 

jednak dodać, że powieść Krajewskiego, chociaż określana jako fantastycznonaukowa, jest przede 

wszystkim utopijna. 
245 A. Niewiadowski, A. Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Poznań 1990, 

s. 305. 
246 Ibidem, s. 306. 
247 Niewiadowski i Smuszkiewicz za najważniejszą z nich uznają sceptycyzm w kwestii możności 

nawiązania realnego kontaktu z jakąkolwiek cywilizacją, która odbiegałaby od ludzkiego wyobrażenia 

o istocie rozumnej; wskazać można jednak też inne potencjalne powody – na przykład nadmierne 

eksploatowanie i w konsekwencji pewnego rodzaju wyczerpanie konwencji wiążącej się zazwyczaj z tą 

tematyką. 
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Jerzy Jarzębski248, Andrzej Stoff249 czy Maciej Płaza250, obszernie opisuje te teksty, 

klasyfikuje je oraz wyznacza występujące między nimi podobieństwa, zauważając 

jednocześnie, że cały problem relacji z innymi mieszkańcami kosmosu w utworach Lema 

ma „swoją historię i rozliczne wersje”251. Już w debiutanckiej powieści pisarza, 

Człowieku z Marsa, pojawia się „płodny sceptycyzm”252 związany z kontaktami 

cywilizacji ziemskiej i pozaziemskiej. W dwóch późniejszych utworach, Astronautach 

i Obłoku Magellana, 

kosmici się pojawiają, natomiast problem kontaktu traci na ważności. […] Trudności 

porozumienia mają więc w obu powieściach charakter raczej powierzchowny czy zgoła 

techniczny, nie sięgają natomiast głębokiej istoty kontaktujących się z sobą cywilizacji. […] 

W ten sposób okazuje się, że wszelkie istoty rozumne, na które ludzie natkną się w kosmosie, 

muszą być ich odbiciem – przynajmniej jeśli chodzi o sposób rozumowania, światopogląd 

i organizację społeczną253. 

Powieści te należy jednak, jak sugerują badacze, traktować jako incydentalne 

i uzasadnione ideologiczną doktryną, wprowadzającą wymóg wypełnienia schematów 

narracyjnych refleksją historiozoficzną zgodną z założeniami socrealizmu254. Dużo 

głębszą refleksję filozoficzną przenoszą dalsze utwory Lema: od Dzienników 

gwiazdowych, przez stawiające tematykę kontaktu w centrum zainteresowania Eden, 

Głos Pana, Niezwyciężonego lub Solaris, aż po – stanowiące ostateczny wyraz 

Lemowskich wątpliwości związanych z możliwością i sensownością relacji 

międzyplanetarnych – Fiasko. Nie ulega wątpliwości, że, jak diagnozuje Stoff, „ponad 

epizodem Astronautów i Obłoku Magellana biegnie pomost wspólnych właściwości 

między zapomnianym debiutem i późniejszym, już nie krępowanym przez zewnętrzne 

uwarunkowania, dorobkiem autora Solaris”255. 

Co właściwie składa się na ów zbiór „wspólnych właściwości”? Niewątpliwie 

wspomniany już sceptycyzm, któremu zresztą Lem daje wyraz również w tekstach 

eseistycznych – dla przykładu: Summa technologiae zawiera część zatytułowaną 

Cywilizacje kosmiczne, gdzie autor Solaris rozważa hipotezy na temat przyczyn 

 
248 Por. np. J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2002, ss. 211‒229. 
249 Por. A. Stoff, Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema, Warszawa – Poznań – Toruń 1983, 

passim. 
250 Por. M. Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema, Wrocław 2006, ss. 284‒479. 
251 J. Jarzębski, op. cit., s. 215. 
252 A. Stoff, op. cit., s. 24. 
253 J. Jarzębski, op. cit., ss. 216 
254 Por. m.in. ibidem, ss. 218‒219, M. Płaza, op. cit., ss. 303‒304. 
255 A. Stoff, op. cit., s. 24. 
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niemożności nawiązania kontaktu międzyplanetarnego256. Równocześnie w innych 

wypowiedziach przyznaje on na przykład: „Siedzi mi w głowie myśl, że Oni są inni, więc 

zachowują się inaczej, niż sobie to potrafimy wyobrazić”257. Sceptycyzm Lema ma więc 

ewidentnie dwojaki wymiar: z jednej strony dotyczy samego istnienia pozaziemskich 

cywilizacji, z drugiej natomiast możliwości nawiązania z nimi efektywnego kontaktu258. 

Te teksty autora Solaris, które zbudowane wokół tematu komunikacji z mieszkańcami 

innych planet, łączy również podobne w wielu aspektach przedstawienie miejsca i roli 

cywilizacji ludzkiej w historii kosmosu. Antropocentryzm, ewidentnie zresztą fascynujący 

Lema, który poświęcił mu obszerną część Summy…, jest również kategorią przewijającą 

się w omówieniach twórczości autora. Zaznacza się więc, że w powieściach o kontakcie 

celem jest zwykle odsłonięcie istoty człowieczeństwa259, że postawione w nich zostają 

pytania o granice ludzkiego poznania260, ale też – że w ostatecznym rozrachunku często to 

właśnie przedstawiciele Ziemi, a nie obcy, okazują się (realnymi lub 

potencjalnymi) agresorami261. 

W istocie teksty o kontakcie z pozaziemską cywilizacją stają się nie tylko 

zapisami diagnoz na temat potencjalnego rozwoju technologii czy rozważań związanych 

z próbami rozwiązania paradoksu Fermiego, lecz również – a może przede wszystkim? – 

historiami o kontakcie z Obcością jako taką, rozumianą w sposób metafizyczny. Dotyczy 

to oczywiście nie tylko twórczości Lema. Drogę do takiego kontaktu otwierać może na 

przykład jeden z klasycznych schematów fabularnych konwencji science fiction: 

opowieść o podróży kosmicznej, podczas której bohaterowie znajdują się na obcej 

planecie lub w jej pobliżu, a w konsekwencji stykają się z przedstawicielami obcej 

cywilizacji262. Właśnie tego rodzaju zawiązanie akcji łączy trzy wymienione wcześniej 

 
256 Według tych rozważań cywilizacje albo (1) istnieją dostatecznie długo, by nawiązać kontakt, ale 

pojawiają się zbyt rzadko, by było to w praktyce możliwe, albo (2) pojawiają się często, ale trwają zbyt 

krótko, albo też (3) powstają często i są długotrwałe, ale nie rozwijają się ortoewolucyjnie – faza 

ekspansywna, ta, w której międzyplanetarny kontakt mógłby zostać nawiązany, trwa za krótko (tzw. 

hipoteza okna kontaktu, rozwinięta potem w Fiasku) – por. S. Lem, Cywilizacje kosmiczne [w:] idem, 

Summa Technologiae, Lublin 1984, passim. 
257 Tako rzecze… Lem. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Stanisław Bereś, Kraków 2002, s. 322. 
258 Por. J. Jarzębski, op. cit., s. 225. 
259 Por. np. ibidem, s. 229. 
260 Por. ibidem, M. Płaza, op. cit., ss. 368‒390. 
261 Por. M. Szpakowska, Dyskusje ze Stanisławem Lemem, Warszawa 1997, ss. 142‒143.  
262 Antoni Smuszkiewicz, analizujący wyczerpująco typowe schematy fabularne literatury 

fantastycznonaukowej, pisze w podobnym kontekście m.in. o modelu funkcjonalnym opowieści 

o wyprawie badawczej. Metoda Smuszkiewicza, mocno zakorzeniona przede wszystkim w badaniach 

Władimira Proppa i związana ze ściśle sfunkcjonalizowanym schematem segmentacji tekstu literackiego, 

z punktu widzenia niniejszych rozważań wydaje się jednak mało operacyjna. Dalej pomijam więc tego 

rodzaju klasyfikacje i diagnozy. Por. A Smuszkiewicz, Stereotyp fabularny fantastyki naukowej, Wrocław 

1980, ss. 21‒33, 66‒71. 
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powieści: w Solaris Lema Kris Kelvin przybywa na stację badawczą unoszącą się nad 

tytułową planetą; Arsenał Oramusa rozpoczyna się wybudzeniem Adama Nyada 

z anabiozy na statku krążącym wokół Tytana; początkowe partie Światła cieni Dębskiego 

prezentują z kolei ekipę naukowców i pilotów – wraz z przywódcą komandorem 

Reubenem Vaybarem – stacjonującą na planecie Cronna.  

W każdym z tych utworów główny bohater postawiony zostaje w sytuacji 

bezpośredniego zetknięcia ze sferą pozaziemską263. Jednak, co interesujące, Kelvin Nyad 

i Vaybar reprezentują grupę postaci jeżeli nie zupełnie przyzwyczajonych do podróży 

międzyplanetarnych, to przynajmniej przygotowanych czy też przeszkolonych do 

funkcjonowania w warunkach kosmicznych – sytuacja wyjściowa jest więc dla nich 

w pewien sposób oswojona. Jednak nawet w ich przypadku poczucie bezpieczeństwa, 

będące wynikiem tego oswojenia, w momencie kontaktu z obcą cywilizacją zostaje 

mocno naruszone. Wrażenie zagrożenia i wytrącenia z równowagi pojawia się w każdej 

z trzech powieści i za każdym razem budowane jest powoli, stopniowo. Kiedy Kris 

Kelvin trafia na stację badawczą, zastaje tam jedynie niezrozumiały dla siebie 

nieporządek i rażące przykłady łamania obowiązujących zasad; początkowo wiąże 

zresztą te fakty z potencjalną chorobą fizyczną lub psychiczną dotychczasowych 

rezydentów stacji. Podobnie dzieje się w przypadku Reubena Vaybara: Cronna wydaje 

się planetą poznaną i bezpieczną, a raporty eksplorującej ją ekipy pilotów, którzy podczas 

patroli donoszą o krążących wokół dziwnych cieniach, „można by złożyć na karb 

zaburzeń psychicznych”264 – gdyby nie to, że widywali je wszyscy. Z kolei w Arsenale, 

gdy jeden z bohaterów odkrywa niezidentyfikowany kształt krążący w pobliżu Saturna, 

cała ekipa statku „Megahicle” poszukuje naukowego wyjaśnienia dla istnienia obiektu 

oraz dla wpływu, który, jak się wkrótce okazuje, obiekt ten wywiera na ludzi. We 

wszystkich trzech przypadkach podstawowym mechanizmem radzenia sobie w obliczu 

zetknięcia z czymś niezrozumiałym jest próba odnalezienia racjonalnego wytłumaczenia 

i obudowania nieznanego zjawiska dyskursem naukowym – i w każdej z sytuacji próba 

ta kończy się mniej lub bardziej dojmującą porażką. 

Punktem właściwego zawiązania akcji jest w Solaris, Arsenale i Świetle cieni 

moment, w którym główni bohaterowie po raz pierwszy stykają się z obcą cywilizacją 

 
263 Tego rodzaju motywy pojawiają się oczywiście również w innych ujęciach; wątek zetknięcia 

z pozaziemską cywilizacją jest istotny na przykład w Innych pieśniach Jacka Dukaja, które podchodzą do 

tego tematu w zupełnie inny sposób, przynosząc jednak również pesymistyczne wnioski na temat 

możliwości poznawczych. Do powieści tej wrócę przy okazji omawiania manifestacji Realnego. 
264 R. Dębski, Światło cieni, Poznań 2014, s. 10. 
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w sposób bezpośredni. W każdej z trzech powieści chwilę tę poprzedza etap wstępny, 

który jednak de facto nie służy w żadnym stopniu przygotowaniu do przyszłego kontaktu 

– przeciwnie, każdorazowo zachodzi raczej proces odwrotny. Bohater, zamiast zyskiwać 

wiedzę i umiejętności przydatne w zetknięciu z pozaziemskim bytem, na skutek 

mnogości sprzecznych informacji (niekonkretne i niespójne dane na temat Solaris; 

przeczące sobie i niewiele mówiące raporty członków załogi „Megahicle”; własne, raczej 

nieudolne badania Reubena oraz przypadek niewyjaśnionej choroby jednego z jego 

towarzyszy) stopniowo traci pewność co do słuszności dotychczasowych przekonań. 

Proces ten obrazowo ukazuje wprowadzony w Solaris wątek korzystania z biblioteki, 

przez badaczy twórczości Lema interpretowanej raczej zgodnie jako metafora nauki265. 

Biblioteka przypomina labirynt, który daje wrażenie ludzkiej wszechwiedzy – 

odizolowana od reszty stacji, pozbawiona okien, wypełniona książkami zawierającymi 

w sobie całokształt empirycznej wiedzy o rzeczywistości266,  

reprezentuje albo aktualny stan wiedzy, obejmujący wszystkie dziedziny, albo wykracza poza 

jego zakres, a poszerzona o niedokonane jeszcze odkrycia, wyznacza hipotetyczne granice 

poznania. […] Przeważnie biblioteka jest alegorią całej  wiedzy – figurą modelowo czystą, 

wolną od fakultatywnych szczegółów, a więc także od niedociągnięć i braków267. 

Prędko okazuje się jednak, że z perspektywy Krisa Kelvina staje się ona raczej 

wewnętrznie niewspółmierna i sprzeczna268; reprezentowana przez jej figurę wiedza na 

temat Solaris jest w istocie niekonkretna i nieweryfikowalna: 

Odstawiając na półkę tom, tak ciężki, że musiałem przytrzymać go obiema rękami, 

pomyślałem, że nasza wiedza o Solaris, wypełniająca biblioteki, jest bezużytecznym balastem 

i trzęsawiskiem faktów i znajdujemy się w takim samym miejscu, w którym poczęto ją 

gromadzić, przed siedemdziesięciu ośmiu laty, a właściwie sytuacja była o wiele gorsza, 

ponieważ cały trud tych lat okazał się daremny269. 

Podobnie dzieje się w przypadku Adama Nyada. Gdy protagonista zostaje 

wybudzony z anabiozy, do dyspozycji ma tylko ustne przekazy na temat sytuacji oraz 

informacje zawarte w notatkach i raportach badawczych załogi statku, która po odkryciu 

 
265 Por. m.in. M. Płaza, op. cit., s 380. Płaza obszernie interpretuje motyw biblioteki w Solaris i Powrocie 

z gwiazd, referując też rozważania, jakie poczynili na ten temat np. Jerzy Jarzębski i Istvan Csicsery-Ronay. 
266 Por. ibidem, s. 382. 
267 Por. P. Michałowski, Babel XXI wieku. Biblioteka Stanisława Lema i Jorge Luisa Borgesa [w:] 

Stanisław Lem: pisarz, myśliciel, człowiek, red. J. Jarzębski, A. Sulikowski, Kraków 2003, s. 337. 
268 Por. M. Płaza, op. cit., s. 382. 
269 S. Lem, Solaris, Kraków 1976, s. 25. 
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„Niezidentyfikowanego Obiektu Kosmicznego” decyduje się wysyłać w jego stronę 

pojedynczo poszczególnych członków ekipy na zwiad. Sny i wizje, będące efektem 

kontaktu z kosmicznym obiektem, są jednak niezwykle mgliste i zawikłane, a dodatkowo 

trudne do zreferowania i zapamiętania. Ostatecznie Nyad, zapoznając się z aktami 

sprawy, zauważa: 

„Megahicle” zaczynał na dobre zmieniać się w towarzystwo gawędziarzy. […] Skoro po pięciu 

miesiącach pretendująca do miana rady naukowej załoga zamieniła się w gromadę 

komediantów, ja z błazna niemal etatowego musiałbym chyba przekwalifikować się 

w analityka. […] Ten przegląd snów był czynnością beznadziejną. Nie znajdowałem między 

nimi żadnego wspólnego mianownika270. 

Z kolei Reuben Vaybar ze Światła cieni, wybudzony przedwcześnie z hibernacji 

po odlocie z Cronny, zauważywszy na statku niepokojące elementy – drobne awarie 

urządzeń, sprzeczne komunikaty przekazywane przez nieomylne dotąd komputery, 

wreszcie: obecność chorego, jakby cofniętego w rozwoju do poziomu dziecka Iana 

Poroya – podejmuje próby poszerzenia korpusu wiedzy i racjonalnego objaśnienia 

niezrozumiałych zjawisk. Będąc pozbawionym koniecznego ku temu zaplecza 

naukowego (co zresztą jest podkreślane od początku powieści) stara się czynić to poprzez 

zasięganie rady kolejnych, wybudzanych stopniowo, członków grupy badawczej. Jego 

działania okazują się jednak bezskuteczne – wyjaśnienia nie przynoszą ani eksperymenty 

informatyków, próbujących dociec przyczyn dziwnych reakcji sprzętu, ani medyków, 

badających szczegółowo Poroya.  

Wreszcie na tak zarysowanym tle dochodzi do momentu przełomowego – 

zetknięcia z obcą cywilizacją. Jednak, co warte zaznaczenia, w każdym z trzech 

omawianych przypadków sytuacja, którą protagonista uznaje za pierwszy kontakt, 

w rzeczywistości jest jednym z kolejnych spotkań. Kelvin przecież już od momentu 

przybycia na stację bezustannie czuje czyjąś obecność („Ciemność patrzała na mnie, 

bezpostaciowa, olbrzymia, bezoka, pozbawiona granic. Mroku za szybami nie 

rozwidniała żadna gwiazda”271 – opisuje nawet wtedy, gdy nie ma jeszcze pojęcia o tym, 

co zdarzy się później). Nyad przeczuwa niesamowitość sytuacji od chwili, gdy profesor 

Lloney po raz pierwszy pokazuje mu przez teleskop detale przestrzeni międzyplanetarnej, 

a kiedy tylko styka się z dokumentacją na temat „Niezidentyfikowanego Obiektu 

 
270 M. Oramus, op. cit., ss. 73‒74. 
271 S. Lem, Solaris…, s. 28. 
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Kosmicznego” i odczytuje zanotowane słowo „ARSENAŁ”, konstatuje: „Znałem to 

słowo od wieków. To imię. Przeczuwałem je”272. Vaybar jeszcze na Cronnie nie tylko 

wysłuchuje doniesień o niewyjaśnialnych cieniach, ale też sam wyrusza na ich 

poszukiwanie; gdy natomiast statek odlatuje już z planety, komandor doświadcza 

budzących w nim niepokój zjawisk, z których część zauważa tylko on.  

Okazuje się więc, że kontakt między człowiekiem a bytem pozaziemskim 

nawiązany zostaje de facto dużo wcześniej, niż ten pierwszy to dostrzega. Tyle tylko, że 

relacja ta od początku jest niewspółmierna – rozpoczyna się przecież od świadomej, jakby 

podszytej czujnością obserwacji ludzi przez obcą cywilizację, która stopniowo wykazuje 

się coraz większą śmiałością. Co istotne, w każdym z omawianych przypadków kontakt 

nawiązany zostaje nie z inicjatywy człowieka, ale dlatego, że pragnie go właśnie byt nie-

ludzki. Działania mieszkańców Ziemi stanowią jedynie próby reagowania na zastaną 

sytuację, a ich efekt zależy właściwie tylko od woli pozaziemskiej inteligencji. Dla 

przykładu: gdy Adam Nyad usiłuje znaleźć przestrzeń porozumienia z Arsenałem, jego 

starania zostają dostrzeżone, ale kontakt poprzedzony jest uwagą: „Jego Wysokość 

zgodził się wysłuchać twoją prośbę”273. Dopiero gdy nie-człowiek zdecyduje się na 

bezpośrednią interakcję, ludzcy bohaterowie mają możliwość doświadczenia tego, co 

uznają za namacalny, ukonkretniony już kontakt. Jego ramy wyznaczają odpowiednio: 

zetknięcia z „tworami F” w przypadku Kelvina, wizje Nyada oraz specyficzne, jakby 

telepatyczne rozmowy Vaybara z przedstawicielem pozaziemskich istot. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na pewien istotny aspekt kreacji 

przedstawicieli obcych cywilizacji: ich kompletne niepodobieństwo do człowieka. 

W Solaris głównym bohaterem-obcym jest Ocean, który, co podkreślone zostaje 

wielokrotnie, wymyka się zarówno klasyfikacjom, jak i opisom. Kelvin zauważa raz za 

razem, że przedstawienie kwestii nawet tak, zdawałoby się, oczywistych, jak wygląd czy 

struktura Oceanu za pomocą ziemskich pojęć jest właściwie niemożliwe. Przywoływana 

przez bohatera kategoryzacja oceanicznych tworów ukazuje liczne próby dopasowania 

ich do jakichkolwiek ludzkich skojarzeń i ujęcia w ramy pojęciowe: 

[Giese, autor opracowania o Oceanie – przyp. M. B.] jak długo mógł, posługiwał się po prostu 

językiem opisu, a kiedy brakło mu słów, radził sobie stwarzając nowe słowa, często 

 
272 M. Oramus, op. cit., s. 47. 
273 Ibidem, s. 99. 
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niefortunne, nie przystające do opisywanych zjawisk. Ale w końcu żadne terminy nie oddają 

tego, co się dzieje na Solaris274. 

Dopiero wtedy, gdy w pobliżu planety pojawiają się ludzie, Ocean zaczyna 

wytwarzać „gości”, wizualnie przypominających przedstawicieli ziemskiej cywilizacji, 

ale w rzeczywistości będącymi sztucznymi tworami o zupełnie innej budowie 

komórkowej. Wydaje się więc, że pozaziemski byt również – jak człowiek, który próbuje 

dostosować obserwowane na Solaris zjawiska do własnych kategorii – usiłuje ująć 

w ramy swoje wyobrażenie o ludzkości. W Arsenale i Świetle cieni kwestia ta wygląda 

podobnie. W powieści Oramusa Lemowski układ zostaje powtórzony niemal dokładnie: 

Arsenał jako taki, choć widzialny, wymyka się ludzkim klasyfikacjom (de facto nie ma 

nawet całkowitej pewności, czym jest – najczęściej porównuje się go do specyficznej 

sondy międzygwiezdnej, wysłanej przez jakąś większą cywilizację), a do kontaktu 

z Ziemianami służą mu wizje i sny, podobnie jak w Solaris „twory F”. U Dębskiego 

z kolei nie-ludzie nie posiadają nawet widzialnej postaci – ujawniają się tylko 

momentami jako cienie na Cronnie, ale ostatecznie okazują się „formą, której treść nie 

jest już potrzebna”275, bytami niezdolnymi do wpływania bezpośrednio na materię, jako 

że ich istnienie opiera się o formę promieniowania elektromagnetycznego. Nie ulega 

wątpliwości, że w każdym z tych trzech przypadków sprawdza się obserwacja, którą 

w odniesieniu do Solaris formułuje Istvan Csicsery-Ronay: „coś naprawdę obce nie 

pozwala się z samej definicji przełożyć na ludzkie kategorie i doświadczenie”276; 

podobnie zresztą wnioskuje, omawiając to zagadnienie, Manfred Geier, dochodząc 

ostatecznie do porażająco prostej konkluzji: „ocean planety Solaris nie może mieć 

żadnego znaczenia”277. 

Konceptualizowani w taki sposób przedstawiciele pozaziemskich cywilizacji 

służą więc za wyznacznik radykalnego wymiaru Obcości – nieredukowalnej 

i nieobjaśnialnej, jak ta, o której Waldenfels we wspominanym już fragmencie rozważań 

pisze, że jawi się ona „jako to, co źródłowo niedostępne i źródłowo nieprzynależne”278. 

Twarz Innego w tym przypadku faktycznie wymyka się władzy podmiotu279 ‒ a co 

ciekawe, nie tylko władzy, ale i wiedzy. Jednym z najbardziej uderzających aspektów 

 
274 S. Lem, Solaris, op. cit., s. 114. 
275 R. Dębski, op. cit., s. 269. 
276 I. Csicsery-Ronay, Obcy u Lema, tłum. E. Nowakowska [w:] Stanisław Lem…, s. 220. 
277 M. Geier, Fantastyczny ocean Stanisława Lema, tłum. R. Wojnakowski [w:] Lem w oczach krytyki 

światowej, red. J. Jarzębski, Kraków 1989, s. 171. 
278 B. Waldenfels, op. cit., s. 23. 
279 Por. E. Lévinas, Całość i nieskończoność…, op. cit. s. 232. 
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kontaktu bohaterów omawianych powieści z obcymi cywilizacjami jest dojmująca 

niemożność znalezienia odpowiedniego języka opisu. Niewykonalne okazuje się ujęcie 

w ziemskich kategoriach zjawisk doświadczanych przez ludzkich protagonistów 

w ziemskich kategoriach, jakby – podążając za aparatem pojęciowym Lacana – 

wymykały się one rejestrowi symbolicznemu. Można tę myśl pociągnąć zresztą jeszcze 

dalej. Głównym narzędziem Symbolicznego jest przecież – oprócz utrwalonych zasad 

i praw porządkujące rzeczywistość, zewnętrznych wobec podmiotu280 – kod języka, który 

powinien w teorii służyć uporządkowaniu wyobrażeń i wyrażeniu ich w sposób dostępny 

innym. Tymczasem wszystkie trzy omawiane teksty z uderzającą konsekwencją 

poruszają temat wzajemnego niezrozumienia bohaterów ludzkich i nie-ludzkich. Co 

istotne, jest to niezrozumienie obustronne: nie tylko Ziemianie nie są w stanie pojąć zasad 

kierujących obcymi, ale również ci drudzy zdają się nie do końca pojmować ziemskie 

reguły. Dochodzi więc do dramatu, bowiem akt komunikacji pozbawiony jest jednego 

z podstawowych elementów – wspólnego kodu. Stąd, jak się zdaje, dwustronne 

eksperymenty i próby, które jednak skazane są na porażkę, bo niemożliwe jest 

przekroczenie elementarnych granic pojmowania: 

Tu wchodzi w grę sprawa indywidualności. Ocean jest całkowicie wyzuty z jej pojęcia. Tak 

musi być. Mnie się wydaje, proszę kolegów, że ta dla nas… e… najdrażliwsza, szokująca strona 

eksperymentu całkowicie wymyka mu się jako leżąca poza granicami jego pojmowania. 

‒ Pan sądzi, że to nie jest zamierzone…? - spytałem. Twierdzenie to oszołomiło mnie trochę, 

ale 

po namyśle przyznałem, że niepodobna go wykluczyć. 

‒ Tak. Nie wierzę w żadną perfidię, złośliwość, chęć najdotkliwszego ugodzenia… jak to czyni 

kolega Snaut
281

. 

O ile dobrze zdołałem odebrać i przetłumaczyć jego stan emocjonalny, Arsenał był wypełniony 

goryczą. […] Arsenał zamknął się w sobie, głęboko przeżywając niepowodzenie i poszukując 

jego przyczyn. Konstrukcja jego jaźni wykluczała rekompensatę krzywdy ofierze, chociażby 

w formie współczucia; rozczarowanie wynikało raczej z krachu sekretnego planu. Arsenał był 

zafascynowany ludzką naturą, której nie potrafił pojąć ani się z nią utożsamić. Niemal wielbił 

te jej części, których sam nie posiadał – nieobliczalność, intuicję, uleganie wzruszeniom282. 

Najdalej, jak się wydaje, wątek ten poprowadzony jest w Świetle cieni: 

przedstawiciel Współistnienia, który komunikuje się z Vaybarem, wielokrotnie wyraża 

 
280 Por. J. Lacan, Seminarium III. Psychozy, oprac. J. A. Miller, tłum. J. Waga, Warszawa 2014, ss. 22 i nn. 
281 S. Lem, Solaris, op. cit., ss. 106‒107. 
282 M. Oramus, op. cit., ss. 201‒202.  
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niezrozumienie ziemskich kategorii i chociaż wiadomo, że jego sposób myślenia jest 

bardzo uporządkowany, zupełnie nie przystaje do aparatu pojęciowego ludzi. Co 

interesujące, źródłem aporii są głównie te kwestie, które wchodzą w obręb 

Symbolicznego – obcy nie dysponują na przykład koncepcją bóstwa i prawa: 

‒ Doskonały jest tylko Bóg, tak? – Komandor nadal drwił. 

Bóg? – Reuben wy czuł w tonie gościa zmieszanie i wahanie. – Wiem, że macie kogoś takiego, 

ale nie mam pojęcia, kim albo czym jest Bóg. 

– Wy nie macie swojego? – Komandor był nieco zdziwiony. Podczas zajęć z egzobiologii 

przekonywano ich, że każda żywa istota musi powołać do istnienia Boga. Jakiegokolwiek, 

nawet ułomnego. 

Nie. Współistnienie nie potrzebuje bytów transcendentnych. Sama jego istota jest 

wystarczającą transcendencją. 

– Czyli sami sobie jesteście Bogiem. 

Jeśli tak to wolisz określić, niech będzie. Ale wasz Bóg nie przystaje do naszych wyobrażeń 

struktury świata283. 

Wyjaśnij, czym jest prawo, bo także znam jego definicję, ale nie potrafię jej zinternalizować284.  

Obnażona niewystarczalność i ułomność Symbolicznego kieruje w stronę 

kategorii Realnego – tego, co nie poddaje się symbolizacji, co bezustannie jej umyka285, 

a co jednak chce nieustannie powracać w najmniej spodziewanych momentach. Pójście 

za tym tokiem rozumowania odsłania dodatkowe ścieżki interpretacji wielu miejsc 

omawianych tekstów. Nie bez znaczenia wydaje się na przykład fakt, że wszystkie trzy 

powieści odnoszą się w jakiś sposób do zagadnienia traumy, rozumianej jako efekt 

kontaktu z tym, co niezsymbolizowane i do zsymbolizowania niemożliwe, a więc 

z Realnym. „Twory F” w Solaris, jak zauważają wielokrotnie bohaterowie, wywodzą się 

wprost z przeformułowanych przez Ocean wspomnień ludzi, „najtrwalszych śladów 

pamięci”286. Co więcej, postać Harey dla Krisa Kelvina wiąże się z nieprzepracowanym 

poczuciem winy wywołanym jej samobójstwem, której, jak uważa, mógł zapobiec: 

- […] Pokłóciliśmy się. A właściwie nie. To ja jej powiedziałem, wiesz, jak się mówi 

w gniewie. Zabrałem manatki i wyniosłem się, dała mi do zrozumienia, nie powiedziała tego 

wprost, ale jak się z kimś żyje latami, to nie jest potrzebne… […] Na drugi dzień 

 
283 R. Dębski, op. cit., ss. 216‒217. 
284 Ibidem, s. 208. 
285 „[…] istnieje u naszych podmiotów, w analizie, pewien obszar realnego, który nam umyka”, pisze Lacan 

w początkach tworzenia swojej teorii (J. Lacan, Symboliczne, wyobrażeniowe i realne [w:] idem, Imiona-

Ojca, tłum. R. Carrabino et al., Warszawa 2013, s. 15); zresztą również później najchętniej mówi 

o Realnym jako o tym, co niemożliwe do zdefiniowania.  
286 S. Lem, Solaris, op. cit., s. 91. 
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przypomniałem sobie, że zostawiłem w szufladzie te… zastrzyki; wiedziała o nich – 

przyniosłem je z laboratorium, były mi potrzebne – powiedziałem jej wtedy, jakie jest 

działanie. Przestraszyłem się i chciałem po nie pójść, ale potem pomyślałem, że to by 

wyglądało, jakbym wziął jej słowa serio, i… zostawiłem to tak, ale na trzeci dzień jednak 

poszedłem, to nie dawało mi spokoju. Już… kiedy przyszedłem, już nie żyła287. 

Na aspekt zetknięcia ze śmiercią bliskiej osoby nakłada się zatem dodatkowo kwestia 

odpowiedzialności za tę śmierć. Jak się zdaje, właśnie tego typu traumatyzujące 

zdarzenia, a raczej myśli o nich, są eksploatowane przez Ocean. Taki wniosek formułuje 

właściwie wprost Snaut, drugi mieszkaniec stacji badawczej, rozważając kwestię pamięci 

o popełnionych – albo nawet tylko pomyślanych – przewinieniach. Istotny i interesujący 

jest też fakt, że pamięć o tych sytuacjach jest przez bohaterów wypierana, spychana na 

obrzeża świadomości, a potem – zgodnie z zasadą działania Realnego – powraca 

w najmniej spodziewanym momencie. Uderza również rytmiczna, nieuchronna 

powtarzalność tego powracania: wiadomo, że nawet jeśli „gość” zostanie zabity lub 

odesłany, wkrótce pojawi się ponownie.  

W Świetle cieni motyw zetknięcia z Realnym realizuje się nieco podobnie. Pierwsze, 

nieoczywiste jeszcze kontakty z przedstawicielem obcej cywilizacji powodują powrót 

przykrych wspomnień – w przypadku Reubena są to przede wszystkim wizje najgorszych 

momentów zawodowego szkolenia, które wryło się protagoniście w pamięć jako 

wyjątkowo bolesne doświadczenie, związane między innymi z zaburzeniami panowania 

nad własnym ciałem. Z kolei Poroya dążenie obcych do nawiązania kontaktu doprowadza 

wprost do szaleństwa, a w konsekwencji: do śmierci. 

Z kolei w Arsenale na nieredukowalną wyrwę w Symbolicznym wskazują sny 

i wizje osób, które z tytułowym bytem się spotkały. Surrealistyczne, wyrwane 

z kontekstu, przepełnione sprzecznymi odwołaniami do mniej lub bardziej utartych 

znaczeń, okazują się tylko luźnymi projekcjami, które nie są możliwe do 

zinterpretowania. Podobnie zresztą „myśli” samego Arsenału, które odczytuje Adam 

Nyad w kulminacyjnym punkcie powieści: „żadnego powiązania między sąsiadującymi 

ze sobą elementami zapisu, wszystko było wrzucone do jednego worka”288. Obrazy 

kolejnych światów, w których Arsenał eksperymentalnie umieszcza Nyada, również są 

podszyte absurdem i przypominają – ponownie – zawikłane sny.  

 
287 Ibidem, ss. 73‒74. 
288 M. Oramus, op. cit., s. 200. 
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Trudno również przeoczyć fakt, że wszyscy trzej główni bohaterowie 

doświadczają radykalnego wymiaru Realnego, zbliżając się do granicy życia i śmierci – 

a może nawet ją przekraczając. Zakończenie żadnej z omawianych powieści nie przynosi 

ostatecznych rozwiązań. Ostatnia scena Solaris zamyka klamrę otwartą w pierwszym 

rozdziale289 – Kelvin znajduje się poza stacją, a jego próba duchowego dotknięcia Oceanu 

zdaje się nabierać wymiaru ostatecznego, bezpośredniego. Chociaż rozważa decyzję, 

którą musi podjąć – „Nie miałem nadziei. Ale żyło we mnie oczekiwanie”290, mówi – 

ostateczny efekt tych rozmyślań nie zostaje ujawniony. Jego „trwanie w niewzruszonej 

wierze”291, to zdające się nie mieć końca czekanie nie stanowi synonimu śmierci, ale 

w wielu wymiarach jest jej bardzo bliskie. Podobnie Adam Nyad, który w kulminacyjnej 

scenie:  

Czołgał się do ostatka po posadzce, usiłując przeniknąć symfonię wzorów – dzieła 

największych mistrzów tego fachu – i utrudzony bardzo zrezygnował w połowie kolejnej 

stronicy, odchodząc na chwilę w śmierć292. 

W ostatnim rozdziale żyje jednak – chociaż nie wiadomo, czy rzeczywiście, czy tylko 

w jednym z nieskończonej liczby wykreowanych przez Arsenał światów, w którym 

możliwe jest tylko bezustanne odgrywanie na nowo pozbawionych sensu, onirycznych 

scen. Z kolei Reuben Vaybar w finale Światła cieni chce poświęcić siebie, mając 

nadzieję, że pomoże to uratować ludzką cywilizację. Zakończenie powieści jest podszyte 

pesymizmem, ale na tyle otwarte, że tekst – jakby odbijając gasnącą w obliczu śmierci 

świadomość protagonisty – urywa się w połowie zdania. Śmierć wydaje się krańcowym 

następstwem zetknięcia z radykalną Obcością. Klęska Symbolicznego obnaża boleśnie 

Realne we wszystkich jego aspektach, również tych najbardziej ostatecznych293. 

Czemu jednak służą tak zarysowane wizje zetknięcia się z pozaziemskimi 

bytami? Uznanie, że są to wyłącznie próby udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytania 

o możliwość i efektywność takiego kontaktu, byłoby zdecydowanie zbyt dużym 

 
289 Por. M. Płaza, op. cit., s. 371. 
290 S. Lem, Solaris, op. cit., s. 209. 
291 Ibidem. 
292 M. Oramus, op. cit., s. 206. 
293 Interesujące jest również to, że we wszystkich trzech powieściach pojawia się wątek śmierci lub 

zaginięcia (właściwie równoznacznego ze śmiercią) bohatera wyprawy pełniącego funkcję mentora, 

przywódcy lub przewodnika. Co ciekawe, są to postaci kojarzące się wyraźnie ze sferą racjonalności 

i nauki: w Arsenale i Świetle cieni to naukowcy, profesorowie, którzy do tej sfery zostają przypisani wprost; 

jednakże również w Solaris Gibarian jest w pewien sposób bliski strefie racjonalności i charakteryzuje się 

naukową ciekawością (tytularnie naukowcem jest natomiast Sartorius, który jednak wydaje się 

karykaturalny).  
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uproszczeniem. Relacja między ludzkim podmiotem a nie-ludzkim innym wymyka się 

bowiem jednoznacznym interpretacjom – jak pisze w klasycznym już omówieniu Solaris 

Csiscery-Ronay, fabuła takiego rodzaju wskazuje, że jak Obcy jest tajemnicą dla 

bohaterów powieści, tak samo nierozstrzygalny semantycznie jest sam tekst294. Nie ulega 

jednak wątpliwości, że we wszystkich trzech omawianych powieściach kontakt 

człowieka z inną cywilizacją eksponuje raczej aspekt ludzki. Wątek Obcości służy więc 

de facto jako lustro, odbijające nie tyle nawet rzeczywistą kondycję człowieczeństwa, ile 

raczej antropocentryczne wizje ludzi na temat ich samych i otaczającego ich świata. Nie 

można jednak uznać po prostu, że obraz pozaziemskiej cywilizacji stanowi odbicie 

najgorszych ludzkich błędów i kompleksów; takie założenie sprowadziłoby każdą 

z omawianych powieści do „banalnej refleksji moralizatorskiej”295. Wydaje się raczej, że 

omawiane powieści o kontakcie są tekstami nie tyle – albo nie tylko – o ułomnościach 

człowieka, ile raczej o jego wewnętrznym wyobcowaniu. Kiedy Kelvin przestaje pragnąć 

śmierci niby-Harey i kiedy patrzy na Ocean, kiedy Nyad błąka się w powtarzalnych, 

bezsensownie onirycznych światach, kiedy Vaybar wie już, że za chwilę straci zmysły, 

nie mając nawet pewności, czy heroiczny gest zda się na cokolwiek – wszyscy oni 

w istocie dotykają tajemnicy tego, że wszystko, co człowiek może o sobie pomyśleć, jest 

daremne. Wobec empirii kompromituje się kultura, łamią się wszelkie dostępne układy 

odniesienia, „wszystkie antropocentryczne wyznaczniki miejsca człowieka we 

Wszechświecie okazują się […] może nie tyle skompromitowane aksjologicznie, ile na 

pewno niewystarczające poznawczo w zetknięciu z obcością”296. Spotkanie siebie 

w spojrzeniu innego297 obnaża nieuleczalną ranę i pokazuje wyraźnie, że obcość 

„zaczyna się już we własnym domu jako obcość mnie samego albo obcość 

nas samych”298. Dzięki eksploatowaniu jednego z najbardziej typowych dla fantastyki 

naukowej motywów Solaris, Arsenał i Światło cieni ukazują przenikanie się 

i współistnienie Wyobrażeniowego, Symbolicznego i Realnego. Ich bohaterowie, 

konfrontując się z nieopisywalną, wymykającą się poznaniu Obcością, przeglądają się 

w niej jak w lustrze, odkrywając swoje wewnętrzne wyobcowanie. Zmuszeni są do 

uważnego przyjrzenia się temu odbiciu i zderzenia go z przekonaniami na temat siebie, 

 
294 Por. I. Csicsery-Ronay, Książka jest Obcym: o pewnych i niepewnych interpretacjach „Solaris” 

Stanisława Lema, tłum. T. Rachwał [w:] Lem w oczach…, passim. 
295 M. Płaza, op. cit., s. 387. 
296 Por. M. Płaza, op. cit., s. 389. 
297 Por. B. Waldenfels, op. cit., s. 25. 
298 Ibidem, s. 23. 
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świata i natury relacji między dwoma podmiotami. Zetknięcie się z innym, którego 

chcieliby widzieć jako podobnego do siebie i przez to łatwiejszego do pojęcia, okazuje 

się kontaktem z Obcym, który z jednej strony przez swoją silniejszą pozycję 

i dobrowolnie przyjętą rolę obserwatora jawi się początkowo jako zmaterializowany 

Wielki Inny, z drugiej natomiast przez swoją nieprzystawalność do ludzkich kategorii 

wymusza zauważenie niedoskonałości rejestru symbolicznego. 

 

C. Wszędzie obcy i zawsze inni – odmienności w cyklu wiedźmińskim 

Andrzeja Sapkowskiego 

Uniwersum stworzone przez Andrzeja Sapkowskiego na potrzeby cyklu opowiadań 

i powieści o Geralcie jest, jak wspomniałam przy okazji omawiania motywów 

sobowtórskich, złożone i zróżnicowane wewnętrznie. W świecie, w którym granice 

między poszczególnymi rasami (czy właściwie gatunkami), klasami społecznymi, 

regionami geograficznymi i kręgami kulturowymi są zarysowane bardzo mocno, 

podkreślone zostają wszelkiego rodzaju odmienności, a bohaterowie zmuszeni są do 

systematycznych konfrontacji z innością. Sapkowski sięga po tego rodzaju motywy 

chętnie, ukazując nie tylko reguły współistnienia znacznie różniących się od siebie istot, 

ale też całą gamę odczuć i postaw, od tolerancji przez akceptację po niechęć czy jawną 

i intensywną wrogość. Jest to widoczne tym bardziej, że, jak podkreśla na przykład 

Katarzyna Kaczor, autor czyni bohaterami „postaci, które przez swoją odmienność 

i niezwykłe zdolności reprezentują kategorię »odrzuconych« i egzystują na obrzeżach 

czy raczej peryferiach świata”299.  

Zetknięcia z obcością i innością są dla bohaterów właściwie elementem 

codziennego życia; mimo tej powszechności nie jest to jednak kwestia łatwa do 

przepracowania. Pierwszą odpowiedzią na roszczenia innego oraz wyzwania, jakie stawia 

kontakt z nim, okazuje się często ogromny, pełen nieufności dystans: 

Wszyscy nieludzie zgodnie zachowywali rezerwę wobec ludzi. Ludzie odpowiadali nieludziom 

podobną monetą, ale wśród nich też bynajmniej nie obserwowało się integracji. Szlachta 

spoglądała z pogardą na kupców i domokrążców, a żołdacy i najemnicy odsuwali się od 

pasterzy w śmierdzących kożuchach. Nieliczni czarodzieje i adepci izolowali się zupełnie 

i wszystkich dookoła sprawiedliwie obdarzali arogancją. Tło stanowiła zaś zbita, ciemna, 

ponura i milcząca gromada chłopów. Ci, przypominając armię lasem wznoszących się nad 

 
299 K. Kaczor, Geralt, czarownice i wampir. Recykling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego, Gdańsk 2006, s. 7. 
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głowami grabi, wideł i cepów, ignorowali wszystko i wszystkich. Wyjątek, jak zwykle, 

stanowiły dzieci300. 

Jak widać, nie chodzi tu wyłącznie o kwestię rasową czy gatunkową. Konflikt między 

ludźmi i nieludźmi jest oczywiście wygodnym wehikułem bardziej metaforycznych treści 

i pojawia się jako element wielu istotnych wątków – staje się nawet pośrednią przyczyną 

domniemanej śmierci głównego bohatera, Geralta z Rivii. Niemniej jednak równie istotna 

i powszechna jest nieufność na innym tle: oparta o podziały geograficzne, klasowe czy 

majątkowe. Przewodnikiem po tym podzielonym, pełnym odmienności uniwersum jest 

Geralt, który okazuje się postacią z różnych względów pograniczną, wykorzenioną 

i obciążona bagażem rozchwianej, płynnej tożsamości. 

Tym, co szczególnie zwraca uwagę w postaci głównego bohatera serii, jest jego 

brak przynależności do miejsca czy grupy oraz towarzyszące mu bezustannie poczucie 

wyobcowania. Ten właśnie stan emocjonalny – identyfikacja własnej osoby jako 

nieprzystającej do otoczenia i drastycznie różniącej się od wszystkich innych – podkreśla 

fakt, że Geralt w szczególny sposób odczuwa istnienie progów związanych z obcością, 

nakreślających różne jej strefy301 i wymiary. W tym miejscu trzeba raz jeszcze 

podkreślić, że odmienności między poszczególnymi postaciami czy grupami 

w wiedźmińskim uniwersum wyznaczane są przez różne cechy. Podstawową jest 

oczywiście wygląd fizyczny (co pozwala na przykład dopplerom funkcjonować 

względnie spokojnie w społeczeństwie, dopóki potrafią wyglądać jak ludzie), nie mniej 

istotne są jednak również pochodzenie, a także to, co można by za Pierre’em Bourdieu 

określić jako kapitały kulturowy i materialny302. Liczą się zatem nie tylko posiadane 

bogactwa, ale też kompetencje kulturowe, wykształcenie czy umiejętności. Jest to 

kwestia tym ważniejsza, że Geralt okazuje się – w różny sposób i z różnych przyczyn – 

wyobcowany na każdej z tych płaszczyzn.  

Już określenie miejsca pochodzenia, pełniącego w wielu przypadkach niezwykle 

istotną funkcję elementu budującego tożsamość jednostki czy grupy lub umożliwiającego 

jej identyfikację (niekiedy wbrew jej woli i aktualnej sytuacji – jak w przypadku Cahira, 

który, nawet po wygnaniu z Nillfgaardu i zerwaniu z dawnym życiem, wciąż nazywany 

jest Nilfgaardczykiem), w przypadku Geralta okazuje się problematyczne. Faktyczne 

 
300 A. Sapkowski, Krew elfów, Warszawa 2010, s. 11. 
301 Por. B. Waldenfels, op. cit., s. 30–31. 
302 Por. A. Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu, Warszawa 2010, ss. 37−39. 
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miejsce jego narodzenia nie jest znane, trudno nawet określić region; wprawdzie 

w opowiadaniu Coś więcej pojawia się postać Visenny, która może być matką 

protagonisty, a która należy do druidzkiego kręgu osiedlającego się w mieście Mayena, 

jednak nie ma pewności, czy rzeczywiście ją i Geralta łączą więzy krwi. Przybrane przez 

Geralta odmiejscowe określenie „z Rivii” stanowi tylko pretekstowe, przypadkowe 

miano, element wymyślonej tożsamości. Późniejsze uprawomocnienie go poprzez 

nadanie wiedźminowi przez królową Meve tytułu rivskiego rycerza w nagrodę za zasługi 

w bitwie właściwie niczego w tej sytuacji nie zmienia. Bohater wciąż nie czuje się 

związany ani z tą krainą, ani z żadnym innym miejscem, nawet kiedy podejmuje szereg 

działań mających uprawdopodobnić historię jego rzekomego pochodzenia, na przykład 

uczy się specyficznego rivskiego akcentu. Okazuje się bowiem, że w tym przypadku 

obcość wynika przede wszystkim z wyobcowania i własnego poczucia bohatera, który 

nie jest w stanie utożsamić się w pełni z wykoncypowaną tożsamością, traktując ją 

jedynie jak maskę.  

Nieco inny wpływ ma próg geograficzny na codzienność tych postaci, 

w przypadku których istotny jest także czynnik biologiczny, czy konkretniej: rasowy 

(gatunkowy). Krasnoludy i elfy, nawet jeżeli zmieniają miejsce zamieszkania z typowych 

dla siebie siedzib na ludzkie miasta i próbują żyć podobnie do człowieka, czasem nawet 

uznając siebie za pełnoprawnych mieszkańców danego obszaru, w oczach lokalnych 

społeczności są zasymilowani jedynie pozornie, a pierwszy możliwy pretekst powoduje 

wybuch zamieszek na tle rasowym. Jak już kilkukrotnie wspominałam, problem ucisku 

nieludzi jest jednym z istotniejszych w całym cyklu o Geralcie, a wyobcowanie 

krasnoludów i elfów zamieszkujących ludzkie miasta stanowi tylko jedną z jego odsłon. 

Inną stanowi chociażby potraktowanie krasnoludzkich wojsk, które wspierały armię 

Królestw Północy podczas wielkiej wojny z Cesarstwem Nilfgaardu. Mimo 

niewątpliwego bohaterstwa i przydatności bojowej Ochotniczy Huf Mahakański nie 

zapisuje się w historii tak bardzo, jak ludzkie wojsko, co więcej, otrzymuje mniejsze 

wynagrodzenie i prowiant. Poruszająca scena z Pani Jeziora, gdzie ludzie dzielą się 

żywnością z elfami uchodzącymi z pola bitwy, co na chwilę zawiesza międzyrasowe 

podziały, jest tylko chlubnym wyjątkiem od reguły. 

Wracając jeszcze na moment do progu geograficznego, należy wyróżnić także 

grupę takich bohaterów, którzy wprawdzie osiedlają się w miastach, ale nie dążą w żaden 

sposób do integracji z miejscową ludnością. W skład tej kategorii wchodzą przede 

wszystkim czarodzieje, a efektem takiego stanu rzeczy okazuje się specyficzna forma 
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obcości. Najlepszy przykład takiego wyobcowanego bohatera stanowi Stregobor 

z Mniejszego zła, pozostający dla mieszkańców Blaviken „Mistrzem Irionem”, który 

„ludziom pomaga. Ale odludek, mruk. Z wieży prawie nie wychodzi”303, zatem zawsze 

usytuowany gdzieś na marginesie społeczności, chociaż jej przydatny. On sam z kolei 

traktuje Blavikeńczyków z góry i dystansuje się od nich, a w sytuacji zagrożenia daje 

ostateczny wyraz swojego braku przywiązania – bez wahania wyśmiewa ofertę Renfri, 

obiecującej ocalić lokalną ludność w zamian za oddanie się czarownika w jej ręce. Nieco 

podobna jest relacja czarodzieja Istredda, konkurującego z wiedźminem o uczucia 

Yennefer, z mieszkańcami Aedd Gynvael. Wprawdzie ludzie w mieście cenią sobie 

bardzo usługi maga – i płacą mu sporo, przez co starosta jest gotów przekupić Geralta 

a nawet grozić mu, byle nie doszło do pojedynku między wiedźminem i Istreddem – ale 

też podkreślają, że nie mieszają się w jego sprawy i trochę się go boją. On natomiast jest 

wobec nich pełen pobłażania, które wyraża na przykład wtedy, gdy tłumaczy staroście 

ideę wykopalisk archeologicznych, trochę bawiąc się kosztem niewykształconego 

rozmówcy. Nieco pogardza też ludem i w ogóle nie-czarodziejami, o czym mówi wprost, 

tłumacząc zawiłości magicznego fachu i istotę niechęci swoich konfratrów do osób 

próbujących uprawiać prymitywne formy czarodziejstwa: 

– Do niektórych zaklęć, jak słyszałem, ani podejdź bez krwi dziewicy, najlepiej zabitej w czasie 

pełni księżyca piorunem z jasnego nieba. W czym, ciekawość, krew taka lepsza jest od krwi 

starej gamratki, która po pijanemu spadła z ostrokołu? 

– W niczym – zgodził się czarodziej z miłym uśmiechem na ustach. – Ale gdyby się wydało, 

że tę rolę może praktycznie równie dobrze spełnić krew wieprza, o ileż łatwiejsza do zdobycia, 

wtedy byle hołota zaczęłaby eksperymentować z czarami. A gdy hołocie przyjdzie nazbierać 

i użyć owej tak fascynującej cię dziewiczej krwi, smoczych łez, jadu białych tarantul, wywaru 

z obciętych niemowlęcych rączek lub z trupa, ekshumowanego o północy, to niejeden się 

rozmyśli.  

[…] 

– […] Próbuję wyjaśnić ci przyczyny, dla których czarodzieje nie przepadają za wsiowymi 

znachorami, zaklinaczami, uzdrawiaczami, jędzami i wiedźminami. […] Złości nas, gdy 

magię, sztukę, którą nauczono nas traktować jako elitarny kunszt, przywilej najlepszych 

i święte misterium, widzimy w rękach profanów i naturszczyków. Nawet, gdy jest to 

dziadowska, nędzna i śmiechu warta magia304. 

 
303 A. Sapkowski, Mniejsze zło [w:] idem, Ostanie życzenie, Miecz przeznaczenia, Warszawa 2005, s. 84. 
304 A. Sapkowski, Okruch lodu [w:] idem, Ostatnie życzenie…, op. cit., ss. 382–384. 
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Przypadek Istredda jest oczywiście znacznie mniej drastyczny niż Stregobora, który 

w zamian za własne życie skłonny jest skazać na rzeź całe miasto. Jednak w przypadku 

obu czarodziejów widać, że ich przynależność do grona mieszkańców danego ośrodka 

motywowana jest jedynie względami pragmatycznymi. Magowie są dobrze opłacani, bo 

są potrzebni, dlatego też zamieszkują w pobliżu większych ludzkich osad, ale mimo to 

nie są ani związani z tymi miejscami, ani traktowani przez lokalną ludność jak krajanie.  

To również cechy, które łączą postaci czarodziejów z Geraltem i innymi 

wiedźminami, którzy także wypełniają określone funkcje na rzecz danej wspólnoty, 

jednak nie mieszczą się nigdy całkowicie w jej strukturach305. Podziały społeczne, w tym 

zawodowe, klasowe i majątkowe, wyznaczają kolejny próg, za którym mieści się obcość 

Geralta. Zawód wiedźmina sytuuje go poza ustaloną hierarchią społeczną i poza 

klasowym systemem porządkującym otaczający go świat. Wiedźmin nie przynależy ani 

do szlachty, ani do mieszczaństwa, ani do chłopstwa; najbliżej mu do rzemieślników, 

jednak w przeciwieństwie do nich nie cieszy się przesadnym prestiżem ani nie wiąże się 

na stałe z żadnym konkretnym miejscem. Pozostaje wciąż z boku, a jego życiowe 

doświadczenie pozwala mu podawać się – z mniejszym lub większym powodzeniem – za 

przedstawiciela właściwie dowolnej warstwy, nie przynosząc jednak oczywiście 

poczucia jakiejkolwiek przynależności. Interesujące jest również to, że Geralt 

w opowiadaniach zawartych w tomach Ostatnie życzenie i Miecz przeznaczenia 

postępuje zazwyczaj według określonego schematu – pojawia się w danej społeczności, 

kiedy jest tam potrzebny, pomaga w rozwiązaniu problemu lub uczestniczy w jego 

eskalacji, towarzyszy miejscowej ludności do momentu zniknięcia zagrożenia, po czym 

odjeżdża, a czasem nawet prawie zostaje wygnany306. W schemacie tym nie mieści się 

nawiązanie jakichkolwiek głębszych relacji z mieszkańcami wsi lub miasteczka, 

zacieśnienie więzów z którąś grupą czy wejście w zhierarchizowane struktury społeczne. 

Inność Geralta wiąże się z odczuwaniem go jako obcego – nie daje się ani wchłonąć, 

zasymilować i oswoić, ani poznać i zrozumieć.  

 
305 Na wyłączenie ze społeczeństwa wiedźminów i czarodziejów zwraca uwagę również np. Krzysztof 

Solarewicz – por. K. Solarewicz, Monstrum, albo wiedźmina opisanie – Próba Traw i kwestia 

człowieczeństwa w multiwersum Wiedźmina [w:] Wiedźmin – polski fenomen popkultury, red. R. Dudziński, 

J. Płoszaj, Wrocław 2016, s. 76. 
306 Jak zauważa Agnieszka Fulińska, stanowi to nawiązanie do konwencji westernowej, w której bohater 

pojawia się w miasteczku, skupia na sobie zainteresowanie lub agresję otoczenia, wdaje się w konflikt 

z miejscowymi czarnymi charakterami, rozwiązuje sytuację i odjeżdża, by zniknąć „tam, skąd przyszedł. 

Czyli nigdzie” – por. A. Fulińska, Baśń, która ocala, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 29 ; por. też. K. 

Kaczor, op. cit. , s. 14. 
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Najbardziej widoczna wydaje się jednak obcość wiedźmina wynikająca z kwestii 

biologicznych i z jego związków z potwornością. Geralt po pierwsze styka się z nią na co 

dzień. Jest przecież maszyną do mordowania, człowiekiem poddanym w eksperymentom 

medycznym, mającym uczynić z niego bezwzględnego dla monstrów obrońcę ludzkiego 

gatunku. Tropienie, rozpoznawanie i zabijanie potworów stanowi zatem podstawowe 

źródło jego utrzymania i główne zajęcie. Ma również ogromną wiedzę na temat różnych 

bestii, dzięki czemu jest w stanie nie tylko przewidzieć ich zachowania, ale też skutecznie 

zapobiegać pojawieniu się dalszych zagrożeń – na przykład udzielając okolicznym 

mieszkańcom przydatnych wskazówek. Mimo tej niewątpliwie istotnej funkcji 

społecznej Geralt często sam bywa postrzegany jak potwór. Wprost wybrzmiewa to 

w jego rozmowie z Nivellenem, hersztem drużyny rozbójników, który został przeklęty 

przez kapłankę po tym, jak zgwałcił ją i obrabował świątynię, i od tamtej pory pozostaje 

w postaci zezwierzęconej bestii. Nivellen opowiada Geraltowi, co wie o wiedźminach; 

mówi o próbach i szkoleniach i stwierdza, że w ich wyniku „Czyni się z nich potwory, 

które mają zabijać inne potwory”307. To zdanie, choć mocne, nie jest pozbawione 

podstaw; wśród ludzi powszechne jest postrzeganie wiedźminów jako zła koniecznego, 

odczłowieczonych, monstrualnych zabójców pozbawionych emocji i człowieczych 

odruchów. Chociaż nie wszyscy mówią o tym tak wprost – jak Nivellen czy chociażby 

Istredd, przekonujący go, że jako wiedźmin nie jest zdolny do ludzkich uczuć, w tym do 

miłości – to wiele innych osób, które protagonista napotyka na swojej drodze, również to 

sygnalizuje.  

Po przejściu wiedźmińskich szkoleń i eksperymentów Geralt staje się więc istotą 

z pogranicza gatunków: kimś między człowiekiem a potworem. Co więcej, jest odmienny 

także od swoich pobratymców – jako jeden z niewielu okazał się bardziej wytrzymały 

i przeprowadzono na nim więcej eksperymentów; ma to silny wpływ zarówno na jego 

psychikę, jak i na wygląd, co najwyraźniej oddają białe włosy, odróżniające Geralta od 

pozostałych zabójców potworów. Bezustannie pozostaje on więc obcy dla wszystkich – 

inni wiedźmini nie są do niego podobni, ludzie uznają go za zbyt potwornego, a monstra 

– za zbyt ludzkiego. Mimo tego wyobcowania – a może właśnie dzięki niemu? – 

protagonista w zetknięciu z potworami stara się wypracować własne strategie zachowań. 

Są one oparte przede wszystkim na refleksji, obserwacji i czynieniu rozróżnienia między 

bestiami, które się morduje, a istotami rozumnymi, którym pozwala się żyć, ewentualnie 

 
307 A. Sapkowski, Ziarno prawdy [w:] idem, Ostatnie życzenie…, op. cit., s. 56. 
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wymuszając na nich trzymanie się z dala od ludzkich siedzib308. Taka postawa 

skoncentrowana jest na próbach nawiązania dialogu – skądinąd, co znamienne, istoty 

uznawane za mniej spotworniałe to przede wszystkim te, które posiadły zdolność 

mówienia. Zachowanie Geralta wymyka się utartym schematom; w niemal wszystkich 

opowiadaniach z Miecza przeznaczenia i Ostatniego życzenia nie zabija potworów, ale 

z nimi rozmawia – chce dowiedzieć się od Nivellena, kto mógł zamordować nieopodal 

w lesie dwie osoby, próbuje załagodzić konflikt między silvanem i mieszkańcami wsi, 

służy za tłumacza księcia Aglovala w jego rozmowach z syreną Sh’eenaz. Inaczej 

oczywiście dzieje się z tymi monstrami, z którymi konwersować się nie da: na przykład 

zeugl na śmietnisku w Aedd Gynvael ginie od wiedźmińskiego miecza. Jednak kiedy 

Geralt uznaje jakieś stworzenie za rozumne, wzbrania się przed odebraniem mu życia, 

tłumacząc to czasem rzekomym kodeksem swojej profesji, który tak naprawdę nie 

istnieje, ale pozwala zabójcy potworów rezygnować z przyjmowania zleceń, które 

wykraczają poza jego zasady etyczne. 

W kolejnych częściach cyklu dylematy tożsamościowe Geralta i pytania o jego 

człowieczeństwo zdają się schodzić na dalszy plan. Wprawdzie podnoszona jest jeszcze 

kwestia niezdolności do odczuwania emocji309, ale pojawia się ona raczej jako poboczna, 

głównie w wypowiedziach samego Geralta, na przykład wtedy, gdy w pierwszym tomie, 

Krwi elfów, konfrontuje się on z Triss, mówiącą o nadchodzącej wojnie: 

Nie można zmusić żołnierza, by przestał się bać, ale można go wyposażyć w motywację, która 

pomoże mu przełamać strach. A ja takiej motywacji nie mam. Nie mogę mieć. Jestem 

wiedźminem. Sztucznie stworzonym mutantem. Zabijam potwory. Za pieniądze. Bronię dzieci, 

gdy rodzice mi zapłacą. Jeśli zapłacą mi nilfgaardzcy rodzice, będę bronił nilfgaardzkich 

dzieci. A jeśli nawet świat legnie w gruzach, co nie wydaje mi się prawdopodobnym, będę 

zabijał potwory na gruzach świata dopóty, dopóki jakiś potwór mnie nie zabije. To jest mój los, 

 
308 Ten aspekt równie mocno (czy nawet mocniej) niż w utworach Sapkowskiego wybrzmiewa w grach 

wideo z serii Wiedźmin, szczególnie w trzeciej odsłonie. Geralt podczas kilku przestawionych w grze misji 

ma możliwość zdecydowania, czy w trakcie wykonywania zlecenia zabije wroga, czy wysłuchawszy jego 

argumentów, oszczędzi go lub zmusi do zmiany miejsca pobytu. W jednej z przygód dostępnych poza 

głównym tokiem rozgrywki jako DLC, zatytułowanej Najgroźniejszy potwór na Skellige, protagonista 

trafia na zasadzkę zastawioną na niego przez monstra (wilkołaka, trolla skalnego, dopplera i bożątko) 

chcące zemścić się na przedstawicielu wiedźmińskiego cechu. Podczas rozmowy z napastnikami może 

wytłumaczyć się, używając jako argumentów historii tych potworów, którym darował życie (o ile takie 

były wcześniejsze decyzje gracza). Dzięki temu do walki staje tylko wilkołak, opętany żądzą zemsty, 

pozostali wrogowie natomiast nie tylko ustępują, ale również przekazują Geraltowi cenne przedmioty 

w ramach nagrody za jego sprawiedliwą postawę. Na analizę tematów potwornościowych w grach z serii 

Wiedźmin brakuje niestety w niniejszej rozprawie miejsca, zatem sygnalizuję tylko krótko ten temat. 
309 Por. K. Solarewicz Monstrum, albo wiedźmina opisanie – Próba Traw i kwestia człowieczeństwa 

w multiwersum Wiedźmina [w:] Wiedźmin – polski fenomen popkultury, red. R. Dudziński, J. Płoszaj, 

Wrocław 2016, s. 79. 
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moja motywacja, moje życie i mój stosunek do świata. I nie ja go wybrałem. Zrobiono to za 

mnie310. 

Kolejne tak wyraźne stwierdzenie na ten temat pojawia się w ostatniej części sagi, 

Pani Jeziora, gdy wiedźmin styka się z Vilgefortzem, przywódcą magów i prześladowcą 

jego podopiecznej, Ciri. Czarodziej – skądinąd warto zwrócić uwagę, że właśnie 

przedstawiciele tej grupy społecznej szczególnie często zarzucają Geraltowi brak emocji 

– nazywa też protagonistę mutantem i mówi, że nie potrafi zrozumieć jego motywacji. 

Nic w tym dziwnego, bowiem faktycznie cała pozostała część cyklu Sapkowskiego 

ukazuje głównego bohatera bynajmniej nie jako bezlitosnego potwora, a przeciwnie: jako 

szorstkiego, ale sprawiedliwego i troskliwego opiekuna, który nie ustaje 

w poszukiwaniach zaginionej Ciri, a potem jest w stanie zginąć w jej obronie. To niejako 

kontynuacja sygnalizowanych wcześniej motywów związanych z nie do końca 

prawidłowym przebiegiem wiedźmińskich mutacji Geralta. Uczucia, jakie żywi 

protagonista do podopiecznej, zmuszają go nawet do porzucenia zasad i zabicia istoty, 

którą uważał za rozumną, by zyskać środki na dalsze poszukiwania: 

Pięćdziesiąt za wilkołaka. Dużo, bo robota była łatwa. Wilkołak nie bronił się. Zagnany do 

jaskini, z której nie było wyjścia, uklęknął i czekał na cios miecza. Wiedźminowi było go żal.  

Ale potrzebował pieniędzy311. 

Na poziomie konstrukcyjnym rolę postaci rozważającej własną tożsamość 

i miejsce w świecie przejmuje natomiast w pięcioksięgu Cirila. Jej wyobcowanie jest 

jednak umotywowane nieco inaczej i oparte o intrygujący mechanizm fabularny: ilekroć 

dziewczyna zaczyna czuć się względnie pewnie i swojsko w jakimś miejscu i roli 

społecznej, tyle razy dzieje się coś, co każe jej zmienić całe życie. Najpierw młoda 

bohaterka, osierocona i cudem uratowana z płonącej Cintry, połączona więzami 

przeznaczenia z Geraltem, musi zapomnieć o królewskim pochodzeniu i poradzić sobie 

jako uczennica wiedźminów. Gdy zaczyna sobie coraz lepiej radzić i przywyka do myśli 

o byciu wiedźminką, okazuje się, że ma zdolności magiczne i czarodziejki domagają się, 

by edukować ją w tym kierunku. Ledwie kończy podstawowe szkolenia i zaczyna uważać 

się za początkującą czarodziejkę, nie jest już w stanie zacząć nauk w akademii, bowiem 

wybucha pucz i Ciri przeżywa tylko dzięki użyciu niestabilnego zaklęcia. Przeniósłszy 

się na pustynię, musi wdrożyć się w życie wędrowca – wyrzeka się zatem mocy, trafia 

 
310 A. Sapkowski, Krew elfów,Warszawa 1994, ss. 101–102. 
311 Idem, Czas pogardy, Warszawa 2001, s. 17. 
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w ręce handlarzy niewolników, ale udaje jej się uciec razem z bandą Szczurów. Tam po 

raz kolejny dokonuje się jej przemiana – tym razem w bezlitosną rozbójniczkę, 

oszołomioną swoistą wolnością, jaką daje bandyckie życie. Zresztą właśnie podczas 

przebywania ze Szczurami doświadcza czegoś w rodzaju inicjacji, która podkreśla jej 

pograniczny, wyobcowany status:  

– Ty nie masz nic – dodał Giselher, wręczając jej nabijany srebrem pas. – Weź więc choć to.  

– Nie masz niczego i nikogo – powiedziała Mistle, z uśmiechem narzucając jej na ramiona 

zielony, atłasowy kabacik i wciskając do rąk mereżkowaną bluzkę.  

– Nie masz nic – powiedział Kayleigh, a prezentem od niego był sztylecik w pochwie skrzącej 

się od drogich kamieni. – Jesteś sama.  

– Nie masz nikogo – powtórzył za nim Asse. Ciri przyjęła ozdobny pendent.  

– Nie masz bliskich – powiedział z nilfgaardzkim akcentem Reef, wręczając jej parę 

rękawiczek z mięciutkiej skórki. – Nie masz żadnych bliskich i…  

– Wszędzie będziesz obca – dokończyła pozornie niedbale Iskra, szybkim i dość 

bezceremonialnym ruchem wkładając na głowę Ciri berecik z bażancimi piórami. – Wszędzie 

obca i zawsze inna312. 

Wszystkie zawirowania życiowe, jakich doświadcza Ciri – oprócz wymienionych 

wyżej zdarzeń bohaterka jest jeszcze na przykład tropiona przez łowcę głów i nieomal 

poddana sztucznemu zapłodnieniu, a także wędruje różnych światach i wymiarach – 

podkreślają płynność jej tożsamości i wykorzenienie. Ostatecznym przypieczętowaniem 

tego stanu jest bardzo mocno nasycona symbolicznie scena, w której okazuje się, że 

główny prześladowca Cirilli, cesarz Nilfgaardu, Emhyr, to w rzeczywistości ojciec 

bohaterki, który chciał spłodzić z nią dzieci, aby, zgodnie z dawną przepowiednią, ich 

potomek zdobył władzę nad światem. Ciri do końca nie poznaje prawdy – choć zapewne 

się domyśla, kiedy Emhyr, widząc jej płacz, zwróciwszy się do niej wcześniej elfickim 

słowem, które może oznaczać córkę albo po prostu dziewczynę. Takie rozwiązanie akcji 

wskazuje wyraźnie, że pierwotna tożsamość bohaterki, ta związana z jej pochodzeniem, 

zostaje całkowicie zanegowana. Ciri musi wybrać nowe życie i w nim się zakorzenić. 

Jednak, jak się okazuje, ponownie jej wybory nie są proste ani ostateczne; ostatnia część 

sagi, którą zamyka klamra kompozycyjna, kończy się sceną, w której dziewczyna, choć 

wcześniej decyduje się na życie wiedźminki, trafia do świata Okrągłego Stołu i decyduje 

się tam zostać. Ostatecznym dopełnieniem losu bohaterki okazuje się zatem zawieszenie 

w wiecznym wyobcowaniu, związane z byciem Panią Światów, mogącą dowolnie 

 
312 Ibidem, ss. 309–310. 
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przemieszczać się w czasie i przestrzeni. W związku z tą mocą Ciri zawsze jest kimś 

z zewnątrz, kto nie przynależy w pełni do żadnego wymiaru ani epoki.  

Problem rasizmu, spory klasowe i majątkowe, konflikty militarne, a nade 

wszystko historie Geralta – wyobcowanego na wszelkie możliwe sposoby – i Ciri – 

wykorzenionej i wędrującej pomiędzy światami, ale w żadnym z nich nie będącej u siebie 

– ukazują całą sferę zagadnień związanych z problematyką inności i obcości w cyklu 

wiedźmińskim Sapkowskiego. Tym, co najbardziej uderza we wszystkich tych 

przypadkach, jest zgodność kreacji wszystkich wyobcowanych postaci z postulowaną 

przez teoretyków tezą, że obcość ma wymiar nieredukowalny: nie daje się posiąść, 

ostatecznie zwalczyć ani nawet po prostu zrozumieć. Obcy jest tym, kto nie został 

poznany, ale dlatego, że poznany być nie może – jak pisze w cytowanym już fragmencie 

Waldenfels, „nie tylko każde mówienie o obcym, ale także każde doświadczenie obcego 

odsyła do obcego, na które jest odpowiedzią, choć go nie dosięga”313. Co więcej, obcość 

po prostu zdarza się i to na każdym kroku – bohaterowie Sapkowskiego nieustannie 

zmuszeni są do konfrontowania się z nią i wybierania metody radzenia sobie w obliczu 

takiego kontaktu. Jedną z najczęstszych reakcji jest wrogość czy nawet agresja, jednak 

szereg przykładów pokazuje, że niektóre z postaci cyklu o wiedźminie, na czele 

z protagonistą, decydują się na przykład na próbę nawiązania dialogu.  

W ostatecznym rozrachunku trudno rozpatrywać te wszystkie relacje z obcością 

w oderwaniu od wskazywanej przez Lacana kwestii definiowania siebie poprzez 

patrzenie na innego. Sygnalizowane przeze mnie w poprzednim rozdziale problemy 

agresywnej relacji z innym, walki o przedmiot jego pragnienia oraz nieustannego 

konfrontowania się z nim, by umocnić własne ja, znajdują odbicie również w wątkach 

związanych z obcością. Co więcej, przyjrzenie się postaciom Geralta i Ciri wskazuje, że 

ich własne wyobcowanie wiąże się z niemożnością znalezienia rdzenia własnej 

tożsamości. Ponownie zatem okazuje się, że ja jest przede wszystkim obce względem 

samego siebie. Różnice geograficzne, klasowe, rasowe i wszelkie inne stanowią tylko 

refleksy prawdziwej, głębokiej Obcości, wynikającej z niedostępności czystej formy 

tego, co własne. 

 

 
313 B. Waldenfels, op. cit., s. 116. 



 

 

ROZDZIAŁ 2 

SYMBOLICZNE 

[T]o, co wyłania się z nieświadomości i z trudem, wolno, odnajduje sobie jak gniazda - 

słowa, istnieje pod postacią całości, jeszcze zanim osiądzie wewnątrz tych gniazd, ale nie 

potrafię ani jednego napomknienia wykrztusić, które by wyjaśniło, w jakiej właściwie postaci 

jawi się owa bez- i przedsłowność, zwiastowana tylko dojmującym poczuciem, że oczekiwanie jej 

nie będzie jałowe1. 

S

. Lem 

 

2.1. Podmiot wśród znaczących – pozycja Symbolicznego 

Podejmując temat Symbolicznego, należy na samym początku podkreślić raz jeszcze: nie 

można o nim mówić, pomijając Wyobrażeniowe. Nie wolno też zapomnieć o tym, że zza 

tych dwóch porządków prześwituje bezustannie Realne, które bezskutecznie próbuje 

oswajać wszelka symbolizacja. Wszystkie trzy rejestry, splecione w boromejski węzeł, 

mają swoje miejsce w ludzkim życiu i postrzeganiu, a żaden nie istnieje bez pozostałych 

i nie może być rozpatrywany w całkowitej izolacji. Symboliczne jest w tym układzie 

o tyle szczególne, że sprawne funkcjonowanie w jego obrębie wymaga pewnej 

kompetencji i podmiot – jak już pisałam w rozdziale o Wyobrażeniowym – nie od razu 

jest gotów, by znaleźć się w jego ramach. Najistotniejszą z uwag dotyczących tego 

rejestru zdaje się powracające jak echo, nawet jeśli niewybrzmiewające wprost, 

przekonanie, że jest on przedustawny: poprzedza jednostkę i kształtuje ją, co Lacan 

wskazuje wprost już w pierwszym seminarium, gdy stwierdza: „Nie, nie powinno się tu 

ignorować rejestru symbolicznego, który jest tym rejestrem, przez który konstytuuje się 

istota ludzka jako taka”2. Faza panowania Symbolicznego, którą da się zaobserwować 

w myśli francuskiego psychoanalityka mniej więcej od roku 1953 do lat 60., to początek 

i triumf myślenia o tym właśnie porządku jako o zdolnym do okiełznania skonfliktowanej 

sfery Wyobrażeniowego; chociaż potem rola Symbolicznego w filozofii Lacana nie jest 

już aż tak mocno eksponowana, pozostaje przekonanie o jego porządkującej mocy.  

Rejestr symboliczny wiąże się też z szeregiem dotyczących życia społecznego, 

które autor Écrits wymienia nieco od niechcenia, jakby ich przynależność do sfery 

 
1 S. Lem, Głos Pana,  
2 J. Lacan, Seminarium I. Pisma techniczne Freuda, tłum. J. Waga, Warszawa 2017, s. 296. 
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Symbolicznego była czymś oczywistym. „Każda historia jest z definicji symboliczna”3; 

„środowisko człowieka jest środowiskiem symbolicznym”4; „symbol ma, być może, 

przede wszystkim wartość relacji podmiotu do podmiotu”5 – to tylko kilka z wielu takich 

wzmianek, wskazujących, jak mocno wiąże się Symboliczne z relacjami 

międzyludzkimi. Symbole są wszędzie, mówi Lacan, wyzwolenie się spod ich władzy 

jest niewykonalne, o czym człowiek przekonuje się bardzo wcześnie. Wejście w obręb 

rejestru symbolicznego stanowi bowiem konsekwencję zjawisk, które opisywałam tu już 

wcześniej – alienacji i następującej po niej separacji, a zatem przejścia trudnego procesu 

odcięcia się dziecka od matki, kształtującego się podmiotu od pierwotnego poczucia 

pełni. W tym miejscu powraca figura Ojca wraz z jego rolą jako strażnika porządku 

symbolicznego: ta metaforyczna postać czy też funkcja w praktyce realizuje się jako 

wszystko to, co oddziela kształtujący się podmiot od matczynej jedni, ustanawiając zakaz. 

Taka definicja kładzie szczególny nacisk na rolę prawa, które – w swoim przedustawnym 

i wszechogarniającym wymiarze – zyskuje władzę nad ja, wyznaczając jego miejsce 

w świecie. Prawo Ojca, jak już zaznaczałam przy okazji rozważań nad 

Wyobrażeniowym, ma związek nie tylko z zakazem, ale i z imieniem, które, jak mówi 

Lacan, „powinniśmy uważać za podstawę funkcji symbolicznej, która od zarania historii 

identyfikuje jego osobę z figurą prawa”6. Ojciec, nadając dziecku imię (nazwisko), 

wyraźnie wyznacza mu miejsce w świecie społecznym. Symboliczne triumfuje 

ostatecznie – podmiot uczy się nie tylko tego, że nie ma prawa żądać matki na wyłączność 

i że musi poskromić swoje pragnienia, aby móc w pełni koegzystować z innymi, ale też 

tego, że mowa, słowo i prawo mają kontrolę nad jego życiem. 

Podstawowym narzędziem Symbolicznego jest, jak podkreśla Lacan 

wielokrotnie, język rozumiany jako system znaków, w obrębie którego zdarzają się 

konkretne, jednostkowe akty mowy. To oczywiście czytelna inspiracja pracami 

strukturalistów, zwłaszcza Ferdinanda de Saussure’a, który odróżnił system językowy 

(langue), stanowiący abstrakcyjny konstrukt, od mówienia (parole), czyli jego realizacji 

w indywidualnych aktach werbalnych. Nie bez znaczenia jest tu także Saussure’owska 

koncepcja znaku językowego, którego istotą ma być połączenie pojęcia – znaczonego 

 
3 Idem, Seminarium III. Psychozy, tłum. J. Waga, Warszawa 2014, s. 27. 
4 Idem, Seminarium I…, op. cit., s. 299. 
5 Idem, Mit indywidualny neurotyka, tłum. T. Gajda, J. Kotara, J. Waga, Warszawa 2015, s. 48. 
6 Idem, Funkcja i pole mowy i mówienia w psychoanalizie. Referat wygłoszony na kongresie rzymskim 26‒

27 września 1953 w Instituto di psicologia della università di Roma, tłum. B. Gorczyca, W. Grajewski, 

Warszawa 1996, s. 76. 
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(signifié) i obrazu akustycznego, określanego jako znaczące (signifiant). Lacan 

przechwytuje od językoznawczych strukturalistów oba te koncepty, ale nie pozostawia 

ich bez komentarza i modyfikacji. Podstawową różnicą między jego teorią a pomysłem 

de Saussure’a i jego następców jest zaburzenie – czy nawet odwrócenie – dynamiki relacji 

między znaczącym a znaczonym. W ujęciu strukturalistów związek tych dwóch 

elementów jest wprawdzie arbitralny, wynikający z konwencji społecznej, ale jednak 

względnie równoważny. Francuski psychoanalityk natomiast bez wątpliwości przyznaje 

znaczącemu dominację nad znaczonym, przedstawiając ten stosunek, jak to miał 

w zwyczaju, za pomocą symboli matematycznych: opisuje to pierwsze jako „S”, a to 

drugie jako „s”, a następnie umieszcza jedno nad drugim, rozdzielając kreską na 

podobieństwo ułamka. Tłumaczy też: „znaczące znajduje się tu ponad znaczonym, co 

odpowiada barierze [barre], która oddziela te dwa etapy”7. Supremacja znaczącego jest 

więc nierozerwalnie związana z ową kreską, barierą, co do której natury Lacan nie 

pozostawia wątpliwości: już w Seminarium II nazywa ją wprost „ścianą języka” [le mur 

du langage]8. Należy podkreślić, że chodzi tu właśnie o język w znaczeniu 

Saussure’owskiego langue, a więc mający charakter systemowy i abstrakcyjny, inny od 

konkretnych aktów mowy. Nie umniejsza to oczywiście jego roli w życiu podmiotu. Za 

tezą o dominacji znaczonego nad znaczonym stoi bowiem przekonanie o uprzedniości 

rejestru symbolicznego wobec jednostki i tym, jak bardzo jest on potężny 

i wszechogarniający.  

Lacan, omawiając te kwestie, odwołuje się chętnie do Freuda, zdaje się nawet 

sugerować, że choć nie używał on terminu „znaczące”, w swoich refleksjach nad 

kształtem nieświadomości wyprzedzał strukturalistyczną myśl de Saussure’a9. Sam 

francuski psychoanalityk wykorzystuje te rozważania jako okazję do sformułowania 

jednego z bodaj najbardziej znanych swoich zdań: „Nieświadome jest ustrukturyzowane 

jak język”10. To przekonanie pozwala mu pochylać się wielokrotnie właśnie nad językiem 

i jego mechanizmami; czyni to nie tylko podczas konstruowania kolejnych teorii, ale 

 
7 J. Lacan, Écrits, Paris 1966, s. 497.  
8 Por. idem, The Seminar of Jacques Lacan. Book II. The Ego in Freud's Theory and in the Technique of 

Psychoanalysis, ed. J.-A. Miller, trans. S. Tomaselli, London – New York 2001, s. 244. Por. również to 

sformułowanie w wersji oryginalnej, np. w stenotypie seminarium z dnia 25 maja 1955 r., udostępnionym 

na stronie Ecole Lacanienne de psychanalyse: 1954‒1955: Le moi dans la théorie de Freud et dans la 

technique. 25 mai 1955, ss. 28 i n. [online:] http://ecole-lacanienne.net/wp-

content/uploads/2016/04/1955.05.25.pdf [10.03.2019]. 
9 Por. R. Meyer-Kalkus, Jacques Lacan: psychoanaliza jako lingwistyka mówienia, „Teksty Drugie” 1998, 

nr 1‒2, s. 11. 
10 Por. J. Lacan, Écrits, op. cit., s. 269. 



150 

 

także – a może przede wszystkim – w swojej praktyce klinicznej. Chociaż, jak 

podkreślałam, nie chcę ani nie jestem w stanie oceniać skuteczności (lub nie) 

psychoanalizy jako metody terapeutycznej, nie mogę w tym miejscu nie wspomnieć 

krótko o tym aspekcie pracy Lacana. Różnice w języku neurotyków i psychotyków 

stanowią bowiem jeden z tematów, do których francuski psychoanalityk w swoich 

seminariach i pismach wraca bardzo często, a ich badanie jest możliwe właśnie dzięki 

założeniu, że struktura nieświadomego daje się rozpatrywać w kategoriach analogicznych 

do systemu językowego, a także dzięki przyznaniu w procesie analitycznym prymarnej 

roli mówieniu. To właśnie przy tej okazji pojawia się także termin „symptom”, który 

zostaje zaczerpnięty od Freuda i rozwinięty w jedno z kluczowych dla psychoanalizy 

lacanowskiej pojęć. Stanowi on uzewnętrznienie fantazmatu, produkt nieświadomości, 

który pozwala się interpretować za pomocą koncepcji lingwistycznych, w szczególności 

na podobieństwo metafory. W późniejszej myśli Lacana miejsce symptomu – który jego 

zdaniem pochodzi z Realnego, po części wchodzi w zakres Wyobrażeniowego, 

a manifestuje się w Symbolicznym – zajmuje poniekąd sinthome. Ten enigmatyczny 

termin urasta do bardzo istotnej roli, do tego stopnia, że zostaje mu przypisany nowy, 

czwarty pierścień w węźle boromejskim; służy do utrzymywania podmiotu 

w rzeczywistości społecznej i pozwala mu żyć nawet wtedy, kiedy – jak u psychotyka 

czy neurotyka – dochodzi do zaburzenia podstawowych elementów podmiotowości11. 

Wszystkie elementy tej koncepcji są jednak, co oczywiste, równie istotne dla 

filozoficznego aspektu psychoanalizy. Podmiot u Lacana to „podmiot nieświadomego”; 

„to nie jego inteligencja, nie znajduje się on na tej samej osi, jest ekscentryczny czyli 

poza centrum. […] Podmiot jest zdecentralizowany (décentré) – […] i to właśnie oznacza 

formuła »Ja to inny« (Je est un autre)”12. Nie rozumiejąc nawet (a może zwłaszcza?) 

samego siebie, próbuje jednak wyrazić w jakiś sposób swoją wyobrażeniową 

rzeczywistość, a używa do tego jedynego dostępnego mu aparatu – języka i budowanego 

za jego pomocą dyskursu mający charakter ponadindywidualny13: 

 
11 Por. np. A. Wojnakowska-Skiba, Symptom – sinthome, zapis prezentacji z sympozjum Symptom, 

znaczący i struktury kliniczne, 2007/2008 [online:] 

http://sinthome.pl/pic/StronaPL/insomnia/AWS_symptom.pdf [10.04.2019]. 
12 J. Lacan, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Le Seminaire livre II, 

Paris 1978, s. 17, cyt. za: M. Drwięga, Wszystko to dzieje się na innej scenie. Podmiotowość 

w psychoanalizie Jacques'a Lacana i kwestia odpowiedzialności oraz motywów działania, „Anthropos?” 

2012, nr 18‒19, s. 134. 
13 Por. M. Drwięga, op. cit., s. 136. 
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Lacan wychodzi z trywialnego założenia, że znaczone danego znaczącego może zostać 

przedstawione jedynie za pomocą innego znaczącego. W jakiż bowiem inny sposób 

moglibyśmy cokolwiek powiedzieć na temat znaczonego? Co do naszych wyobrażeń i myśli 

nie możemy się wszak porozumiewać inaczej, jak tylko za pomocą znaczących14. 

Nie jest to jednak bynajmniej system doskonały ani nawet wystarczający. 

Poszczególne znaczące łączą się ze sobą w sieć, tworzą łańcuch wzajemnych odesłań, 

podmiot jest wobec nich zewnętrzny, wtórny i wyalienowany; mówi to, co inni, a co nie 

należy do niego i nie wyraża go w pełni. Slavoj Žižek konstatuje: „[p]odmiot nie może 

znaleźć znaczącego, które byłoby »jego własne«, zawsze mówi zbyt dużo albo zbyt mało: 

mówiąc krótko, mówi zawsze coś innego niż to, co chciał powiedzieć”15. Lacan też nie 

pozostawiał w tej kwestii złudzeń – „samym fundamentem dyskursu międzyludzkiego 

jest nieporozumienie”16. Łańcuch znaczących jest alienujący z jednej strony dlatego, że 

„relacja znaczącego i znaczonego nie jest bynajmniej […] jednoznaczna”17, a znaczący 

„sam w sobie nie ma własnego znaczenia”18, z drugiej zaś dlatego, że – jak trafnie 

zauważa Bogna Choińska, przywołując w tym miejscu kontekst poststrukturalistyczny, 

szczególnie myśl Jacques’a Derridy – wszelkie międzyludzkie mówienie jest w swojej 

istocie fałszywe i nie wyraża w żadnym stopniu Realności19. Mimo tego wszystkiego 

właśnie rejestr symboliczny jest jedynym, w którym następują próby 

międzypodmiotowego porozumienia20.  

Systemowość porządku symbolicznego wyraża się zatem w języku, ale też – co 

sugeruje omawiana już przeze mnie dwuznaczność terminu Nom-du-père – w prawie, 

którego niebagatelną rolę Lacan podkreśla bodaj równie często, jak czyni to w stosunku 

do mówienia. Łączy też te dwie kategorie i pokazuje ich wzajemne przenikanie, mówiąc 

na przykład: 

 
14 R. Meyer-Kalkus, op. cit., s. 13. 
15 S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, tłum. J. Bator, P. Dybel, Wrocław 2001, ss. 207‒208. 
16 J. Lacan, Seminarium III. Psychozy, op. cit., s. 300. 
17 Ibidem, s. 220. 
18 Ibidem, s. 367. 
19 Por. B. Choińska, „Le mur du langage” – samotność według Jacques’a Lacana (inność, porozumienie, 

miłość), „Przestrzenie Teorii” 2011, nr 15, ss. 147‒147. 
20 Całe to ambiwalentne podejście Lacana do znaczącego, mowy, a szczególnie do pojęcia symbolu, 

traktowanie go jako wybrakowanego, ale równocześnie niezbywalnego, budziło i do dziś budzi 

kontrowersje. Ich wyrazem może być na przykład dyskusja po referacie O symbolu i jego funkcji religijnej, 

jaką odbył francuski psychoanalityk z Mirceą Eliadem. Wychodząc ze swych pozycji badawczych, spierali 

się oni o to, czym w istocie jest mówienie i jak ma się ono do niewerbalnych (na przykład rysunkowych) 

przekazów ludów pierwotnych. Por. O symbolu i jego funkcji religijnej [zapis referatu i dyskusji] [w:] J. 

Lacan, Mit indywidualny neurotyka, op. cit., ss. 47‒83. 
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Jak powiada gdzieś Mallarmé, „dyskurs ludzki jest czymś takim, jak owa moneta o zatartym 

obrazie, którą przekazuje się z ręki do ręki”. I to służy czemuś. To służy temu, żeby nie brano 

się za łby, żeby nie podrzynano sobie co chwila gardeł21.  

Prawo i język są więc gwarantami porządku i więzi społecznych, odzwierciedlają 

strukturę wszechogarniającego, przedustawnego porządku symbolicznego. Za nimi zaś 

stoi – również już tutaj wspominany – Wielki Inny, ten, który patrzy, obserwuje i ocenia. 

W koncepcji Lacana jest on nie osobą, a raczej funkcją czy nawet miejscem – przestrzenią 

konstytuowania się sensów. To „Inny znaczący, instancja systemu, zbiór”22, który 

w życiu podmiotu realizować się może jako jedna z wielu postaci: bóstwo, sprawa, idea, 

przeznaczenie i tym podobne. Najistotniejsze są w nim jego wszechmoc i pełna napięć 

relacja z podmiotem: 

Inny jest poza […] rzeczywistością. W prawdziwym mówieniu Inny to to, wobec czego 

doprowadzacie do bycia uznanym. Ale możecie doprowadzić do bycia uznanym tylko 

i wyłącznie dlatego, że najpierw on jest uznany. Musi on być uznany, abyście mogli 

doprowadzić do bycia uznanym. […] To właśnie w uznaniu go ustanawiacie, nie jako 

zwyczajny element rzeczywistości, pionek, marionetkę, lecz [jako] nieredukowalny absolut 

[…]23. 

Cechą Innego jest też, co wybrzmiewało już poniekąd przy okazji rozważań na 

temat obcości i inności u Lacana, jego radykalna odmienność. Nieredukowalna 

i niepojęta różnica, jego umiejscowienie właśnie „poza rzeczywistością”, a więc gdzieś 

w miejscu niedostępnym i niemożliwym do oswojenia, czyni go dla podmiotu symbolem 

(nomen omen) absolutnej obcości, a przy tym ciągłej obecności. 

Jako elementy Symbolicznego, które dadzą się zanalizować w omawianych 

poniżej tekstach literackich, można więc postrzegać przede wszystkim język, czyli 

ustrukturyzowany system zasad rządzących mową, i prawo, a zatem sieć porządkującą 

relacje międzyludzkie oraz wyznaczającą normy. Najciekawsze przy tym będą te miejsca, 

gdzie oba wymienione instrumenty rejestru symbolicznego ukazują swoją słabość, 

fałszywość i niewystarczalność. Równie ważna okaże się figura Wielkiego Innego, który 

może być reprezentowany na bardzo wiele sposobów poprzez mniej lub bardziej 

konkretne figury stanowiące dla podmiotu punkt odniesienia i miejsce kształtowania się 

znaczeń. Nie do pominięcia jest w tym kontekście figura symbolicznego Ojca, który – 

 
21 Ibidem, s. 52. 
22 M. Drwięga, op. cit., s. 145. 
23 J. Lacan, Seminarium III…, op. cit., s. 96.  
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wspominany już w niniejszej pracy kilkukrotnie – wróci do rozważań jako depozytariusz 

władzy, zasad i słowa. Analiza tych kręgów tematycznych i ukazywanych za ich pomocą 

napięć pozwoli przedstawić miejsce Symbolicznego jako nieodłącznie splecionego 

z dwoma pozostałymi porządkami: próbującego okiełznać i uczynić intersubiektywnym 

to, co Wyobrażeniowe, a równocześnie dziurawego, niedoskonałego i nieudolnie 

przykrywającego prześwitujące zza niego ciągle Realne. 

 

 

2.2. Prawo i Imię Ojca 

Nie ulega wątpliwości, że motyw rodzicielstwa – w tym ojcostwa – w literaturze 

fantastycznej pojawia się równie często jak w utworach niefantastycznych. Nawet jeśli 

wykreowany świat jest bardzo odległy od dostępnej czytelnikowi empirii, bywa 

niejednokrotnie, że również w jego obrębie przedstawia się różnego rodzaju wątki 

rodzinne. Po raz kolejny okazuje się zatem, że teksty fantastyczne, czerpiące obficie 

z różnych konwencji literackich, wykorzystujące i przerabiające schematy fabularne 

znane z literatury innego typu, wykorzystują także cały ich skarbiec tematyczny, żeby 

omówione chociażby w twórczości realistycznej toposy przepracować na nowo i wpisać 

w siatkę napięć generowaną przez zadawane przez siebie pytania. Arsenał możliwości 

jest przy tym naprawdę duży: obejmuje z jednej strony wszelkie wariacje na temat sagi 

rodzinnej czy opowieści o – zdrowych lub nie – relacjach między dziećmi a rodzicami, 

z drugiej zaś historie związane z nieobecnością lub brakiem ojca czy matki, 

poszukiwaniem ich, mierzeniem się ze zdobywaną wiedzą na ich temat i tak dalej. 

Literatura fantastyczna może sięgać po każdy z tych wątków i każdy z nich omawiać na 

swój własny sposób. O mnogości i różnorodności tego typu motywów świadczy już 

nawet szybki przegląd tekstów, które przywoływałam przy okazji omawiania rejestru 

wyobrażeniowego. Znaczna ich część porusza na którymś z planów temat rodzicielstwa 

albo przynajmniej odwołuje się do niego. W Sobowtórze profesora Rawy jest to temat 

żywy i bardzo istotny, a choć relacja między profesorem i jego synem przedstawiona jest 

dość typowo dla ówczesnej przygodowej literatury dla młodzieży – a więc w pewnym 

uproszczeniu i z dużą dozą idealizacji – to jednak stanowi dla obu bohaterów ważny 

punkt odniesienia. W Lodzie (który zresztą powróci jeszcze w toku dalszej analizy) 

postać ojca jest dla Benedykta Gierosławskiego na tyle istotna, że jej poszukiwanie 

stanowi główny wątek akcji. Maksym Nowak z Krawędzi czasu rodzica odnajduje po 
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latach i chociaż przez większość czasu nie zdaje sobie sprawy z jego roli w swoim życiu 

– a razem z nim czytelnik, bo wątek rodzinny nie jest tu wysunięty na plan pierwszy, 

przeciwnie – to jednak okazuje się, że właśnie klątwa nałożona na ojca jest przyczyną 

nieszczęść protagonisty powieści. Relacja „ojczulka” Patrycji z córką w #Eudajmonii to 

z kolei przykład stosunków rodzinnych w stanie silnego zaburzenia: rodzic nie tylko nie 

zapewnia bezpieczeństwa, ale wręcz przeciwnie, sam staje się najgorszym zagrożeniem, 

gotowy poświęcić psychiczne zdrowie własnego dziecka w imię eksperymentu.  

Sposoby podejmowania tematyki rodzinnej – a szczególnie wątków związanych 

z ojcem, które ze względu na opisane wyżej elementy teorii Lacana będą dla mnie 

szczególnie ważne – da się, jak widać, podzielić z grubsza na kilka grup. Głównym 

kryterium będzie to, z perspektywy której ze stron ukazana jest relacja rodzic – dziecko. 

Równie często zdarzać się bowiem będą takie teksty, w których głównym podmiotem jest 

ojciec w relacji z synem czy córką, jak takie, gdzie sytuacje zaprezentowane są z punktu 

widzenia dziecka. Dalsze rozróżnienia między poszczególnymi realizacjami wątków 

rodzinnych będą dotyczyć przede wszystkim tego, czy tematem jest brak, poszukiwanie 

lub odnajdywanie zaginionego ojca lub dziecka oraz konfrontowanie się z całym 

ciężarem takiej sytuacji, czy też budowanie codziennych relacji, czy może radzenie sobie 

z traumą związaną z krzywdą doznaną w obrębie rodziny.  

W toku dalszych analiz chciałabym sprawdzić, w jaki sposób w obrębie tych 

wariantów tematycznych funkcjonuje kategoria Ojca jako tego, który stanowi punkt 

odniesienia, głosiciela prawa i tego, który nadaje imię, a więc pomaga podmiotowi 

ukształtować własną identyfikację symboliczną i tożsamość. Wydaje mi się to ciekawe 

zarówno w przypadku tych tekstów, których protagonistą jest dziecko – bo pozwolą 

przyjrzeć się relacji podmiotu z Ojcem – jak i tych, które w roli głównego bohatera 

stawiają rodzica – to one bowiem ukazują sposób, w jaki podmiot próbuje (lub nie) 

wypełnić ogromnie obciążoną symbolicznie rolę i jak konfrontuje się w tym kontekście 

z własnymi słabościami. Oczywiście trzeba raz jeszcze powtórzyć, że mnogość realizacji 

motywu ojca w literaturze fantastycznej nie pozwala skonstruować wyczerpującej ich 

listy. Postaci rodziców pojawiają się też w dziesiątkach różnych kontekstów i czasem 

stanowią wyłącznie element sztafażu, mniej lub bardziej ciekawy składnik 

wykreowanego fantastycznego świata, nie zawsze dając się w satysfakcjonujący sposób 

interpretować w kontekście interesujących mnie kategorii. Skupię się zatem ponownie na 

wybranych przykładach, w których postaci ojców odgrywają istotną rolę. Sama figura 

Ojca zresztą również będzie stanowiła głównie wytrych pozwalający dotrzeć do innych 
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tematów związanych z całym omawianym rejestrem: przede wszystkim do prawa 

i imienia, dwóch kwestii wpływających na budowę identyfikacji symbolicznej podmiotu. 

Jak już pokazywałam, protagonista Lodu Jacka Dukaja, Benedykt Gierosławski, 

jest jednostką o tożsamości płynnej, kształtującej się a nawet zmiennej. Większość jego 

życia podporządkowana jest półświadomemu kreowaniu własnego wizerunku według – 

często narzuconego z zewnątrz – wzorca. Retrospektywnie opisując swoje zachowania, 

Benedykt dostrzega schematy, w które raz po raz wpada, jednak nie jest w stanie 

wydostać się z pułapki kłamstw i ubierania coraz to nowych masek. Jedynym bodaj 

elementem tożsamościotwórczym, który pozostaje w jego życiu względnie stały, okazuje 

się fakt bycia synem Filipa Gierosławskiego, zaginionego przed laty po odbyciu kary 

zesłania na Syberii. Wątek poszukiwań ojca stanowi osnowę fabularną powieści; Lód 

rozpoczyna się od wariacji na temat inicjalnej sceny Procesu Franza Kafki (włącznie 

z tym, że bohaterowie obu otworów wynajmują pokoje u gospodyń) – po 

Gierosławskiego przychodzi dwóch czynowników, którzy mają zaprowadzić go na 

rozmowę do siedziby „Ministerjum Zimy”. Już podczas tych pierwszych spotkań 

z carskimi urzędnikami – najpierw w mieszkaniu, potem w biurze – zarysowany zostaje 

kształt relacji protagonisty z ojcem. Kiedy Benedykt dowiaduje się, że ma wyruszyć na 

Syberię, by odszukać rodzica, który podobno jest jedyną osobą zdolną kontaktować się 

z lutymi, reaguje stresem i zniecierpliwieniem; w toku rozmowy okazuje się, że 

właściwie wie o Filipie mniej niż przesłuchujący go komisarz. Ojciec od dawna nie ma 

kontaktu z rodziną, nie pisze listów, nie wiadomo nawet, czy żyje. Mimo to właśnie jego 

syn zostaje wysłany w samobójczą właściwie podróż do samego centrum Zimy, żeby go 

odnaleźć i porozmawiać z nim, choć nie wiadomo właściwie, w jakim celu.  

Benedykt podejmuje się tego zadania – nie bardzo zresztą ma wybór, bo po 

pierwsze carskie władze dysponują wieloma mechanizmami wywierania presji, po drugie 

zaś kusi go, zadłużonego potężnie hazardzistę, duża nagroda finansowa. Ponadto jest 

Benedykt, jak wiadomo, człowiekiem raczej słabego charakteru, podatnym na wpływy 

i poddanym przede wszystkim wstydowi, który w jego życiu odgrywa decydującą rolę: 

[…] dokiedykolwiek sięgnąłbym wspomnieniem, zawsze odnajdę pod cienkim naskórkiem 

mych słów i czynów tę samą zasadę, muskuł niepokoju, nadzieji i wstrętu napięty w tym 

samym kierunku, gdy miałem lat trzy, trzynaście i dwadzieścia trzy. Nie uczucie, coś innego, 

nie myśl – ucieka, wymyka się, wyślizguje, niematerjalne, nieopisywalne – stój! spójrz mi 
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w oczy! – ty, ty – nazwę cię Wstydem, choć nim nie jesteś, nazwę cię Wstydem, bo nie ma 

lepszych słów w języku międzyludzkim24. 

Takie rozumienie wstydu przypomina pod wieloma względami jego ujęcie 

filozoficzne, a więc na przykład myśl Giorgio Agambena, który utożsamia go 

z „fundamentalnym uczuciem bycia pod-miotem, sub-iectum, czyli podmiotem 

i przedmiotem zarazem: panowania i podporządkowania”25. Właśnie taka jednoczesność 

upodmiotowienia i odpodmiotowienia, Heideggerowski wstyd za własne bycie26, wyznacza 

wczesną autoidentyfikację Benedykta Gierosławskiego. Szereg sytuacji z dzieciństwa, które 

przypominają się protagoniście właściwie w toku całej akcji powieści, ukazują go jako 

dziecko wycofane i skłonne do podporządkowywania się oczekiwaniom innych. Kiedy 

matka żąda, by wskazać winnego rozbicia słoja z konfiturami, Benedykt oskarża brata, choć 

nie wie, czy to faktycznie jego wina. Gdy w innej sytuacji siostra go wyśmiewa, śmieje się 

razem z nią, choć ma ochotę ją uderzyć, ale tego zrobić nie wolno. Cała jego wczesna 

egzystencja – to dzieciństwo, pozornie zupełnie proste i sielskie, spędzane to w dworku 

w Wilkówce, to na wsi u dziadków – podporządkowana jest narzucanym z zewnątrz 

zasadom, często nawet niewypowiedzianym, opartym o utrwalone mechanizmy społeczne.   

Wiele wspomnień Gierosławskiego zostaje przedstawionych w konwencji 

onirycznej; przeplatają się w nich fakty i zmyślenia, wizje będące efektem bujnej 

dziecięcej wyobraźni i zupełnie konkretne informacje. W tych mglistych, 

pokawałkowanych obrazach ojciec jawi się przede wszystkim jako wielki nieobecny:  

Ojciec przyjechał! Zobaczyłem go rano, krzyczącego w gniewie na zebranych w salonie 

krewnych; podpatrywaliśmy przez okno, dopóki matka nas nie przepędziła. Nie pamiętam, co 

pamiętałem uprzednio – czy ojciec był inny od wyobrażenia o ojcu, czy też zlał się z nim 

w jedno w mojej pamięci, aż żadne cechy przygodne nie mogły go odmienić, w koszuli czy 

w surducie, z brodą czy bez brody, w krzyku czy w śmiechu, zdrowy czy wynędzniały, ten czy 

inny – Ojciec. Ponieważ widywaliśmy go tak rzadko, raz na kilka miesięcy, o ileż silniej 

musiałem pamiętać wyobrażenie o nim27. 

Nie umniejsza to jednak jego roli w życiu syna. Choć – jak można się domyślać – 

głównymi osobami odpowiedzialnymi za opiekę nad dziećmi Gierosławskich były matka, 

 
24 J. Dukaj, Lód, Kraków 2017, s. 21.  
25 G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz, tłum. S. Królak. Warszawa 2008, s. 109. 
26 Por. J. Cierpisz: „Ten lód – to prawda ziszczona, materja sprowadzona poniżej zera Kelvina”: wybrane 

idee religijne w powieści Jacka Dukaja „Lód”, „Ex Nihilo: periodyk młodych religioznawców” 2012, nr 

2, ss. 41‒42; por. również: P. Gorliński-Kucik, TechGnoza, uchronia, science fiction Proza Jacka Dukaja, 

Katowice 2017, ss. 328‒329. 
27 J. Dukaj, Lód, op. cit., s. 46. 
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guwernantki i służba, ojciec mimo swej ciągłej nieobecności wpływa na zachowania 

Benedykta i z oddalenia niejako steruje jego rozwojem. W oczach syna jest też osobą 

wyjątkową, godną naśladowania, wyznaczającą standardy postępowania. Sam 

protagonista mówi o tym wprost: „Istnienie nie jest koniecznym atrybutem dobrego 

ojca”28.  

Nie ma zatem mowy o głębokiej emocjonalnej więzi rodzinnej; akcenty w tej 

relacji wydają się rozłożone nierówno: Benedykt jest w ojca zapatrzony, a ten z kolei 

jakby nie do końca go dostrzega, zbyt zajęty swymi poważnymi sprawami. Oba bieguny 

tego układu ukazuje dobrze jedno ze wspomnień młodego Gierosławskiego: 

Zapatrzony na gestykulującego fajką ojca, niemal wpadłem na Uczaja. Chciał mnie capnąć za 

kołnierz, umknąłem, gubiąc kapelusz – umknąłem w złą stronę. – Czyje to szczeniaki! – 

wybuchnął ojciec. – Nawet tu człowiek nie ma spokoju! Muszą się plątać pod nogami! – Syna 

własnego nie poznajesz? – Bolek? – Benedykt – poprawił go chrapliwie stary Uczaj. – A tak, 

tak – mruknął ojciec, uśmiechnął się i zmierzwił mi dłonią włosy. Uniosłem głowę, 

uśmiechając się szeroko w odpowiedzi. Patrzył już ponade mną, na wuja Bogasza, który 

perorował coś o cenach ziemi i o czynszach w Warszawie, i że tak byłoby lepiej dla całej 

familji, i nie mogą wszyscy cierpieć za jednego aufbrausend Dummkopf. – Nie przeszkadzaj 

tacie – matka odciągnęła mnie na bok29.  

Filip popełnia błąd podwójnie, a syn nie tylko nie zraża się faktem, że ojciec najpierw go nie 

poznaje, a potem myli z bratem, ale również zaczyna dopominać się o uwagę, której zresztą 

nie otrzymuje – wszystko to składa się na obraz relacji wprawdzie dość typowej dla rodzin 

tradycyjnych, funkcjonujących w kulturze XIX i wczesnego XX wieku, jednak mimo 

wszystko trudnej i wypaczonej, która z czasem wcale nie staje się łatwiejsza ani głębsza. 

Starszy Gierosławski to bowiem niespokojny duch, oddany bez reszty kwestiom 

politycznym i spiskom. Choć z jednej strony zdaje się kochać rodzinę i bliskich, to nie 

jest w stanie całkowicie się jej poświęcić i porzucić dla niej niosącej go idei. Odkrywana 

przez Gierosławskiego kawałek po kawałku historia ojca jest pełna niedopowiedzeń, 

a poszczególne jej elementy nabierają nowego znaczenia w toku akcji powieści. Jest to 

szczególnie widoczne w przypadku tych zdarzeń, które protagonista Lodu obserwował 

jako dziecko, ale które dopiero teraz, patrząc z perspektywy dorosłego, jest w stanie je 

zrozumieć. Benedykt – który nie ma z ojcem kontaktu od wielu lat – rekonstruuje jego 

losy, ale poskładanie urywków informacji w spójną historię wydaje się właściwie 

 
28 Ibidem. 
29 Ibidem, s. 47. 
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niemożliwe. Filip okazuje się osobą o wielu twarzach, pełniącą liczne role i podejmującą 

zaskakujące wybory, które doprowadzają go do punktu, w jakim zastaje go ostatecznie 

Benedykt: do bycia Ojcem Mrozem, tym, który potrafi rozmawiać z lutymi. Jednak zanim 

jeszcze przybierze ten dziwny, nadnaturalny status, przez lata mieszka na Syberii, gdzie 

zesłano go za spiskowanie z polskimi patriotami, pracuje tam i nawiązuje relacje.  

Odkrycie, jak wyglądało życie ojca przez cały ten czas, jest dla młodego 

Gierosławskiego równie szokujące, co dowiedzenie się o jego aktualnym stanie. Niezwykle 

istotna, ale i trudna do przyjęcia okazuje się informacja o tym, że na wygnaniu Filip związał 

się z kobietą – nie zważając na to, że jego żona wciąż żyje – i spłodził kolejne dziecko, 

któremu zresztą zostało nadane imię Emilia, a zatem takie samo, jakie nosiła zmarła siostra 

Benedykta. Ten obrazek z rodzinnego życia odbiega od wspomnień Benedykta, w których 

ojciec jest obecny z jednej strony jako rzadko widywany gość, z drugiej zaś jako mężczyzna 

darzący dużym przywiązaniem matkę. Leokadia, mówi tymczasem o gorącym uczuciu, 

namiętności i wzajemnej miłości, jaka łączyła ją i Filipa, choć równocześnie przyznaje, że 

słyszała o istnieniu jego dzieci; dodaje też „Bo ja długo myślałam, że jemu to już przeszło, 

w każdym razie wychorował, wymęczył to z siebie, że się ustatkował – człowiek rodzinny, 

rodzinę kochający wyzbywa się ambicyj utopijnych, one są przywilejem młodości”30. 

Podobnie ambiwalentną – i zupełnie inną niż w pamięci Benedykta – twarz Filipa ukazuje 

rozmowa z Liwą, córką szewca, u którego mieszkał on przez jakiś czas. Dziewczyna 

wspomina ojca protagonisty jako mężczyznę zaangażowanego w jej wychowanie, 

poświęcającego jej wiele czasu, „wujka Filipa”: „Pana ojciec jest dobry człowiek, to chciałam 

rzec, pana ojciec uczył mnie czytać i pisać, książki mi dawał, siadywał nocami przy łóżku, 

historję Polski opowiadał…”31. Jej dyskusja z Benedyktem i reakcja tego ostatniego, który 

w miarę upływu czasu coraz bardziej dystansuje się i przybiera maskę spokojnego 

dobroczyńcy, są dość przejmujące, tym bardziej, że Liwa zachowuje się niezwykle 

emocjonalnie. Największy rozdźwięk między rysowanym przez nią portretem starszego 

Gierosławskiego a jego obrazem w oczach syna pojawia się wtedy, kiedy dziewczyna 

stwierdza: „o, takich bajek, co on opowiadał – panie Benedykcie, zazdroszczę panu tych 

skazek […]. Takie cudne bajki…”32. 

Mimo tych kilku faktów historia Filipa Gierosławskiego jest jednak pełna 

niedomówień i białych plam. Nie bez wpływu na tę kwestię pozostaje warstwa formalna 

 
30 Ibidem, s. 524. 
31 Ibidem, s. 515. 
32 Ibidem, s. 516. 
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Lodu, który, będąc powieścią rozsnutą na ramie filozoficznego namysłu nad istotą bytu 

oraz istnieniem i nieistnieniem, dysponuje szczególnie wieloma narzędziami 

pozwalającymi zamazywać granicę między prawdą a fałszem. Tak dzieje się 

w przypadku bardzo wielu wydarzeń z życia Gierosławskich. Konwencja oniryczna 

pozwala zaciemniać wspomnienia i wątpić w to, czy przywoływane przez Benedykta 

obrazy oddają minioną rzeczywistość, podobnie jak wątpliwości budzą liczne wyrazy 

niepewności ze strony samego protagonisty, kłamstwa, którymi wymienia się 

z otaczającymi go ludźmi oraz fragmentaryczność całej historii i odkrywanie jej kawałek 

po kawałku. Nie wiadomo zatem, czy faktycznie Filip Gierosławski zastrzelił 

(przypadkiem?) własną córeczkę. Nie jest pewne także, czy list kilkuletniego Benedykta 

z informacją o tym, gdzie ukrywa się ojciec, dotarł do władz i czy rzeczywiście stał się 

przyczyną schwytania uciekiniera. W Lodzie podkreśla się jednak wielokrotnie, że to, co 

niedokonane, może być prawdziwsze od dokonanego, liczy się to, co najlepiej zostało 

zapamiętane – i zdaje się, że ta zasada ma zastosowanie w obu powyższych przypadkach. 

Niezależnie od tego, czy każde z tych wydarzeń naprawdę miało miejsce i jaki był jego 

dokładny przebieg, oba doskonale przystają do historii i tożsamości bohaterów. To 

właśnie zabicie Emilki – a następnie śmierć w niemowlęctwie drugiej Emilki – dopełnia 

obrazu Filipa Gierosławskiego jako człowieka, który z powodu swojej nieustępliwości 

i siły wewnętrznej zmuszony jest do nieustannej walki z przeciwnościami losu: 

kto twardy, ten opór stawia, a im mocniej się na swoim zapiera, tem mocniej życie przeciw 

niemu prze. Na koniec czuje, jakby cały świat nań cisnął z czystej złośliwości: złam się, złam, 

złam! Wszystko inne się ugięło, rozmyło, poddało – a tu jeden kolec wystaje i w bok kłuje. 

Więc ciężar świata idzie na ów kolec: złamać, wyrwać, zniszczyć. Są takie ludzie-kolce – nie 

wiesz pan o tym, panie Benedykcie? Że kłują. Że zawsze wszystkich kłują. Podobnych 

charakterników można szczerze podziwiać i szczerze kochać, ale nie sposób z nimi żyć33. 

Dla Benedykta z kolei dziecięcy donos na ojca staje się kolejnym – może największym – 

powodem do wstydu i żalu; stanowi element idealnie uzupełniający zbiór cech 

składających się na tę słabą, chwiejną tożsamość opartą na poczuciu winy, cierpieniu 

i nieustannym pragnieniu dopasowania się, spełnienia wyimaginowanych oczekiwań, 

znalezienia dla siebie miejsca.  

Relacja ojca z synem w Lodzie jest zatem zbudowana na półprawdach, 

niepewności i niedomówieniach. Wyprawa Benedykta na Syberię wydaje się początkowo 

 
33 Ibidem, ss. 523‒524. 



160 

 

nieść nadzieję na jakikolwiek przewrót; zdaje się, że sam protagonista, chociaż pełen 

wątpliwości i podkreślający, że zapewne nie da rady nawet odnaleźć ojca, a co dopiero 

z nim porozmawiać, ma jednak nadzieję na przełom. Ewidentnie pragnie zresztą 

radykalnych rozwiązań. Przez większość czasu intensywnie stara się odcinać od postaci 

ojca, w pewnym momencie nawet wprost wyrzeka się go, mówiąc: „Mój ojciec […] jest 

jakimś wybrykiem Lodu, nie znam mojego ojca, nie mam ojca”34. Symboliczna 

tożsamość Syna Mroza, który idzie porozmawiać ze swym potężnym ojcem, ciągnie się 

jednak za nim bez przerwy. Znaczenie ma nawet błahy pozornie fakt, że funkcjonując 

w kulturze i rzeczywistości rosyjskiej, musi Benedykt nieustannie używać otczestwa – 

zatem każda sytuacja wymagająca przedstawienia się od razu uruchamia cały system 

skojarzeń. Nazwisko i otczestwo w przypadku Gierosławskiego ukazują szczególnie 

istotną moc symbolicznego Imienia Ojca, które w sposób absolutny i niezmienny 

wyznacza miejsce podmiotu nie tylko w lineażu, ale też w całym otaczającym świecie. 

Przez swoje dziedzictwo Benedykt jest też wmanipulowany w całą sieć zależności 

i oczekiwań – różne grupy i jednostki próbują wymusić na nim konkretny kształt 

rozmowy z ojcem, licząc na to, że jej konsekwencje pomogą w osiągnięciu politycznych 

lub społecznych celów. Bycie Synem Mroza oznacza więc również przyjmowanie na 

siebie odpowiedzialności za kształt świata, który może zostać zamrożony lub odmrożony. 

Benedykt, który początkowo desperacko walczy o własną podmiotowość i niezależność 

oraz mocno przeżywa ciągłe wiązanie jego osoby z ojcem („Czy rzeczywiście taką 

prawdę o Benedykcie Gierosławskim wszyscy tu widzą: ofiara losu ojcowego?”35), 

ostatecznie kapituluje. Przyjmuje nie tylko symboliczne miejsce w strukturze społecznej 

i rolę pośrednika między ludźmi a Ojcem Mrozem, ale także cały szereg wynikających 

z tej sytuacji konsekwencji. W ten sposób – zanegowawszy najpierw wszystkie inne 

wersje swojej osoby, decyduje się przyjąć tożsamość Matematyka Historii, widząc się 

jako osobę zdolną i godną do manipulowania historią całego świata. Trudno tutaj uniknąć 

skojarzeń z wątkami chrystianistycznymi: w wielu sytuacjach Benedykt ukazany jest 

nieomal jako mesjasz, podobny do Jezusa, zmuszony oddać – dosłownie lub 

metaforycznie – życie dla większej sprawy, dla zbawienia ludzkości, która nie dość, że 

nie potrafi sama zadbać o własne losy, to jeszcze nie docenia tego ogromnego 

poświęcenia.  

 
34 Ibidem, s. 433. 
35 Ibidem, s. 637. 
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Mierzenia się z brzemieniem tej symbolicznej identyfikacji nie ułatwia też fakt, 

że Filip Gierosławski zdaje się nie posiadać dłużej statusu człowieka. Nie można go już 

oceniać ani postrzegać w ludzkich kategoriach – zmienia postać i staje się bytem 

ponadludzkim, bliżej niezidentyfikowanym i po prostu Innym. Ta ewolucja 

sygnalizowana jest w toku całej akcji powieści. Benedykt, rekonstruując stopniowo 

historię ojca, zaczyna domyślać się jego stanu, bo chociaż z samym Ojcem Mrozem 

w jego ostatecznej formie nikt jeszcze się nie spotkał, Filip Gierosławski działał też przed 

całkowitą przemianą, w formie przejściowej. Opowiada o tym Piełka, jeden 

z marcynowców – członków sekty czczącej Lód – który, jak się okazuje, został uratowany 

od śmierci przez „Batiuszkę Maroza”, który wtedy jeszcze „siadał, […] gadał po żywemu, 

[…] wódkę nawet pił – tyle że wszystko powoli jakoś i dziwnemi ruchami, i że skrzypiał, 

i śnieg i lód z niego sypały, i w ogóle zimny był bardzo, nie szło dotknąć, w izbie 

zstrzymać, sople do ziemi”36. Jednak dopiero kulminacyjny punkt Lodu, moment, 

w którym Benedykt spotyka się z ojcem w samym sercu syberyjskiej zimy, ukazuje, kim 

– albo czym – stał się Filip Gierosławski:  

Ramiona ojca – skrzydła stalaktytów. Nogi ojca - kolumny lodowcowe. Pierś ojca - glacjalny 

pancernik. Ojca przyrodzenie – róg sopliczny, ciemny. Ojca głowa – tysiącpudowa eksplozja 

cierni kryształowych, pół nieba rozdzierająca. Palec wskazujący jego – rapier szklany, kulę 

ziemską przebijający. Jego oko otwarte, patrzące - perła anielskiego błękitu37. 

Cała niezwykle symboliczna scena kontaktu budzi przynajmniej dwa skojarzenia: 

z jednej strony przypomina znane z fantastyki naukowej spotkania z Innym, z drugiej zaś 

jest paralelna do omawianego już wyżej wspomnienia Benedykta z lat dziecinnych. 

Ponownie ojciec okazuje się tu figurą dominującą, co sygnalizowane jest już w warstwie 

opisu, podkreślającego z jednej strony jego monumentalność, z drugiej zaś męskość. 

Lodowa metaforyka, odwołująca się przede wszystkim do wertykalności, sile i ostrości, 

w szczególnie interesujący sposób dopełnia obrazu ojcowskiego ciała: przedstawienie 

takich jego elementów, jak ramiona, pierś, penis czy nawet palec wskazujący uwidacznia 

to, co w psychoanalizie nazywane jest często męskością falliczną, związaną z potęgą, 

symboliczną przewagą i niezależnością38. Ta radykalnie obca i budząca respekt postać 

 
36 Ibidem, s. 796.  
37 Ibidem, s. 893. 
38 Por. np. J. Laplanche, J.-B. Pontalis, The language of psychoanalysis, trans. D. Nicholson-Smith, London 

1985, s. 310. O fallicznej męskości i możliwościach analizy tego konstruktu z różnych perspektyw, w tym 

z punktu widzenia fenomenologii, pisze na przykład Gunnar Karlsson – por. G. Karlsson, Męskosć jako 

projekt: kilka uwag psychoanalitycznych, tłum. F. Mazurkiewicz, „Teksty Drugie” 2015, nr 2. 
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jest także, jak się początkowo zdaje, obojętna nie tylko na próby kontaktu, ale i w ogóle 

na obecność syna. Dopiero gdy protagonista uświadamia sobie, że Ojciec Mróz to nie 

człowiek i że jego czas płynie inaczej, wolniej, może podjąć próbę porozumienia z nim. 

Co ważne, adekwatnym narzędziem okazuje się tutaj nie mowa, a pismo. Jednostkowy 

akt werbalny okazuje się zbyt krótki, nietrwały i niewystarczający do nawiązania 

kontaktu, podobnie jak język ciała i gestu; „Gwiazda jego głowy obraca się zbyt wolno, 

by odczytać intencję spojrzenia”39. Dopiero wypisane na śniegu wyrazy umożliwiają 

w ogóle podjęcie próby porozumienia, ale i to nie wystarczy: 

A jednak zamiera się z ręką bezradnie opuszczoną, stanąwszy już na miejscu pierwszego słowa 

– bo jakie to słowo? co tu można powiedzieć? Pomiędzy ojcem a synem, pod Lodem, to jest 

w prawdzie absolutnej – co tu można powiedzieć? W języku pierwszego rodzaju – cóż tu 

pozostało do powiedzenia? Ojciec jest ojciec, syn jest syn – cóż jeszcze między nimi?40 

Wymiana zdań między Synem Mroza – który zaczyna od nakreślenia na śniegu 

mocnego i pełnego żalu „WYBACZ” – a Ojcem Mrozem – którego ostatnie słowa to 

„KŁAMNIE” – z góry skazana jest na porażkę. Nie ma możliwości powrotu do 

przeszłości i naprawy sytuacji, a Filip nie jest w stanie – a może nie chce? – określić 

nawet, czy żyje, czy też jego bycie w świecie to jakiś trzeci stan pomiędzy istnieniem 

a nieistnieniem. Jednak ostatecznie wyciąga on do syna rękę w geście zaproszenia: do 

przyłączenia się doń czy też do zabicia go? Nie da się powiedzieć nic pewnego o jego 

intencji, ale Benedykt podejrzewa potem, że Ojciec Mróz wiedział dobrze, co się zdarzy 

i sam podjął decyzję o takim a nie innym przebiegu sytuacji. Protagonista odbiera mu 

życie, przez co dokonuje obciążonego znaczeniowo aktu ojcobójstwa, w obliczu czego 

rejestr symboliczny zawodzi. Najwyższa instancja Symbolicznego, ojciec, który wszedł 

w rolę Wielkiego Innego, rozpada się i znika, a razem z nim dla Benedykta-podmiotu 

zniszczeniu ulega cała struktura świata. Ponownie kluczową rolę w przekazaniu tego 

stanu odgrywa warstwa formalna powieści: 

Przez lód i ćmiecz, z wszystkiej siły z życia pozostałej - wbija się ostrze. Druga ręka szarpie 

wtenczas kabel, uruchamiając pompę: pływ teslektryczny strzela po drucie cichym piorunem 

cienia. I ten ból jedyny czuje się w prawicy trupiej, gdy wpada się w zimne objęcia ojca. […] 

Które zaraz zwierają się w uścisku gieologicznym, 

miażdżąc ciało i łamiąc kości i zamykając  

 
39 Ibidem, s. 894. 
40 Ibidem, s. 895. 
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w matematycznej pułapce ojca i syna  

nie do życia nie do życia nie do  

ruchu oddechu słowa myśli  

one też zamarzają aż  

wszystko się  

zatrzy 

mu  

je41 

Zapadająca się i tracąca strukturę rzeczywistość podmiotu zyskuje odzwierciedlenie 

w graficznym układzie poszczególnych słów opisu; Benedykt, zabijając ojca, sam 

balansuje na granicy śmierci, zarówno w sensie fizycznym, jak i metaforycznie, tracąc na 

chwilę wszelkie punkty odniesienia. Wszystko zatrzymuje się, pozbawione ram i sensów, 

zamarza w tym ostatecznym, dramatycznym akcie ojcobójstwa. Dla Gierosławskiego 

kończy się Zima, a jej miejsce – przynajmniej chwilowo – zajmuje Lato, pełne niepewności 

i zamgleń. Jego nadejście wiąże się jednak z walką „o istnienie, o zaistnienie ciała, 

o zaistnienie mnie, o mnie samego, istniejącego, choćby w stanie najniższym, 

najpodlejszym, z ustami pełnemi brudu, unurzanego w błocie, ukamienowanego, 

pogrzebanego, ale mimo to, ale właśnie dlatego, ale tem bardziej - walczącego o wydobycie 

się do życia, na powierzchnię, do powietrza i słońca i nieba i ludzi”42.  

W innej rzeczywistości, w której „nie ma już Syna Mroza, nie ma Ojca Mroza, 

i nie ma Historji”, trzeba na nowo odnaleźć swoje miejsce, a bez wszechogarniającej, 

porządkującej mocy Lodu nie jest to łatwe. Znika możliwość obiektywizacji i spojrzenia 

na siebie z zewnątrz, co w warstwie językowej tekstu sygnalizowane jest przez powrót 

do nieobecnej przez większość powieści narracji pierwszoosobowej i strony czynnej 

czasowników. Symboliczna struktura rzeczywistości jest przecież jednak przedustawna 

i wiecznotrwała – podmiot musi się w nią wpisać, żeby móc w ogóle egzystować 

w świecie. Opuszczone przez ojca miejsce Wielkiego Innego w życiu Benedykta 

Gierosławskiego zajmuje szaleńcza idea ponownego zamrożenia świata w nowym43, 

idealnym kształcie. Symboliczna identyfikacja podmiotu – obejmująca dziedzictwo ojca, 

który jak biblijny Izmael miał „ręce przeciwko wszystkim, a ręce wszystkich przeciw 

 
41 Ibidem, s. 899. 
42 Ibidem, s. 900. 
43 Ibidem, s. 903. 
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jemu”44, imię Syna Mroza, a także cały Ideał Ja, dookreślany przez wymagania 

i oczekiwania otoczenia, przyjmowane role i maski – dopełnia się. 

Lód jest zatem między innymi powieścią o podmiotowości i autoidentyfikacji, 

jedną z najbardziej wyczerpująco i bogato wykorzystujących wątek ojca i czyniącą 

z niego motyw kluczowy nie tylko dla akcji, ale i dla konstrukcji bohatera. Pod wieloma 

względami podobne ujęcie całego tego motywu przedstawia jedna z wcześniejszych 

powieści (czy właściwie mikropowieść) Dukaja, Córka łupieżcy, wydana po raz pierwszy 

w 2002 roku w antologii Wizje alternatywne 4. Figura ojca odgrywa rolę kluczową 

zarówno dla głównego wątku fabularnego, jak i dla kształtowania się postaci 

protagonistki, Zuzanny Klajn. Co istotne, podobnie jak w Lodzie jest to rodzic od dawna 

nieobecny – w tym przypadku zmarł on, kiedy bohaterka była jeszcze dzieckiem; stąd 

i tutaj pojawia się wątpliwość bohaterki, „czy w ogóle zachowała jakiekolwiek 

wspomnienia o swoim ojcu, czy też są to tylko wspomnienia wyobrażeń o nim, 

zrodzonych z opowieści matek i krewnych”45. Faktyczny brak ojca sprawia, że staje się 

on dla Zuzanny postacią właściwie abstrakcyjną, bez konkretnego kształtu; nie zna jego 

głosu, właściwie nie pamięta wyglądu; „był mitologiczną bestią jej dzieciństwa, nie 

myślała o nim inaczej, jak w kategoriach legendy, a i to jedynie w skojarzeniu z jakąś 

rodzinną historią, nigdy spontanicznie”46. Dzięki technologii powraca jednak do życia 

protagonistki, gdy kończy ona osiemnaście lat – wtedy pocztą elektroniczną dostaje ona 

film-hologram, w którym ojciec przekazuje informacje o pozostawionym spadku.  

Moment zawiązania akcji Córki łupieżcy jest, jak widać, dość typowy dla 

powieści przygodowej: zmarły krewny pozostawia po sobie przedmioty, które mają 

doprowadzić jego potomków do odkrycia jakiegoś sekretu lub skarbu. Co interesujące, 

powieść Dukaja nie ucieka od tego skojarzenia, przeciwnie, podkreśla je w słowach 

głównej bohaterki, która wielokrotnie myśli o tym, jak bardzo jej sytuacja przypomina te 

znane z awanturniczych narracji. Wrażenie pogłębia jeszcze wyjście na jaw tajemnicy 

związanej ze śmiercią ojca – a właściwie jego zaginięciem, okazuje się bowiem, że 

trumna Jana Klajna została złożona do grobu bez ciała – i tajemniczy charakter rzeczy 

składających się na spadek. Wraz z rozwojem akcji codzienność Zuzanny komplikuje się 

i odkrywa ona kolejne ważne fakty z życia ojca, zwłaszcza jego powiązania z dziwnym 

Miastem, które stanowi odbicie wszystkich miast zbudowanych przez istoty 

 
44 Ibidem, s. 798. 
45 J. Dukaj, Córka łupieżcy, Kraków 2009, s. 11. 
46 Ibidem, s. 9. 
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kiedykolwiek zamieszkujące wszechświat. Mozolne składanie w całość fragmentów 

historii pozwala jej odkryć prawdę nie tylko o losach rodzica, ale także o samej sobie.  

Dla niniejszych rozważań znacznie istotniejszy od wątku fantastycznego czy 

przebiegu akcji Córki łupieżcy jest proces, jakiemu podlega główna bohaterka. Oskarżana 

o nieczułość i mizantropię Zuzanna wycofuje się nie tylko dlatego, że ma problem 

z nawiązywaniem relacji międzyludzkich, ale też z powodu problemów 

osobowościowych. O jej niepewności siebie i braku wizji własnej osoby świadczy na 

przykład zachowanie w sytuacji, gdy za pomocą urządzenia zwanego ipsatorem może 

zaplanować, do jakiego modelu osobowości chce dążyć i w jakich decyzjach ma być 

umacniana za pomocą technologii:  

Angelus powinien już czekać na nią, gdy wróci do domu; program wszakże – to znaczy 

docelowe wyobrażenie siebie, Zuzannę Klajn in optimo – mogła zaprojektować już teraz. 

W nastroju, w jakim się znajdowała […] nie potrafiła jednak przywołać żadnego konkretnego 

obrazu siebie. Lecz Angelus posiadał w firmowej bazie bogaty zbiór domyślnych wektorów 

zmiany […]. Przed Wrocławiem, drogą mozolnej eliminacji, zawęziła wybór do Skorpiona, 

Księcia i Ateny. Niezdecydowana, poszła ścieżką najmniejszego oporu i złożyła wszystkie trzy 

w wypadkową, którą sama nie wiedziała, jak nazwać. Angelus zapisał ją w pustym rejestrze 

szablonów jako Wektor147. 

Wycofana i introwertyczna protagonistka nie znajduje dla siebie miejsca 

w znanym świecie, a emocjonalnie reaguje dopiero na to, czego nie zna. Gdy pierwszy 

raz styka się z Miastem, mimo całej dziwności sytuacji – ogromny twór pojawia się 

znikąd i równie szybko znika, wydając się senną marą – szybko przestaje odczuwać 

strach, którego miejsce zajmuje fascynacja. Nawet gdy zostaje uwięziona w kosmicznej 

przestrzeni i bez jedzenia i wiedzy o tym, jak wrócić na Ziemię, traktuje to przez 

większość czasu jak prawdziwą przygodę. Gdy powraca do swojego świata po dwuletniej 

nieobecności, okazuje się, że wszystko się tam zmieniło. Przede wszystkim dawny 

partner nie tylko uznał protagonistkę za martwą i znalazł nową miłość, ale też zamieszkał 

z nią w domu, który razem z Zuzanną projektowali. Bohaterka nie ma też pracy, nie 

dogaduje się z dawnymi znajomymi, a jej poprzednie mieszkanie zajmuje już ktoś inny. 

W tej sytuacji wtórnego wykorzenienia to Miasto staje się jej nowym domem; tam też 

decyduje się wychowywać córkę, chociaż w kosmicznej przestrzeni rozpoczyna się 

 
47 Ibidem, ss. 21–22. 
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właśnie wojna o wpływy. Nawet miejsca, w których odbywała dramatyczną walkę 

o życie, kojarzą się bohaterce pozytywnie: 

Zuzanna zaparkowała przed drzwiami do habitatu. Dom, pomyślała przelotnie, przestępując 

próg; i nie było w tym ironii. Ileż godzin spędziła na przykład przy tej konsoli komunikacyjnej, 

klnąc, płacząc i rozpaczając wraz z Ulą, dlaczego nie mogą się z nikim skontaktować, chociaż 

sprzęt jest sprawny i dobrze skalibrowany…48 

W całym tym procesie odnajdywania własnego miejsca istotną rolę odgrywa – 

nieobecna wciąż, ale mimo to intensywnie wpływająca na życie Zuzanny – postać Jana 

Klajna. Protagonistka nie od razu ma tego świadomość: początkowo ojciec, owa 

„mitologiczna bestia dzieciństwa”, wydaje się tylko postacią z przeszłości, po której 

śmierci nie odczuwa się nawet żałoby. Dopiero stopniowe odkrywanie kolejnych faktów 

z jego życia pozwala zbudować pełniejszy obraz jego osoby. Nie bez znaczenia w tej 

sytuacji pozostaje też fakt, że właśnie ojciec wpłynął na biologiczną konstrukcję 

Zuzanny: gdy ją począł, był już Upiorem Eldżetu, postczłowiekiem nasyconym 

kosmiczną substancją, a więc i ona urodziła się jako skażona, a jej spaczenie pogłębiły 

dodatkowo wyprawy do Miasta, które odbywała z Janem we wczesnym dzieciństwie, 

a które pojawiają się w jej najgłębszych wspomnieniach.  

W ten sposób symboliczna rola protagonistki zostaje wyznaczona z góry i 

w gruncie rzeczy niezależnie od jej woli: staje się ona następczynią ojca, kosmicznego 

archeologa, zajętego badaniem obcych technologii i zgłębianiem tajemnic wszechświata. 

Zuzanna, która przez wiele lat nie potrafi nawet tęsknić za ojcem i żałować jego śmierci, 

zaczyna stąpać po jego śladach i coraz mocniej współdzielić uczucia, które mu 

towarzyszyły. Trzeba tu podkreślić, że Jan Klajn jest poniekąd postacią tragiczną: jego 

śmierć to właściwie samobójstwo, powodowane pragnieniem dotarcia dalej, niż 

pozwalają na to ludzkie ograniczenia, i osiągnięcia czegoś naprawdę wyjątkowego. Jak 

mówi w swoim audiodzienniku: 

Przychodzi taki czas… O Jezu, ale banał! No dobra, przychodzi taki czas, kiedy poczucie 

życiowej klęski wręcz przygniata mężczyznę do ziemi. Trudno się zdobyć na choćby jeden 

dzień więcej, jeden więcej krok, wstać i zrobić cokolwiek, podnieść upuszczoną książkę. […] 

Nie chodzi nawet o to, żebym popełnił jakieś niewybaczalne błędy, zaprzepaścił karierę, utracił 

Jedyną Wielką Miłość czy o jakieś inne telewizyjne pierdoły… Ale… Ale… Ale, mój Boże, 

kiedy patrzę na to Miasto, no co ja mógłbym więcej, co jeszcze? Nic, nic, nic! Mam trzydzieści 

 
48 Ibidem, s. 120. 
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osiem lat, najlepszą żonę, wspaniałe dziecko, pracę, że lepszej nie znajdę, cuda 

i nieskończoność na wyciągnięcie ręki – no, tylko się powiesić. To jest ściana. To jest 

przepaść49.  

Zuzanna na początku nie rozumie tych przemyśleń, bowiem sama, zafascynowana 

i zachłyśnięta nieodgadnionością Miasta, pragnie po prostu zgłębiać je przez resztę życia. 

Jednak z czasem – nawet jeśli nie do końca świadomie – zaczyna iść ścieżką wytyczoną 

przez ojca: na nowo izoluje się od otoczenia, zgłębia te miejsca, które pozostają najmniej 

zbadane, szuka nowych bodźców i tajemnic. Wpisuje się w rolę wyznaczoną przez Jana, 

jest rozpoznawalna jako jego córka i powiela schematy jego zachowań – przyjmuje na 

siebie cały symboliczny bagaż związany z byciem łupieżcą, dzieckiem swojego ojca, 

Upiorem. Towarzyszy jej też coraz więcej pokus i wątpliwości – na przykład chęć 

zbliżenia się do Sezamu, tajemniczego konstruktu obcych, gdzie zginął Jan – których nie 

umniejsza fakt bycia kobietą. Zuzanna wprawdzie częściowo odcina się od swojej 

stereotypowej kobiecości, rezygnując z relacji miłosnych i erotycznych oraz przyjmując 

w życiu córki rolę jedynego rodzica, a więc wchodząc w funkcję symbolicznego Ojca; 

pozostaje jednak nadal przedstawicielką swojej płci biologicznej, a w finałowej scenie 

powieści ma zupełnie typowe jej atrybuty: sukienkę, parasolkę chroniącą od słońca, 

włosy splecione w długi warkocz. Jedyna córka łupieżcy przechwytuje po prostu całe 

symboliczne brzemię swojego ojca, które, niezależnie od jego słów, nie jest ciężarem 

niesionym wyłącznie przez mężczyzn. Protagonistka powtarza dokładnie znane gesty: 

umieszcza przedmioty odziedziczone po Janie w tej samej skrytce, do której dostała 

dostęp w dniu swoich osiemnastych urodzin, zapisuje je córce, mającej dowiedzieć się 

o schowku w momencie uzyskania pełnoletniości, ale też snuje wizje o wielkiej 

przyszłości dziecka: „Ula, dziecko eldżetu, księżniczka Miasta […], przemierzająca 

wszechświat wzdłuż i wszerz”50. Robi to wszystko, chociaż towarzyszą jej dokładnie 

takie same myśli, jakie formułował lata wcześniej ojciec: że być może monumentalne 

Miasto jest pułapką, a jego technologie przyniosą ludzkiemu gatunkowi albo zagładę, 

albo ewolucję do takiej formy, w której właściwie nic z dawnego człowieka nie zostanie.  

Główna bohaterka Córki łupieżcy jest, jak sama stwierdza, „skazana na Miasto”51. 

W końcu rozumie już nawet, że tę rolę przeznaczył dla niej ojciec, który najpierw czyniąc 

z niej Upiora, potem zabierając ją na służbowe wyprawy, a wreszcie zostawiając jej 

 
49 Ibidem, s. 123. 
50 Ibidem, s. 129. 
51 Ibidem, s. 130. 
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w spadku klejnot pozwalający stabilizować przejścia do Miasta, związał na zawsze los 

kobiety z kosmiczną metropolią. Zuzanna odnajduje swoje miejsce w świecie dopiero 

wtedy, kiedy wypełnia swoje narzucone z góry przeznaczenie. Czynnikiem 

tożsamościotwórczym, budującym prawdziwy Ideał Ja i wyznaczającym normy 

i zobowiązania, okazuje się próba podążania drogą ojca. Wagę tej istniejącej-

nieistniejącej relacji między Janem i Zuzanną potwierdza ostatecznie wspomniana już 

końcowa scena Córki łupieżcy. Dochodzi w niej do – prawdziwego? wirtualnego? 

sennego? wyobrażonego jedynie? – spotkania między obojgiem bohaterów na gruzach 

budowli dawnych, obcych cywilizacji, które protagonistka, podobnie jak wcześniej jej 

ojciec, uważa za swój dom i miejsce budzące niezmienny, wstrząsający zachwyt. Jedyne 

natomiast słowo, które wypowiada Zuzanna, jest słowem angielskim, czyli pochodzącym 

z języka, który z jednej strony jest „zrytualizowany przez hollywoodzkie kreacje”, a więc 

maksymalnie usymbolizowany, z drugiej natomiast właśnie przez to stanowi 

najłatwiejszy środek do wyrażania prawdziwych i nagłych emocji: „i miłość bez wstydu 

wyznaje się jedynie po angielsku; tylko najbardziej miałkie słowa przechodzą przez 

ściśnięte gardło”52. 

Ojcowski topos powraca także w innych tekstach Dukaja, nie zawsze w formie 

tak spektakularnej, ale nie czyni go to mniej istotnym. W wydanej w 2002 roku Extensie, 

która podobnie jak Lód i Córka łupieżcy odczytywana być może jako tekst 

o kształtowaniu się tożsamości, swego rodzaju Bildungsroman, refleksja filozoficzna nad 

możliwościami i konsekwencjami ewolucji gatunku ludzkiego współgra z fabułą 

nawiązującą swobodnie do sagi rodowej, powieści społeczno-obyczajowej i klasycznej 

fantastyki zabarwionej wątkami postapokaliptycznymi. W tej przedstawionej 

rzeczywistości, w której ludzie zamieszkujący dawną Grenlandię, nazywaną przez nich 

Zielonym Krajem, z jednej strony żyją życiem podobnym do pastersko-ranczerskiego, 

koncentrującym się wokół hodowli koni i uprawy roślin, z drugiej zaś uzależnieni są od 

tajemniczych Nich, kontrolujących dostawy i rozwój wytworów technologii, rola 

stosunków rodzinnych jest niebagatelna. Na uwagę zasługuje już chociażby fakt, że akcja 

powieści rozwija się niejako na dwóch planach: jeden, który nazwać można kosmicznym, 

dotyczy tytułowej extensy, czyli relacji człowieka z międzygwiezdnym bytem 

technologicznym; drugi zawiera w sobie opowieść o losach bezimiennego narratora-

 
52 Ibidem, s. 30. 



169 

 

bohatera, który oprócz tego mistycznego kontaktu doświadcza także prawie zwyczajnego 

ludzkiego życia.  

Stosunki rodzinne w Extensie przedstawione są dwupoziomowo: jako że, jak już 

podkreślałam, powieść Dukaja w wielu aspektach przypomina Bildungsroman, 

protagonista ukazany jest najpierw jako dziecko, pozostające w relacji przede wszystkim 

z ojcem i siostrą. Istotna rola figury ojcowskiej zostaje na tym etapie podkreślona 

wielokrotnie: proces dojrzewania ukazany jest jako powolne przechodzenie od 

odczuwania względem niej respektu i podziwu do coraz mocniejszego uświadamiania 

sobie jej niedostatków i ludzkich ułomności. Ta ewolucja przebiega stopniowo, 

a sygnalizuje się ją poprzez szereg przedstawianych wyrywkowo scen z życia 

protagonisty – ta fragmentaryczność jest zresztą charakterystyczna dla całej Extensy, 

podobnie jak mocne zmetaforyzowanie i swoista poetyckość, na którą zwraca uwagę na 

przykład Piotr Gorliński-Kucik, celnie porównując powieść do baśni i nazywając ją 

„poetycką opowieścią pełną nostalgii”53. Pierwszą ze scen ukazujących pierwotnie pełen 

nabożnego szacunku stosunek głównego bohatera do ojca jest akt przegonienia widma 

dziadka, który zaprzedał duszę w zamian za wieczne trwanie. Sposób, w jaki ojciec tego 

dokonuje, a także akcesoria, jakie temu zachowaniu towarzyszą, przywodzą na myśl 

rytuał, który ojciec wykonuje jako potężny dysponent symbolicznej mocy wyznaczania 

granic i przestrzegania prawa: 

Porwał lampę i ruszył powoli ku werandzie, tyłem, krok za krokiem, wciąż krzycząc. 

– Nie zbliżaj się! Nie dotkniesz ich! Odejdź!  

[…] Z lampą we wzniesionej ręce wołał ojciec na wiatr, we wściekłą ciemność: 

– Nie wejdziesz! Nie wejdziesz! […] Dochowaj Przymierza! – powtarzał tato. – Nie wejdziesz! 

Precz! – I lampa w górę.  

[…] Słowa już chyba nie miały znaczenia, liczył się upór, demonstracja determinacji. Teraz to 

sobie przypominam i wiem, że żaden z nich nie mógł postąpić inaczej. Cóż bowiem 

powstrzymywało dziadka, jeśli nie słowa? Miał za sobą niewidzialne armie, miał moce 

ciemności, gromy i błyskawice w lewej garści, w prawej nasze ciała bezbronne, miał, miał. Ale 

chodził naokoło i krzyczał54. 

Ojciec protagonisty nie tylko więc przypomina o zakazach i granicach, jakie 

dzielą świat żywych od świata zmarłych, ale jeszcze w dodatku czyni to za pomocą słowa. 

Kolejne sceny i przemyślenia głównego bohatera potwierdzają tę ojcowską funkcję 

 
53 P. Gorliński-Kucik, op. cit., s. 166. 
54 J. Dukaj, Extensa, Kraków 2016, ss. 23‒24. 
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strażnika Symbolicznego. Wypełniając swe obowiązki wobec syna – chroniąc go, ucząc, 

wprowadzając stopniowo w struktury społeczne, wreszcie: prowadząc go przed oblicze 

przedstawiciela Ich – osadza go coraz bardziej w świecie prawa i imienia. Sam 

równocześnie pozostaje dla chłopca przez długi czas wyłącznie kimś sprawującym swoją 

rodzinno-symboliczną funkcję, jakby pozbawionym własnej tożsamości i słabości 

wynikających z ludzkiej kondycji. W chwili, gdy na rodzinną karawanę napadają 

spaczone stwory, narrator ratuje siebie, a potem martwi się o los krewnych, ale ojcu zdaje 

się przypisywać jakieś potężne moce i zdolności obrony: „O ojcu nie pomyślałem: było 

dla mnie oczywiste, iż nic mu się nie może stać”55. Proces dorastania przedstawiany 

w Extensie wiąże się nieodłącznie z zyskiwaniem świadomości, że rodzice są 

niedoskonali, mają własne problemy i potrzeby, a więc de facto, mówiąc za Lacanem, 

z separacją. Protagonista powieści mówi o tym wprost: 

Na tyle więc byłem dojrzały – ale jeszcze nie wystarczająco, by rozpoznać, kiedy nie należy 

już ojcu odpowiadać, zwłaszcza gdy jest to odpowiedź przecząca. Wciąż był on dla mnie przede 

wszystkim ojcem: człowiekiem, mężczyzną – dopiero potem. Chyba to są te drzwi do 

prawdziwej dojrzałości: kiedy przez nie przejdziesz, dorośli przestają być istotami z obcej 

krainy, których motywów i myśli tak czy owak nie docieczesz; stają się natomiast takimi 

samymi zagubionymi głupcami jak ty, tylko że starszymi, i jesteś w stanie z ich rozterkami 

sympatyzować, a czasami nawet – zrozumieć ich56. 

Związek dojrzewania z coraz silniejszym zakorzenieniem w rejestrze 

symbolicznym podkreśla dodatkowo wspominana wielokrotnie przez narratora instancja 

Obserwatora; ów „sufler i krytyk niestrudzony”57 jak Wielki Inny patrzy i kontroluje 

protagonistę, sprawdzając, czy nie wykracza on poza wyznaczone konwenansem granice. 

To on podpowiada odpowiednie słowa i reakcje w rozmowach, ale co więcej: to on 

pomaga odgrywać rolę społeczną, która zostaje podmiotowi narzucona z zewnątrz. Gdy 

na skutek zbiegu okoliczności mężczyzna przeżywa krwawy napad złodziei koni, zostaje 

okrzyknięty bohaterem, a jego Obserwator podejmuje tę grę, zaczynając „recenzować 

każde […] słowo, każdy gest”58. 

Dorosłość dla bohatera Extensy jest zatem nie tylko osiągnięciem pełnoletności 

i samodzielności, ale również – a może przede wszystkim – momentem głębokiego 

 
55 Ibidem, s. 33. 
56 Ibidem, s. 26. 
57 Ibidem, s. 51. 
58 Ibidem, s. 78. 
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wniknięcia w struktury socjalne i podjęcia konkretnych ról społecznych. Do tej sfery 

działań należy niewątpliwie przejęcie schedy po ojcu. Jak w pozostałych analizowanych 

powieściach Dukaja, tak i tu między rodzicem a potomkiem widoczna jest analogia, 

podkreślana również przez samych bohaterów: „Nigdy dobrze się nie rozumieliśmy. […] 

Myślę, że jesteś zbyt do mnie podobny, za bardzo jesteś mną, by jakiekolwiek szczere 

porozumienie było jeszcze między nami możliwe”59 – mówi ojciec do syna. Po śmierci 

tego pierwszego drugi przejmuje jego stanowisko w Radzie, co zresztą stanowi 

w Zielonym Kraju tradycję: dzieci wypełniają takie same funkcje i zawody, jakie rodzice. 

W przypadku narratora dochodzi do tego równolegle na dwóch płaszczyznach: nie tylko 

symbolicznie zastępuje on swojego biologicznego ojca, ale też staje się kontynuatorem 

dzieła Bartłomieja, który pełni względem niego pewnego rodzaju funkcję rodzicielską. 

Kontakt z extensą stanowi jego dziedzictwo, przekazywane zgodnie z regułami 

społeczności na członka nowego pokolenia, chociaż w tym wypadku proces ten ma 

wymiar zdecydowanie bardziej metaforyczny. Milczący i tajemniczy Bartłomiej nie 

dzieli się chętnie swoimi tajemnicami i nie dostarcza wyjaśnień, zamiast tego przekazuje 

tylko niejasne, wieloznaczne porady dotyczące extensy. Jednakże również kontakt z nim 

pozostaje dla narratora wartościowy, wpływając na zupełnie odmienną sferę jego 

tożsamości i świadomości, a przez to zmieniając całą egzystencję – w końcu, jak 

przyznaje sam narrator, „tak dziedziczy się życie”60.  

Co jednak nie mniej istotne, w toku akcji bohater sam zostaje ojcem. To otwiera na 

interpretację kolejne aspekty jego osoby – w relacji z córką i (nieco mniej) z synem 

protagonista kształtuje w sobie nowe, dodatkowe mechanizmy, wchodząc w kolejną ze 

społecznych ról. Jej symboliczny ciężar odczuwa już od narodzin Zuzanny: 

Ale w owej chwili inny strach nade mną zapanował, lęk, iż nie podołam – i poczucie winy 

z powodu oszustwa, jakiego się dopuszczałem. […] Podszywałem się bezczelnie pod kogoś, 

kim nie byłem; lada moment uzurpacja miała się na mnie zemścić, już przeczuwałem 

demaskację i karę. […] Dwadzieścia dwa lata – przestałem należeć do siebie, zmieniał się 

punkt odniesienia, moje o sobie myślenie, nawet sposób myślenia – w tej minucie, gdy 

miniaturowe paluszki wczepiły się w rękaw mojej koszuli61. 

Głęboką relację nawiązuje narrator przede wszystkim właśnie z córką, 

pierworodną, w której – tu znów motyw zupełnie podobny, jak w Córce łupieżcy – 

 
59 Ibidem, s. 64. 
60 Ibidem, s. 104. 
61 Ibidem, s. 54. 
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zaszczepia pragnienie zdobywania wiedzy i wykraczania poza ludzkie możliwości. Robi 

to zresztą zupełnie świadomie, mając świadomość, że zmienia ją i wpływa na to, jak 

ukształtuje się jej Ideał Ja, projektując u niej „pewne wzorce skojarzeń, matryce 

rozumowań, ba! sposoby postrzegania świata – które z miejsca wykluczają miliony 

prawdopodobnych dróg jej życia”62. Wie również doskonale, że właśnie w taki sposób 

wpływał na niego samego jego ojciec. 

Z kolei stosunek narratora do syna jest nieco bardziej ambiwalentny 

i niewątpliwie naznaczony mocno uwarunkowaniami płci. Przede wszystkim podkreśla 

on – jak wcześniej jego ojciec – podobieństwa między sobą a Piotrem, które 

uniemożliwiają obu porozumienie. W przypadku tej relacji na pierwszy plan wysuwa się 

zdecydowanie niezdolność do nawiązania głębokiej więzi pod czujnym okiem 

Obserwatora: „Nigdy nie było żadnej otwartej kłótni, nie wypowiedziałem głośno złych 

słów – niemniej jednak on wiedział, i ja wiedziałem, że wie. Już nie rozmawialiśmy ze 

sobą, rozmawiali przez nas nasi Obserwatorzy63”. Skutkiem tego jest ostateczne zerwanie 

kontaktów między oboma bohaterami: gdy protagonista odcina się od świata 

zewnętrznego po śmierci żony, Piotr nie podejmuje żadnej z jego ról – przeciwnie, 

w ramach buntu wobec ojcowskich eksperymentów z extensą odchodzi z domu 

i przyłącza się do grupy radykałów przeciwnych ewolucji ludzkiego gatunku i próbom 

stworzenia postczłowieka. Sam narrator natomiast w ostatecznym rozrachunku 

postanawia przejść tę ewolucję i zmienia się w byt innego rodzaju – wymykający się 

ramom Symbolicznego, pozostający poza przestrzenią i czasem, ale też płynny 

i pozbawiony formy. Jak konstatuje Grzegorz Rogaczewski: 

Droga nienazwanego bohatera „Extensy” to zarówno archetypowa ścieżka inicjacji 

(dojrzewania), jak i gnostyczna ścieżka poznania prowadząca do wiedzy, z tą różnicą, że 

poznana wiedza nie wyzwala, ale – przekornie – zniewala, bowiem uciekając przed nią bohater 

jednak niefortunnie traci cielesność i wkracza w „niebiańską” infosferę64. 

Przedstawione powyżej analizy trzech powieści nie wyczerpują oczywiście 

tematu wątków ojcowskich w twórczości Dukaja – motyw ten pojawia się jeszcze 

w wielu innych utworach tego autora, ważną rolę odgrywa chociażby w Innych pieśniach, 

gdzie śmierć syna silnie wpływa na późniejsze działania protagonisty. Tym bardziej więc 

nie może być mowy o stworzeniu pełnego przeglądu figur ojca w polskiej fantastyce: są 

 
62 Ibidem, s. 79. 
63 Ibidem, s. 119. 
64 G. Rogaczewski, Odczytywanie światów Jacka Dukaja, „Esensja” 2004, nr 1, s. 57. 
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one liczne i zróżnicowane, między innymi ze względu na związki z przebiegiem 

mitycznej podróży bohatera i w ogóle z konwencją inicjacyjną, po którą teksty 

fantastyczne sięgają szczególnie chętnie. Mając świadomość niemożności opisania 

wszystkich odmian tego motywu, sięgnę zatem jeszcze po jedną tylko jego realizację, 

tym razem w cyklu utworów innego szeroko rozpoznawalnego autora, Andrzeja 

Sapkowskiego. Cykl wiedźmiński przedstawia bowiem przynajmniej dwie interesujące 

postaci wchodzące w funkcję ojcowską: są nimi główny bohater serii, Geralt z Rivii, 

i cesarz Emhyr von Emreis, obaj związani relacją rodzicielską z inną z głównych 

bohaterek, Ciri.  

W przypadku Geralta, którego wyobcowanie i specyficzny, pograniczny status 

w świecie przedstawionym omawiałam w poprzednim rozdziale, więź z Ciri ma 

charakter wyłącznie symboliczny. Wiedźmin z powodu mutacji, jakim go poddano, nie 

jest w stanie spłodzić biologicznego dziecka, teoretycznie jest też pozbawiony instynktu 

rodzicielskiego, podobnie jak wszystkich głębszych uczuć. Jego odwołanie się do Prawa 

Niespodzianki nie ma nic wspólnego z chęcią posiadania potomstwa – jest jedynie 

sięgnięciem do tradycji, zgodnie z którą wiedźmini w taki właśnie sposób pozyskują 

kandydatów do swojego cechu. Nie jest zresztą przywiązany do perspektywy zabrania ze 

sobą z Cintry Dziecka Przeznaczenia – o którym myśli wtedy jeszcze wyłącznie jako 

o chłopcu – a wręcz przeciwnie, podświadomie boi się tego. Ma to oczywiście związek 

z jego ogólnym lękiem przed nawiązywaniem relacji międzyludzkich 

i przywiązywaniem się, a także ze strachem przed przeznaczeniem. W to ostatnie 

wprawdzie wiedźmin, jak sam mówi, nie do końca wierzy, jednak bieg zdarzeń sprawia, 

że zdaje się go ono nieustępliwie ścigać. Jeszcze zanim Ciri trafia ostatecznie pod opiekę 

Geralta, między tą dwójką bohaterów wytwarza się unikalna więź, z którą mężczyzna 

usiłuje walczyć. Robi to, chociaż zewsząd słyszy nie tylko to, że na zaopiekowanie się 

dziewczynką został skazany przez los, ale też głosy mówiące, że skoro nie może sam 

mieć biologicznych dzieci, objęcie pieczy nad Ciri mogłoby stanowić substytut ojcostwa.  

Geralt wymusza na Dunym obietnicę, że ten odda mu coś, co już posiada, chociaż 

jeszcze o tym nie wie – takie postępowanie jest skutkiem przywiązania do własnej 

symbolicznej pozycji w świecie. Świadczyć może o tym po pierwsze fakt, że bohater 

troszczy się o przetrwanie wiedźmińskiego fachu, który nie tylko sam w sobie stanowi 

element szerszej struktury społecznej świata przedstawionego – czego dowodzi na 

przykład reakcja Calanthe i Dunego („Bronisz nas nie tylko przed Złem czającym się 
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w mroku, ale i przed tym, które tkwi w nas samych. Szkoda, że jest was tak mało”65) – 

ale także opiera się na silnie hierarchicznych stosunkach. Dbanie o to, by wiedźmini nie 

zniknęli ze świata, nawet jeśli podszyte własną traumą, może przemawiać za tym, że 

Geralt postrzega swoją osobę jako wpisaną w tę strukturę i poza nią nie widzi dla siebie 

miejsca. Oczywiście mimo to cały czas podkreśla swoje wyobcowanie i nieprzyjazny 

stosunek, jaki żywi do niego większość ludzi. Chęć utrzymania status quo, niejako 

przedłużenia wiedźmińskiego gatunku, wydaje się jednak silniejsza niż osobiste traumy, 

skoro w ramach zapłaty i podziękowania protagonista żąda od Dunego złożenia przysięgi 

związanej z Prawem Niespodzianki i tłumaczy to następująco: 

Aby zostać wiedźminem, trzeba urodzić się w cieniu przeznaczenia, a bardzo niewielu tak się 

rodzi. Dlatego jest nas tak mało. Starzejemy się, giniemy, a nie mamy komu przekazywać 

naszej wiedzy, naszych zdolności. Brakuje nam następców. A ten świat pełen jest Zła, które 

tylko czeka by nas zabrakło66. 

Poszukiwania Dziecka Niespodzianki to jednak nie tylko quasi-pragmatyczny 

proces znajdywania odpowiednich kandydatów na nowych wiedźminów. Stanowią one 

w równym stopniu – jeśli nie bardziej, co zdaje się sugerować późniejsze zachowanie 

Geralta – wyraz przywiązania do tradycji i dawnego prawa, które składają się na sieć 

porządkującą świat. Nieprzypadkowo królowa Calanthe w rozmowie z Geraltem, który 

po latach przyjeżdża do Cintry, by poznać przeznaczone mu dziecko Dunego i Pavetty, 

ubiera całą sytuację w konwencję bajki; sam wiedźmin również odwołuje się wiele razy 

do legend i ludowych historii. Prawo Niespodzianki stanowi fascynującą wypadkową 

mistycznych wierzeń, wiejskiej bajędy i faktycznej zasady porządkującej świat. Wiedza 

o tym, że nowych adeptów swojego fachu wiedźmini pozyskują w taki właśnie sposób 

i że również w innych sytuacjach można się do tego konceptu odwołać, jest dla 

mieszkańców świata przedstawionego oczywista i powszechna. Wątek ten pojawia się 

w dziesiątkach przepowiedni, baśni, legend i historii rodowych, stanowiąc z jednej strony 

element folkloru, z drugiej natomiast, jak się wielokrotnie okazuje, wyraz prastarego 

prawa, które może wpływać na rzeczywistość.  

Koncentrując się natomiast ponownie na samym Geralcie: złożona relacja, jaką 

nawiązuje on z Ciri, stanowi w jego przypadku element szerszego projektu 

tożsamościowego. Cała saga o wiedźminie jest poniekąd historią o dorastaniu do 

 
65  
66 A. Sapkowski, Kwestia ceny [w:] idem, Ostatnie życzenie…, op. cit., s.  
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tworzenia głębokich i trwałych więzi, a także o przepracowywaniu trudnych 

doświadczeń przeszłości, przede wszystkim poczucia odrzucenia i opuszczenia. 

W przypadku Geralta, na co cykl daje wiele dowodów, strategia oschłości i emocjonalnej 

izolacji stanowiła mechanizm obronny, który miał zapobiec kolejnym krzywdom. 

Podmiotowość wiedźmina, budowana na negacji – człowieczeństwa, szczerych uczuć, 

przynależności do miejsca czy klasy społecznej i tak dalej – jest podmiotowością silnie 

zaburzoną i domagającą się de- i rekonstrukcji. W nowej, odbudowanej formie stanowi 

ona projekt bardziej pozytywny, w którym miejsce chłodnego, bezemocjonalnego 

bohaterstwa udowadnianego w imię zasad i dla dobra społeczności, z którą protagonista 

się w żaden sposób nie utożsamia, zajmuje dobro osobiste i pragnienie zaznania spokoju. 

Widziany w takiej perspektywie Geralt jawi się jako zaprzeczenie bohatera 

odbywającego podróż mityczną w kluczu Josepha Campbella – a więc tego, który 

„ryzykuje wyprawę ze świata powszedniości do krainy nadnaturalnych dziwów; spotyka 

tam fantastyczne siły i odnosi rozstrzygające zwycięstwo, po czym powraca z tej 

tajemniczej wyprawy obdarzony mocą czynienia dobra ku pożytkowi swych bliźnich”67. 

W finałowych partiach ostatniej części cyklu, Pani Jeziora, protagonista rozmawia 

przecież z przyjaciółmi o swoich planach ustatkowania się:  

– Milcz, Chivay. Zwracam ci twój miecz. Nie będzie mi już potrzebny. 

– Akurat – powtórzył Yarpen. – Nalej mu wódki, Jaskier, bo gada jak stary Schrader, gdy mu 

w szybie kopalni oskard spadł na głowę. […] Nie nam, starym wilkom, bajać o tym, że miecz 

niepotrzebny, wiedźmin niepotrzebny, że świat jest be, że to, że sio. Jesteś wiedźminem 

i będziesz nim… 

– Nie, nie będę – zaprzeczył łagodnie Geralt. – Pewnie zdziwi to was, stare wilki, ale doszedłem 

do wniosku, że głupotą jest sikanie pod wiatr. Że głupotą jest nadstawiać karku za kogoś. Nawet 

jeśli ten ktoś płaci. I nic do tego nie ma filozofia egzystencjalna. Nie uwierzycie, ale własna 

skóra stała mi się nagle nad wyraz miła. Doszedłem do wniosku, że głupotą byłoby narażać ją 

w cudzej obronie68. 

Końcowym etapem drogi, jaką przechodzi Geralt, jest więc również 

samoakceptacja i porzucenie działań autodestrukcyjnych, zawodowego wystawiania się 

na śmiertelne ryzyko. Co istotne, do osiągnięcia takiego stanu przyczynia się, co sam 

wiedźmin wie, perspektywa życia z Yennefer jako partnerką i Ciri jako córką. Należy tu 

podkreślić, że relacja rodzicielska jest w pewien sposób bazową – wprawdzie związek 

 
67 J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, tłum. A. Jankowski, Poznań 1997, ss. 34‒35. 
68 A. Sapkowski, Pani Jeziora, Warszawa 2014, s. 568. 
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wiedźmina i czarodziejki, jak wskazują opowiadania, rozwijał się zdecydowanie 

wcześniej, zanim jeszcze cintryjska księżniczka w ogóle zjawiła się na świecie, jednak 

jest to od początku relacja bardzo burzliwa. Wpływają na to mechanizmy obronne, które 

oboje przejawiają, a o których wspominałam już wyżej – Yennefer, tak jak Geralt, unika 

zobowiązań i ucieka przed własnymi emocjami, gdy zaczyna odczuwać przywiązanie. 

Trwałym fundamentem, na którym ta dwójka jest w stanie zbudować trwały związek, 

okazuje się dopiero ich rodzicielska miłość do Ciri. Uczucie to, któremu na pewnym 

etapie podporządkowują całe życie, stanowi sposób na poradzenie sobie z tęsknotą za 

normalnym, niezaburzonym przez magię i mutacje życiem, ale też próbę zbudowania 

trwałej, mocnej tożsamości o charakterze pozytywnym, włączonej w strukturę rodzinną. 

Nie jest to oczywiście zadanie łatwe, zwłaszcza że Geralt – a prawdopodobnie 

Yennefer również, chociaż wiadomo na ten temat niewiele – nie ma zdrowego punktu 

odniesienia dla tworzenia familijnych relacji. Jako odrzucone dziecko nie poznał ani 

swojej matki, ani tym bardziej ojca; tego ostatniego zastępował mu podczas 

wiedźmińskiego szkolenia Vesemir, który stanowi właściwie uosobienie symbolicznej 

siły figury ojcowskiej: wyznacza zasady, sprawdza postępy, uczy zachowań społecznych 

i pokazuje granice za pomocą zakazów. Tymczasem w opowiadaniu Coś więcej dochodzi 

do przypadkowego spotkania Geralta z jego domniemaną matką; oboje rozpoznają się 

nawzajem, ale nie mówią sobie tego wprost, choć jasno sygnalizują. Co ciekawe, 

wiedźmin zdaje się mieć do Visenny żal nie – a przynajmniej nie tylko – z powodu braku 

głębokiej i czułej więzi matki z dzieckiem, ale dlatego, że odrzucony przez nią utracił 

pierwotny punkt odniesienia. Nie wspominając ani słowem o biologicznym ojcu, stawia 

matkę w jego symbolicznej pozycji i sugeruje, że nie poradziła sobie ona z tą właśnie 

rolą. Wskazuje na to na przykład rozmowa o imieniu: 

– Geralt… – poczuł nagle, jak coś się w nim rwie – To imię nadał mi Vesemir. Geralt z Rivii! 

Nauczyłem się nawet naśladować rivski akcent. Chyba z wewnętrznej potrzeby posiadania 

rodzinnych stron. Chociażby wymyślonych. Vesemir… nadał mi imię. Vesemir zdradził mi też 

twoje. Dość niechętnie. […] 

– Zaśnij, Geralt. A tak między nami, to wcale nie Vesemir nadał ci to imię. Chociaż to również 

niczego nie zmieni ani niczego nie cofnie, chciałabym, abyś o tym wiedział69. 

Chociaż Geralt stara się pozostawać chłodny i zdystansowany, jego zachowanie przez 

większość czasu jest głęboko neurotyczne, co zresztą widać nie tylko w tej scenie, ale i 

 
69 A. Sapkowski, Coś więcej [w:] idem, Miecz przeznaczenia, Warszawa 2006, ss. 324‒325. 
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w relacjach z Ciri. Próba uniknięcia przeznaczenia – a de facto po prostu lęk przed zmianą 

– wiąże się tu mocno z uciekaniem przed obiektem pragnienia. Stopniowe budowanie 

relacji z Ciri opiera się głównie na tym, że Geralt zaczyna dostrzegać, jak bardzo jest jej 

potrzebny i że stanowi istotną postać w jej życiu; ostatecznie protagonista wchodzi w rolę 

ojca i na tej podstawie definiuje siebie na nowo. 

O ile więź Geralta z Ciri obrazuje proces mierzenia się z ciężarem symbolicznego 

ojcostwa i powolnym do niego dorastaniem, o tyle w przypadku biologicznego ojca 

bohaterki, Emhyra var Emreisa, zwanego wcześniej Dunym, można mówić o czymś 

zupełnie odwrotnym. Wprawdzie przez pierwsze lata był on obecny w życiu 

dziewczynki, jednak kiedy doszło do upozorowanej katastrofy, w której rzekomo zginął 

– by wyjechać i, zmieniwszy tożsamość, objąć tron Nilfgaardu – dziecko miało zaledwie 

kilka lat. Co więcej, jak się okazuje, całe jego życie w Cintrze, małżeństwo z Pavettą 

i narodziny córki stanowiły elementy skomplikowanego planu, który najpierw miał na 

celu zdjęcie z Emhyra klątwy zmieniającej go na czas dnia w antropomorficznego jeża, 

potem odzyskanie cesarskiego tronu zajętego przez uzurpatora, a wreszcie objęcie 

władzy nad światem poprzez spłodzenie potomka zdolnego dzięki swym magicznym 

umiejętnościom panować nad czasem i przestrzenią. Aby zrealizować ten zamysł, Emhyr 

w sposób absolutny neguje każdy z elementów swojej cintryjskiej tożsamości. Odrzuca 

imię Dunego, powracając do rodowego miana; przyczynia się do śmierci własnej żony; 

jako cesarz Nilfgaardu doprowadza do najazdu na Cintrę i dokonuje rzezi miasta; przede 

wszystkim jednak postanawia zignorować biologiczne powiązanie z własną córką 

i ożenić się z nią, by dzięki temu spłodzić i dopilnować narodzin potężnego potomka. 

Celem Emhyra jest zatem zaistnienie w szerszej perspektywie – jak powtarza 

w rozmowie z Geraltem, podczas której ujawnia swą przeszłość i zamiary, „cel uświęca 

środki”70. Tym, co go pociąga, jest idea – pragnienie ocalenia świata przed zagładą, 

wieszczoną przez elfią prorokinię, ale także zbudowania własnej pozycji jako tego, kto 

uratował ludzkość. Choć okrutny i bezwzględny w podejmowanych działaniach, Emhyr 

jawi się zatem jako idealista, którego horyzont wyrażają elementy rejestru 

symbolicznego: jest w stanie podporządkować całe życie i odbierać życie innym w imię 

przepowiedni, w którą obłąkańczo wierzy, a planowany akt kazirodztwa usprawiedliwia 

z jednej strony dziejową koniecznością, z drugiej tym, że nikt przecież nie wie o jego 

 
70 A. Sapkowski, Pani Jeziora, op. cit., s. 447. 
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prawdziwych powiązaniach z córką, a więc wszystko jest w porządku, jeżeli tylko 

tajemnica nie wyjdzie na jaw. 

Zetknięcie się z prawdziwą Ciri doprowadza jednak do porzucenia wszystkich 

tych planów. Emhyr, który całą nową tożsamość zbudował na odcięciu się od roli ojca, 

w ostatecznym rozrachunku pokazuje, że tak silna negacja nie jest do końca możliwa. 

Momentem przełomowym jest chwila, w której dziewczyna – nieświadoma, że stoi przed 

własnym ojcem – łamie się i wybucha płaczem na myśl, że nigdy więcej nie zobaczy już 

Geralta i Yennefer, skazanych przez cesarza na śmierć. Emhyr, wcześniej obojętny 

i skupiony wyłącznie na osiągnięciu własnego celu, ulega tym emocjom i sam pokazuje 

ludzką twarz: 

Emhyr patrzył na nią długo. Bez słowa. Potem podszedł. I wyciągnął ręce. Ciri, która na takie 

gesty zawsze reagowała odruchowym cofnięciem się, teraz, ku swemu najwyższemu 

zdumieniu, nie zareagowała. Z jeszcze większym zdumieniem stwierdziła, że jego dotyk wcale 

nie jest przykry. 

Dotknął jej włosów, jakby licząc bielutkie jak śnieg pasemka. Dotknął zdeformowanego blizną 

policzka. Potem przytulił, gładził po głowie i plecach. A ona, wstrząsana płaczem, pozwalała 

mu na to, a ręce trzymała sztywno niczym strach na wróble71. 

Inaczej niż w spotkaniu Geralta z jego matką, konfrontacja Ciri z ojcem 

paradoksalnie pokazuje moment, w którym rejestr symboliczny okazuje się 

niewystarczający i na moment traci swoją wszechmoc. W warstwie formalnej wyraża to 

najlepiej ostatnie zdanie, które cesarz wypowiada do córki: „va faill, luned”, które może 

oznaczać „żegnaj, dziewczyno” albo „żegnaj, córko”72. O ile zatem i Geralt, i Emhyr 

dzięki ojcostwu zyskują przestrzeń do pokazania bardziej emocjonalnej strony swojej 

osobowości, o tyle w przypadku każdego z nich realizuje się to w nieco inny sposób. 

Wiedźmin dorasta do roli Ojca, który przyjmuje na siebie ciężar odpowiedzialności za 

nauczenie dziecka zasad istnienia w świecie. Emhyr natomiast wyrzeka się idei i ucina 

ostatecznie swoje powiązania z córką, zarówno akceptując zakaz kazirodztwa, jak 

i odżegnując się od symbolicznej odpowiedzialności za dziecko. 

To oczywiście, jak już zaznaczałam, tylko kilka przykładów użycia figur 

ojcowskich w tekstach fantastycznych; obecność takich motywów w tekstach autorów 

dobrze rozpoznawalnych i cieszących się dużą popularnością wskazuje, że nie jest to 

problem marginalny. W analizowanych przykładach ukazanie postaci ojca służy w dużej 

 
71 Ibidem, s. 448. 
72 Ibidem. 
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mierze wprowadzeniu refleksji nad wewnętrzną, symboliczną strukturą wykreowanych 

światów, szczególnie nad rolą prawa, imienia i kultury jako mechanizmów systemowych, 

opresyjnych, ale też porządkujących życie podmiotu. W takiej perspektywie symboliczny 

Ojciec w utworach fantastycznych jawiłby się jako jeden z elementów silnie 

wpływających na poczucie koherencji. Popularność motywu ojca w kulturze w ogóle, 

która nie ulega przecież wątpliwości, pozwala kreatorom fantastycznych światów sięgnąć 

po ten wątek i wykorzystać go w sposób efektywny i efektowny, aby pokazać świat, który 

wprawdzie jest zmieniony względem empirii, ale równocześnie zawiera w sobie to, co 

znane i doskonale rozpoznawalne.  

 

2.3. W sieci zasad 

Trzeba wyraźnie podkreślić, że chociaż motyw ojcostwa stanowi szczególnie wdzięczny 

i operatywny pretekst do wprowadzenia do świata przedstawionego treści związanych 

z imieniem, kulturą czy prawem, to jednak jego eksplicytne użycie nie jest konieczne 

i nie stanowi jedynej możliwości. Wręcz przeciwnie: utwory fantastyczne, których 

charakter pozwala na swobodne konstruowanie elementów świata, hiperbolizowanie, 

minimalizowanie lub zupełne odwracanie elementów znanych z empirii, często 

wykorzystują takie właśnie mechanizmy. Warto zatem przyjrzeć się temu, w jaki sposób 

elementy rejestru symbolicznego wprowadzane – według psychoanalizy Lacana – do 

życia podmiotu poprzez figurę Ojca, odzwierciedlane są w tych tekstach, które 

ojcowskiej figury jako takiej nie przedstawiają. 

Edmund po drugiej stronie lustra, opowiadanie Marcina Podlewskiego 

nominowane do Nagrody im. Janusza Zajdla za rok 2013, opiera się na bardzo prostym 

koncepcie: świat przedstawiony stanowi dokładne przeciwieństwo empirii, stanowi jakby 

odbicie w tytułowym lustrze. Dominującą religią jest satanizm, który na szczycie 

piramidy wartości stawia jednostkę i jej potrzeby oraz żądze73. Na porządku dziennym 

 
73 Istotne i ciekawe jest zresztą to, że tekst Podlewskiego nie jest bynajmniej jedynym utworem, w którym 

na pierwszy plan wysuwa się kwestia religijna, a konkretnie – zaburzenie bądź odwrócenie podstawowych 

reguł chrześcijaństwa albo pozbawienie go dominującej roli i wpływu na życie społeczne. Wśród takich 

tekstów warto wskazać na przykład cały Cykl Inkwizytorski Jacka Piekary, gdzie wydarzeniem 

wyznaczającym kształt świata przedstawionego jest zejście Chrystusa z krzyża i ukaranie przez niego 

prześladowców. Opowiadania, których akcja rozgrywa się w wieku XVI, przedstawiają wizję Kościoła 

utrzymującego władzę za pomocą przemocy, agresywnego, pozbawionego litości i podkreślającego 

oficjalnie swoją bezwzględność. Z kolei w Głosie Boga Jacka Soboty historia Jezusa zostaje przedstawiona 

w krzywym zwierciadle: syn Milczącego Boga, zbawiciel, przychodzi na świat urodzony przez brzydką 

matkę-niemowę, służącą na zamku okrutnego sadysty, hrabiego Mortena. Równolegle z dziejami 

tytułowego Głosu Boga przedstawione jest życie jego późniejszego zdrajcy i przeciwnika, który jest synem 
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jest więc zaspokajanie nawet najbardziej zwyrodniałych pragnień, gwałty i pobicia stają 

się powodem do dumy i przechwałek w pracy, a relacje społeczne są oparte 

o udowadnianie nawzajem swojej przewagi, przejawy siły i niepohamowane 

okrucieństwo. Dodatkowo ludzie za swoje działania otrzymują punkty, składające się na 

tak zwaną statystykę, wyznaczającą miejsce jednostki w społeczeństwie i to, kogo wolno 

jej krzywdzić i upokarzać. Więzi rodzinne właściwie nie istnieją. Podstawą wiary, 

służącej zresztą jako narzędzie kontroli, jest odwrócona wersja ewangelicznej historii 

Jezusa, której kulminacyjną scenę stanowi kuszenie na pustyni; sataniści postrzegają 

biblijny przekaz jako fałszywy i zaciemniający rzeczywisty obraz potęgi szatana: 

Kłamca spotyka się z Oskarżycielem, czyli Szatanem, na pustyni i zaczynają rozmowę. Kłamca 

podaje się za syna stworzyciela świata, który rzekomo stworzył nawet samego Szatana, choć 

nie ma na to żadnych dowodów. W każdym razie robi cuda i tak dalej. Zwodzi tłumy, głosząc 

kłamstwa niezgodne z naturalnym porządkiem świata. Są to kłamstwa, nielogiczne oszustwa, 

których reguły nie sprawdzają się w życiu, przeciwstawne prawom […] 

Szatan z początku proponuje Kłamcy, by stworzył swą mocą chleb, jeśli naprawdę, tak jak 

deklaruje, chce uzdrowić świat. Proponuje mu tym samym zdroworozsądkowe rozwiązanie na 

podstawowe bolączki: głód i nędzę. […] Kłamca gada jednak jakieś głupoty o tym, że chleb 

nie jest najważniejszy, i zostaje wyśmiany. Następnie Szatan uczciwie proponuje Kłamcy 

wszystkie królestwa świata w zamian za zwykłe oddanie mu pokłonu. Kłamca wszakże unosi 

się pychą […]. W końcu Szatan chce wystawić na próbę moce Kłamcy: jeśli bowiem Kłamca 

rzeczywiście je posiada, to niech je zademonstruje. Mówi mu, żeby skoczył na przykład 

z wysokiej skały, co dla takiego cudotwórcy nie powinno stanowić większego problemu. 

Kłamca odmawia jednak i tego, i tym samym zostaje zdemaskowany74. 

Podstawową zasadą rządzącą tą rzeczywistością jest utylitaryzm: ludzie mają 

prawo do godnego życia tylko wtedy, kiedy po pierwsze potrafią sobie je wywalczyć 

przemocą, po drugie zaś – gdy są przydatni. „Upierdliwe ofiary losu”75, a więc wszyscy 

 
prostytutki i szatana. W świecie tym chrześcijaństwo traktowane jest raczej jako sekta, co wiąże się również 

z wizją wyznawców Boga, który miałby być ojcem zbawiciela: są oni zaślepieni religijnym fanatyzmem, 

poszukują bezustannie sposobów na usłyszenie boskiego słowa, a w tym celu okaleczają się i odcinają od 

ziemskiego życia. Co jednak charakterystyczne, ani Cykl Inkwizytorski, ani Głos Pana nie koncentrują się 

tak mocno jak Edward po drugiej stronie lustra na zmianach moralności wynikających z zasad religii – 

użycie nietypowych wizji chrześcijaństwa służy raczej do zarysowania tła i uprawdopodobnienia innych 

zabiegów fabularnych (w przypadku tekstów Piekary – wprowadzenia kasty Inkwizytorów, u Soboty – 

przedstawiania osobistego namysłu poszczególnych bohaterów nad ich własną religijnością). 
74 M. Podlewski, Edmund po drugiej stronie lustra [w:] XXX edycja Nagrody Fandomu Polskiego im. 

Janusza Zajdla [ebook], oprac. M. Zwierzchowski, M. Półgrabia, s. 158. Cytaty pochodzą z wersji 

opowiadania opublikowanej w sporządzonej w formie elektronicznej antologii tekstów nominowanych do 

Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza Zajdla. Antologię można było pobrać w roku 2014 z oficjalnej 

strony nagrody: www.zajdel.art.pl. 
75 Ibidem, s. 142. 
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ci, którzy nie radzą sobie dostatecznie dobrze, zostają zadenuncjowani i trafiają do 

obozów pracy, a potem zabija się ich i przerabia na mydło lub pozyskuje z nich skórę do 

taniego oprawiania książek; starców natomiast, gdy stanowią zbytnie obciążenie dla 

społeczeństwa, poddaje się po prostu eutanazji, zwanej Emeryturą Ostateczną. Nawet 

dzieci są wychowywane i utrzymywane przez rodziców tylko z powodu podszytego 

skrajnym biologizmem cynizmu: „rodzisz za punkty, karmisz za punkty, a wszystko po 

to, by później pasożyt na ciebie pracował”76. Okrutne reguły wpajane są zresztą bardzo 

wcześnie, i to nie tylko w domach, ale też w ramach edukacji systemowej – już 

dziesięciolatkowie zostają poddani Koedukacji:  

Upchali bachora z dziesięcioma innymi z jego getta, czekając, aż utworzą się podstawowe struktury. 

Wyszło, jak wyszło: dwa pasożyty padły niemal od razu, pozostałe poustawiały się w drzewka 

społeczne wedle podsycanej przez Koedukatorów struktury dziobania. Bachor Lefiego dostał średni 

statystyczny wynik: jednemu dołożył, drugiemu się podlizał, więc jakoś wypadł […]77. 

W tak zarysowanej rzeczywistości wszelkie przejawy empatii i pozytywne zachowania 

względem innych osób postrzegane są jako dewiacje. Główny bohater opowiadania, 

Edmund Techny, zaczyna zauważać u siebie niechęć do krzywdzenia innych, a także 

nietypowe reakcje: oglądanie okrucieństw albo nawet opowieści o nich budzą w nim 

wstręt i wywołują mdłości.  

Przyzwyczajony do takich zachowań i mocno zakorzeniony w przemocowej 

strukturze Edmund szybko zaczyna więc swoje empatyczne odruchy interpretować jako 

przejaw choroby psychicznej. Aby ją zwalczyć, zwraca się do psychiatry, a następnie 

trafia na terapię grupową. Cały wątek leczenia stanowi literacką zabawę i pretekst do 

dokładniejszego przedstawienia obrazu odwróconego świata. Lekarz nazywa się Edmund 

Kemper (jak znany seryjny morderca), na ścianach ma portrety Aleistera Crowleya, 

w grupie znajdują się natomiast podstarzały morfinista Hermann Goering (jak hitlerowski 

zbrodniarz), „typowa satanistka”78 Moira, Leila „pałająca niezrozumiałym uczuciem do 

własnych dzieci”79, Kolbe (Maksymilian?), który okazuje się jednym z gorliwych 

wyznawców Kłamcy, mająca mistyczne objawienia Teresa, wreszcie: Damien Thorn 

(imiennik bohatera serii filmów Omen, antychrysta), dwunastolatek, który wbrew 

zasadom uratował komuś życie. Motywacje i zachowania postaci znanych czytelnikowi 

 
76 Ibidem, s. 138. 
77 Ibidem. 
78 Ibidem, s. 146. 
79 Ibidem.  
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z historii lub tekstów kultury zostają przeinaczone, a pozytywne i negatywne w empirii 

wzorce zachowań zamieniają się miejscami. Co jednak istotne, sam protagonista ulega 

wewnątrz tego świata na opak własnemu odwróceniu, zbliżając się do wiary i etyki raczej 

chrześcijańskiej, co sygnalizuje dalsza akcja tekstu – przyłączenie się Edmunda i Moiry 

do grupy wyznawców Kłamcy (skądinąd działającej na podobieństwo pierwszych grup 

chrześcijan, spotykającej się nawet w katakumbach). 

Historia romansu dwójki bohaterów, poszukiwania przez nich przyczyny 

własnego stanu, a także motyw zdrady, jakiej dopuszcza się Moira, będąca 

w rzeczywistości agentką władz, inwigilującą środowiska sekciarskie – wszystko to 

składa się oczywiście na opowieść o poszukiwaniu prawdy o świecie oraz miłości 

przebaczającej wszystko, a także głębokim przekonaniu o pierwotnej dobroci ludzkiej 

duszy. Dla niniejszych rozważań główny wątek fabularny Edmunda po drugiej stronie 

lustra jest jednak mniej ciekawy niż sama konstrukcja świata przedstawionego. 

Rzeczywistość wykreowana na potrzeby tego opowiadania sygnalizuje bowiem 

uniwersalność istnienia sankcjonowanej społecznie struktury, która wyznacza granice 

zachowania jednostek. Cała skomplikowana sieć narzędzi kontroli zachowań, a także 

tworzenia i podtrzymywania szeroko rozumianej kultury działa w oparciu o składniki 

rejestru symbolicznego: nakazy i zakazy, przemoc mającą charakter w dużej mierze 

symboliczny, bo wynikającą z faktu, że jeden człowiek po prostu ma możliwość zrobić 

drugiemu krzywdę w dowolnym momencie, opresyjny język, odgórne szkolenia dzieci 

i tak dalej. Społeczeństwo działa zatem po prostu jak dobrze funkcjonujący mechanizm 

o konkretnych zasadach, a odstępstwa od normy należy albo naprawiać, albo eliminować. 

Opowiadanie Podlewskiego sygnalizuje, że dzieje się tak bez względu na szczegółową 

treść reguł: niezależnie od tego, czy za podstawę etyki przyjmie się satysfakcję 

wysokorozwiniętej jednostki, będącą usprawiedliwieniem dla okrucieństwa, czy też 

podstawowe prawa człowieka, struktura systemu pozostaje taka sama. Podobne są też 

sposoby traktowania tych, którzy w jakiś sposób naginają zasady, przekraczając 

dopuszczalne granice. Edmund, który podejrzewa u siebie chorobę psychiczną 

objawiającą się patologiczną jego zdaniem empatią, pragnie się wyleczyć, żeby móc na 

powrót normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Podejmuje wiele wysiłków, żeby 

uwolnić się od nienaturalnego stanu i powrócić do pierwotnej wiary w stosowność 

obowiązujących zasad życia społecznego, a także stara się ukryć sytuację przed 

otoczeniem. Co istotne, jeżeli przyjmie się perspektywę protagonisty, to faktycznie jego 

zachowania wyglądają nieco jak symptomy psychozy. Przede wszystkim on sam nie 
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wierzy do końca w realność tego, co mu się wydaje, ma też przekonanie, że on i Moira 

są odosobnieni w swoich doświadczeniach – kiedy kochanka namawia go do poszukania 

innych osób nieakceptujących zła, wzbrania się i powtarza, że to oni są wyjątkowi, 

a pozostali co najwyżej „wierzą w Kłamcę, nie w Szatana”80, a zatem nie mają dostępu 

do prawdy, a tylko zmieniają dekoracje, w których odgrywają fałsz. Kształtuje się więc 

w nim coś na kształt wiary urojeniowej81, przekonania, że to właśnie konkretnie jego 

osoba została naznaczona całym zbiorem wykluczających go ze społeczeństwa urojeń, za 

które wini zresztą niesatanistyczne książki.  

Późniejsze działania Edmunda są oczywiście motywowane uczuciem do Moiry – 

przez nią decyduje się skontaktować z wierzącymi w Kłamcę – ale jego zachowania 

dowodzą, że uczucie wykluczenia i niezrozumienia świata nie staje się przez to mniej 

dojmujące. Podczas rozmowy z Kolbem o prawdach wiary i perspektywie istnienia 

świata na opak, gdzie najwyższą wartością jest przeciwieństwo zła, to właśnie 

protagonista najszybciej niecierpliwi się i reaguje nerwowo na stwierdzenie, że dopiero 

w takiej rzeczywistości mógłby być prawdziwie wolny. Utrata wiary w kształt 

i zasadność działania mechanizmów rejestru symbolicznego wiąże się z zaburzeniem 

własnej tożsamości, poczuciem wyobcowania i utratą sensu. Bohater opowiadania 

Podlewskiego z jednej strony broni przeświadczenia o własnej wyjątkowości – o byciu 

jednostką, która inaczej niż pozostali ludzie doświadcza świata, ma dostęp do unikalnych 

stanów i wrażeń – z drugiej natomiast pragnie odciąć się od tych, którzy przekonania 

podobne do jego traktują jako fundament religii – walczy bowiem o swoje życie w sensie 

fizycznym (boi się zesłania do obozu i śmierci) oraz społecznym, systemowym (pragnie 

ochronić się przed całkowitym wykluczeniem). Jego śmierć, której podstawowym 

powodem nie są autentyczne przekonania czy prawdziwy zamiar dołączenia do 

wyznawców Kłamcy, ale raczej chęć przebywania z Moirą i miłość do niej, nawet gdy 

okazała się zdrajczynią, dopełnia obrazu człowieka wątpiącego, który płaci wysoką cenę 

za swoje niepewności i próbę zanegowania obowiązujących zasad. Widziane w taki 

sposób opowiadanie Edmund po drugiej stronie lustra okazuje się tekstem przede 

 
80 Ibidem, s. 156. 
81 „[…] tak naprawdę szaleniec w to nie wierzy, nie wierzy w realność własnej halucynacji. […] Nawet 

jeśli wypowiada się on w takim duchu, że to, czego doświadcza, nie jest z porządku rzeczywistości, nie 

narusza to jego pewności, że to dotyczy jego. Ta pewność jest radykalna. […] Oto co ustanawia to, co 

nazywamy, słusznie bądź nie, fenomenem elementarnym lub też fenomenem bardziej rozwiniętym, wiara 

urojeniową” – J. Lacan, Seminarium III, op. cit., ss. 138‒139. 
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wszystkim o uniwersalności pewnych narzędzi budujących system społeczny, a także 

o wszechpotężnej, porządkującej i karcącej mocy różnych elementów takiego systemu.  

Przemoc i opresyjny charakter zasad obowiązujących w wykreowanej 

rzeczywistości to oczywiście w fantastyce temat nienowy. Szczególnym wariantem jego 

realizacji są teksty dystopijne, które opierają się, jak wskazuje Raffaella Baccolini, na 

budowaniu opozycji między narracją porządku hegemonicznego a kontrnarracją oporu82. 

W tak zarysowanym świecie, który odbiorca ma postrzegać jako gorszy od otaczającej 

go rzeczywistości83, władza jest siłą negatywną, która nawet jeśli przypisuje sobie 

działanie według szczytnych idei, w rzeczywistości okazuje się ograniczać obywateli 

a nawet wprost im szkodzić. Istotną rolę odgrywa w tekstach dystopijnych również 

element spisku: wspomniana kontrnarracja koncentruje się zazwyczaj wokół bohatera, 

który musi mierzyć się z rosnącym wyobcowaniem, gdy obserwuje zastany porządek 

i zauważa coraz więcej jego słabości i wewnętrznych sprzeczności, aż wreszcie dociera 

do momentu, w którym może odrzucić cały dystopijny projekt, zaakceptować go albo 

próbować zmienić84. Tego rodzaju tekstów jest ich oczywiście również na gruncie 

polskim sporo, nawet jeśli ograniczyć się tylko do XX wieku: od wydanej w latach 20. 

Podróży poślubnej pana Hamiltona Mieczysława Smolarskiego, która wykazuje liczne 

podobieństwa do opublikowanego kilka lat później Nowego wspaniałego świata Aldousa 

Huxleya85, przez niektóre powieści Stanisława Lema (chociażby Pamiętnik znaleziony 

w wannie czy, pod pewnymi względami, Powrót z gwiazd), fantastykę socjologiczną 

spod znaku Janusza A. Zajdla (dość wskazać Limes inferior czy Paradyzję), Edmunda 

Wnuka-Lipińskiego (autora trylogii o Apostezjonie) czy Macieja Parowskiego (Twarzą 

ku ziemi), aż po liczne utwory z przełomu wieków albo już z nowego stulecia, na czele 

z twórczością Marka S. Huberatha (który bardzo często sięga po wątek przemocy 

 
82 Por. R. Baccolini, “It’s not in the womb the damage is done”. Memory, Desire and the Construction of 

Gender in Katharine Burdekin's Swastika Night [w:] Le trasformazioni del narrare, ed. E. Siciliani et al., 

Schena, 1995, s. 293.  
83 Por. L. T. Sargent, The Three Faces of Utopianism Revisited, „Utopian Studies” 1994, Vol. 5, No. 1, s. 9. 
84 Por. T. Moylan, Scraps of the Untainted Sky. Science Fiction, Utopia, Dystopia, Boulder 2000, s. 148.  
85 Sam Smolarski podejrzewał nie tylko silną inspirację, ale wręcz plagiat; opublikował nawet w 1948 roku 

w „Nowinach Literackich” list otwarty kierowany do Huxleya, w którym pisał między innymi: „Nie sądzę, 

by nagromadzenie w Nowym, wspaniałym świecie tylu szczegółów z Pana Hamiltona mogło być tylko 

dziełem zdumiewającego przypadku, czymś w rodzaju przesłania przez pisarza myśli, jak fal radiowych do 

dalekiego kraju i do zupełnie obcych miejscowości” – M. Smolarski, List otwarty do Aldousa Huxleya, 

„Nowiny Literackie” 1948 nr 4, s. 7, cyt. za: A. Smuszkiewicz, Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej 

fantastyki naukowej, Poznań 1982, s. 203. Huxley nie odpowiedział, ale problem był jeszcze poruszany 

kilkakrotnie, chociażby wtedy, gdy sprawę badał polski oddział PEN Clubu oraz potem gdy interweniował 

w tej kwestii w Londynie Michał Pawłowski; temat był analizowany także w pracy magisterskiej oraz 

w licznych artykułach, podnosi go również w Zaczarowanej grze Antoni Smuszkiewicz (por. A. 

Smuszkiewicz, op. cit., ss. 202‒203. 
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symbolicznej i dominacji w relacjach społecznych) czy Różańcem Rafała Kosika86. 

Właśnie dystopijny sposób opowiadania wydaje mi się szczególnie skuteczny do 

oddawania działania narzędzi rejestru symbolicznego. Uderza już sam pesymistyczny 

wydźwięk takich tekstów, który współgra z lacanowskim rozumieniem Symbolicznego 

jako przestrzeni opresyjnej względem podmiotu – uczestnictwo w tym porządku oznacza 

wyrzeczenie się pierwotnej wolności w zaspokajaniu popędów i zgodę na podleganie 

zakazom oraz normom porządkującym życie społeczne. Co więcej, dystopie często 

przedstawiają dysponentów władzy albo sam system nadzorujący codzienność zwykłych 

ludzi jako Wielkiego Innego, wszechmocnego obserwatora, którzy zawsze przyglądają 

się działaniom jednostki, gotów do oceny i interwencji. Nie sposób oczywiście nie 

wspomnieć w tym miejscu o podchwyconym od Jeremy’ego Benthama przez Michela 

Foucaulta i przekutym następnie w figurę filozoficzną koncepcie panoptykonu: 

więzienia, w którym osadzeni cały czas mogliby – lecz nie musieli – podlegać obserwacji 

strażników, niepewni, czy w danym momencie ktoś na nich patrzy87. Ów karcący wzrok 

więziennego nadzorcy, którego Foucault używa jako symbolu permanentnej inwigilacji, 

to również wzrok Wielkiego Innego, mogącego w każdej chwili sprawdzić 

przystawalność zachowań i myśli do Ideału Ja. 

Pod wieloma względami zbieżna z dystopią i, jak sądzę, możliwa do analizy 

w podobnym kluczu jest konwencja postapokaliptyczna – nie sposób nie zgodzić się 

z Ksenią Olkusz, która dowodzi, że rzeczywistość po zagładzie zdaje się sprzyjać 

rozwijaniu się totalitarnej władzy i tworzeniu „mikro-dystopii”88. Teksty 

postapokaliptyczne wymykają się zresztą podziałom gatunkowym, podobnie jak 

pokrewne im historie alternatywne, wywodzące się z ludzkiej skłonności do tworzenia 

narracji kontrfaktycznych89, a pojawiające się w historiografii już od starożytności 

i przewijają się przez nią aż do czasów nowożytnych90. Teksty postapokaliptyczne 

 
86 O dystopiach, również polskich, pisał kilkukrotnie i obszernie Krzysztof M. Maj – por. np. K. M. Maj, 

Eutopie i dystopie. Typologia narracji utopijnych z perspektywy filozoficznoliterackiej, „Ruch Literacki” 

2014, z. 2; idem, Utopia, czyli tam i z powrotem. O założeniach światotwórczych narracji eu- i dystopijnych, 

„Wielogłos” 2014, nr 3 etc. Maj jest również autorem naukowej recenzji Różańca Kosika jako dystopii: 

Krzysztof M. Maj, Najlepsza polska dystopia, „Creatio Fantastica” 2017, nr 2. 
87 Por. M. Foucault, Nadzorować i karać, tłum. T. Komendant, Warszawa 1993, ss. 235‒273. 
88 K. Olkusz, Kiedy nadchodzą żywe trupy, rodzą się tyrani. Psychospołeczne inspiracje w konstrukcji 

mikro-dystopii w narracjach postapokaliptycznych o zombie [w:] Zombie w kulturze, red. eadem, Kraków 

2016, ss. 255‒275. 
89 Por. np. H. Dannenberg, Fleshing Out the Blend. The Representation of Counterfactuals in Alternate 

History in Print, Film, and Television Narratives, [w:] Blending and the Study of Narrative. Approaches 

and Applications, ed. R. Schneider, M. Hartner, Berlin – Boston 2012, s. 121. 
90 Por. np. A. F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2003, s. 467‒477. Skądinąd często nie były one 

dopuszczane do oficjalnego obiegu, blokował je bowiem upowszechniony model mówienia o historii. 
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również operują eksperymentem myślowym – co skłania część badaczy do postrzegania 

ich jako podgatunku science fiction91 – a często także uzasadniają ten eksperyment za 

pomocą argumentów naukowych czy na przykład opierania się na różnego rodzaju 

danych historiograficznych92, chociaż oczywiście trudno tu oczekiwać ścisłości czy 

kronikarstwa. Dla postapokalipsy (podobnie jak dla historii alternatywnej) szczególnie 

istotny jest moment rozdzielenia się osi czasu – punkt ten określa się jako POD, point of 

divergence – jednak warto podkreślić, że samo to kluczowe wydarzenie często poprzedza 

czas akcji i bywa tylko wspominane93. Dla tekstów przedstawiających rzeczywistość po 

globalnej apokalipsie najważniejsze jest przedstawienie długofalowych skutków 

dramatycznego wydarzenia – pokazanie tego, co dzieje się z resztkami ocalałej ludzkości 

w momencie, kiedy dawny porządek uległ zniszczeniu. Dla niniejszych rozważań 

najważniejsze jest zauważenie, że ten rozpad świata jest rozpadem świata znanego 

człowiekowi, zburzeniem rzeczywistości społecznej: niejednokrotnie przedstawiona 

w utworach tego typu apokalipsa dotyczy tylko ludzi (albo ich znacznej części) oraz tych 

części natury, które zostały przez nich oswojone i unarzędziowione; stosunkowo rzadko 

zdarzają się wizje, w których zagładzie podlega też cała przyroda, pomijając te, gdzie 

głównym skutkiem straszliwego zdarzenia jest kompletna zmiana klimatu, wpływająca 

siłą rzeczy również na roślinność, zwierzęta czy wody, na przykład zmieniająca otoczenie 

w lodową lub piaskową pustynię. Przede wszystkim jednak teksty postapokaliptyczne 

opowiadają o świecie, w którym rozpadają się elementy rejestru symbolicznego, przez co 

pozostałe przy życiu jednostki muszą w jakiś sposób go odbudować albo zastąpić.  

To wszystko sprawia, że narracje tego rodzaju w szczególny sposób przedstawiają 

metody działania Symbolicznego i jego wszechobecność oraz wpływ na życie społeczne. 

Często mówi się zwłaszcza w tych tekstach o władzy i hierarchii, które na skutek 

 
Chociażby założyciej krakowskiej szkoły historycznej, Michał Bobrzyński, uznawał operacje 

kontrfaktyczne za jałowe, ale podkreśla, że mogłyby stać się przydatne, gdyby odwoływały się do 

prawdziwego lub prawdopodobnego wydarzenia i wyciągały z niego uzasadnione wnioski. Por. M. 

Bobrzyński, Przedmowa [w:] J. Osica, A. Sowa, Alternatywna historia: Co by było, gdyby…,Warszawa 

2005, passim. Więcej informacji na temat historii alternatywnych, myślenia kontrfaktycznego i jego 

miejsca w literaturze znaleźć można w licznych opracowaniach – por. np.: N. Lemann, Czy można uchronić 

się od przeszłości? Historie alternatywne i uchronie jako literackie aporie polityki i wiedzy historycznej, 

„Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2011, z. 2; H. Dannenberg, op. cit.; M. Wąsowicz, Historie 

alternatywne w literaturze polskiej: typologia, tematyka, funkcje, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 

2016, z. 2. 
91 Por. np. N. Lemann, op. cit., s. 381; K. Hellekson, The Alternate History. Refiguring Historical Time, 

Kent 2001. 
92 Por. G. Winthrop-Young, Fallacies and Thresholds. Notes on the Early Evolution of Alternate History, 

„Historical Social Research” 2009, Vol. 34, No. 2, s. 110 
93 Co skądinąd odróżnia historie alternatywne od narracji historycznych opartych na myśleniu 

kontrfaktycznym, które często eksponują POD i drobiazgowo go omawiają. 
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katastrofy tracą dotychczasowy kształt i konieczne jest ich zbudowanie na nowo; jak 

pisze Olkusz, „anihilacji ulegają wszystkie instytucje państwowe, następuje 

destabilizacja w strukturach militarnych, policyjnych i z nimi związanych, czego 

skutkiem staje się krach w obrębie hierarchii społecznych prowadzący do rozprzęgnięcia 

dotychczasowych ustrojów i pojawiania się nowych struktur władzy, najczęściej 

realizowanych w wymiarze mikro”94. Co ważne i interesujące, niejednokrotnie twory 

polityczne powstające w wyniku tego przetasowania pokazane są jako słabe, chwiejne, 

a czasem nawet wprost w stanie rozpadu. Są one bowiem skonstruowane wokół silnej 

jednostki lub grupy, która w poprzednich warunkach nie miała możliwości dojść do 

władzy i musiała tłumić swoje imperialistyczne fantazje. Często są to osoby 

skorumpowane lub obarczone wielkimi problemami, łatwo ulegające pokusie 

rządzenia95, a ponadto często wewnętrznie słabe, a więc żyjące w strachu, że zostaną 

odsunięte od władzy i zniszczone; ten lęk oraz pycha stają się powodami, dla których tacy 

przywódcy w wielu przypadkach sięgają szybko po autorytaryzm i kolejne zabiegi 

opresyjne względem obywateli. Ale to nie jedyny sposób, w jaki teksty 

postapokaliptyczne odwołują się do narzędzi Symbolicznego. Warto w analizie pójść 

o krok dalej – świat po globalnej katastrofie to świat bez dawnych zasad, przełamany, 

rozbity i pozbawiony punktu odniesienia. Co dzieje się z podmiotem, kiedy nie zostaje 

mu postawiony z zewnątrz zakaz? Zastanawiał się nad tym już Freud, dochodząc do 

wniosku, że „nawet w wypadku bardzo łagodnego wychowania dziecko może 

wykształcić w sobie bardzo rygorystyczne sumienie”96. Triumfalnie podkreślane przez 

wielu teoretyków uwolnienie się współczesnej kultury od patriarchatu i figury silnego, 

karzącego za rozkosz Ojca wiąże się, jak pisze Andrzej Leder, z wykształceniem 

sumienia, które pozbawione ojcowskiej figury zakazującej bezpośredniego 

spełnienia „zbliża się do siły czysto popędowej”97. Zakazana wcześniej rozkosz zostaje 

więc z równą siłą wysunięta na pierwszy plan – Prawo Ojca zastępuje Prawo Matki: 

dezintegracja ideału ja pociąga za sobą wejście „,macierzyńskiego” nad-ja, które nie zabrania 

rozkoszy, lecz – przeciwnie – narzuca ją i karze „społeczne niepowodzenie” o wiele okrutniej 

i surowiej – mianowicie nieznośnym i autodestrukcyjnym lękiem. Cała ta paplanina o „upadku 

 
94 K. Olkusz, op. cit., s. 256. 
95 Por. ibidem, s. 257. Olkusz buduje zresztą ciekawą interpretację wątków postapokaliptycznych w oparciu 

o koncepcje zaczerpnięte z psychologii społecznej – por. ibidem, passim. 
96 S. Freud, Kultura jako źródło cierpień, tłum. R. Reszke [w:] S. Freud, Pisma społeczne, Warszawa 1998, 

s. 215. 
97 A. Leder, Wina bez prawa. Struktura nowej iluzji, „Psychoanaliza” 2011, wyd. specjalne: Lekcje Lacana. 

Klinika, społeczeństwo, filozofia, s. 71. 
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autorytetu ojcowskiego” po prostu skrywa ponowne pojawienie się tej nieporównywalnie 

bardziej opresyjnej instancji98. 

Świat po apokalipsie jawi się więc jako świat bez Ojca, poddany nakazowi 

rozkoszy, równie gorliwemu, co zabraniający jej wcześniej zakaz. W wielu tekstach 

postapokaliptycznych to dążenie do zaspokojenia za wszelką cenę jest ukazane bardzo 

wyraźnie – dobry przykład stanowi, jak sądzę, opowiadanie Trzy kobiety Dona Marka S. 

Huberatha, przedstawiające walkę o przetrwanie niewielkiej grupy ocaleńców, złożonej 

z trzech kobiet i tytułowego mężczyzny. Są oni zmuszeni do wędrówki pod wygasającym 

stopniowo Słońcem, którego słabnięcie powoduje wychłodzenie świata i przysypanie go 

śniegiem. Ta zmiana klimatyczna pociąga za sobą zmianę społeczną: kobiety nie są 

zdolne do poradzenia sobie w trudnych warunkach pogodowych i nie dają rady same 

przemieszczać się na duże odległości, potrzebują więc mężczyzn, z którymi wchodzą 

w relacje seksualne będące rodzajem zapłaty za funkcję przewodnika. Akcja opowiadania 

rozgrywa się na przestrzeni kilku dni, podczas których Don i trzy wędrujące z nim 

kobiety, Marsha, Marion i Sheilla, przebywają w znalezionej przypadkiem opuszczonej 

chacie, gdzie leczą rany i próbują dojść do siebie przed dalszą drogą. Bardzo 

charakterystyczny dla tego tekstu i równocześnie dla dużej części twórczości 

postapokaliptycznej w ogóle jest fakt, że bohaterowie próbują zachować pozory 

normalności, naśladując mniej lub bardziej udolnie czynności, jakie prawdopodobnie 

wykonywaliby w zwyczajnych warunkach. Don i jego partnerki mają w miarę stałe pory 

posiłków, starając się zachować ich różnorodność i zmienność, raz pozwalają sobie na 

wesołą, nieprzewidzianą w planie maleńką ucztę, wypominają sobie nawzajem 

niedostatki higieniczne – chociaż wszyscy są tak samo brudni i cuchnący – mają też cały 

szereg drobnych, powszednich rytuałów budujących ich pararodzinną wspólnotę. Bardzo 

podobne mechanizmy zachowań przejawiała bohaterka analizowanych przeze mnie 

wcześniej Polaroidów z zagłady, Teresa, dla której możliwie najdokładniejsze 

przestrzeganie elementów codziennej rutyny stanowiło sposób na zachowanie równowagi 

psychicznej i stworzenie iluzji normalności. Jednak u Huberatha, podobnie jak 

u Palińskiego, zabiegi te są na dłuższą metę bezskuteczne. Postapokalipsa jest 

momentem, kiedy struktura rejestru symbolicznego ulega rozdarciu i prześwituje przez 

nią Realne, zawsze obecne i przeciskające się przez szczeliny w Symbolicznym, ale po 

wielkiej katastrofie znacznie trudniejsze do zakrycia. Codzienne czynności nie są przez 

 
98 S. Žižek, Patrząc z ukosa. Wprowadzenie do Jacques’a Lacana przez kulturę popularną, ss. 178‒179. 
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bohaterów wykonywane w sposób naturalny, stanowią raczej formę naśladowania, gry 

pozorów, pozostając wewnątrz puste. Don i wszystkie kobiety wiedzą doskonale, że 

Marion ma odmrożone stopy, które trzeba będzie amputować, a twarz Sheilli, pokryta 

odmrożeniami, nigdy nie będzie wyglądać pięknie jak dawniej – mimo to jednak udają 

niewiedzę, zmieniają opatrunki na pokrytych martwicą tkankach i powtarzają sobie 

krzepiące słowa, snując też marzenia o przyszłości. Próbują również odtwarzać 

zachowania budujące hierarchię w ich małej grupie – kobiety przerzucają się złośliwymi 

docinkami, wypominają sobie niedostatki figury, podważają swoją pozycję w oczach 

Dona, on natomiast utrzymuje pozycję dominującego mężczyzny, równocześnie 

w funkcji męża i ojca, dbając o byt całej czwórki i decydując o wszystkich 

najważniejszych kwestiach, a przy tym stara się okazywać każdej z partnerek równie 

dużo uwagi, ustalając też, kiedy będzie spędzać noc z każdą z nich.  

Pozorność tych wszystkich zabiegów widoczna jest przez cały czas akcji, ale 

najmocniej wybrzmiewa w ostatnich partiach opowiadania. Tekst można z powodzeniem 

interpretować jako obraz powolnego zapadania się tego kalekiego, nieudolnego nowego 

porządku odbudowywanego w ramach Symbolicznego, zastępowania Prawa Ojca 

nakazującym dążenie do jouissance Prawem Matki. Daje się to dostrzec już nawet 

w warstwie dosłownej: trzy kobiety decydują się zabić Dona, przekonane, że jest on już 

zbyt niedołężny, więc wkrótce i tak nie da rady ich dłużej prowadzić. Dokonują w ten 

sposób obciążonego symbolicznie mężobójstwa, które pod pewnymi względami nabiera 

podobnego znaczenia, co ojcobójstwo – mężczyzna przecież wprawdzie współżył z nimi, 

ale jego prymarną funkcją było zapewnianie im ochrony, torowanie drogi przez śnieg, 

opatrywanie ran, dbanie o prowiant. Ważny jest jednak również sam proces dochodzenia 

do decyzji o pozbawieniu Dona życia. Bohaterki najpierw z niepokojem obserwują, jak 

ich partner stopniowo słabnie i coraz częściej traci przytomność lub dostaje ataków 

drgawek. Potem zaczynają głośno – choć nie przy nim – wyrażać wątpliwość, jak długo 

jeszcze uda mu się pozostawać efektywnym. Następny etap to już faza pełnego działania 

nakazu rozkoszy: rozważanie zmiany opiekuna, przypominanie sobie napotkanych po 

drodze mężczyzn, porównywanie ich i zastanawianie się, który z nich byłby najlepszym. 

Za pomocą tych językowych operacji, które pozwalają wymienić doświadczenia oraz 

wyrazić i wzmagać oczekiwania, udowadniają sobie, „że satysfakcja […] jest marna 

oraz że istnieje inna satysfakcja, lepsza satysfakcja, satysfakcja, która nigdy by […] 
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nie zawiodła, która spełniłaby wszystkie oczekiwania i nie rozczarowała”99. Jak dowodzi 

za Lacanem Bruce Fink, doświadczana rozkosz zawsze wydaje się niewystarczająca, 

a moc jouissance opiera się na ludzkim przekonaniu, że ostateczna, niezawodna 

satysfakcja musi istnieć100. Takie myślenie widać u bohaterek opowiadania Huberatha: 

im dłużej rozmawiają ze sobą o spotkanych mężczyznach, tym bardziej przekonane są, 

że na pewno któryś z nich będzie skłonny objąć nad nimi opiekę i że dzięki temu ich życie 

stanie się lepsze – projektują „Inną jouissance”, w którą wierzą tak głęboko, że ich 

dotychczasowa codzienność wydaje się im coraz gorsza, a sens trwania przy Donie coraz 

mniejszy. Morderstwo, jakiego dokonują kobiety, stanowi dowód z jednej strony na 

potęgę nakazującego odczuwanie rozkoszy Prawa Matki, z drugiej zaś na jego opresyjny 

i destrukcyjny wymiar. Widać to tym bardziej wyraźnie, że Marsha, Marion i Sheilla nie 

uzyskują oczekiwanej satysfakcji – wręcz przeciwnie, najpierw muszą przed dłuższy czas 

radzić sobie same, potem natomiast dowiadują się, że ogłaszając swoje miejsce pobytu 

i poszukiwanie opiekuna, sprowadziły do bezpiecznej kryjówki mężczyzn, którzy 

zamiast poprowadzić je dalej, chcą tylko zgwałcić je i zabić. 

Podmiot pod władzą Prawa Matki chce stać się podmiotem jouissance, 

rozkoszującym się, i podporządkowuje temu swoje działania101. Proces dążenia do 

osiągnięcia satysfakcji w świecie bez mocnych, narzuconych z góry zasad, który 

przedstawiony jest w Trzech kobietach Dona, w różnych wariantach pojawia się także 

w innych utworach postapokaliptycznych. Za jedną z jego realizacji można uznać 

wspomniane już przeze mnie i szerzej opisywane przez Olkusz wątki „mikro-dystopii”, 

tworzących się w społeczeństwach ocaleńców z zagłady. Podmiotami dążącymi do 

satysfakcji są często w tym przypadku przywódcy owych dystopii, ogarnięci żądzą 

władzy, której w innych okolicznościach nie byliby w stanie zdobyć ani utrzymać. 

W świecie po apokalipsie nie obowiązują jednak stare zasady, ich miejsce zastępuje 

zazwyczaj przemoc, która przybiera różne kształty, od dosłownej, aż po symboliczną, 

a często jest także maskowana lub przedstawiana jako konieczność. Odbudowywane – 

a właściwie budowane na nowo – w takich warunkach państwa bazują na zupełnie innych 

zasadach. Mimo wszystko jednak mechanizmy Symbolicznego pozostają co do swej 

 
99 B. Fink, Wiedza i jouissance, tłum. J. Jajszczok, „ER(R)GO” 2010, nr 1/2, s. 242.  
100 Por. ibidem, ss. 241‒243. 
101 Ciekawie w tym kontekście przedstawia się na przykład dwutomowa postapokaliptyczna powieść Mai 

Lidii Kossakowskiej Zakon Krańca Świata, gdzie szansą na odbudowę świata jest scalenie go w duchu 

specyficznej wersji szamanizmu – mimo że bohater jest mężczyzną, jego wędrówka do Drzewa ma bez 

wątpienia związek z symboliką kobiecą, na co wskazuje chociażby niezwykle istotna postać Matki Gwiazd. 
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istoty takie same, zmieniają się tylko ich konkretne realizacje. Otwiera się również 

przestrzeń dla fantazji imperialnych – całkowita zmiana kształtu świata pozwala wielu 

przedstawionym w postapokaliptycznych narracjach przywódcom marzyć o władaniu 

najsilniejszym tworem politycznym świata. Wątki imperialne pojawiają się w wielu 

tekstach tego typu, ja jednak chciałabym się przyjrzeć dwóm z nich, których wybór nie 

jest przypadkowy: Apokalipsa według Pana Jana Roberta J. Szmidta oraz Autobahn nach 

Poznań Andrzeja Ziemiańskiego są do siebie pod wieloma względami podobne – 

odwołują się konkretnie do losów Polski w zmienionych warunkach historycznych – ale 

każdy z nich w nieco innym stopniu operuje narzędziami fantastyki. Powieść Szmidta 

stara się mocno opierać na elementach przewidywania i dyskursie realistycznym – nie 

pojawiają się w niej elementy spoza takiego porządku, abstrahując od samego konceptu 

przedstawienia świata po apokalipsie. W opowiadaniu Ziemiańskiego z kolei występują 

wątki zdecydowanie mocniej zakorzenione w tradycyjnej literaturze fantastycznej, takie 

jak chociażby motyw podróży w czasie czy poddane ewolucji mówiące zwierzęta. 

Przyjrzenie się tekstom silnie ze sobą powiązanym – Apokalipsa według Pana Jana bywa 

nawet uznawana za nieoficjalny prequel Autobahn nach Poznań – a równocześnie 

różniącym się w kwestii podejścia do fantastyki może stworzyć szansę do przyjrzenia się, 

na jak różne sposoby można przedstawić próbę odbudowy świata po apokalipsie. 

Apokalipsa według Pana Jana, wydana w roku 2003, skupia się na genezie globalnej 

katastrofy i zdarzeniach tuż po niej. Prolog obejmuje wydarzenia dziejące się w chwilach tuż 

przed rozpoczęciem tragedii: 

Punkt pierwszy, konflikt atomowy na Półwyspie Koreańskim. […] Północ przeprowadziła 

zmasowane uderzenie na strefę zdemilitaryzowaną, niszcząc przy okazji największe miasta 

południa i Ósmą flotę. Pół godziny później Indie i Pakistan dokonały wymiany uderzeń 

nuklearnych. […] Liczby ofiar nie sposób obliczyć, ale szacujemy, że śmierć poniosło do tej 

chwili nie mniej niż pięćset pięćdziesiąt milionów ludzi. Co więcej, wojna ta spowodowała już 

następstwa w innych regionach świata. […] Hekatomba azjatycka rozpętała reakcję łańcuchową. 

I tu dochodzimy do sedna sprawy. Rząd Rzeczpospolitej od dawna wyczekiwał odpowiedniego 

momentu, w którym oczy świata zostaną zwrócone w innym kierunku, by przywrócić zagarnięte 

ziemie wschodnie do macierzy. Od wielu miesięcy siły zbrojne były rozlokowywane na ścianie 

wschodniej pod pozorem manewrów i przegrupowań zgodnych z oczekiwaniami naszych 

sojuszników. W tej chwili agencje prasowe zostały poinformowane o naruszeniu granicy Polski 
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przez zmotoryzowane oddziały ukraińskie. To oczywiście chwyt propagandowy. […] Polska 

znów stanie się mocarstwem Europy. Da Bóg, będzie sięgać od morza do morza102. 

Już te zdania wypowiedzianych przez majora do żołnierzy wskazuje na stojącą za planem 

operacji ideę budowy polskiego imperium, stworzonego choćby za najwyższą cenę. W tle 

pojawiają się momentalnie odniesienia do polskiego kolonializmu kresowego: 

pierwszym celem misji, nazwanej – nomen omen – „Orlęta”, ma być przecież 

„wyzwalanie świętych miejsc naszej ojczyzny”, przywrócenie do Polski Ziem 

Wschodnich. Sprawy przybierają jednak obrót inny od planowanego: Ukraina odpala 

głowice nuklearne, a potem wybucha wojna atomowa na skalę całego globu. 

W konsekwencji znaczna część ludzkości ginie, niedobitki cierpią na chorobę 

popromienną, w miastach i wsiach znajdują się śmiertelnie niebezpieczne skażone 

obszary, po zbombardowaniu bunkrów w Radzyminie umierają władze państwowe, a bez 

szwanku udaje się przetrwać jedynie wybranej grupie żołnierzy, która na czas została 

przewieziona do schronu ukrytego w Ślęży, nazywanego Bastionem. Gdy po trzech 

latach oczekiwania wychodzą oni na zewnątrz, wbrew początkowym oczekiwaniom 

znajdują nie tylko spaloną ziemię: okazuje się, że pobliski Wrocław zdążył wzmocnić się 

i zgromadzić ocaleńców, odbudowujących i fortyfikujących miasto pod przewodnictwem 

burmistrza określanego jako Pan Jan. To właśnie Wrocław aspiruje do miana stolicy 

nowej Polski, którą władca chce rozciągnąć właśnie „od morza do morza”, jako wielkie 

europejskie imperium, wykorzystując to, że większość kontynentu jest w ruinie. 

Jakie jednak jest to nowe mocarstwo? Śledząc jego historię, trudno nie zauważyć, 

że zbudowano je niedopowiedzeniu i odpowiednio wykorzystanym kłamstwie. Byli 

mieszkańcy Bastionu prędko orientują się, że Pan Jan to w rzeczywistości dawny wysoki 

urzędnik państwowy, który okazał się współodpowiedzialny za fatalną w skutkach 

decyzję o ataku na Ukrainę. Co więcej, sam burmistrz przyznaje się im, że niszczył 

raporty ostrzegające przed konsekwencjami takiej wojny, zdając z nich sobie doskonale 

sprawę i doprowadzając do zbombardowania Radzymina, by zyskać władzę. Tłumaczy 

jednak to wszystko nie chęcią osobistego zysku, ale wyższą ideą: 

– Dlaczego…? Dlaczego pan…?  

– Bo miałem wizję, bo nie chciałem dopuścić do tego, żeby Polska znów zniknęła z mapy, 

a przy naszych elitach rządzących mogło do tego dojść. Sześć milionów bezrobotnych, dalsze 

trzy na wylocie. Czy te liczby coś panu mówią?  

 
102 R. J. Szmidt, Apokalipsa według Pana Jana, Poznań 2016, s. 14‒15. 
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– To niczego nie tłumaczy… To szaleństwo popchnęło pana do tego czynu… Żądza władzy…  

– Nie, Grzegorzu, nie szaleństwo – przerwał mu Burmistrz, zanosząc się śmiechem. – Zimna 

kalkulacja. I coś jeszcze. Całe życie miałem szczęście. O takich ludziach jak ja mówi się, że są 

w czepku urodzeni. Brałem udział w kilku naprawdę poważnych wypadkach samochodowych, 

z których wyszedłem bez szwanku, bez draśnięcia nawet. Jeśli postanawiałem, że czegoś 

dokonam, zawsze mi to wychodziło. Postanowiłem więc, że dojdę do najwyższych stanowisk 

w naszym kraju, a może nawet w Europie. I konsekwentnie zmierzałem do celu, można nawet 

powiedzieć, że po trupach. Bo byłem lepszy od innych, mądrzejszy, widziałem dalej, 

rozumiałem więcej. W polityce jednak mierny ale wierny znaczy więcej od rzutkiego 

i zdolnego. Dlatego musiałem wziąć sprawy w swoje ręce103. 

Oczywiście wszystkie te fakty nie są znane ani mieszkańcom Wrocławia, ani 

innym ocaleńcom, którzy chcą pod wodzą burmistrza budować nowe imperium. Pan Jan 

jest mistrzem oszustw i tworzenia piętrowych, bardzo rozbudowanych narracji złożonych 

z elementów prawdziwych i fałszywych. Nie wiadomo na przykład ostatecznie, ile 

prawdy jest w jego opowieści o wyzwoleniu Wrocławia spod władzy gangów byłych 

więźniów przez niego i jego sojuszników. Pewne jest jednak, że zarówno ta historia, jak 

i wiele innych, które powtarzane są przez burmistrza i przychylne mu osoby, pełnią rolę 

mitów założycielskich, sankcjonujących władzę Pana Jana i pełniących funkcję 

ideologiczną104. Przywódca staje się zatem podobny do bohatera epopei, który „jest 

niejako desygnowany do wykonywania zadań wpisanych w wyższy porządek czystych 

jakości, hieratycznych gestów wzorcowych rozstrzygnięć”105, nie mając nigdy 

wątpliwości co do słuszności podejmowanych przez siebie działań106. Sam o sobie mówi: 

„Jestem okrutny, ale sprawiedliwy”107 – niejednokrotnie podkreśla, jak wielki wpływ na 

dobrostan wrocławian mają jego rządy.  

Wszystkie te cechy składają się też oczywiście na silnie zaburzoną osobowość. 

Burmistrz, chociaż sam powtarza, że jego ostatecznym celem nie jest władza, 

niewątpliwie jest opętany jej pokusą i działa aktywnie na rzecz jej utrzymania. Kolejne 

kłamstwa pozwalają mu zdobyć i zachować kontrolę nad Wrocławiem, ale to nadal nie 

daje mu satysfakcji. Rozbudowa imperium, powiększanie zdobyczy terytorialnych, 

podporządkowywanie sobie coraz większej grupy ludzi, a przede wszystkim bycie przez 

 
103 Ibidem, s. 109. 
104 Por. M. Klik, Teorie mitu, s. 161‒166. Klik analizuje różne koncepcje mitu polityczno-historycznego, 

pokazując ich podobieństwa i różnice. 
105 B. Bednarek, Epos europejski, Wrocław 2001, s. 372. 
106 Por. R. Dąbrowski, Epopeja w literaturze polskiego oświecenia, Kraków 2015, s. 11. 
107 R. J. Szmidt, Apokalipsa…, op. cit., s. 49. 
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nich uznawanym za wybawcę, ojca narodu i najlepszego opiekuna – to jego cele 

i fantazje. Nienasycony i opętany pragnieniem zdobywania, realizuje będący efektem 

rozpadu dawnych zasad przymus przeżywania coraz większej, głębszej i prawdziwszej 

rozkoszy. Aby dążyć do jouissance, buduje kolejne fasady, niedoskonałe kopie 

elementów starego porządku, narzędzia Symbolicznego, które funkcjonują według 

znanych wzorców, ale nasycone są nowymi treściami. 

Warto jednak zauważyć, że chociaż Wolne Miasto Wrocław jest niewątpliwie 

zbudowane na krwi wielu ofiar, to okres władzy Pana Jana wydaje się wielu mieszkańcom 

czasem porządku i względnej stabilizacji, którą niektórzy bardzo doceniają. Ocena 

postępowania burmistrza musi być uzależniona od przyjętych założeń etycznych – co jest 

lepsze: sprawiedliwe rządy twardej ręki, odcinające się jednak od „demokracji, wolności 

i innych dupereli”108, czy też zachowanie swobód obywatelskich przy jednoczesnym 

przymykaniu oka na chaos i bezprawie? Powieść Szmidta zdaje się nie udzielać 

jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wprawdzie Pan Jan prezentowany jest 

w większości sytuacji raczej jako szaleniec opętany żądzą władzy, jednak jego działania 

są skuteczne i przede wszystkim faktycznie cieszą się poparciem znacznej części 

społeczeństwa. Może zatem należałoby postrzegać go w kategoriach heroicznych – jako 

bohatera, który „ucieleśnia mniej lub bardziej świadome pragnienia jakiegoś pokolenia 

czy społeczności”109, współtworzącego mit ustalający poniekąd porządek świata110, być 

może bezwzględnego, ale dającego ludziom to, czego im potrzeba? Sam burmistrz jest 

o tym niewątpliwie przekonany: 

– Wiesz, dlaczego ci ludzie mnie uwielbiają? Gdybym był pozbawionym mózgu tyranem, jak 

mnie przedstawiacie, to by mnie znienawidzono, a oni są gotowi pójść za mną w ogień. 

Ciekawe, nieprawdaż?  

– Socjotechniczne sztuczki…  

– Twarda ale sprawiedliwa ręka władcy. Tylko to się liczy dla normalnego człowieka. Wolność 

to same zagrożenia. Spójrz na Murzynów po wojnie secesyjnej. Z deszczu pod rynnę… A co 

się stało po rewolucji? I tej francuskiej, i tej rosyjskiej? A co wywalczyła Solidarność? 

Demokracja to równanie w dół… do najsłabszego… Dekadencja!111 

Problem nowego imperium tkwi jednak nawet nie tyle w tym, że zbudowano je 

na kłamstwie i twardych, bezwzględnych zasadach. Dużo gorsza okazuje się jego 

 
108 Ibidem, s. 110. 
109 M. Klik, op. cit., s. 164; por. Marie-Catherine Huet-Brichard, Littérature et mythe, Paris 2001, s. 31‒34. 
110 Por. M. Klik, op. cit., s. 163. 
111 R. J. Szmidt, Apokalipsa…, op. cit., ss. 110–111. 
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fasadowość, która stopniowo wychodzi na jaw i staje się coraz trudniejsza do opanowania 

– ponownie okazuje się zatem, że odbudowane na szybko elementy Symbolicznego nie 

są w stanie zakryć prześwitującego przez nie Realnego, które objawiło się w pełni 

podczas globalnej katastrofy. W Apokalipsie… początkowo wszystko wydaje się iść 

zgodnie z planem Pana Jana: Wrocław rośnie w siłę, podbija okoliczne tereny, zyskuje 

kontrolę nad kolejnymi miejscowościami i obszarami. Ostatecznie nawet drugie wolne 

miasto – Poznań – stanowiące głównego przeciwnika na arenie walki o dominację nad 

terytorium Polski, ulega i zgadza się na współpracę. Jednak w miarę jak akcja rozszerza 

się ze skali mikro to makro – a więc od walk o sam Wrocław i bieżących problemów, 

takich jak konieczność zdobycia paliwa do samolotów, do prób stworzenia faktycznego 

organizmu państwowego – przed władzami nowego kraju piętrzą się bardzo poważne 

problemy. Po pierwsze okazuje się, że katastrofa nie pozostała bez wpływu na klimat: 

terytorium lądowe dawnej Polski drastycznie się zmniejszyło, odkąd wzrósł poziom 

wody w Bałtyku i morze wchodzi coraz bardziej w głąb lądu. Drugie zagrożenie jest 

jeszcze gorsze: ze wschodu nadciągają fale azjatyckich uchodźców, poprzedzane przez 

dobrze zorganizowaną i wyposażoną oraz przerażająco liczną armię. Ten wątek 

w powieści Szmidta to oczywiście bardzo czytelne nawiązanie do lęku przed „żółtym 

niebezpieczeństwem” (yellow peril), paraliżującego opinię społeczną w końcówce XIX 

i aż do drugiej wojny światowej, gdzie znalazł on swoją kulminację. Według ówczesnych 

koncepcji Europie, a zwłaszcza Wielkiej Brytanii (i jej indyjskim koloniom) zagrażać 

miał zalew azjatyckich – głównie chińskich i japońskich – robotników, reprezentujących 

wprawdzie rasę niższą, ale za to wyposażoną w kulturę nastawioną na dążenie do 

dobrobytu i promującą determinację, a także cechującą się spokojem obcym 

Europejczykom. Jeszcze w styczniu 1938 roku „Śląski Kurjer Poranny” w dość 

sensacyjnym tonie donosi o wypowiedzi „ministra Japonii”, który „o pokonaniu białych, 

a także złamaniu potęgi brytyjskiej i amerykańskiej, mówi […] w takim tonie, jakby 

chodziło o spożycie śniadania lub rozegranie partii golfa”112. Agresywne wypowiedzi 

Japończyków ujmowane są automatycznie w ramy konfliktu rasowego, którego celem 

jest „wojna ogólna i panowanie żółtych nad światem”113, przy równoczesnym 

podkreślaniu, że kultura azjatycka (zwłaszcza japońska) „cały postęp cywilizacyjny, jaki 

 
112 en-em, Żółte niebezpieczeństwo. Groźba dla cywilizacji europejskiej, „Śląski Kurjer Poranny”, 

06.01.1938 r., s. 2. 
113 Ibidem, s. 1. 
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dzisiaj posiada, zawdzięcza właśnie kulturze europejskiej”114. Motyw ten znalazł również 

odbicie w wielu tekstach literackich dwudziestolecia międzywojennego, również tych 

polskich. Andrzej Smuszkiewicz, analizujący ówczesne utwory katastroficzne, zauważa 

dominujące w latach 20. przekonanie o upadku cywilizacji zachodniej, dodając, że 

obecność w obiegu publikacji takich jak Upadek cywilizacji zachodniej Floriana 

Znanieckiego czy Europa, Rosja, Azja. Szkice polityczno-literackie nie pozostała bez 

wpływu na literaturę115, nie tylko wysoką (jak Wesele hrabiego Orgaza Romana 

Jaworskiego czy twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza), w której „mit zagrożenia 

stanowił obiegowy i z reguły parodiowany wariant anegdoty literackiej”, ale też 

popularnej, gdzie wątek ten „przede wszystkim straszył czytelników niezwykle serio 

wizjami »żółtego« lub »czerwonego« niebezpieczeństwa”116. 

W Apokalipsie Pana Jana ten motyw ma oczywiście – jak trafnie zauważa Adam 

Mazurkiewicz117 – funkcję dużo bardziej rozrywkową. Dużo jednak mówi o kreacji 

fikcyjnego imperium polskiego w powieściowym świecie. Najbardziej wyraziste w tym 

kontekście są sceny związane z próbami znalezienia „najlepszego z możliwych planów 

obrony”118. Milionowa armia Chińczyków wydaje się niepokonana: przypomina 

przemieszczającą się powoli, ale konsekwentnie falę, która może zmieść odradzającą się 

Polskę z powierzchni ziemi bez większego trudu. W obliczu tego Pan Jan decyduje się na 

oszustwo. Pod pozorem spotkania dyplomatycznego zabiera przedstawiciela chińskiej 

delegacji do kompleksu wojskowego, w którym odnaleziono najnowocześniejsze 

samoloty (pozostawione tam w przeddzień katastrofy przez Amerykanów mających 

zaprezentować je na targach broni) i głowice atomowe pozostałe po rosyjskich wojskach 

przebywających jeszcze w latach 90. na ziemiach Rzeczypospolitej. Chociaż dowódcy 

wrocławsko-poznańskich wojsk wiedzą, że żołnierze nie będą w stanie wykorzystać tej 

broni z powodu braku paliwa i przeszkolenia, Pan Jan zarządza zaprezentowanie jej 

wrogowi w taki sposób, żeby dał się omamić ogromowi rzekomej polskiej potęgi. Jednak 

nie do końca odnosi to spodziewany efekt – Chińczycy wprawdzie negocjują, ale ich 

wojska wciąż posuwają się na zachód. Dlatego Pan Jan decyduje się na ostateczny krok: 

zużycie wszystkich zapasów mieszanki paliwowo-powietrznej i wysłanie większości 

 
114 Ibidem. 
115 A. Smuszkiewicz, op. cit., s. 205. 
116 Ibidem, s. 206. 
117 Por. Adam Mazurkiewicz, Spojrzenie w przeszłość. O nurcie tzw. „późnej narracji archeologicznej” 

w dwudziestowiecznej polskiej literaturze fantastycznonaukowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia 

Litteraria Polonica” 2005, nr 7, s. 482. 
118 R. J. Szmidt, Apokalipsa…, op. cit., s. 251. 
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samolotów w celu zbombardowania wrogiej armii. W ostatniej scenie powieści 

obserwuje paniczną reakcję strony chińskiej, równocześnie ustalając nową granicę 

własnego imperium. 

Chociaż burmistrz Wrocławia – i być może przyszły przywódca Wielkiej Polski 

– osiąga swój cel, to nie wiadomo, na jak długo. Imperium przez niego budowane nie ma 

mocnych podstaw, a przeciwnie, stoi na fundamencie kłamstwa i ułudy, rządzone jest 

twardą ręką tyrana i nie dysponuje de facto żadną większą siłą, pozwalającą mu 

przetrwać. Cała nadzieja na jego potęgę opiera się na przekonaniu, że to właśnie 

terytorium Polski najlepiej przetrwało globalną katastrofę. W świetle informacji o tym, 

że ze wschodu nadciąga znacznie liczniejsza i lepiej zorganizowana grupa ludności 

prowadzona w dodatku przez nieźle uzbrojone wojsko, oznacza właściwie koniec nadziei 

na sukces. Oczywiście działania Pana Jana pozwalają tymczasowo zażegnać kryzys, 

jednak nie ma żadnej pewności, że wkrótce się on nie powtórzy. Budowane na gruzach 

polskie imperium to w rzeczywistości kolos na glinianych nogach. Głównym narzędziem 

walki z wrogiem i umacniania pozycji władzy okazuje się propaganda oparta na iluzji 

i wychwalaniu rzekomej własnej potęgi. Jednak Pan Jan nie porzuca imperialnych 

fantazji, a przede wszystkim dalej wciąż pchany jest przez przymus jouissance. Bardzo 

wyraźnie wskazuje na to nienasycenie ostatnia scena powieści, w której mimo 

postępującej choroby dającej coraz silniejsze objawy, burmistrz nie przestaje planować 

kolejnych kroków, mających go doprowadzić do władania imperialną potęgą: 

Burmistrz spojrzał na zegarek. Dochodziła osiemnasta. Zakaszlał, sięgnął do kieszeni i wyjął 

czystą białą chusteczkę, otarł usta i schował ją szybko, by kręcący się przy wejściu adiutant 

Traczyka nie zauważył dużej ciemnoczerwonej plamy, która pojawiła się na materiale. 

Podniósł ze stołu pisak i narysował na mapie czwartą linie, jednocześnie kreśląc pozostałe. 

Gruba, czarna kreska przecięła pajęczynę dróg wokół napisu Moskwa119.  

Wydane po raz pierwszy w magazynie „Science Fiction” w 2001 roku 

opowiadanie Andrzeja Ziemiańskiego Autobahn nach Poznań jest pod wieloma 

względami podobne do Apokalipsy według Pana Jana. Intrygujące, że choć powieść 

Szmidta ukazała się drukiem w roku 2003, to jej prolog, zatytułowany Ognie w ruinach, 

został opublikowany w tym samym numerze „Science Fiction”. Oba teksty zostały 

zresztą opisane przez samego Szmidta we wstępie jako „dyptyk wrocławski. Dwa, jakże 

 
119 R. J. Szmidt, Apokalipsa…, op. cit., s.  



198 

 

różne, opowiadania połączone kilkoma wątkami, z Wrocławiem w tle”120. W obu 

pojawia się postać Pana Jana (chociaż u Ziemiańskiego zostaje on tylko wspomniany), 

oba zawierają wątki postapokaliptyczne i podobną nieco konstrukcję świata; jak już 

zaznaczono wcześniej, część fanów uznaje Apokalipsę… za nieoficjalny prequel 

Autobahn nach Poznań, chociaż nie wiadomo, czy taka była intencja autora.  

W opowiadaniu Ziemiańskiego próżno jednak szukać polskiego imperium, jakie 

obiecywał mieszkańcom Wrocławia Pan Jan. Jeżeli uznawać oba utwory za rozgrywające 

się we wspólnym uniwersum, należałoby stwierdzić, że faktycznie fasadowość 

powstającego polskiego mocarstwa oraz jego niewielka rzeczywista siła militarna 

i techniczna poskutkowały może nie tyle zupełną klęską, ile po prostu ponownym 

spadkiem znaczenia kraju na arenie międzynarodowej. Tym razem jako bezpośredni 

powód globalnej katastrofy wskazane zostaje użycie przez Chińczyków tak zwanej 

Bomby Szen, czyli niewiadomej substancji („Jakieś bakterie? Nanomechanizmy? 

Drobinki wywołujące promieniowanie jonizujące?”121), która zmieniła wszystkie 

izolatory w przewodniki, uniemożliwiając używanie elektryczności. Kilka razy zostaje 

jednak zasygnalizowane, że i przed wybuchem Bomby Szen świat nie przypominał tego 

znanego czytelnikowi z empirii: mowa jest o zmianach genetycznych, które 

spowodowały na przykład ewolucję wielkich kotów i częściowe upodobnienie ich do 

człowieka. 

W takiej rzeczywistości marzenia o imperialnej potędze muszą wyglądać zupełnie 

inaczej. Polska, słynąca w rzeczywistości Autobahn… jako światowa stolica przemytu, 

jest bowiem krajem pełnym kontrastów: miasta są wysoko rozwinięte, natomiast między 

Wrocławiem i Poznaniem rozciąga się tytułowa autostrada, stanowiąca pole walk między 

regularnymi wojskami wspieranymi przez drużyny bezlitosnych najemników a grupami 

mutantów organizujących własne społeczności pośród postapokaliptycznej pustyni. 

Dumą państwa jest jednak Wrocław, który ze względu na położenie geograficzne pełni 

istotną rolę gospodarczo-polityczną. Ukryte pod kopułą fullerowską miasto stanowi 

swego rodzaju oazę pośród pustyni i równocześnie manifestację rzekomej potęgi 

i domniemanego dobrobytu kraju. Rosną tam prawdziwe drzewa i trawa, funkcjonują 

kawiarnie i restauracje, a mieszkańcy toczą spokojnie, sielskie niemal życie 

przypominające to znane z filmów o amerykańskiej prowincji: mają duże, piękne domy, 

 
120 R. J. Szmidt, Wstęp, „Science Fiction” 2001, nr 2, brak paginacji [s. 2]. 
121 A. Ziemiański, Autobahn nach Poznań, „Science Fiction” 2001, nr 2, s. 53.  
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w których urządzają grillowe przyjęcia, dbają o ogrody i dekoracje, wychowują dzieci. 

Wrocław jest utrzymywany, chociaż generuje ogromne koszty – wymaga ciągłych 

dostaw produktów z Poznania, który znajduje się w dużo gorszej sytuacji. Cel istnienia 

Festung Breslau jest oczywiście propagandowy: 

Tu Wojsko Polskie to jedynie pełni honorowe warty przy pomnikach, przy wejściach do 

urzędów. Walczą najemnicy. Polscy to mogą być co najwyżej wyżsi oficerowie. Ale takiego 

najemnika musisz czymś skusić. Na przykład wizja raju. Wiesz, jakie legendy krążą o Festung 

Breslau w Reichu albo w Rosji? Ludzie tracą całe swoje rodziny, żeby dojść do krainy marzeń. 

Widziałaś Iwana Dołgorukowa? Był księgowym w Moskwie. Przelazł sam jeden całą pustynię, 

bez broni i bez zapasów. Jak tu dotarł, to mimo że nie miał pojęcia o wojsku, od razu zrobiliśmy 

go porucznikiem. Jeśli ktoś wie, jak przeżyć i jak zabijać gołymi rękami, to znaczy, że jest 

urodzonym żołnierzem i niepotrzebne mu żadne akademie. […] Chcę ci powiedzieć tylko, że 

najemnik może walczyć za żołd, ale pieniądze nic nie znaczą. Najemnicy walczą za prawo do 

życia w raju. Nikt nie będzie narażał tyłka codziennie, nikt nie będzie się narażał na zjedzenie, 

nawet posmarowany trucizną, wyłącznie za forsę. Oni dokonują cudów, bo mogą wrócić tutaj. 

Mają swoje żony, dupy, kochanków… Mają perspektywę normalnego życia, o której reszta 

świata może jedynie czytać w starych powieściach122. 

Jest to zatem kolejny przykład tworzenia w narracji postapokaliptycznej 

namiastki dawnej rzeczywistości, która ma spełniać funkcję uspokajającą, tonować 

nastroje i podnosić morale. I ponownie tak stworzona kopia dawnego świata jest kaleka. 

Twierdza pożera zapasy innych miast i wcale nie dowodzi potęgi kraju, a życie w nim, 

chociaż na pozór sielankowe, wiąże się też z licznymi ograniczeniami, a mieszkańcy jest 

klasyfikowane i pod wieloma względami opresjonowane – na przykład nie wszystkim 

wolno się rozmnażać. Niemniej Wrocław jawi się wielu osobom ze świata 

przedstawionego jako ziemia obiecana i kraina szczęśliwości; cytowany wyżej fragment 

o wielokilometrowych wędrówkach z miejsca zamieszkania do Festung Breslau ukazuje, 

w jaki sposób manipulować można społeczeństwem, które przestały obowiązywać dawne 

zasady. Wędrówka przez pustynię, podczas której konieczne jest mordowanie i grabienie, 

wydaje się niczym w porównaniu z pchającym naprzód przymusem rozkoszy, marzeniem 

o arkadyjskiej przestrzeni takiej jak „w starych powieściach”. Niestraszna jest również 

perspektywa własnej śmierci, a przecież po drodze do Wrocławia zginąć jest bardzo 

łatwo. To szczególny wyraz tanatycznego popędu, o którym mówi Lacan w kontekście 

jouissance, a który Leder tłumaczy na przykładzie przesycenia śmiercią kultury 

 
122 Ibidem, s. 56. 
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współczesnej: brak instancji ojcowskiej, mocnego fundamentu ograniczających zasad, 

„oznacza obsadzenie śmiercią samej zdolności do sublimacji i iluzoryczne doświadczenie 

jej – śmierci – wszechobecności”123. 

Ów pęd ku jouissance widoczny jest jednak nie tylko u zwykłych obywateli – 

podobnie jak w Apokalipsie…, przebija on też z zachowania przywódców nowego 

polskiego państwa. Ostatecznym ich celem jest nie utrzymanie status quo, 

a „Rzeczpospolita uber alles. Od morza do morza, jak nasi ojcowie kazali”124. 

Doprowadzenie do tego wydaje się niemożliwe, jednak pojawia się szansa na zmianę 

sytuacji: okazuje się, że Amerykanie przed wybuchem Bomby Szen skonstruowali 

maszynę do przenoszenia się w czasie, która została odgórnie zaprogramowana, by 

uruchomić się w określonym momencie – wprawdzie jedynie na nanosekundę, ale to 

miałoby wystarczyć, by przetransportować ludzi i sprzęt umieszczony w zasięgu 

specjalnych emiterów do przypadkowego momentu w dziejach. Na skutek intrygi 

szpiegowskiej emitery zostają przechwycone przez Polaków, którzy przy ich pomocy 

faktycznie przenoszą się w czasie. Jednak to nie wystarcza: zgodnie z planem generała 

Rafała Baryły wypuszczone zostają przetransportowane w przeszłość szeny, aby polskie 

wojsko, wyposażone w zabraną z przyszłości udoskonaloną technologię parową, mogło 

bez trudu podbić świat ogarnięty paniką po zniknięciu elektryczności.  

Wśród tych komplikacji fabularnych na pierwszy plan wysuwa się postać generała 

Baryły, który w Autobahn… pełni funkcję podobną, co Pan Jan w Apokalipsie…: jest 

tyranem, przywódcą lubującym się w torturach psychicznych i fizycznych (co 

uwidacznia się podczas sceny przesłuchania amerykańskiej tajnej agentki) i nie zwraca 

uwagi na fakt, że wypuszczenie szenów spowoduje masowy głód i wyginięcie znacznej 

części ludności. Jednakże, jak sam twierdzi, czyni to w imię wyższej idei: 

– Jezus Maria… Dlaczego pan to zrobił? Pan zabił parę miliardów ludzi jednym pociągnięciem 

za dwa spusty tego kontenera! Oni sobie nie poradzą bez sztucznych nawozów!  

– Owszem. Zabiłem. – Baryła uśmiechnął się dobrodusznie. – Rzeczpospolita über alles. 

Rzeczpospolita rulez. Od morza do morza, kurwa jej mać! Panu Janowi się nie udało, bo miał 

za mało sprzętu, ale ja to zrobię!!! […] Amerykanie też się przenieśli w czasie. […] Oni mają 

niesamowicie dobrze zorganizowane państwo, z jakimś cholernym potencjałem 

produkcyjnym. Ja mam malutkie, europejskie państewko. Ale… No i gówno im z tych tysięcy 

kontenerów! Ja przywiozłem szeny. Przywiozłem nowoczesne maszyny parowe, ekstrachemię, 

 
123 A. Leder, op. cit., s. 9. 
124 A. Ziemiański, op. cit., s. 67. 
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superlekarstwa i nasiona, o jakich im się tu nie śniło. Zobaczymy, czyje będzie na wierzchu. 

Zobaczymy, czy Amerykanie zdołają zbudować tysiące żaglowców, żeby przewieźć wojsko 

przez ocean, zanim Rzeczpospolita rozciągnie się od Atlantyku do Oceanu Spokojnego! Od 

kręgu polarnego do Morza Śródziemnego! Zobaczymy…125 

Jak widać, jego idea jest jednak w dużej mierze oparta na osobistej dumie 

i pragnieniu wyróżnienia własnej osoby. Generał buduje narrację, w której on sam pełni 

rolę prawdziwego wybawiciela i twórcy nowej, wielkiej Polski; w tej opowieści 

podstawowe zagrożenie stanowią Amerykanie, których Baryła pragnie pokonać 

i upokorzyć. To kolejne sygnały dążenia przede wszystkim do własnej satysfakcji, nawet 

kosztem bardzo poważnych konsekwencji. W rzeczywistości, w której nie ma odgórnych 

zasad, a konflikty rozwiązuje się w znacznej mierze przemocą, opcja, którą forsuje 

generał, wydaje się dość naturalnym kolejnym krokiem na drodze do osiągnięcia 

prawdziwego sukcesu, do odnalezienia rzeczywistej jouissance. I znów – wydaje się, że 

jest to „Inna jouissance”, podparta ciągłym i niemożliwym do okiełznania poczuciem 

niespełnienia i niezadowolenia oraz przekonaniem, że ktoś w jakimś miejscu na świecie 

lub w dziejach przeżywa większą satysfakcję. 

Baryła, podobnie jak wspominany przezeń Pan Jan – który pojawia się zresztą już 

wcześniej, gdy opisany jest jego wrocławski pomnik, opatrzony hasłem „Przechodniu, 

powiedz Polsce, że zrobiłem to dla swojego Narodu. Musicie przetrwać za wszelką 

cenę!”126 – ma mocne przekonanie o własnej wyjątkowości i mocy sprawczej. 

Umożliwiają mu to warunki zewnętrzne, przede wszystkim funkcjonowanie w rozbitym 

i wewnętrznie skłóconym państwie o fasadowej konstrukcji wykorzystującej 

mechanizmy propagandowe. Przekucie tego tworu politycznego w imperium, które 

stanowi cel Baryły i jego największe marzenie, może się odbyć, ale wyłącznie kosztem 

wielu poświęceń i milionów ludzkich istnień – a chodzi nie tylko o osoby, które będą 

sprzeciwiać się realizacji planu, ale nawet o polskich obywateli, skoro sam generał mówi, 

że jest w stanie wyżywić „nawet pięćdziesiąt procent Polaków”127. Nie ma też 

w Autobahn… mowy o społecznym poparciu dla działań przywódcy. W przeciwieństwie 

do Pana Jana nie jest on raczej samotnym bojownikiem, epickim herosem, choć być może 

za takiego się uważa; planuje sukces za wszelką cenę, buduje swoją pozycję 

w rzeczywistości, która jest tak naprawdę efektem nieudanego projektu odbudowy 

 
125 Ibidem, s. 68. 
126 Ibidem, s. 57. 
127 Ibidem, s. 67. 
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państwa po apokalipsie, ale w jego wizji idealnego świata poparcie obywateli nie stanowi 

istotnej wartości.  

I Apokalipsa…, i Autobahn… wykorzystują konwencję postapokaliptyczną do 

przedstawienia prób budowy nowego porządku po globalnej katastrofie. Skupienie się na 

takim problemie ukazuje bardzo mocno, w jaki sposób działa w ludzkim życiu rejestr 

symboliczny, bez którego narzędzi i mechanizmów funkcjonowanie świata okazuje się 

niemożliwe – stąd powielanie dawnych wzorców, rekonstruowanie hierarchii równie 

bezzasadnych, a przez to funkcjonalnie identycznych jak dawniej, chociaż na pozór 

wyglądających zupełnie inaczej, usiłowanie budowy tworów politycznych, które 

wcześniej nie mogłyby zaistnieć. Jeżeli włączyć do namysłu nad taką twórczością 

kategorię słabnącego Prawa Ojca i zastępującego go stopniowo Prawa Matki, widać, 

w jakim stopniu postapokaliptyczne światy poddane są pragnieniu rozkoszy, i to 

rozkoszy, która wymyka się symbolizacji i niejednokrotnie łączy popęd życia z popędem 

śmierci. Pod fasadą nowej państwowości i odbudowy cywilizacji kryje się często 

pierwotna żądza, pęd ku śmierci i dojmujący, bardzo opresyjny przymus rozkoszowania 

się. Nie bez powodu przestrzenie w utworach postapokaliptycznych to zwykle z jednej 

strony miasta – często nieudolnie odbudowane, a do tego dystopijne – z drugiej zaś 

otaczające te ośrodki nowej cywilizacji pustkowia, pośród których żyją zdziczali i groźni 

wyrzutkowie. W pewnym uproszczeniu można by powiedzieć, że właśnie ten 

przestrzenny dualizm stanowi metaforę dwóch taktyk, które pojawiają się w odpowiedzi 

na rozbicie, jakiemu ulegają znane wcześniej mechanizmy przynależne do rejestru 

symbolicznego. Pierwszą z nich jest udawanie, że da się przykryć odsłonięte tak 

gwałtownie Realne fasadą nowego porządku odbudowanego za pomocą znanych 

narzędzi Symbolicznego. To również po części wchodzenie w rolę osłabionego lub 

nieistniejącego Ojca, radykalizacja i uzurpowanie sobie prawa do stanowienia zasad. 

Drugą taktyką jest uleganie wszechogarniającemu przymusowi rozkoszowania się, który 

otacza jednostkę w świecie, w którym nie chronią jej już więzy narzucanego z zewnątrz 

prawa i kiedy musi ona sobie radzić sama. Wtedy właśnie podmiot sam dla siebie staje 

się celem, a jego narcyzm podbudowywany jest dodatkowo przez przeświadczenie, że do 

owej jouissance należy dążyć, bo da się ją osiągnąć, choć nigdy jeszcze nie została 

doświadczona. Są to oczywiście dwa punkty, pomiędzy którymi rozciąga się cała strefa 

dostępnych zachowań jednostki. Niewątpliwie 
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ciągła gra jest niebezpiecznie nieekonomiczna. W porównaniu z jednoznacznością struktury 

patriarchalnej […] ileż chaotycznych wyborów dokonać się musi w takim medium! I jakże 

każdy z nich jest kosztowny! Ten potworny wysiłek jest być może najbardziej mrocznym 

aspektem emancypacji. To on stanowi ekonomiczną podstawę wyobrażenia o „kulturze 

współczesnej, prze- syconej bezpośrednią agresją, bo pozbawionej figury ojcowskiej”. 

Zwierzchnictwo zawsze jest łatwiejsze128. 

W postapokaliptycznym, ogarniętym niemożliwym do całkowitego 

uporządkowania chaosem świecie nie ma jednoznacznych wyborów; każda decyzja 

obarczona jest ryzykiem i wyrzeczeniem się czegoś – wolności, prawa do 

samostanowienia, godności, bezpieczeństwa, życia. Niezależnie od tych problemów, 

chociaż zmienia się treść zasad albo ich kształt, pozostaje wszechogarniająca 

i przedustawna struktura takiego lub innego prawa, które rozpina się nad życiem 

jednostek i zmusza je do opowiedzenia się za nim albo przeciw niemu. 

 

2.4. W języku i wobec jego braku 

Kiedy Lacan we wrześniu 1953 r. występuje podczas Congrès des Psychanalystes de 

Langues Romanes (Kongresu Psychoanalityków Języków Romańskich) w Rzymie, nie 

jest jeszcze kontrowersyjnym banitą, a raczej triumfatorem: jego referat, nazwany potem 

Raportem Rzymskim, stanowi równocześnie proklamację nowego kierunku 

w psychoanalizie, dla którego, jak się okaże, szczególnie istotne będą mowa i mówienie. 

Już sam tytuł tego wystąpienia, Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie, 

a także cała jego treść, sygnalizują tezę, która przez następną dekadę, w okresie tak 

zwanego triumfu Symbolicznego, francuski psychoanalityk będzie z uporem forsował: 

rejestr symboliczny tłamsi i przysłania Wyobrażeniowe, a także zakrywa Realne129. Tę 

supremację Symbolicznego tłumaczy Lacan jego wszechobecnością w życiu człowieka, 

otoczonego zewsząd siecią symboli, które  

przynoszą przy narodzinach, z darami gwiazd albo wróżek, zarys jego losu, dają słowa, które 

zrobią zeń wiernego albo wiarołomcę, stanowią prawo aktów, które pójdą za nim nawet poza 

jego śmierć, to za ich sprawą jego koniec znajduje sens na sądzie ostatecznym, gdzie słowo 

rozgrzesza jego bycie lub potępia130. 

 
128 A. Leder, op. cit., s. 11. 
129 Por. J.-A, Miller, Commentary [w:] J. Lacan, Écrits, Paris 1996, ss. 332, 327. 
130 J. Lacan, Funkcja i pole…, op. cit., s. 77. 
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Jest to więc struktura znaczących, symboli, pojęć, wreszcie konkretnie: słów, 

elementów mowy (języka), która uczyniła podmiot, konstytuujący się dzięki mówieniu, 

człowiekiem131. Jest to też jednak, co już kilkukrotnie podkreślałam, sfera ogromnych 

i nieustannych napięć, w której pojawia się „paradoks podmiotu gubiącego swój sens 

w obiektywizacjach dyskursu”132. Symboliczne jest bowiem niedoskonałe, dziurawe, 

niewystarczające – przydusza Wyobrażeniowe, ale ono wciąż nieudolnie próbuje wyrwać 

się i ukazać swoją pełnię; zakrywa Realne, ale ono bez przerwy prześwituje przez 

szczeliny i nie daje o sobie zapomnieć. Rola słowa, które, składając się na strukturę 

języka, umożliwia podmiotom mówienie, będące nie tylko jedynym medium dostępnym 

psychoanalizie133, ale i sposobem wyrażania siebie, który z góry skazany jest na porażkę, 

a mimo to stanowi jedyną dostępną drogę.  

Język ma więc w psychoanalizie ogromną moc – jest elementem systemu 

symbolicznego, który pomaga wyznaczyć granice dostępnego percepcyjnie świata, ale też 

strukturą opresyjną i kaleką. Dla rozważań nad problemem koherencji światów 

przedstawionych w tekstach fantastycznych jest to myśl szczególnie istotna. Twórczość 

tego typu, oparta na kreowaniu rzeczywistości odmiennych od świata znanego odbiorcy, 

musi przecież bezustannie mierzyć się z problemem włączenia tego, co nieznane. Robi to, 

oczywiście, przede wszystkim w warstwie językowej, uciekając się do obszernych opisów, 

wyjaśnień, a także neologizmów; jak zauważa Ryszard Hanke, ta „językowa stylizacja […] 

ma na celu wytworzenie egzotycznego kolorytu świata przedstawionego, 

uprawdopodobnienie prezentowanych w nim nowych sytuacji i zwielokrotnionych dzięki 

technice możliwości”134. Często zdarza się jednak, że teksty tego rodzaju sięgają po 

paradoksalny zabieg: aby uczynić ową obcość świata i wynikające z niej problemy 

terminologiczne bardziej oswojonymi i bliższymi, eksponują je przy pomocy zabiegów 

fabularnych, a dzięki temu mogą dokładnie się im przyjrzeć i poddać je analizie. Do takich 

chwytów należeć będą z pewnością wszelkie zagrywki konstrukcyjne typowe dla 

klasycznej fantastyki, a więc na przykład wykorzystanie bohatera z innego świata lub 

czasu, który dziwi się zastanej rzeczywistości i poznaje ją razem z odbiorcą. Tego rodzaju 

oczywiste zabiegi nie wyczerpują jednak oczywiście zbioru możliwości: równie często 

pojawiają się w utworach fantastycznych dużo subtelniej zarysowane problemy związane 

 
131 Por. ibidem, s. 72. 
132 Ibidem, s. 81. 
133 Por. ibidem, s. 23. 
134 R. Handke, Neologizm a język nauki i techniki w stylizacji prozy fantastyczno-naukowej Stanisława 

Lema [w:] Styl i kompozycja, red. J. Trzynadlowski, Wrocław 1965, s. 235. 
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z niedoskonałościami języka oraz brakiem aparatu pojęciowego do opisu otoczenia 

i doświadczeń. Kilka omówionych poniżej przykładów z pewnością stanowi tylko 

niewielką część puli tekstów, w których uwidocznione zostały zmagania bohaterów 

z Symbolicznym; celowo sięgam jednak po powieści reprezentujące różne ujęcia tego 

tematu, aby przedstawić chociaż zarys możliwości jego wykorzystania. W ten sposób 

sprawdzę, w jaki sposób fantastyka próbuje wybadać granice Symbolicznego, punkty 

przecięcia tego rejestru z innymi, miejsca, w których wszechogarniająca struktura przestaje  

być wystarczająca.  

Jeden z tego rodzaju światów wykreowanych, w których zaznaczona zostaje 

niedoskonałość rejestru symbolicznego, przedstawia powieść Marka S. Huberatha 

Gniazdo światów. Jest to tekst na wielu poziomach problematyzujący mechanizmy 

Symbolicznego, oparty na założeniu, że każda z zagnieżdżonych w sobie na sposób 

szkatułkowy rzeczywistości składających się na całość przedstawionego uniwersum 

posiada własne zasady, które mają nad bohaterami władzę absolutną, naznaczającą 

wszystkie strefy ich życia. Istotnym elementem są obowiązkowe wędrówki pomiędzy 

krainami, co każdorazowo wiąże się z wejściem w nową sytuację i koniecznością 

dostosowania się do obowiązujących reguł, znanych wcześniej co najwyżej z przekazów 

i opowieści. Kiedy jeden z głównych bohaterów powieści, Gavein, zostaje zmuszony do 

przeprowadzki, zaraz po dotarciu do nowego miejsca pobytu słyszy od urzędnika; „Tu 

jest instrukcja. Widzi pan, w Davabel sprawy Klasyfikacji, przepisy należycie 

porządkujące ludność, traktowane są staranniej niż w Lavath”135. 

Zmiany dotyczą, jak się okazuje, nie tylko zasad, ale też kwestii zupełnie 

podstawowych i związanych z indywidualną tożsamością danego mieszkańca. Gavein po 

przenosinach musi nawet zmienić imię: dotychczasowe nie przystaje do nowych 

warunków, jest obce językowi krainy, ulega więc modyfikacji do właściwszej teraz formy 

„Dave”. Co interesujące, zmiana ta nie ma wpływu na to, jak bohater postrzega sam 

siebie, jakby nowa tożsamość była tylko narzuconą mu maską, sprzeczną z jego obrazem 

własnej osoby – gdy się przedstawia, a także, co ważne, gdy jest o nim mowa w narracji, 

pozostaje Gaveinem. Modyfikacja zachodzi więc jedynie w przestrzeni interakcji 

społecznych i związanych z nimi elementów rejestru symbolicznego, nie obejmuje sfery 

Wyobrażeniowego. Gavein jest więc podmiotem uwikłanym w skomplikowane relacje 

między porządkami: wyobrażeniowym, zawierającym jego przekonanie na temat samego 

 
135 M. Huberath, Gniazdo światów, Warszawa 1998, s. 13. 
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siebie, i symbolicznym, w którym znajduje się z jednej strony to, co chce o sobie 

przekazać innym, a z drugiej to, co oni o nim myślą136.  

Skomplikowana struktura obejmuje jednak swą siecią znacznie większy obszar. 

Każda z krain zorganizowana jest w oparciu o własne zasady, ale w zgodzie z zasadami 

działania Symbolicznego i operując jego narzędziami w celu uzyskania kontroli nad 

ludźmi; natomiast wszystkie one składają się na konkretny świat, również funkcjonujący 

według własnych – ale bardzo ścisłych – reguł, który z kolei zagnieżdżony jest w innym, 

tworząc silnie ustrukturyzowany układ współistniejących rzeczywistości: 

Gdy stopień zagnieżdżenia wzrasta, wzrasta liczba Krain; maleje czas przebywania w jednej 

Krainie; wzrasta liczba Imion Ważnych oraz liczba wersji Gniazd światów. […] Wraz ze 

stopniem zagnieżdżenia zmienia się fizyka świata zagnieżdżonego137. 

Bohaterowie poboczni nie uświadamiają sobie istnienia tej sieci zależności, a nawet 

główni uczestnicy przedstawionych w powieści zdarzeń nie mają pewności, czy ich 

wyobrażenia oddają w pełni rzeczywistość. Trudno zresztą jednoznacznie rozwiać tę 

wątpliwość; istnienie zagnieżdżonych w postulowany sposób światów jest tylko hipotezą, 

której nie potwierdza ostatecznie nawet zakończenie – choć sugeruje ono trafność założenia. 

W ostatecznym rozrachunku zasady działania uniwersum pozostają niewidzialne 

i zawieszone w sferze niedopowiedzeń, przedustawne względem podmiotów, które 

pojawiają się w swoich światach i mogą jedynie odczuć na własnej skórze opresyjne 

działanie tej sieci. Wszystkie reguły, które mają wpływ na życie jednostek, są więc 

„imperatywne w swoich formach, lecz nieświadome w swojej strukturze”138. 

Zasady rządzące światami koncypowane są niejako oddolnie, na podstawie 

obserwacji znanej bohaterom rzeczywistości. Odkrycie modelu wszystkich tych 

skomplikowanych zależności prowadzi równocześnie na trzeci, najbardziej zewnętrzny 

poziom swoistej metanarracji. W tym miejscu do świata przedstawionego włączony 

zostaje czytelnik, do którego wprost apeluje Gavein, prosząc o odłożenie książki 

i zakończenie historii jeszcze przed nieuchronną śmiercią żony139. Zakładane jest więc 

 
136 Por. M. P. Markowski, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013, 

ss. 243−245. 
137 M. S. Huberath, op. cit., ss. 218−219, 
138 J. Lacan, Funkcja i pole…, op. cit., s. 73. 
139 „Jeśli książka jest światem zagnieżdżonym, to czytelnik napędza w nim czas. Gdy przestaje czytać, czas 

przestaje płynąć” – M. S. Huberath, op. cit., s. 264. Można to interpretować jako urzeczywistnienie 

postulatu Wolfganga Isera, który jako twórca tzw. estetyki recepcji zakładał, że dzieło literackie żyje – jest 

urzeczywistniane – tylko wtedy, kiedy jest czytane; por. W. Iser, The implied reader, Baltimore 1974, 

passim; szczególnie ss. 274−275. 
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pośrednie współuczestnictwo kogoś z zewnątrz w prezentowanych wydarzeniach, ale – 

co za tym idzie – także konieczność jego podporządkowania się głównej zasadzie, która 

brzmi: „ale ty też jesteś czytany” i opisuje podstawowy mechanizm działania 

zagnieżdżonych światów. Co więcej, ten sam czytelnik, który przez moment wydaje się 

dla Gaveina Wielkim Innym, mającym władzę nad losami bohaterów i uosabiającym 

tajemnicze siły rządzące światem, szybko traci ten status, gdy ukazane zostają jego 

własne słabości i zależności. Nie oznacza to jednak, że Wielki Inny w tej rzeczywistości 

nie istnieje: tym, który wpływa na identyfikację symboliczną bohaterów i „musi […] być 

uznany”, aby oni mogli doprowadzić do bycia uznanymi140, jest „Mieszkaniec 

Superświata «-1»”, pozostający „zarówno Autorem, jak i Czytelnikiem, czyli Twórcą 

i zarazem Animatorem, jest nieśmiertelny, poza czasem, oraz jest wszędzie”141.  

Bohaterowie Gniazda światów to w dużej mierze podmioty dojrzewające, 

zyskujące coraz większą świadomość, a dzięki temu oswajające otaczającą je 

rzeczywistość. Co istotne, wykorzystują w tym celu narzędzie rejestru symbolicznego, 

przede wszystkim próbując zbadać i opisać reguły uniwersum, dzięki czemu ma się ono 

stać bardziej zrozumiały. Jako środek do osiągnięcia tego celu służy język, ale 

specyficzny: język symboli matematycznych i fizycznych. Notatki jednego z bohaterów, 

Haigha, odczytywane przez Gaveina, stanowią zapis tego złożonego procesu 

symbolizacji. Przebiega on wieloetapowo i nie jest pozbawiony błędów, ślepych uliczek 

i niepewności, które autor notatek sygnalizuje wielokrotnie: „Dave, pewnie nudzą cię 

moje rozważania i żonglerka liczbami, zastępowanie jednych stałych przez inne. Może 

masz rację i to wszystko nie ma sensu!”142; „Na te wzory trzeba było popatrzeć 

inaczej!”143; „Nie mogę złapać prostej formuły. Jakiś zatward!”144. Towarzyszy temu 

jednak głębokie przekonanie, że taka symbolizacja jest możliwa i że właśnie zapis 

matematyczny – a nie werbalny – stanowi właściwy język opisu świata.  

Zapoznający się z tymi konceptami Gavein, który „z trudem radził sobie z takim 

sposobem myślenia, chociaż rozumiał go”145, poszukuje innego zestawu pojęć. Odkrycie 

przez niego prawdy o złożonej strukturze rzeczywistości wiąże się z sięgnięciem po to, 

co mu dobrze znane, i nadaniem oswojonym pojęciom nowego ciężaru semantycznego. 

 
140 J. Lacan, Seminarium III…, op. cit., s. 96. 
141 M. S. Huberath, op. cit., s. 266. 
142 Ibidem, s. 243. 
143 Ibidem. 
144 Ibidem, s. 238. 
145 Ibidem, s. 219. 
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Używa więc do symbolizacji terminów kojarzących się z książką, której szkatułkowa 

kompozycja, zawierająca opowieść w opowieści, symbolizuje zagnieżdżone światy. 

„Superświat -1”, najbardziej zewnętrzna rzeczywistość, faktyczne centrum uniwersum, 

staje się więc Biblioteką, w której ktoś – Bibliotekarz – na swoim biurku przetrzymuje 

stare i zupełnie nowe książki, a żyjące w nich postaci umieszcza w Katalogu. Taki aparat 

pojęciowy buduje całą sferę symboli, wśród których podmiot-Gavein zajmuje określone 

i – mimo wszystkich jego wątpliwości co do prawdziwości własnego osądu – zrozumiałe 

dla siebie miejsce. Ta symbolizacja, zarówno w ujęciu sięgającego po matematyczne 

wzory Haigha, jak i szukającego podobieństw do rzeczy znanych Gaveina, w gruncie 

rzeczy nie odbiega zbyt daleko od tego, w jaki sposób Lacan myślał o procesie 

psychoanalitycznym, którego skutkiem powinno być pogodzenie się podmiotu z samym 

sobą, doprowadzające do „uznania swojej własnej rzeczywistości, innymi słowy: swego 

własnego pragnienia”146. 

W Perfekcyjnej niedoskonałości Jacka Dukaja również pojawia się problem braku 

aparatu pojęciowego wystarczającego do opisu otoczenia, jednak zaakcentowany zostaje 

w inny sposób – mianowicie za pomocą wspomnianego już przeze mnie zabiegu 

wprowadzenia bohatera niezakorzenionego w danej kulturze, a konkretnie pochodzącego 

z przeszłości. Adam Zamoyski zostaje wskrzeszony w wieku XXIX, w rzeczywistości, 

w której ludzkość wyewoluowała zgodnie z tak zwaną krzywą progresu, czego skutkiem 

jest powstanie różnego rodzaju istot postludzkich, funkcjonujących na zupełnie nowych 

zasadach. Jednak, co istotne, zmiana ta zaszła w czasie na tyle odległym od czasu akcji, że 

dla bohaterów pochodzących z XXIX wieku te nieznane Zamoyskiemu określenia 

stanowią zwyczajny element codziennego języka. Protagonista musi we własnym zakresie 

zrekonstruować proces ich wytworzenia i zrozumieć etymologię, żeby móc w ogóle 

uczestniczyć w rozmowach, a więc żeby jakkolwiek nawiązać kontakt z innymi osobami: 

– Co to w ogóle znaczy – zamamrotał – te zwroty, grzecznościowe chyba, phoebe, stahs, osca, 

słyszę je od paru godzin, sztuczne wtręty w normalnym poza tym języku… 

– Jak to szło, czekaj, bo utarło się wieki temu… O! Post-Human Being, Standard Homo Sapiens 

i Out-of-Space Computer147.  

Zmian tego typu jest oczywiście więcej: pojawiają się liczne neologizmy, głównie 

utworzone na bazie istniejących określeń związanych z technologią informatyczną, 

 
146 J. Lacan, Imiona-Ojca, tłum. R. Carrabino et al., Warszawa 2013, s. 44. 
147 J. Dukaj, Perfekcyjna niedoskonałość, Kraków 2004, s. 56. 
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a także neosemantyzmy148. Jednak, co warte podkreślenia, chociaż Zamoyski zwraca 

uwagę na podobieństwo tego języka do znanej mu doskonale mowy XXI wieku, różnice 

nie są powierzchowne: dotyczą pojawienia się nie tylko nowych słów, ale również form 

gramatycznych – sięgają więc głębiej, aż do samej struktury mowy. Żeby mówić 

o postseksualności czy też postpłciowości, która charakteryzuje istoty postludzkie, 

stanowiące ogromną część mieszkańców świata, potrzeba nowego rodzaju 

gramatycznego. Struktury systemowe języka ulegają w ten sposób modyfikacji, 

porządkując nieuporządkowane miejsca rzeczywistości i wpisując je na nowo w rejestr 

symboliczny. Zmiana ta budzi wątpliwości bohatera, który postrzega świat w sposób 

z punktu widzenia nowej rzeczywistości anachroniczny: jako zasadniczo binarny 

i wykluczający to, co w owe binarne podziały się nie wpisuje. Adam postuluje więc inną 

strategię radzenia sobie z tym, co nie zostało ujęte w systemie pojęciowym i w aparacie 

językowym – zacieranie indywidualnych cech bytów nieprzystających do prostych 

opozycji i generalizacji, umożliwiającej mówiącemu podmiotowi jedynie pobieżne 

opisanie tego, co niezrozumiałe: 

– Jak to właściwie jest z płcią phoebe’ów? – zagadnął, by przerwać ciszę. – To znaczy, 

orientuję się, że ani żeńska, ani męska […]. Dlaczego po prostu nie «to»? Przepraszam, jeśli 

cię uraziłem, ale nie rozumiem, po co te lingwistyczne wygibasy149.  

Takie podejście nie jest jednak podzielane przez pozostałych bohaterów 

Perfekcyjnej niedoskonałości: zakorzenieni w rzeczywistości XXIX wieku, jako naturalną 

przyjmują oni zmianę warunków mającą odzwierciedlenie w języku; kategorie 

gramatyczne „kodują rozróżnienia znaczeniowe, które dla danej społeczności są istotne”150. 

Świat znany Adamowi Zamoyskiemu jest jedynie reliktem przeszłości, konieczne staje się 

dostosowanie do reguł rządzących nowym, diametralnie odmienionym światem. 

Wykraczanie poza przyjęte ramy i podziały przestaje być niekonstruktywne 

i wykluczające; status ontologiczny odmienności umacnia się na tyle, by wymusić zmiany 

 
148 Analizy neologizmów, neosemantyzmów i neofrazeologizmów pojawiających się w Perfekcyjnej 

niedoskonałości, podobnie jak w ogóle języka Dukaja, stanowią przedmiot wielu prac językoznawczych; 

z uwagi na odległość od zasadniczego wątku moich rozważań, nie poświęcam mu tu więcej miejsca. 

Odsyłam natomiast do kilku przykładowych prac, poruszających ten temat: K. Wasilewska, Status 

i kreacyjna funkcja terminologii naukowej w powieści fantastycznonaukowej na przykładzie Perfekcyjnej 

niedoskonałości Jacka Dukaja [w:] Literatura popularna, t. 2: Fantastyczne kreacje światów, red. E. Bartos 

et al., Katowice 2014; I. Paczyńska, Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny na podstawie 

innowacji uzupełniających pochodzących ze współczesnej prozy science fiction, „Poznańskie Studia 

Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2018, nr 1.  
149 J. Dukaj, Perfekcyjna…, s. 221 
150 A. Pajdzińska, Kategorie gramatyczne a językowy obraz świata, „Etnolingwistyka” 2018, nr 5, s. 52. 
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w całym systemie językowym i symbolicznym, a wartością staje się nie stałość, 

a elastyczność i zdolność modyfikacji własnego ciała, poglądów czy upodobań. Przestaje 

być więc zasadne zadawanie pytań o płeć czy wygląd, zamiast których pojawiają się nowe 

kategorie; jak mówi jeden z bohaterów: „Ja nie jestem bezpłciowu, nie jestem aseksualnu. 

[…] Po prostu moja seksualność całkowicie transcenduje kategorie męskości 

i kobiecości”151, co skądinąd zbliża istoty postludzkie do opisywanych przez Donnę 

Haraway cyborgów, będących figurami postgenderowymi152.  

Perfekcyjna niedoskonałość problematyzuje jednak kwestie językowe nie tylko 

w taki sposób. Pojawia się w niej również temat komunikacji międzygatunkowej w obliczu 

tak zaawansowanej ewolucji organizmów i takiej wielości ich form. Odpowiedzią na 

problem znalezienia uniwersalnego języka mogącego służyć takiemu porozumieniu okazuje 

się w świecie przedstawionym Kod, definiowany jako „Generator struktur językowych 

stanowiący podstawę komunikacji między Cywilizacjami, Progresami i Deformantami”153, 

galaktyczny lingua franca. W możliwość jego istnienia wątpi oczywiście Adam Zamoyski, 

przyzwyczajony do XXI-wiecznej wizji świata; szybko otrzymuje jednak informację, że 

właściwie niezupełnie jest to język w tradycyjnym rozumieniu, nie doświadcza się go nigdy 

w formie czystej, a zawsze za pomocą interpretatorów, zwanych zwięzykami. Mają one 

specyficzny status ontyczny – istnieją jako freny, co oznacza, że są „systemami przetwarzania 

informacji obdarzonymi samoświadomością”154, potrafią się uczyć i rozwijać. Cała 

koncepcja Kodu w widoczny sposób wywodzi się od teorii Noama Chomsky’ego dotyczącej 

gramatyki generatywnej, a więc skończonego zbioru reguł gramatycznych pozwalających 

idealnemu użytkownikowi języka na konstruowanie nawet takich zdań, których jeszcze 

nigdy nie tworzył.  

Niezwykle efektowna i szeroko komentowana w kulturze myśl Chomsky’ego 

zostaje w Perfekcyjnej niedoskonałości przywołana zupełnie wprost, gdy pojawia się 

fragment z Multitezaurusa – ogromnego, hipertekstowego słownika różnych Subkodów 

– wedle którego „Subkodem Progresu i Cywilizacji Homo Sapiens jest Matryca 

Chomsky’ego”155. Jest to oczywiste położenie nacisku na systemowy, zewnętrzny 

 
151 Ibidem. 
152 Por. A. Łebkowska, op. cit., s. 118. Skądinąd jednym z centralnych zagadnień Perfekcyjnej 

niedoskonałości jest także kwestia podmiotowości i znaczenia indywidualizmu w świecie, gdzie istnieje 

możliwość wytworzenia cyfrowej kopii własnej osoby i jej uaktywnienia w przypadku śmierci, podobnie 

jak wczytuje się zapisaną wersję pliku komputerowego. Jest to temat, który wiąże się poniekąd z opisywaną 

przeze mnie w rozdziale o Wyobrażeniowym kwestią sobowtórstwa. 
153 J. Dukaj, Perfekcyjna…, s. 312. 
154 Ibidem, s. 8. 
155 Ibidem, s. 312. 
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i mocno ustrukturalizowany charakter języka, który w powieści Dukaja przedstawiany 

jest, zgodnie z myślą Chomsky’ego, jako coś odmiennego od korpusu, czyli zbioru 

wszystkich kiedykolwiek wypowiedzianych zdań; jest on zapisem kompetencji idealnego 

mówiącego/słuchacza, będącego bytem abstrakcyjnym. Chociaż badacz radykalnie 

odcina się od amerykańskiego strukturalizmu z jego empiryzmem i behawioryzmem, 

a także wprost nazywa błędem twierdzenie, że język to system komunikacji, ma on 

bowiem służyć do wyrażania myśli156, to jednak podobnie jak strukturaliści – i jak Lacan 

– kładzie nacisk na konieczność rozróżnienia systemu od konkretnych jego realizacji 

w pojedynczych aktach mowy. Kod z Perfekcyjnej niedoskonałości, nawiązujący w swej 

istocie do kategorii uniwersalnej gramatyki, wprowadzonej przez Chomsky’ego do opisu 

genetycznej ludzkiej umiejętności uczenia się języków157, w uderzająco wyraźny sposób 

przypomina posunięty do ekstremum, skrajnie zmatematyzowany język, jaki jest zdaniem 

Lacana podstawowym narzędziem rejestru symbolicznego – wszechogarniający, oparty 

na zwięzłej, konkretnej strukturze, oddalony od konkretnych aktów mówienia, a także 

przedustawny względem podmiotu. Co jednak ważne, Multitezaurus mający zawierać 

wszystkie możliwe elementy poszczególnych Subkodów, nie posiada definicji niektórych 

terminów – na przykład słowa „samoświadomość”; nie zawsze da się więc skonstruować 

skomplikowane, abstrakcyjne terminy, których „precyzyjnym ekwiwalentem byłaby 

dopiero setka słów; a czasami i tysiąc nie wystarcza”158. 

W tym miejscu warto jeszcze dodać, że w większości utworów Dukaja pojawia 

się – podkreślane w wielu opracowaniach – zawikłanie terminologiczne i nagromadzenie 

neologizmów, które są dla odbiorcy trudne do rozszyfrowania. Występowały one 

przecież także w omawianych czy wspominanych we wcześniejszych rozdziałach 

powieściach – Lodzie, Extensie czy Innych pieśniach. Za każdym razem nie tylko służą 

wzbogaceniu językowego kolorytu, ale także budują świat przedstawiony, oddając te jego 

elementy, które nie istnieją w empirii, a więc i nie ma na nie określenia. O strategii tej 

gry podejmowanej przez Dukaja z czytelnikami pisze sporo Julian Czurko: 

Dążenie do fuzji horyzontów między czytelnikiem a obcą przestrzenią tekstu polega na jej 

oswajaniu i stawianiu mu czoła. Wymaga zaangażowania i chęci, gdyż języki, powołujące 

 
156 Por. N. Chomsky, On Nature and Language, Cambridge 2002, s. 118. 
157 Por. A. Bałdyga, Jacka Dukaja nauka wyobraźni. Budowa i filozofia światów przedstawionych 

w oparciu o teorie naukowe. Studium wybranych utworów, nieopublikowana praca magisterska obroniona 

na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 53 [online:] 

https://baldyga.files.wordpress.com/2015/09/anna_baldyga_praca_magisterska.pdf [10.06.2019]. 
158 Ibidem, s. 198. 
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światy diegetyczne, stawiają opór, są częstokroć bardzo poetyckie i informatywne (w 

rozumieniu teorii komunikacji). Częstokroć w pierwszym kontakcie ich estetyczny aspekt 

uwidacznia się dużo mocniej niż funkcja opisowa, wyjaśniająca czy poznawcza. Stanowią one 

swoiste labirynty, których meandry odraczają etap wyjaśnienia i zrozumienia. Dukaj daje 

wyjaśnienia swoich koncepcji niechętnie, często w uwagach rozproszonych po tekście159. 

To wrzucanie odbiorcy od razu na głębinę językowych komplikacji również 

stanowi rodzaj problematyzacji – obcość języka współgra z obcością obserwowanych 

zjawisk, pozwala na nie tylko teoretyczną konceptualizację różnorodności wizji świata, 

modeli zachowań, systemów fizycznych i technologicznych et cetera, ale także na ich 

zaprezentowanie w praktyce, wzbudzenie u czytelnika poczucia zagubienia 

i wyobcowania, które towarzyszy wielu bohaterom Dukaja. Alienacyjna funkcja języka i 

w ogóle Symbolicznego traci status pustej, abstrakcyjnej teorii, okazuje się natomiast 

kwestią bliską doświadczeniu znanemu z empirii. 

Świadomość nieprzystawalności stosowanego dotąd aparatu symbolicznego 

i konieczności jego rekonstrukcji w nowej sytuacji towarzyszy również bohaterom 

powieści Stanisława Lema Eden, znacznie wcześniejszej niż Gniazdo światów 

i Perfekcyjna niedoskonałość, bo opublikowanej w roku 1959 roku. W tym przypadku 

nie ma jednak mowy o choćby odrobinie wiary – czy złudzenia – że systemowa natura 

języka, choć alienująca, może stanowić efektywną bazę do budowy nici porozumienia. 

Eden to przede wszystkim, jak wskazują krytycy, tekst przesiąknięty sceptycyzmem 

poznawczym i opowiadający o bezradności160. Bohaterowie stykają się z nieznaną 

rzeczywistością: ich statek kosmiczny rozbija się na planecie, na której żyją istoty 

nieprzypominające żadnych z istniejących na Ziemi. Dotychczas używane kategorie nie 

znajdują na Edenie zastosowania, co budzi dyskomfort bohaterów również z uwagi na to, 

że są oni naukowcami – nazywani właściwie jedynie terminami reprezentowanych 

zawodów, stają się figurami naukowego dyskursu dążącego do pełnego opisu 

rzeczywistości. Tymczasem rzeczywistość wymyka się próbom takiego 

usystematyzowania. Przy zetknięciu z mieszkańcami planety bohaterom towarzyszy 

 
159 J. Czurko, Poetyka heterotopii w literaturze i sztuce współczesnej (na przykładach porównawczego 

ujęcia prozy Jacka Dukaja), nieopublikowana praca doktorska obroniona na Wydziale Filologicznym 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 165 [online:] 

http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/9407/czurko_julian_poetyka 

_heterotopii_doktorat.pdf?sequence=3&isAllowed=y [10.06.2019].  
160 Por. np. D. Kiszczak, Problematyka cywilizacji i kultury w „fantastyce wszechmożliwości” Stanisława 

Lema, s. 9 [online:] 

https://www.lscdn.pl/download/1/988/FantastykawszechmozliwosciStanisalwaLema.pdf [10.06.2019]. 
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nieustannie poczucie zdumienia i niezrozumienia, niemalże Freudowskie Unheimlich. 

Próbują zwalczyć to wrażenie przy pomocy nazywania – wpisując nowo zaobserwowane 

rzeczy w system skojarzeń i symboli, usiłując je zracjonalizować i dookreślić. Jednak 

zadanie to jest z góry skazane na porażkę, co nawet sami nazywający sobie uświadamiają.  

Proces badania nowej planety przebiega w kilku etapach. Najpierw bohaterowie 

badają znalezione w różnych miejscach budowle i przedmioty, których znaczenia nie znają, 

próbują więc znaleźć odpowiedni język opisu, wbrew własnej woli na zasadzie skojarzeń 

wiążąc to, co dostrzegli, z rzeczami znanymi z Ziemi. Później wreszcie zauważają 

mieszkańców Edenu, jednak również oni wymykają się całkowitemu poznaniu; także 

w stosunku do nich zostają podświadomie zastosowane asocjacje, jednak niedoskonałe 

i zupełnie niewystarczające. Ponownie okazuje się też, że nawet nauka z jej wszystkimi 

dokładnymi metodami badań pozostaje wobec istot zamieszkujących planetę bezradna: 

przy próbie przeprowadzenia sekcji zwłok nieznanego stworzenia Doktor odkrywa, że „w 

czaszce – w tej małej czaszce – nie ma mózgu. To znaczy – jest tam coś, ale każdy anatom 

nazwałby mnie nieukiem, gdybym usiłował wmówić w niego, że to mózg”161.  

Obserwowanie i poznawanie Edenu jest więc ciągłym odbijaniem się od 

kolejnych złudzeń, niepełnych skojarzeń, zawodnych przypuszczeń, pojawiających się 

wciąż na nowo „chyba”, „wydaje się” czy „przypomina”. Na ten dylemat wyraźnie 

wskazuje na przykład fragment, w którym Doktor próbuje podsumować dotychczasowe 

spostrzeżenia grupy:  

Wiemy, że planeta jest zamieszkała przez rozumne stworzenia, które Inżynier nazwał 

dubeltami. Nazwa ta nie odpowiada temu, co… ale mniejsza o to162.  

Frustrująca okazuje się w ostatecznym rozrachunku również próba porozumienia 

z mieszkańcem obcej planety: aparatura umożliwia jedynie używanie prostych form 

gramatycznych i maksymalnie doprecyzowanych pojęć, wykluczając metafory i opisy 

zjawisk bardziej skomplikowanych. Mimo że dubelt próbuje jak najdokładniej 

odpowiedzieć na pytania i podzielić się wiedzą z ludźmi, opis większości spraw pozostaje 

niejasny. Tworzone przez sprzęt zbitki słowne – takie jak „centrosamociąg” czy 

„izolmikrogrupa” – wymagają powolnego rozszyfrowywania, a bohaterowie mają 

świadomość, że „koniec końców zawsze rozmawiasz z kalkulatorem i że dubelta 

 
161 S. Lem, Eden, Kraków 2003, s. 72. 
162 Ibidem, s. 103. 
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zrozumiesz o tyle, o ile pojmie go sam kalkulator163”. To kolejny sygnał całkowitego 

fiaska, jakie ponosi naukowy dyskurs: mimo systemowego podejścia, poszukiwania 

wspólnych punktów odniesienia i prób uformowania metodologii164 próba porozumienia 

kończy się klęską. 

Nieprzystawalność ziemskich pojęć i granice nazywalności, których nie da się 

przekroczyć, to tylko jeden z problemów, z jakimi spotykają się przybysze z Ziemi na 

Edenie. Drugi, znacznie istotniejszy, stanowi kwestia niewystarczalności 

i bezsensowności stosowania zasad obowiązujących na Ziemi w odniesieniu do 

przedstawicieli obcej cywilizacji. Bohaterowie, obserwując poczynania mieszkańców 

planety, wiążą je z tym, co w świecie ludzi stanowi postępowanie moralnie złe: na 

przykład z totalitarną polityką, wyzyskiem czy eliminacją osobników słabszych. Swoje 

wnioski wysuwają jednak tylko na podstawie kilku zaobserwowanych scen i obrazów. 

Nie znając kontekstu, nie mają możliwości rzetelnego ocenienia sytuacji; jednak nawet 

znając go, nie są do takiej oceny uprawnieni, bo wciąż pozostają przybyszami z zewnątrz. 

Dojście do głosu ich rejestru wyobrażeniowego, pragnącego wyrazić wizje na temat 

świata za pomocą aparatu symbolicznego, który przystaje do ludzkiego sposobu 

postrzegania, zostaje wyraźnie zderzone z uświadomieniem sobie przez nich własnych 

ograniczeń i rzeczywistej niewiedzy. Tę ostatnią odzwierciedla konstatacja:  

Jesteśmy ludźmi, kojarzymy i rozumujemy po ziemsku i wskutek tego możemy popełnić 

ciężkie błędy, przyjmując obce pozory za naszą prawdę, to znaczy układając pewne fakty 

w schematy przywiezione z Ziemi165. 

Porozumienie między ludźmi a obcymi jest więc niemożliwe ze względu na, jak 

wskazuje, Martin Geier, dwie zupełnie różne bariery: językową oraz technologiczną, 

wspomagane dodatkowo przez system administracyjny166. Nie jest to oczywiście jedyny 

utwór Lema, który tchnie tak dużym pesymizmem w kwestii możliwości nawiązania 

międzygatunkowego i międzyplanetarnego kontaktu. Ten sam wątek podnoszony jest 

przecież chociażby w Solaris, o którym już nieco pisałam w poprzednim rozdziale, 

 
163 Ibidem, s. 266. Na uwagę zasługuje również fakt, który wskazuje w posłowiu Jerzy Jarzębski: „Władcy 

panują tam [na Edenie – przyp. M. B.] niepodzielnie nad językiem i bez pardonu usuwają zeń wszystkie 

sformułowania nazywające stan faktyczny po imieniu: partactwo genetyków, nieudaną mutację, masowe 

zabójstwa; w to miejsce pojawiają się terminy zakłamujące rzeczywistość […]” – J. Jarzębski, Posłowie. 

Smutek Edenu [w:] S. Lem, Eden…, s. 295.  
164 Por. M. Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema, Wrocław 2006, s. 320. 
165 S. Lem, Eden…, s. 104. 
166 M. Geier, Eden: elementy semiologii „pozaziemskiej” [w:] Lem w oczach krytyki światowej, red. I. 

Smorąg, Kraków 1989, s. 78. 
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a bodaj najciekawsze refleksje na ten temat pojawiają się w dwóch późniejszych 

powieściach Głosie Pana i Fiasku. Ostatni z tych utworów uważa się za swego rodzaju 

punkt dojścia, wyraz zakończenia procesu kształtowania się u Lema przekonania, że 

Kontakt nie jest możliwy. Podkreślane w Fiasku różnice biologiczne i kulturowe między 

ludźmi i obcymi ukazują inność jako nieredukowalną i niepoznawalną; „Oni są inni, więc 

zachowują się inaczej, niż sobie to potrafimy wyobrazić”167. Głos Pana z kolei mniej 

mówi o odmienności kultur i niepojmowalnej Obcości, a więcej o ułomnościach samego 

człowieka. Opiera się bowiem na problemie znalezienia odpowiedniego języka, 

rozszyfrowania kodu, za pomocą którego miałby być nadany domniemany list z gwiazd. 

Cała powieść stanowi zapis wspomnień z czasu trwania projektu, o którym od początku 

wiadomo, że zakończył się porażką: naukowcy pracujący nad odczytaniem tajemniczego 

komunikatu nie dali ostatecznie rady ani potwierdzić, ani obalić swoich hipotez, w końcu 

nie dochodząc nawet do pewności, czy w ogóle był to sensowny i celowo nadany 

komunikat. Głos Pana jest niewątpliwie tekstem o klęsce człowieka i niewystarczalności 

jego aparatu poznawczego. Opowiada też o chaosie informacyjnym, nadprodukcji 

zbędnych komentarzy, manipulacji mediów. Zza tego wszystkiego wyłaniają się, 

ponownie, postaci naukowców, których zawiódł język opisu i powstrzymały granice 

ludzkiego poznania:  

Najpoważniejsze dzieła traktujące o Masters Voice, wersje obiektywne, z kongresową na czele, 

przyznają, że nie dowiedzieliśmy się wszystkiego, lecz ilość miejsca poświęcona osiągnięciom, 

przy stronicowych wzmiankach o nie poznanym – sugeruje samymi proporcjami, jakobyśmy 

opanowali Labirynt prócz kilku, pewno ślepych, może zasypanych korytarzy – a tymczasem 

myśmy do niego nawet nie weszli. Skazani do końca na domysł, odłamawszy z pieczętujących 

go zamknięć kilka okruchów, zachwycaliśmy się blaskiem, jakim, roztarte, pozłociły nam 

końce palców. O tym, co zamknięte, nie wiemy nic168. 

Problemem okazuje się zatem w tym przypadku nie tyle brak możliwości porozumienia, 

ile po prostu brak interakcji. Wysłany do Ziemian list z kosmosu nie zawiera klucza, 

pozwalającego na rozszyfrowanie, „nieznany nadawca popełnił fatalną faux‒pas, bo 

przysłał list bez wstępów, bez gramatyki, bez dykcjonarza”169 – a ludzki język ani nauka 

nie wytworzyły narzędzi na poziomie na tyle wysokim, by odczytać go samodzielnie.  

 
167 Tako rzecze… Lem. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Stanisław Bereś, Kraków 2002, s. 322. 

 
168 S. Lem, Głos Pana, Kraków‒Wrocław 1984, s. 31. 
169 Ibidem, s. 93. 
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Co łączy omówione przykłady? Przede wszystkim to, że – operując 

mechanizmami światotwórczymi lub zabiegami charakterystycznymi dla literatury 

fantastycznej – prezentują w pewien sposób sytuacje dotarcia do granicy, rozumianej 

różnie: jako granica pojmowania, języka, wyrażalności, znanego świata lub też literalnie, 

geograficznie, jak w Gnieździe światów. Niezależnie od tego, w jaki sposób 

interpretowane jest w danym utworze pojęcie granicy, bohaterowie stawiani są w nowych 

dla siebie sytuacjach oraz wrzuceni w otoczenie obce zarówno im samym, jak 

i czytelnikowi (konfrontującemu się z wykreowanym niekiedy w sposób bardzo 

rozbudowany światem). Jak pisze Lem, analizując science fiction: „typową dla SF 

sytuacją jest kontakt z nieznanym i niezrozumiałym otoczeniem”170. Ostatecznie więc 

literatura fantastyczna zmuszona jest do konfrontowania się z problemem 

niewyrażalności i konieczności znalezienia nowego języka do opisu tego, co obce. 

Różnie pojmowane granice stają się granicami percepcji, punktami zapalnymi, 

obrazującymi miejsca, w których stykają się porządki. W ten sposób literatura 

fantastyczna, mimo że pozornie oddalona od empirii, staje się wielopłaszczyznową 

przestrzenią opisu ludzkiego oglądu świata – nie to bowiem jest nam bliskie, co kalkuje 

nasze doświadczenie, ale to, co obrazuje głębokie struktury mechanizmu 

jego funkcjonowania.

 
170 S. Lem, Fantastyka…, s. 35.  



 

 

NA GRANICY PORZĄDKÓW: SŁOWO WOBEC TRAUMY 

NIKT JUŻ NIE DA CI WIARY. CHOĆBYŚ MÓWIŁ  

I MÓWIŁ, PISAŁ I PISAŁ. TY TEŻ NIE UWIERZYSZ1. 

Jacek Dukaj 

 

  

A. Dziury w Symbolicznym 

Jakkolwiek istotne nie byłoby miejsce rejestru symbolicznego w całej teorii Lacana 

i jakkolwiek silna nie byłaby jego pozycja, zwłaszcza w czasie „triumfu Symbolicznego”, 

od zawsze prześwituje zza niego coś innego – coś, co istnieje, ale nie daje się 

opowiedzieć. Ta wymykająca się symbolizacji sfera to oczywiście Realne, które omówię 

szczegółowo dalej. Tymczasem chciałabym jednak zbadać te właśnie szczeliny 

w Symbolicznym, przez które Realne się wychyla; miejsca graniczne, punkty zapalne, 

sfery niewystarczalności. To właśnie tam uwidaczniają się bardzo mocno wszystkie 

słabości Symbolicznego, ale również paniczne wysiłki podmiotu do utrzymania jego 

fasady poprzez próby nadawania znaczenia. Spróbuję więc teraz przyjrzeć się czemuś, co 

Lacan, czerpiąc z badań Freuda, nazywa traumą. 

W 1920 r. Freud na podstawie badania żołnierzy wykazujących po powrocie 

z frontów pierwszej wojny światowej objawy czegoś, co nazywano nerwicą frontową 

(shell shock), stwierdza: 

obraz nerwicy pourazowej (der traumatischen Neurose), dzięki bogactwu podobnych 

symptomów motorycznych, zbliżony jest do obrazu histerii, ale z reguły nerwica ta przewyższa 

histerię silnie rozbudowanymi oznakami subiektywnego cierpienia […], a także oznakami 

o wiele bardziej wszechstronnego ogólnego osłabienia i dezorganizacji psychicznej2 . 

Mówi także konkretnie: taki sam stan może pojawić się w trakcie pokoju, kiedy 

człowiek nie jest w stanie przyswoić sobie nadmiaru bodźców, na które nie był 

przygotowany. Chociaż i sam Freud, i inni psychiatrzy – Abram Kardiner, Henry Krystal, 

Joyce McDougall – wracają do tego tematu wielokrotnie, wskazując kolejne symptomy 

zespołu, którego istnienia nie potrafili jednoznacznie wytłumaczyć mechanicznymi 

 
1 J. Dukaj, Wroniec, Kraków 2009, s. 236. 
2 S. Freud, Poza zasadą przyjemności, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1994, s. 17 
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zmianami neurologicznymi, zespół stresu pourazowego (Post-Traumatic Stress Disorder, 

PTSD) zostaje uznany za jednostkę chorobową dopiero w roku 1980. Jednak zanim się 

to dzieje, badania nad traumą rozwijają się nie tylko na gruncie nauk medycznych, ale 

również w dziedzinie humanistyki, kładąc podwaliny pod dzisiejsze interdyscyplinarne 

ujęcia. Trudno nie wskazać w tym miejscu istotnego wpływu drugiej wojny światowej na 

późniejszą myśl humanistyczną; wydarzenia opisywane słowem-symbolem „Auschwitz” 

wyznaczają moment „tragicznego «niedokończenia» nowoczesności”3 i początku 

uprawiania nowej filozofii w obliczu gruntownej zmiany znanego świata4. 

Lacan nadaje traumie szczególną rolę: interpretuje ją jako nieusuwalnie wpisaną 

w ludzkie życie, stanowiącą konsekwencję ciągłych starć między Symbolicznym 

i Realnym. To ostatnie nie pojawia się , a po prostu istnieje jako rodzaj pierwotnej 

materialności, która poprzedza symbolizację i równocześnie się jej wymyka. Aby opisać 

ten fenomen, francuski psychoanalityk sięga po pisma Arystotelesa, czerpiąc z nich dwa 

terminy: tuché (lub tyche, co tłumaczy się na polski jako „przypadek” albo „los”) 

i automaton („samorzutność” lub „traf”5); inspiruje go zatem zwłaszcza rozważana przez 

filozofa kwestia przypadkowości. Związek między oboma pojęciami opisuje Lacan 

następująco: 

Najpierw tuché […]. Przetłumaczyliśmy je jako spotkanie  z  realnośc ią . Ta realność jest 

poza automaton, poza nawracaniem, poza powrotem, poza ową presją znaków, poprzez którą 

widzimy się owładnięci za sprawą zasady przyjemności. Realność jest tym, co mieści się 

zawsze poza automaton […]6. 

Realne jest zatem pierwotnym, przedsłownym i przedobrazowym jądrem bytu. 

Symboliczne próbuje dokonać na nim swoich zabiegów, aby nakryć je dyskursem i nie 

dać mu wydostać się na wierzch, jednak okazują się to wysiłki daremne: „realność 

miałaby się przedstawiać pod postacią tego, co jest w niej nieprzyswajalne”7. Cała 

trudność tej sytuacji polega więc na tym, że chociaż to, co nazywa się ludzką 

rzeczywistością, złożone jest ze słów oraz obrazów, w każdej chwili zza tej pieczołowicie 

budowanej konstrukcji dyskursu wychylić się może tuché, „realność jako spotkanie”8. I 

 
3 J.-F. Lyotard, Dopisek w sprawie narracji [w:] idem, Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982‒

1985, tłum. J. Migasiński, Warszawa 1998, s. 31.  
4 Por. A. Burzyńska, Filozofia po „końcu” filozofii, „Dekada Literacka”, 2012, nr 1, s. 4. 
5 Por. Arystoteles, Księga II [w:] idem, Fizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1968, ss. 52, 55. 
6 J. Lacan, Tuché i automaton, tłum. K. Kłosiński [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. 

Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006, s. 31. 
7 Ibidem, s. 32. 
8 Ibidem. 
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chociaż obecność Realnego jest przeczuwana, a ono samo nie ma według Lacana wcale 

charakteru negatywnego – przeciwnie, wielokrotnie zwraca on uwagę na jego czystość, 

prostotę i niewzruszoną trwałość9 ‒ to z uwagi na opór, jaki stawia ono symbolizacji, 

spotkanie z nim zostawia na podmiocie bliznę. Powodem tego jest z jednej strony fakt, 

że takie zetknięcie uświadamia pozorność i niedoskonałość mechanizmów oswajania 

tego, co nieoswojone; nie na darmo Lacan zauważa:  

Realne przychodzi wtedy, kiedy już skonstruowaliśmy całkiem ładne symboliczne ramy, 

w obrębie których wszystko działa dobrze: porządek, prawo, nasze zasługi i dobra wola. I 

wtedy zauważamy nagle, że to wszystko jednak się nie klei10.  

Drugą przyczynę stanowi natomiast wynikająca z tego oporu wobec symbolizacji 

kwestia niemożliwości zrozumienia i przekazania doświadczenia spotkania z Realnym. 

Nie daje się ono bowiem poznać ani opowiedzieć, a w związku z tym nie może zostać 

zrozumiane i przepracowane, powraca więc w najmniej spodziewanych momentach, za 

każdym razem tak samo zaskakując, jako „zbijający z tropu wybuch w obrębie 

Symbolicznego”11.  

 

B. Próbując oswoić nieoswajalne 

Realne wymyka się strukturze dyskursu i nie pozwala się oswoić, ale nie oznacza to 

oczywiście, że podmiot kapituluje przed nim bez walki. Interdyscyplinarne badania nad 

traumą wskazują, jak wiele jest mechanizmów sygnalizowania jej i prób jej 

przezwyciężenia. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że chociaż samo – jeśli pozostać 

przy kategoriach lacanowskich – spotkanie z Realnym ma charakter punktowy, to jednak 

jego skutki pozostają długofalowe; o tym opóźnieniu (Nachträglichkeit) mówi już Freud. 

Sporo miejsca poświęca mu też na przykład Cathy Caruth, która interpretuje myśl Lacana 

i Freuda, zwracając uwagę szczególnie właśnie na ów okres latencji:  

 
9 Por. np. idem, The Seminar of Jacques Lacan. Book II. The Ego in Freud's Theory and in the Technique 

of Psychoanalysis, ed. J.-A. Miller, trans. S. Tomaselli, London – New York 2001, s. 98.  
10 „The real which arrives at the moment that we have constructed a very nice symbolic framework, where 

everything is going well, order, law, our merit and our goodwill. One notices all of a sudden that things do 

not hang together” – idem, The Seminar of Jacques Lacan. Book VI. Desire and its Interpretation. 1958‒

1959, trans. C. Gallagher, s. 123 [online:] http://www.lacaninireland.com/web/wp-

content/uploads/2010/06/THE-SEMINAR-OF-JACQUES-LACAN-VI.pdf [10.06.2019]. 
11 „[…] deranging eruption of the real within this symbolic” – ibidem.  
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Historyczna siła traumy nie polega po prostu na tym, że doświadczenie zostaje powtórzone po 

jego zapomnieniu, lecz na tym, że tylko w jego inherentnym zapomnieniu – i poprzez nie – 

zostaje ono w ogóle po raz pierwszy doświadczone. i to właśnie nieodłączna latencja owego 

wydarzenia paradoksalnie wyjaśnia osobliwą strukturę temporalną – opóźnienie – 

doświadczenia historycznego: ponieważ wydarzenie traumatyczne nie zostaje doświadczone 

wówczas, gdy się wydarza, staje się ono w pełni jawne tylko w powiązaniu z innym miejscem 

i innym czasem12
. 

Kontakt z Realnym wywołuje zatem przymus powtarzania, wzywa do prób 

stworzenia języka opisu tych wydarzeń i przekazania ich dalej, a więc przetworzenia 

w obrębie dwóch pozostałych rejestrów. Caruth przywołuje w tym kontekście 

Lacanowskie omówienie snu, który opisuje Freud w Objaśnianiu marzeń sennych – 

chodzi o przypadek ojca, któremu śni się niedawno zmarły syn, mówiący „Ojcze, czy nie 

widzisz, że płonę?”. Zdaniem badaczki jest to dowód na działanie Realnego, które pcha 

podmiot, by dokonał on próby dania świadectwa13.  

Rozpoznania Dominicka LaCapry, chociaż on sam odnosi się krytycznie do prac 

Caruth, biegną w gruncie rzeczy w podobnym nieco kierunku. Zamiast forsowanej przez 

amerykańską badaczkę tezy o inherentnym opóźnieniu traumy, proponuje on 

rozróżnienie „wydarzenia traumatycznego” od „doświadczenia traumatycznego”. 

Podstawowa różnica między nimi miałaby również wynikać z kwestii związanych 

z czasem. Wydarzeniem traumatycznym LaCapra nazywa sam moment zderzenia się 

jednostki z czymś, czego nie jest ona w stanie przyswoić ani zaakceptować – a więc, 

wracając do kategorii Lacana, zetknięcia z Realnym. Z kolei jako doświadczenie 

traumatyczne badacz określa późniejszą reakcję na to wytrącenie z poczucia 

bezpieczeństwa; podkreśla też, że doświadczenie „nie jest punktowe ani możliwe do 

precyzyjnego umieszczenia w czasie”14. Niezależnie od różnic między obiema tymi 

teoriami, należy podkreślić, że każda z nich eksponuje zagadnienie czasu, wskazując, że 

czym innym jest samo napotkanie czegoś, co wymyka się symbolizacji, a czym innym 

 
12 C. Caruth, Introduction [w:] Trauma. Explorations in Memory, red. C. Caruth, Baltimore, London 1995, 

s. 8, cyt. za: H. Marciniak, Reprezentacja doświadczenia traumatycznego w doświadczeniu osobistym [w:] 

Trauma, pamięć, wyobraźnia, red. Z. Podniesińska, J. Wróbel, Kraków 2011, s. 39. 
13 Por. C. Caruth, Traumatyczne przebudzenia (Freud, Lacan i etyka pamięci), tłum. K. Bojarska, [w:] 

Antologia studiów nad traumą, red. T. Łysak, Kraków 2015, s. 49.M. Mieszkowska, Spóźnione 

doświadczenie – zaburzenie czasowości w doświadczeniu traumy i próba wyrażenia go w obrazie 

artystycznym. Filozoficzna analiza filmu Muriel w reżyserii Alaina Resnais’go, „Filo-Sofija” 2017, nr 3, ss. 

117‒118. Por. również:  
14 D. LaCapra, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, tłum. K. 

Bojarska, Kraków 2009, s. 154. 
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reakcja na ten stan. Jak zauważa Agata Bielik-Robson, wracając do koncepcji Freuda 

i zestawiając ją z filozofią Martina Heideggera: 

Życie podmiotowe opiera się tu na powtórzeniu i opóźnieniu w stosunku do pierwotnego 

przeżycia traumatycznego „teraz”, które przychodzi zawsze „za wcześnie” […]. Psyche nie 

może pamiętać tego, co się wydarzyło; pamięta jednak, że  się wydarzyło; pamięta siłę rażenia 

czystej zdarzeniowości: tego, że  jest inny świat, rzeczywiste; że  jest coś (ale co?) poza 

wewnętrznym uniwersum jej znaków i tekstów15. 

Do kategorii literackich reprezentacji traumy można oczywiście zaliczyć bardzo 

szeroki korpus tekstów. Najliczniejszą grupę wśród nich stanowić będą bez wątpienia 

utwory spięte klamrą tematyki wojennej, przede wszystkim różnorakie zbeletryzowane 

zapisy wspomnień własnych czy zapośredniczonych. Decyzja o napisaniu takiego 

właśnie utworu stanowi często gest autoterapeutyczny, pozwalający – zgodnie z tym, co 

wypracowały pospołu nauki humanistyczne, medyczne i społeczne – podjąć próbę 

przepracowania traumatycznego wydarzenia poprzez symbolizację. Jednak tego typu 

twórczość nie wyczerpuje, rzecz jasna, wszystkich możliwości. Samo zagadnienie traumy 

jest problematyzowane w przeróżnych tekstach, stanowiąc fascynujący temat do 

rozważań, spod których często przebija, nawet jeśli niewyrażone wprost, zainteresowanie 

granicami i niedoskonałościami ludzkiego systemu postrzegania, rozumienia 

i opowiadania. Również i w tej kwestii nie zawodzi literatura fantastyczna, która ze 

względu na przynależną jej z racji konwencji swobodę kreowania świata 

przedstawionego ma szczególnie wiele możliwości przedstawienia i traumatyzujących 

wydarzeń, i doświadczenia straumatyzowanych podmiotów. Budowanie poczucia 

koherencji skonstruowanego świata, którego podstawą jest, jak sądzę, możliwie pełne 

odwołanie się do różnych sfer ludzkiego życia i widzenia świata, wymaga również 

przedstawienia zetknięć z Realnym. Temu, jak te traumatyczne spotkania przebiegają i 

w jaki sposób są sygnalizowane w warstwie tekstowej i fabularnej, chciałabym poświęcić 

więcej miejsca w następnym rozdziale. Myślę jednak, że na osobną analizę zasługuje 

jeden z tekstów, które z traumy właśnie czynią główny temat: Wroniec Jacka Dukaja. 

Utwór ten bowiem niezwykle interesująco – między innymi dzięki wprowadzeniu 

dziecięcej perspektywy – opracowuje temat roli, jaką odgrywa słowo w momencie, gdy 

zostaje obnażona szczelina w Symbolicznym. 

 

 
15 A. Bielik-Robson, Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość, „Teksty Drugie”, 2004, nr 5, ss. 26, 32. 
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C. „Nic innego się za nimi nie kryje, tylko rzeczy”16 

Wroniec Jacka Dukaja, łączący w sobie konwencje prozy fantastycznej, literatury 

onirycznej i baśni, poddaje się interpretacji z jednej strony jako interesujący przykład 

artystycznej wizji stanu wojennego, z drugiej natomiast jako literacki głos na temat 

schematów kulturowych, ich kształtowania i udziału w konstruowaniu pamięci17. Z tego 

powodu jest jedną z chętniej analizowanych powieści tego autora; liczne opracowania 

teoretyczne podejmują najczęściej wspomniany już temat pamięci o stanie wojennym18, 

ale także na przykład omawiają jego wartość dydaktyczną19. Co więcej, Wroniec jest 

niewątpliwie jedną z bardziej przystępnych powieści tego autora, a także nie daje się 

zaklasyfikować jako książka kierowana do odbiorców w konkretnym wieku: promowana 

jest jako utwór dla młodszych czytelników, ale da się w niej znaleźć również treści, które 

przyswoi w pełni raczej dorosły. Dukaj odrealnia fabułę przy pomocy poetyki baśni oraz 

zabiegu fantastyczności rozumianej jako gwałtowne przełamanie praw świata20. Oparta 

na tych założeniach narracja zarówno wpisuje się w stylistykę baśniową, operując 

schematami fabularnymi oraz uproszczeniami wynikającymi z konwencji, jak i realizuje 

 
16 J. Dukaj, Wroniec, op. cit., s. 237. 
17 Por. np. wywiad z Jackiem Dukajem opublikowany w Dużym formacie – J. Dukaj, Stan wojenny trzeba 

zrobić, wywiad przeprowadził W. Orliński, „Duży Format”, 05.09.2009. Na ten aspekt zwraca również 

uwagę wielu recenzentów i komentatorów powieści – por. m. in.: M. Kobielska, Pamięć kulturowa jako 

konstrukcja. Adaptacje i przetworzenia „Wrońca” Jacka Dukaja, [w:] Opowiedzieć PRL, red. K. 

Chmielewska, Warszawa 2011; A. Madaliński, Stan wojenny w wersji pop, [online:] 

http://www.dwutygodnik.com/artykul/611-stan-wojenny-w-wersji-pop.html [08.08.2014]; P. Sterczewski, 

Dukaj i krytycy robią stan wojenny. O „Wrońcu” i wokół „Wrońca”, „Polisemia” 2010 nr 3, [online:] 

http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-3-2010-3/dukaj-i-krytycy-robia-stan-wojenny-

o-wroncu-i-wokol-wronca, [08.08.2014] i inni. Z uwagi na to właśnie szczególne zainteresowanie badaczy, 

w niniejszym artykule ta ścieżka interpretacji zostaje odsunięta na dalszy plan. 
18 Oprócz wymienionych w poprzednim przypisie por. także np.: M. Kobielska, Polska kultura pamięci 

w XXI wieku: dominanty. Zbrodnia katyńska, powstanie warszawskie i stan wojenny, Warszawa 2016; J. 

Lachowicz, T. Linkner, Pamięć dziecka o stanie wojennym we „Wrońcu” Jacka Dukaja [w:] Nauki 

humanistyczne i społeczne, cz.  2: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce, red. J. Nyćkowiak, J. 

Leśny, Poznań 2017;  

K. Heska-Kwaśniewicz, Wojna Dorosłych – Historie Dzieci. Narracje o wojnie w literaturze dla młodych 

odbiorców po transformacji ustrojowej (1990–2015) [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży, t. 5, red. K. 

Tałuć, Katowice 2017. 
19 Por. np. P. Osak, K. Tomala, Historia to (nie) bajka. O możliwościach adaptacji" Wrońca" Jacka Dukaja 

na potrzeby szkolnej edukacji polonistycznej [w:] Doświadczenia Dukaja, red. R. Blech, M. Romanowski, 

Gdańsk 2016; E. Nowak, Uwikłani w historię, czyli jakie możliwości dydaktyczne daje "Wroniec" Jacka 

Dukaja, Historia najnowsza w literaturze i kulturze a edukacja polonistyczna, red. M. Rusek, A. Kania, 

Kraków 2018. 
20 A więc w zgodzie z pojawiającą się u wielu teoretyków definicją tego pojęcia. Por. np. R. Caillois, Od 

baśni do science-fiction [w:] idem, Odpowiedzialność i styl, Warszawa 1967 („cud staje się w niej 

niebezpieczną agresją, podważającą stabilność świata, którego prawa uważane były 

dotąd za nieodwracalne i niewzruszone” – s. 33); A. Zgorzelski, Fantastyka, utopia, science-fiction, 

Warszawa 1980 („pojawienie się fantastyki w utworze to przełamanie ustalonych wcześniej w tekście praw 

świata przedstawionego” – s. 21) i inni. 



223 

 

założenia literatury fantastycznej, korzystając ze stosowanych przez nią mechanizmów. 

W efekcie powstaje wymykający się jednoznacznym kategoriom tekst, umiejscowiony 

pomiędzy pozornie lekką opowiastką dla dzieci a zabarwioną horrorem, niepozbawioną 

intertekstualności groteską. Wydarzenie historyczne, do którego nawiązuje fabuła – stan 

wojenny, tu zrekontekstualizowany i sprowadzony do roli wątku w koszmarnym śnie – 

nie zostaje nazwane wprost ani określone jako prawdziwe. Przeciwnie: jego 

autentyczność rozmywa się, po pierwsze dzięki dziecięcej perspektywie, legitymizującej 

niezrozumienie czy hiperbolizacje, po drugie zaś poprzez zastosowanie kompozycji 

szkatułkowej i motywu snu chorego chłopca, gdzie pojawienie się Wrońca sygnalizuje 

wprowadzenie rejestru fantastycznego. Ta odległość od rzeczywistych wydarzeń zostaje 

zresztą wyrażona wprost już w pierwszym zdaniu powieści: „Posłuchajcie, to nie 

zdarzyło się naprawdę”21. 

Wprowadzenie dziecka jako głównego bohatera, którego punkt widzenia jest 

jedyną dostępną czytelnikowi wizją przedstawionej rzeczywistości, wiąże się więc 

z odrealnianiem świata i uprawomocnianiem baśniowej konwencji. Tego typu postać 

reprezentuje opisywaną już przeze mnie wcześniej figurę przybysza, która pojawia się 

w tekstach fantastycznych relatywnie często. Zwykle funkcję tę pełni bohater 

pochodzący z miejsca lub czasu innych niż miejsce i czas akcji lub innego rodzaju 

zewnętrzny obserwator. W przypadku Wrońca ten zabieg konstrukcyjny generuje 

dodatkowo możliwość zastosowania do opisu świata języka dziecięcego – bogatego 

w neologizmy, charakteryzującego się specyficzną składnią i operującego nietypowymi 

w polszczyźnie ogólnej mechanizmami. Jest to szczególnie istotne z uwagi na to, jaką 

rolę w powieści Dukaja odgrywają mowa, pismo, opowieści i słowa w ogóle – Wroniec 

wykracza poza ramy typowej lingwistycznej stylizacji, kierując się raczej w stronę 

całościowego językowego obrazu świata dziecka. Zbadanie i interpretacja tych aspektów 

utworu Dukaja, które wiążą się z zagadnieniem języka, słowa i mowy mogą więc 

wprowadzić dodatkowy kontekst, umożliwiający poszerzenie odczytania całości utworu. 

Nie zamierzam oczywiście – ze względu na specyfikę mojej rozprawy – dokonywać 

złożonej analizy językoznawczej; moim celem będzie raczej sprawdzenie, w jaki sposób 

warstwa formalna tekstu współgra z warstwą treściową i jak język zostaje użyty w roli 

broni do walki z traumą. 

 
21 J. Dukaj, Wroniec, op. cit., s. 7. 
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O szczególnej roli słowa we Wrońcu świadczyć może chociażby liczba użytych 

w powieści wyrazów, które powstały poprzez modyfikację różnych elementów znaku 

językowego: warstwy znaczeniowej lub brzmieniowej czy wizualnej – a więc tych słów, 

które wydają się czytelnikowi niestandardowe i obce. Tę liczną grupę można podzielić 

na kilka kategorii: będą to neologizmy i neosemantyzmy, formy wyrazowe wyróżniające 

się zapisem (szczególnie te pisane wielką literą), a także takie, które w sposób oczywisty 

nawiązują do konwencji baśniowej. Wszystkie te wyrazy składają się na specyficzny 

słownik Wrońca, silnie zakorzeniony w mowie dziecięcej.  

Licznie występujące w utworze Dukaja neologizmy i neosemantyzmy sygnalizują 

działanie dziecięcej wyobraźni, próbującej objaśnić w dostępny sobie sposób 

niezrozumiałe przedmioty i sytuacje, które Adaś zmuszony jest obserwować22. To proces 

typowy dla tak zwanego etapu swoistej mowy dziecięcej – tworzone w tym okresie 

analogiczne formacje słowotwórcze stanowią egzemplifikację zmysłu obserwacji 

i zdolności poznawczych23. We Wrońcu te neologizmy dziecięce tworzone są niejako na 

dwa sposoby. Część z nich to wyrazy powstałe w wyniku połączenia czy 

zmodyfikowania znanych już słów lub poprzez przekształcenie źle usłyszanego oraz 

niezrozumianego wyrazu i powtarzanie go w zmienionej, błędnej formie. W świecie 

widzianym – czy też śnionym – przez Adasia występują więc: przewrotnie zły „Miłypan” 

(w liczbie mnogiej: „Milipanci”), „Enesy”, których miano wywodzi się od rozwinięcia 

niezrozumiałego dla dziecka skrótu od „nieznanych sprawców” i „Bubeki”, co oznacza 

oczywiście pracowników Urzędu Bezpieczeństwa. Wszyscy ci źli bohaterowie 

prześladują „bywateli”, a także „Pangłowców” – punkowców, którzy mieli „na głowach 

wielkie czuby, gwiazdy, płomienie, korony, drzewa i fontanny”24. Dziecięcym 

przekształceniom podlegają również – jakby niedosłyszane bądź niezapamiętane i przez 

to przekręcone – nazwy otaczających przedmiotów i określenia sytuacji czy stanów: 

Miłypan mówi o „papragrafach”, w szpitalu matka Adasia i jego siostrzyczki podłączona 

jest nie do aparatury, a do „papratury”, a napis „remanent” na kartce powieszonej na 

drzwiach sklepu zostaje odczytany jako „relament”. Słowa ze świata dorosłych zlewają 

się w umyśle chłopca w zbitki, które brzmią podobnie do bazowych wyrazów, dzięki 

 
22 Por. M. Kobielska, „Dlaczego dzieci muszą żyć między Tajemnicami, Strachami i potworami?” Pamięć 

o stanie wojennym we „Wrońcu” Jacka Dukaja [w:] Trauma, pamięć, wyobraźnia, red. Z. Podniesińska, J. 

Wróbel, Kraków 2011, ss. 90‒91.   
23 Por. M. Chmura-Klekotowa, Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci, „Prace Filologiczne” 1971, t. 21, 

passim. 
24 J. Dukaj, Wroniec, op. cit., s. 104. 
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czemu w wyobraźni dziecka mogą je efektywnie zastąpić. Wyjaśnieniem tego procesu 

może być opisywany przez Piageta synkretyzm słowny: „myśl przenosi się od całości do 

szczegółów, od synkretyzmu do analizy, a nie w kierunku odwrotnym”25 – a więc 

wystarczy na przykład brzmieniowe podobieństwo, by uznać dwie nazwy za odpowiednie 

do opisu tego samego desygnatu. 

Mniej liczne są natomiast w słowniku Wrońca wyrazy utworzone za pomocą 

metod bardziej typowych dla tradycyjnego słowotwórstwa: poprzez świadome 

i zamierzone konstruowanie derywatów26. Jeżeli już tego rodzaju wyraz powstaje – 

przykład stanowić tu mogą terminy „Oporny” i „Oporniejszy” – budowany jest nie 

poprzez proste skojarzenie, a w wyniku kilkuetapowego procesu myślowego. Opornik 

noszony w klapie marynarki, symbol opozycjonistów, zostaje skojarzony ze słowem 

„opór”, od którego buduje się przymiotnik wykorzystywany w funkcji tytułu lub nazwy. 

Zamiast słów powstałych w wyniku modyfikacji wyrazu źródłowego przez dodanie 

afiksu lub sufiksu, pojawiają się więc takie skonstruowane w sposób bardziej 

skomplikowany. Ten mechanizm wynika z kwestii dość jasnej: Wroniec nie jest przecież 

dokładnym zapisem dziecięcej opowieści, a raczej literacką interpretacją opartą o próbę 

odtworzenia mechanizmów obserwowania, rozumienia i zapamiętywania, dlatego też 

niektóre neologizmy oscylują więc na granicy pomiędzy realistyczną mową dziecka, 

a typowymi dla dorosłych użytkowników języka grami słownymi. Wyrazistym tego 

przykładem jest chociażby „potwarzysz” zastępujący we Wrońcu „towarzysza”. 

Przekształcenie istniejącego wyrazu w – podobny brzmieniowo – neologizm jest jasnym 

nawiązaniem do słowa „potwarz”. Nie występuje ono raczej w typowym dziecięcym 

słowniku, zasłyszane od dorosłego mogłoby ewentualnie posłużyć jako nieco 

przypadkowa, niezrozumiała podstawa nowej nazwy; dużo bardziej przypomina jednak 

stosowane przez starszych użytkowników języka gry polegające na takiej modyfikacji 

brzmienia i wyglądu słowa, by nadać mu nowe, przewrotne znaczenie. Przykład ten jest 

kolejnym argumentem przemawiającym za niejednoznacznością kwestii planowanego 

czytelnika Wrońca – mimo że składnia, forma wydania, a także ogólny zarys fabuły 

sugerują, że miałaby to być powieść dla dzieci, niektóre zabiegi formalne, do których 

należą gry słowne takie jak zmiana „towarzysza” w negatywnie nacechowanego 

 
25 J. Piaget, Mowa i myślenie dziecka, tłum. J. Kołudzka, Warszawa 2005, s. 130. 
26 Por. I. Lubińska, Neologizmy dziecięce - wynik nieporadności językowej czy objaw geniuszu?, „Aspekty” 

2004, nr 3 (22), [online:] 

http://www.bialystok.edu.pl/szcen/archiwum/aspekty/aspekty_3_22_2004/art05.htm, [25.07.2014]. 
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„potwarzysza”, prawdopodobnie mogłyby sprawić młodszym odbiorcom trudność 

podczas czytania. 

Bardzo często zdarzają się we Wrońcu sytuacje pokazujące, w jaki sposób 

dziecięca wyobraźnia próbuje sobie poradzić ze słowami, które w języku osób dorosłych 

opisują złożone zjawiska albo nabierają dodatkowego sensu wynikającego z kontekstu. 

W powieści Dukaja zostają one udosłownione, odarte ze znaczeń przenośnych. Myślenie 

postępuje w tym przypadku nie od wyobrażenia do słowa, które miałoby je nazwać, ale 

kierunku przeciwnym: od zasłyszanego słowa do dosłownego wyobrażenia desygnatu. 

Dzięki takiemu zabiegowi „szpicel” to „człowiek w czarnym płaszczu z pięciometrową 

igłą anteny wyrastającą ze szczytu czaszki”27. Z kolei „Podwójny Agent” 

zinterpretowany zostaje jako ktoś, kto podwaja wymawiane słowa i dzięki temu możliwe 

jest zdemaskowanie go: 

– Dlaczego ten pan jest taki podwójny? – Adaś zapytał pana Jana. 

– Co ty opowiadasz? 

– Wszystko robi podwójnie i mówi podwójnie. 

Pan Jan zmarszczył brwi, wzruszył ramionami. 

Ale zaraz palnął się w czoło. 

– Mamy pod nosem Podwójnego Agenta! 

– Podwójnego Agenta? 

– Agent, widzisz, to ten, co działa. Ty działasz, mały, ja działam. Ale każdy za siebie, dla siebie. 

A są Agenci Podwójni: oni działają i w swoim, i w czyimś imieniu. Jawnie i w sekrecie. Tak 

i owak. Na prawdę i na kłamstwo. Że w prawo, a w lewo. Niby to, a tamto28. 

Na szczególną uwagę zasługują również te wyrazy, które zyskują w śnie Adasia nowe 

znaczenie poprzez skojarzenie ich z istotami żywymi. „Suki”, oznaczające przenośnie 

samochody policyjne, okazują się więc prawdziwymi psami. Z kolei „GAZ” w dziecięcej 

wyobraźni ulega ożywieniu i przekształca się w straszliwego potwora:  

GAZ zbliżał się z każdą sekundą. Rozdziawił szarą paszczę, nadął policzki, wybałuszył 

bulwiaste ślepia. Siedem okrągłych brzuchów GAZ-u spiętrzyło się falami, blokując całą 

szerokość ulicy i skrzyżowanie29.  

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że potencjalne zagrożenia ujęte zostają 

w kluczu nawiązującym do baśni. GAZ przypomina smoka: połyka ludzi zgromadzonych 

 
27 J. Dukaj, Wroniec, op. cit., s. 25. 
28 Ibidem, s. 31. 
29 Ibidem, s. 49. 
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na ulicy, ma „łeb potężny jak dwa kościoły”30, wielką paszczę i a „okrągłych brzuchów” 

jest siedem – z konwencji baśniowej zaczerpnięte zostaje zatem nie tylko obrazowanie, 

ale i symbolika. 

Takim ożywionym, upotwornionym zagrożeniem jest też tytułowy Wroniec, 

w oczywisty sposób powiązany z powszechnym w okresie stanu wojennego 

przedstawieniem wrony – motyw ten pojawia się w większości zarówno wizualnych, jak 

i słownych karykatur odnoszących się do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego31. 

W świecie Adasia asocjacja ta ulega dalszym modyfikacjom: drapieżny ptak staje się 

Wrońcem – głównym antagonistą Adasia i sprawcą, a równocześnie personifikacją 

panującego wokół zła32. Na podobnej zasadzie funkcjonuje „Złomot”, którego nazwa – 

zbudowana w oparciu o skrót ZOMO – staje się mianem kolejnego z zagrażających 

bohaterom potworów. Zarówno „Suki” i „GAZ”, jak i „Wroniec” i „Złomot” są więc 

nazwami-imionami wrogów Adasia stworzonymi na podobnej zasadzie: poprzez 

interpretację najbardziej dosłownego znaczenia zasłyszanego – prawidłowo lub błędnie 

– słowa lub poprzez grę językową koncentrującą się wokół niego. Pierwsze z określeń 

powstało poprzez dosłowne zrozumienie wyrazu używanego powszechnie w sensie 

metaforycznym, drugie – w wyniku próby zinterpretowania słowa zasłyszanego 

w kontekście sugerującym atak jakiejś istoty („Wszyscy już uciekali. – GAZ! – krzyczeli. 

– GAZ!”33), zaś dwa ostatnie – na podstawie ciągów skojarzeń wychodzących od skrótów 

funkcjonujących w języku dorosłych oraz w związku z usiłowaniem dookreślenia 

i wyobrażenia sobie wroga jako konkretnej, materialnej i żywej istoty. 

Uwidocznione we Wrońcu mechanizmy tworzenia nowych słów i nowych 

znaczeń słów już istniejących bądź wyraźnie nawiązują do tych typowych dla mowy 

dziecka, bądź to hiperbolizują je (w przypadkach, gdy nowe wyrazy oparte są na 

zrozumiałych raczej dla dorosłego grach słów). Artystyczna wizja stanu wojennego jako 

dziecięcego snu zbudowana jest w dużej mierze w oparciu o te właśnie modyfikacje 

językowe. Są one oczywiście nieprzypadkowe i możliwe jest zinterpretowanie ich inaczej 

niż tylko jako elementów literackiej fantazji czy próby dodania powieści stylistycznego 

 
30 Ibidem. 
31 Dla przykładu wystarczy wskazać popularne wśród opozycji lat 80. hasła, takie jak „Orła wrona nie 

pokona”, a także chociażby tekst powtarzanej i rozbudowywanej o kolejne zwrotki piosenki 

rozpoczynającej się od słów „Trzynastego grudnia roku pamiętnego wykluła się wrona z jaja czerwonego”. 
32 Na uwagę zasługuje również zastosowanie do zbudowania nazwy „Wroniec” sufiksu -ec, stylistycznie 

nacechowanego, bo mogącego sugerować intensyfikację czy hiperbolizację podstawy słowotwórczej. Por. 

np. H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001, s. 61;  
33 J. Dukaj, Wroniec, op. cit., s. 49. 
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kolorytu. Język, za pomocą którego zaprezentowany jest opis świata widzianego oczami 

Adasia, w wyraźny sposób odzwierciedla wrażenie braku zrozumienia obserwowanych 

i doświadczanych zjawisk. Zastana sytuacja staje w sprzeczności z potrzebą wyjaśniania 

wszystkiego i uzasadniania za wszelką cenę, którą Piaget wskazuje jako jeden 

z typowych elementów mowy dziecka oraz podstawowych mechanizmów napędzających 

jej rozwój34. Świat Wrońca przepełniony jest nieznanymi chłopcu postaciami 

i zjawiskami, które budzą w nim lęk i zaskoczenie, a ponieważ nowe elementy pozostają 

dla głównego bohatera albo nienazwane, albo nazwane niezrozumiale, potrzeba nowych 

terminów na ich określenie. Adaś konstruuje je zatem na drodze własnych skojarzeń, 

opierając się na dosłownościach i urywkowych, zasłyszanych informacjach35. 

Wittgensteinowska formuła mówiąca, że „granice mego języka wyznaczają granice mego 

świata”36 znajduje tu swoje wyraźne odbicie: tylko to, co ujęte zostaje w znanym 

podmiotowi języku, ten sam podmiot może uznać za swoje. Poszerzanie granic języka 

skutkuje zaś poszerzaniem granic poznanego i zrozumianego – a przynajmniej 

oswojonego – świata.  

Tego rodzaju oswajanie przy pomocy języka elementów rzeczywistości, które 

w szczególny sposób mogłyby zaburzyć sprawne funkcjonowanie podmiotu, 

z powodzeniem daje się zanalizować przez pryzmat pojęć proponowanych przez Lacana. 

Adasiowe poruszanie się po świecie dorosłych to właściwie okupiona dużym wysiłkiem 

wędrówka pośród praw, zakazów i nakazów, w sieci powiązanych ze sobą i wzajemnie 

się przenikających znaczących. Mowie, stanowiącej podstawowe narzędzie działania 

Symbolicznego – a skądinąd również odzwierciedlającej strukturę nieświadomości, która 

manifestuje się przecież także w snach – zostaje we Wrońcu nadane szczególne 

znaczenie. Porządek symboliczny nie jest jednak nigdy wystarczający do opisania pełni 

doświadczenia podmiotu. Niemożliwe jest wyrażenie za jego pomocą tego, co mieści się 

w Wyobrażeniowym, nie da się również w oparciu o jego mechanizmy zaadaptować ani 

zrozumieć Realnego, czyli tego, co w skrajny sposób wymyka się symbolizacji. Słowne 

innowacje Adasia można postrzegać jako próbę odnalezienia się w Symbolicznym – 

wyrazy tworzone przez chłopca nawiązują do tych wykorzystywanych przez dorosłych, 

a w swoich ułomnościach przypominają próby uczenia się nowego języka, którego 

 
34 J. Piaget, op. cit., s. 140. 
35 Por. M. Kobielska, Dlaczego dzieci…, s. 90. 
36 „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt” – L. Wittgenstein, Tractatus Logico-

Philosophicus, trans. C. K. Ogden, London 1922, s. 150. 
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przyswojenie wymaga wielu prób i błędów. Stanowią też efekt usiłowań, które mają 

doprowadzić do symbolizacji niezrozumiałych zjawisk, a więc oswojenia ich do tego 

stopnia, by nie przezierała spod nich nie do końca pojmowalna dla ludzkiego umysłu 

prawda o rzeczywistości. Uniwersalny, jak mogłoby się zdawać, system języka, okazuje 

się w przypadku Adasia niewystarczający i dodatkowo komplikujący postrzeganie – 

chłopiec musi bowiem nie tylko radzić sobie z tym, co obserwuje i unikać materialnych 

niebezpieczeństw, lecz również poruszać się w labiryncie nieznanych słów, które 

stanowią dla niego puste semantycznie i podobne do siebie skorupy.  

Uczestnictwo Adasia w – uwidaczniającym się między innymi poprzez język – 

świecie dorosłych jest niepełne. Niedoskonałe jest także jego funkcjonowanie w rejestrze 

symbolicznym. Uwidacznia to nie tylko liczba nowych wyrazów, które wprowadza do 

swojego systemu językowego i nowych znaczeń, jakie przypisuje wyrazom znanym, ale 

też sposób postrzegania słów i zdań spotykanych przez niego w mowie lub piśmie. Jak 

pokazały niektóre z omówionych wyżej przykładów lingwistycznej inwencji, Adaś 

z trudem przyswaja elementy języka mające charakter abstrakcyjny lub – z punktu 

widzenia zasad gramatyki – niepoprawny, mowa dorosłych widziana z perspektywy 

dziecka jest bowiem raczej chaotyczna, nieuporządkowana i niekiedy nielogiczna37. To, 

jak chłopiec postrzega oraz interpretuje zasłyszane czy zauważone gdzieś zwroty 

i wyrażenia, wskazuje, że nie używa on w pełni efektywnie tych struktur, które dorosły 

rodzimy użytkownik języka postrzega jako naturalne. Są to – obok omawianych już 

wyrażeń metaforycznych – na przykład skrótowce czy funkcjonujące w przestrzeni 

publicznej nazwy własne. Zetknąwszy się z nimi, Adaś odbiera je w sposób dosłowny, 

próbując nadać im znaczenie na podstawie własnego luźnego skojarzenia, na przykład 

w przypadku „Bubeków” i „Enesów”. Takie drobne przeinaczenia i nieporozumienia 

z jednej strony świadczą o niedostatecznej biegłości w operowaniu językiem dorosłych, 

z drugiej natomiast obrazują chęć rozumienia i oswajania słabiej znanych elementów 

rzeczywistości przez kojarzenie ich z czymś bardziej swojskim. Adaś porusza się 

w świecie przedstawionym we Wrońcu jak przybysz, przedstawiciel obcej kultury. 

Wrzucony w nową sytuację, zmuszony jest do poznania odmiennych reguł rządzących 

otaczającą go rzeczywistością i interpretowania elementów językowych, które 

 
37 „[…] dziecko ma do dyspozycji ubogi i ułomny zasób danych – znaczna część słyszanych przez nie 

wypowiedzi to zdania niegramatyczne” – K. Rosner, Teoria języka i umysłu ludzkiego Noama 

Chomsky’ego i jej interdyscyplinarna doniosłość [w:] Noama Chomsky'ego próba rewolucji naukowej, t. I, 

red. K. Rosner, Warszawa 1995, s. XIV. 
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zrozumiałe są tylko na tyle, na ile ich zrozumienie umożliwia pewien uniwersalny 

mechanizm przyswajania języka, a więc dążenie do funkcjonowania w porządku 

symbolicznym; wysiłki te jednak są z góry skazane są na brak powodzenia, wiadomo 

bowiem, że niezależnie od usilnych starań podmiotu „istnieje pewien obszar realnego, 

który nam umyka”38. Pozostając przy takiej wykładni i zwracając uwagę na wszystkie te 

dziury w Symbolicznym, przez które prześwieca Realne, pokusić się można 

o rozszerzenie interpretacji postaci Adasia. Mógłby on już nie tylko symbolizować 

dziecko przeżywające historyczne, traumatyzujące wydarzenie, którego nie potrafi pojąć, 

w związku z czym staje się ono w jego wyobraźni i pamięci zlepkiem własnych 

doświadczeń i kulturowo wygenerowanych klisz; uprawomocnione stałoby się też 

postrzeganie jego losów jako paraleli funkcjonowania podmiotu, jednostki ludzkiej, 

narażanej na bezustanne plątanie się w sieci znaczących, które jedynie coraz bardziej 

oddalają ją od istoty rzeczywistości, zamiast do niej przybliżać. 

Innym sposobem radzenia sobie w obliczu traumatyzujących wydarzeń zdają się 

– wskazywane już przy okazji postaci GAZ-u – próby sięgnięcia po konwencję baśniową. 

Nawiązań tego rodzaju jest we Wrońcu sporo: do tej grupy należą w szczególności 

rymowane i zrytmizowane określenia bohaterów i przedmiotów – „Wojacy-Wroniacy”, 

„Maszyna-Szarzyna” czy „Puchacze-Słuchacze” – nawiązujące konstrukcyjnie 

i fonetycznie do akcesoriów i postaci znanych z baśni, takich jak „kije samobije”. Do tej 

kategorii zakwalifikować można także wymyślane przez Adasia nazwy przedmiotów, 

które wydają się efektem skojarzenia widzianej rzeczy z obrazami zapamiętanymi 

z opowieści dla dzieci: na przykład „czarcie kotły”, którymi stają się w wyobraźni 

chłopca stojące na ulicach koksowniki. Te ewidentne odwołania do konwencji baśniowej 

zwracają uwagę na fakt, że słowo we Wrońcu służy nie tylko do próby opisywania 

i oswajania rzeczywistości – pełni też wyraźnie funkcję magiczną. Adaś za pomocą 

języka stara się wpływać na otaczający go świat i podporządkowywać go swojej woli; 

jego zachowania to uproszczone rytualne akty mowy39. Dobry tego przykład stanowi 

sytuacja, gdy uwięziony w kolejce do sklepu, która staje się pułapką bez wyjścia, 

protagonista Wrońca uwalnia się, odstępując komuś swoje miejsce. Jednak, zupełnie jak 

 
38 J. Lacan, Symboliczne, wyobrażeniowe i realne [w:] idem, Imiona-Ojca, tłum. R. Carrabino et al., 

Warszawa 2013, s. 15. 
39 Por. np. A. Engelking., Rytuały słowne w kulturze ludowej. Próba klasyfikacji, „Język a kultura”, t. 4, 

red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991, ss. 75−76; rytuał słowny polega na kontakcie ze 

sferą sacrum poprzez mówienie, dzięki czemu osiągnięty zostaje pewien założony skutek; jednakże „nie 

chodzi tutaj o obiektywną realność skutków; moc sprawcza rytualnych aktów mowy jest realną 

subiektywnie (w obrębie światopoglądu mitycznego)” – ibidem, s. 84. 
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w bajce magicznej, oprócz gestu potrzebne jest jeszcze odpowiednie słowo, które ma moc 

sprawczą40: decyzja staje się faktem dopiero wtedy, gdy Adaś odwraca wypowiadane 

przez otaczających go dorosłych słowo „Pantuniestał” w, pełniące funkcję zaklęcia, 

„Pantustał”.  

W dziecięcej wyobraźni również funkcjonowanie aparatu państwowego 

i formalności urzędowe nabierają charakteru magicznego. Zostają one skojarzone 

z tajemniczymi rytuałami, których działanie uzależnione jest od spełnienia konkretnych 

warunków i które związane są z koniecznością użycia określonych słów, gestów 

i rekwizytów41. Adaś porusza się swobodnie po świecie Wrońca dzięki „przepustce”, 

będącej kartką z zapisanym na maszynie jego imieniem; później sporządza dla swoich 

bliskich podobne „dokumenty”, używając znalezionych druków urzędowych. 

Powodzenie takiego przedsięwzięcia jest możliwe dzięki zapisaniu imienia lub nazwy 

jednoznacznie – w opinii Adasia – identyfikującej daną osobę oraz użyciu maszyny do 

pisania, która, jako narzędzie wykorzystywane przez urzędników, umożliwia 

legitymizację tego, co znajduje się na papierze: 

Przygryzając język, wkręcił w maszynę kartkę papieru. Tu wszystkie kartki były 

kartkami Oficjalnymi. Miały Ramki, Nadpisy, Podpisy, Pieczęcie, Nadruki, Znaki 

i Symbole. Adaś z wielkim przejęciem naciskał klawisze. TATA. Wkręcił drugą kartkę. 

MAMA. I trzecią. SJOSTRA. I czwartą. BABCJA. I piątą. WUJEK. Pomyślał i wkręcił 

kolejną. PAN BETON42. 

Mimo że przypomina to zabawę w udawanie, w której dostępny dziecku 

przedmiot symbolizuje wybrany element ze świata dorosłych, tego rodzaju dowody 

tożsamości okazują się wystarczające. Łącząc w sobie niezrozumiałe z punktu widzenia 

dziecka cechy dokumentu urzędowego43 oraz szczególną, magiczną rolę imienia lub 

nazwy44, mogą w odpowiednim kontekście zafunkcjonować w roli magicznych 

rekwizytów: 

Adaś stanął na palcach i pokazał Milipantowi papiery Oficjalne. 

– Przyszliśmy do babci, proszę pana. I wujka. I siostry. Małej. 

 
40 Por. Słowo w bajce ludowej [w:] Polska bajka ludowa. Słownik, red. V. Wróblewska [online:] 

https://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/haslo/?id=161 [11.06.2019]. 
41 Por. ibidem. 
42 J. Dukaj, Wroniec, op. cit., s. 94.   
43 Por. M. Kobielska, Dlaczego dzieci…, s. 93. 
44 Por.: „Znając czyjeś imię, można z osobą, do której ono należy, robić różne czary. Z imieniem wnika się 

w istotę rzeczy, nazwać coś, znaczy tyle, co opanować, stworzyć” – Słowo w bajce ludowej…, op. cit. 
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Miłypan zgarbił się nad dokumentami. 

Przeczytał. Wyprostował się. Zasalutował. 

– Tędy, bywatele45. 

Ostateczna konfrontacja Adasia z Wrońcem również wiąże się ze słowami – 

i ponownie są to słowa w postaci pisanej. Chłopiec staje przed wrogiem po zapisaniu na 

ścianie czarnym piórem zaklęcia „WRONIEC KONIEC” – ta, ponownie nawiązująca do 

baśni, formuła otwiera przed Adasiem drogę nie tylko do starcia z potworem, lecz 

również do zrozumienia. Dostrzega on szczególną rolę, jaką pełni w świecie 

przedstawionym słowo, pisanie i opowieść. Ojciec, kilka scen wcześniej zastany przy 

„wyczytywaniu książek na szaro”, a więc przy usuwaniu tego, co zostało wcześniej 

zapisane – prawdy? historii? wolnej, nieocenzurowanej twórczości? – jawi się jako 

potężny władca Słowa, a przez to niemalże władca świata, śmiertelne zagrożenie dla 

chcącego niepodzielnie panować Wrońca. Ten dar dziedziczy po nim syn, który już 

wcześniej ujawnia swój talent do odwracania destrukcyjnego działania Maszyny-

Szarzyny; opowieści rozbudzają w słuchaczach – zarówno dzieciach, jak i ich rodzicach 

– nadzieję i chęć do życia: „im dłużej słuchali, tym mniej i mniej szarzy się robili”46. 

Opowiadanie pełni więc – podobnie jak słowa-zaklęcia – funkcję niemal magiczną, 

umożliwiając odwrócenie skutków działania złych mocy47. Snute przez Adasia opowieści 

mają jednakże również wyraźny aspekt terapeutyczny, kojący. Opowiadana siostrze 

bajka ma odwrócić uwagę dziecka od dziejących się wokół wydarzeń; jej istotną cechą 

jest – absurdalne i alogiczne – szczęśliwe zakończenie: Jaś i Małgosia unikają zjedzenia 

przez Babę Jagę dzięki temu, że Jaś miał „bombę pantomową” i odkurzacz, za pomocą 

których pokonał złą czarownicę. To narracja bardzo bliska tym, które konstruują dzieci: 

skrócona, obfitująca w nagłe zwroty akcji, łącząca elementy ze świata baśniowego oraz 

wyolbrzymionego lub zmodyfikowanego przez wyobraźnię świata rzeczywistego. 

Siostrzyczka Adasia oczywiście nie jest w stanie prawie nic z takiej bajki zrozumieć – 

faktycznym odbiorcą opowieści jest jednak także sam chłopiec; jak zauważa Piaget, 

w dziecięcych rozmowach „sprawozdawca mówi sam do siebie, nie troszcząc się 

 
45 J. Dukaj, Wroniec, op. cit., s. 111. 
46 Ibidem, s. 109. 
47 Nawiązanie do magicznej, ocalającej roli słów można znaleźć także na przykład w opowiadaniu Jakuba 

Małeckiego Idzie niebo, wchodzącego w skład antologii tekstów inspirowanych twórczością Jakuba 

Różalskiego. W tekście Małeckiego potworne, mechaniczne pająki zdobywają władzę nad ludzkimi 

umysłami i wyniszczają swoje ofiary – szansą na uchronienie się przed ich atakiem ma być powtarzanie 

znanych fraz: modlitw, słów piosenek czy rymowanek, by cały czas zajmować swoją uwagę. Ostatecznie 

okazuje się to jednak sposób nie do końca skuteczny, który nie ratuje ani narratora, ani jego brata. 
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o słuchacza”48. Ten swoisty egocentryzm typowy dla mowy na pewnym etapie jej 

rozwoju w przypadku Adasia dodatkowe ukorzenienie znajduje w autoterapeutycznej 

funkcji opowieści. Dopowiadanie pozytywnego zakończenia bajki to rodzaj myślenia 

magicznego – wiara w sprawczą moc opowieści towarzyszy Adasiowi nieodmiennie 

i niejednokrotnie okazuje się słuszna: mówienie o Czapce Niewidce pozwala przedostać 

się potajemnie do siedziby Wrońca, a kolejna historia umożliwia odnalezienie właściwej 

drogi w labiryncie korytarzy w budynku. Konstruowanie opowieści i włączanie – 

oczywiście w zawoalowanej formie – swoich aktualnych wrażeń i poczynań w budowaną 

narrację odwzorowującą schematy baśni pozwala Adasiowi na wpisanie własnego 

doświadczenia w uniwersalne schematy, które, stanowiąc element porządku 

symbolicznego, dają poczucie obiektywizacji i otwierają drogę do oswojenia tego, co 

traumatyczne. To typowy mechanizm podmiotu dotkniętego traumą – ujmowanie 

doświadczenia w ramy opowieści pozwala spojrzeć na nie z zewnątrz. Jak stwierdza 

LaCapra: „Narracja pomaga […] przepracować symptomy posttraumatyczne 

w teraźniejszości w sposób, który daje szansę przyszłości”49. Próby opisania przeżyć 

w języku Symbolicznego mają zniwelować szok zetknięcia się z Realnym50. W sytuacji 

Adasia takie podejście skutkuje dodatkowo wiarą w zdolność zmieniania rzeczywistości 

za pomocą opowieści: jeżeli coś zostało nazwane i opisane, zyskuje się nad tym władzę, 

a przenosząc obserwowaną rzeczywistość do świata baśni, podmiot opowiadający staje 

się bajarzem, w którego rękach pozostaje dalszy tok historii.  

Oprócz innowacji wprowadzanych do języka przez Adasia i jego własnej 

działalności związanej z myśleniem magicznym, jest jednak we Wrońcu jeszcze jedna 

sfera, w której słowo pełni niezwykle ważną rolę. Chodzi tu już nie o wewnętrzne sprawy 

świata przedstawionego, ale niejako o jego warstwę zewnętrzną – mam na myśli 

niezwykle częste w powieści Dukaja modyfikacje grafii, zwłaszcza zapisywanie 

wyrazów pospolitych wielką literą. Pisownia taka dotyczy większości terminów 

powiązanych ze światem dorosłych, a konkretniej: z tymi jego aspektami, które dotyczą 

sfer innych niż bezpieczna, oswojona przestrzeń rodzinnego domu Adasia. Na drodze 

bohatera pojawiają się więc między innymi: „Ramki”, „Napisy”, „Podpisy”, „Pieczęcie”, 

„Pieniądze”, „Elektronika”, „Sygnały”, „Komisariat”, „Zaplecze”, „Komunikaty”, 

 
48 J. Piaget, op. cit., s. 105. 
49 D. LaCapra, op. cit., s. 158. 
50 Maria Kobielska, odwołując się do założeń Agaty Bielik-Robson i Julii Kristevej, interpretuje ten zabieg 

jako „tłumacząco-oddzielający filtr, pozwalający podmiotowi na ustrukturowanie, uporządkowanie, 

zrozumienie i zapamiętanie doświadczeń” – M. Kobielska, Dlaczego dzieci…, s. 87. 
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„Pozycje”, „Wiadomości”, „Radio” i wiele innych. Zapisane w ten sposób słowa budzą 

wrażenie obcości, ale równocześnie zwiększa się ich symboliczne znaczenie. 

Z pospolitych wyrazów urastają do rangi swoistych nazw własnych, podkreślających 

istotność desygnatów. Niekoniecznie wiąże się z tym faktyczny wzrost semantycznego 

potencjału: dla Adasia poszczególne opisywane w ten sposób przedmioty, czynności czy 

zjawiska pozostają zwykle przede wszystkim niezrozumiałe i wymagające traktowania 

z ostrożnym dystansem. Niejednokrotnie zapisywane wielką literą słowa określają 

przedmioty obdarzone szczególną mocą lub spełniające funkcję magicznego środka51: 

jest tak na przykład w przypadku „Dowodu Osobistego”, „Dokumentów”, a szczególnie 

„Ameryki”, która we Wrońcu zostaje sprowadzona do roli silnie osadzonego w rejestrze 

symbolicznym artefaktu pomagającego pokonać wroga. Przede wszystkim jest to jednak 

zabieg odautorski, który stanowi kolejny dowód na to, jak istotną rolę odgrywa 

w powieści Symboliczne. Zapisywane wielkimi literami nazwy przedmiotów, miejsc czy 

zjawisk nadają im nowe znaczenia, ukazując je jako szczególnie mocno działające 

narzędzia porządku symbolicznego, dające nadzieję na ocalenie przed naporem 

Realnego, ale równocześnie jako instrumenty potężne i budzące respekt. W ten sposób 

przekonanie Adasia o magicznej, sprawczej mocy tego, co napisane – i o wszechwładzy, 

ale też pewnego rodzaju demoniczności, opresyjności narzędzi Symbolicznego – znajduje 

dodatkowe odzwierciedlenie w tej warstwie formalnej tekstu, wzmagając jeszcze 

dodatkowo poczucie wyobcowania, które czytelnik mógłby dzięki temu współdzielić 

z protagonistą. 

Ostatecznie jednak przekonanie o ocalającej mocy słowa i możliwości 

uporządkowania świata poprzez narrację okazuje się złudne. Wyrażona przez Pana 

Betona wątpliwość („Tobie się wydaje, że to taka bajka. […] Że musi się skończyć 

szczęśliwie. Nie musi”52) znajduje swoje potwierdzenie w najdobitniejszy sposób wtedy, 

gdy Adaś – mimo bajki o Różdżce-Odwracajce, zdolnej zmieniać złą przeszłość – nie jest 

w stanie uratować wujka podległego władzy Wrońca. Opowieść zawodzi, magia słowa 

przestaje działać – spod pozornie szczelnej warstwy zbudowanej przez chłopca sieci 

słów-symboli na nowo przeziera trauma Realnego. W szeregu coraz bardziej onirycznych 

scen walki Adasia z Wrońcem zostaje zanegowana nawet nadzieja na możliwość użycia 

języka jako narzędzia służącego do opisu własnego doświadczenia. Dziecięcy bohater 

w zamian za uwolnienie ojca i powrót do rzeczywistości sprzed traumatyzujących 

 
51 Por. W. Propp, Morfologia bajki¸ tłum. S. Balbus, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4, s. 212 i n. 
52 J. Dukaj, Wroniec, op. cit., s. 186. 
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zdarzeń wyrzeka się wszelkiej mocy związanej ze słowem. Wyrzuca pióro i drze kartki – 

pozbywając się w ten sposób potężnych artefaktów – i zawiera układ z Wrońcem, który 

w ostatecznej klątwie-ostrzeżeniu przepowiada jego przyszłość:  

NIKT JUŻ NIE DA CI WIARY. CHOĆBYŚ MÓWIŁ I MÓWIŁ, PISAŁ I PISAŁ. TY 

TEŻ NIE UWIERZYSZ. […] SŁOWA BĘDĄ BRZMIAŁY JAK SŁOWA. 

PRZEJRZYSZ JE NA WYLOT. NIC INNEGO SIĘ ZA NIMI NIE KRYJE, TYLKO 

RZECZY53. 

Wygląda więc na to, że Adaś nie ma szans na ucieczkę od traumy w narrację. 

Alternatywą pozostaje wyparcie – zapomnienie, odrzucenie traumatyzujących 

wspomnień, które niemożliwe są do opisania słowami tak, by deskrypcja oddała ich 

rzeczywisty kształt. Ostatecznie bowiem za słowami „nic innego się […] nie kryje, tylko 

rzeczy” – i ta prosta konkluzja również wpisuje się w myśl Lacana, wskazując, że to, co 

prawdziwe, znajduje się głębiej, pod płaszczyzną słów, które są puste i nie wyrażają tego, 

co pragnie się wyrazić. 

W ten sposób zakończenie Wrońca, chociaż sprawia wrażenie pozytywnego – 

przerażające wydarzenia zostają sprowadzone do postaci sennego majaku chorego 

dziecka – nie jest jednoznaczne. „Bajki kończą się smutno”54, oznajmia Wroniec 

w konfrontacji z Adasiem, i wydaje się, że scena, w której chłopiec kreśli niezrozumiałe 

nawet dla siebie, przerażające rysunki związane z wydarzeniami ze „snu”, stanowi 

potwierdzenie tych słów. Spokój bezpiecznego domu – jakże dalekiego od straszliwej 

rzeczywistości, w której istniał Wroniec – nie jest zupełny. To, co wyparte, powraca, 

jednakże pod inną postacią: wydostając się z podświadomości, odnawiając się 

w skojarzeniach, powracając w urywkach niepokojących wizji, „nieuznawane przez 

podmiot po tym, jak zostało zwerbalizowane”55. Wyrzeczenie się werbalizacji 

doświadczenia traumatycznego jest wysoką ceną – choć niedoskonałe i zawodne, słowa 

są bowiem jedynym dostępnym narzędziem, przy pomocy którego można spróbować 

opowiedzieć to, co traumatyczne. Powieść Dukaja, którą postrzegać można zarówno jako 

opowieść dla dzieci, jak i jako intertekstualną narrację skierowaną do dorosłych, 

przedstawiając mechanizmy przeżywania i zapamiętywania, daje się więc interpretować 

wielopłaszczyznowo. Z jednej strony możliwe jest odbieranie jej jako – umiejętnie 

operującego stylizacją – zapisu funkcjonowania dziecięcej wyobraźni i pamięci. 

 
53 Ibidem, ss. 236‒237. 
54 Ibidem, s. 236. 
55 J. Lacan, Seminarium III…, s. 24. 
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Z drugiej natomiast dostrzec w niej można świadectwo skomplikowanej relacji pomiędzy 

podmiotem a językiem. Słowa bezustannie to rodzą nadzieję na zrozumienie 

rzeczywistości, to zawodzą, pozostając wszakże jedynym dostępnym kodem, za pomocą 

którego można spróbować wyrazić doświadczenie. Ułomne i niewystarczające do 

doskonałego opisu świata zewnętrznego i wewnętrznego, zawsze wymagające kolejnych 

dopracowań i modyfikacji, składają się jednak na sferę, w której funkcjonowanie jest dla 

podmiotu potrzebne i konieczne. Cała rzeczywistość działa przecież według 

mechanizmów tekstu, który „nie ma granic, a tekstualność w najogólniejszym znaczeniu 

jest także właściwa sposobowi istnienia tego, co rzeczywiste”56.

 
56 R. Nycz, Tekstowy świat. Poststukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993, s. 43. 
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ROZDZIAŁ 3 

REALNE 

 

Nie wszystko i nie wszędzie jest dla nas1. 

Stanisław Lem 

 

3.1. Podmiot bezradny – pozycja Realnego 

Chociaż pojęcie Realnego wprowadza Lacan równolegle z Symbolicznym 

i Wyobrażeniowym, przez długi czas traktowane jest ono marginalnie i nie staje się 

przedmiotem głębszego namysłu. Francuski psychoanalityk wspomina o nim wprawdzie 

często, ale przede wszystkim w kontekście dwóch pozostałych rejestrów – jest to coś, co 

nie przynależy do żadnego z nich, „obszar […], który nam umyka”2, sfera nieuchwytna 

i nie do opisania. Przekonanie o niemożności dotknięcia i opisania Realnego pozostaje 

oczywiście wpisane w myśl Lacana aż do końca, stanowiąc podstawowy wyróżnik tego 

porządku. To, że o Realnym można mówić jedynie w kontekście dwóch innych 

rejestrów3, nie zmienia jednak faktu, że namysł nad nim zajmuje w myśli autora Écrits 

szczególnie istotne miejsce. Specyficzny stosunek Lacana do Realnego widać już od 

pierwszych seminariów: kiedy omawia analizowane przez Melanie Klein zjawisko trwogi 

u autystycznego chłopca, podkreśla pierwotny wymiar tego właśnie porządku i określa 

go jako „rzeczywistość w stanie czystym”4, choć nazywa go też „światem nie-ludzkim”5 

w odróżnieniu od ludzkiego Symbolicznego; potem mówi o nim jako o czymś, co 

pozbawione jest pęknięć i trwa niezmiennie w tym samym miejscu6, a jeszcze później – 

że „jest pełne z definicji”7. Sugeruje też często, że to ludzka działalność opierająca się na 

symbolizacji stanowi rodzaj wtargnięcia i okaleczenia, jakiego dokonuje się na Realnym; 

 
1 S. Lem, Niezwyciężony, Warszawa 1982, s. 212. 
2 J. Lacan, Symboliczne, wyobrażeniowe i realne [w:] idem, Imiona-Ojca, tłum. R. Carrabino et al., 

Warszawa 2013, s. 15 
3 Por. np. Podstawowe pojęcia występujące w psychoanalizie lacanowskiej, Krakowskie Koło 

Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej [online:] 

http://www.psychoanaliza.com.pl/?art=3&tab=mps&lang= [01.07.2019]. 
4 J. Lacan, Seminarium I. Pisma techniczne Freuda, tłum. J. Waga, Warszawa 2017, s. 132. 
5 Ibidem. 
6 Idem, The Seminar of Jacques Lacan. Book II. The Ego in Freud's Theory and in the Technique of 

Psychoanalysis, ed. J.-A. Miller, trans. S. Tomaselli, London – New York 2001, s. 98. 
7 J. Lacan, Seminar IV. La relation d’objet, Paris 1994, s. 218, cyt. i tłum. za: B. Fink, Kliniczne 

wprowadzenie do psychoanalizy lacanowskiej, tłum. Ł. Mokrosiński, Warszawa 1997, s. 384. 
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skutkiem porzucenia tej przedkulturowej strefy jest wprawdzie dla człowieka zyskanie 

podmiotowości, ale ceną – utrata pierwotnej rozkoszy: 

Bataille i Lacan to jedni z nielicznych myślicieli, którzy poza symbolicznym uniwersum 

kultury przeczuwali istnienie paralelnego świata, którego człowiek zrzekł się w imię własnej 

indywiduacji, lecz za którego sakralną ciągłością nigdy nie przestał tęsknić. Co więcej, Lacan 

nie obawiał się twierdzić, że świat kultury konstytuuje się jako efekt pewnej uzurpacji, której 

Symboliczne dokonuje na Realnym, niestrudzenie wykasowując je za pomocą nazewniczej 

funkcji języka8. 

A przy tym wszystkim spotkanie z Realnym jest przecież dla podmiotu zazwyczaj 

bardzo bolesne i naznaczające go na długo. Wyjątkiem od tej reguły zdaje się być orgazm, 

który oznacza krótki moment powrotu do, jak to określa Marcin Polak, „utraconego 

ogrodu rozkoszy”9. Jednak i tu Lacan nie pozostawia wątpliwości: „Orgazm jest sam 

w sobie trwogą”10. Rozkosz wypływająca z Realnego, jouissance, to bowiem rozkosz 

wynikająca z bliskości śmierci, pozostająca poza zasadą przyjemności, wynikającą 

z przekroczenia granic i otarcia się o cierpienie.  

Trudno oprzeć się wrażeniu, że najbardziej charakterystycznymi cechami 

Realnego są jego wielowymiarowość i paradoksalność. Wszystko, co z nim związane, 

opiera się na kontrastach: mieści się w nim śmierć i orgazm, niewyobrażalna rozkosz 

i ból, niepojmowalna pełnia i wstrząsająca trwoga. Jest pierwotne względem 

Symbolicznego, ale daje mu się przydusić, skrywając się za jego zasłoną tak, że przejawia 

się tylko jako resztka, nieusuwalna pozostałość po strefie przedobrazowej 

i przedjęzykowej. Nie da się o nim mówić, bo wymyka się dyskursywizacji, ale cały czas 

powraca, domagając się przepracowania i wymuszając kolejne nieudane próby 

symbolizacji. Podmiot tęskni za nim w każdej chwili, pragnąć wrócić do pierwotnej jedni, 

z której wyrwało go wejście w Symboliczne, ale kiedy już się z Realnym zetknie, pojawia 

się trauma. To ten rejestr, pełen sprzeczności, łączący w sobie to, co najbardziej 

utęsknione i to, co najbardziej bolesne, jest rzeczywistością w czystej formie, nieludzką 

i sięgającą do głębi bytu. I to właśnie spotkanie z nim wywołuje największy lęk, bo 

uświadamia, jak ułomną jest rzeczywistość ludzka oparta na Symbolicznym, „stworzona 

lub »wyciosana« przez język z realnego”11. Lęk ten, jak zauważa Alan Badiou:  

 
8 W. Kruszelnicki, Pragnienie Realnego albo fantazmat Zewnętrza wśród nędzy językowo zdefiniowanego 

świata, „Przestrzenie Teorii” 2011, nr 16, s. 104. 
9 M. Polak, Trauma bezkresu. Nietzsche, Lacan, Bernhard i inni, Kraków 2016, s. 150. 
10 J. Lacan, Imiona-Ojca, tłum. R. Carrabino, et al., Warszawa 2013, s. 73. 
11 B. Fink, op. cit., s. 138. 
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jest tą formą zakłócenia, która – opanowana przez realność jako nadmiar – powoduje, że 

istniejący porządek jest martwym porządkiem. […] Można powiedzieć, że lęk określa ów 

moment, w którym realność nie tyle dzieli, ile zabija to, co symboliczne”12 

Tu właśnie widzi Lacan miejsce i rolę psychoanalityka jako tego, który przeprowadza 

pełen trwogi podmiot przez drogę poszukiwania znaczenia13. W tym kontekście istotne 

są terminy „symptom” i „synthom” (sinthome), które wiążą się właśnie z praktyką 

kliniczną i o których wspominałam już wcześniej. 

Nietrudno zauważyć, że większość Lacanowskich definicji Realnego ma 

charakter negatywny – mówi się raczej nie o tym, czym ten porządek jest, ale czym nie 

jest i od czego należy go odróżnić. Trzeba też podkreślić, że jest to termin, który – jak 

większość propozycji francuskiego psychoanalityka – podlegał ewolucji i był sytuowany 

w różnych kontekstach. Ogólnie jednak, jak trafnie wskazuje Michał Gusin, da się 

wyróżnić przynajmniej trzy właściwości Realnego, które są przez Lacana stale 

wspominane lub sygnalizowane14. Pierwszą jest oczywiście wskazywane już przeze mnie 

wielokrotnie stawianie oporu symbolizacji, co wiąże się z faktem, że rejestr realny jest 

trwały i przedobrazowy oraz przedsłowny. Druga cecha to niezależność od podmiotu 

i świadomości – do realnego nie ma dostępu i nie da się go poznać. Chociaż aspekt ten 

przypomina elementy filozofii Immanuela Kanta – Realne w tym kluczu miałoby być 

tożsame ze sferą „rzeczy samych w sobie”, noumenów – sam Lacan mocno odcina się od 

tego skojarzenia. Jego sprzeciw wynika, jak się zdaje, z niechęci do generalizacji i silnym 

przekonaniu o niemożności zrozumienia Realnego czy skategoryzowania go. Wyraz tym 

wątpliwościom daje na przykład wtedy, gdy podczas konferencji z dziennikarzami 

w Ośrodku Kultury Francuskiej w Rzymie, która odbyła się w październiku 1974 roku, 

na porównanie jego koncepcji do Kantowskich pojęć odpowiada: 

Ależ to wcale nie jest Kantowskie. Kładę na to wręcz szczególny nacisk. Jeśli tam jest pojęcie 

realnego, to jest ono niebywale złożone i tym samym jest nie do uchwycenia, nie do 

uchwycenia w taki sposób, który by wszystko załatwiał. Niewiarygodnie antycypującym 

ujęciem byłoby myślenie, że jest jakaś całość realnego15.  

 
12 A. Badiou, Theory of the Subject, tłum. B. Bosteels, London, New York 2009, s. 291, cyt. i tłum. za: D. 

Matuszek, Imiona ojców. Możliwość psychoanalizy w badaniach literackich, Olsztyn 2016, s. 47. 
13 Por. M. Gusin, Symptomy psychoanalizy. Jacques Lacan: od filozofii do antyfilozofii, Kraków 2018, 

ss. 7‒8. 
14 Por. ibidem, ss. 370‒372. 
15 J. Lacan, Triumf religii [w:] idem, Triumf religii poprzedzony mową do katolików, tłum. J. Waga, 

Warszawa 2017 



240 

 

Realne nie daje się więc opisać w kategoriach proponowanych przez tradycyjną filozofię: 

nie przypomina ani sfery noumenów, ani żadnego z elementów koncepcji Martina 

Heideggera – chociaż akurat po jego myśl Lacan sięga chętnie, posługując się nią 

w dodatku swobodnie, a nawet z pewną dezynwolturą16.  

Po trzecie wreszcie, Gusin podkreśla, że Lacan w wielu miejscach Écrits określa 

Realne jako racjonalne, co miałoby tłumaczyć hipotezę o możliwości zmatematyzowania 

go17. W tym rozumieniu „jak symboliczne opiera się i pasożytuje na lingwistyce, tak 

realne przenicowuje matematykę”18. Stąd pojawiające się niezwykle często w myśli 

Lacana terminy i obrazowanie zaczerpnięte właśnie z tej dziedziny, które zresztą stały się 

przedmiotem ataku ze strony Alana Sokala i Jeana Bricmonta w Modnych bzdurach. Te 

odwołania do matematyki są jednak elementem szerszego projektu teoretycznego 

francuskiego psychoanalityka19; jego ostatecznym etapem jest faza, w której staje się 

„kamieniem obrazy dla matematyków”20: pokazuje Lacanowską matematyczność jako 

pozbawioną dedukcyjności, inspirowaną topologią i taką, która ostatecznie doprowadza 

do stopniowego pogrążania się w milczeniu w obliczu własnej bezradności21. 

Ta coraz większa enigmatyczność, mówienie symbolami, uciekanie od 

jednoznacznych odpowiedzi, wreszcie: milknięcie współgrają także z coraz większą 

fascynacją Lacana gnozą i wzrastającym zainteresowaniem metafizycznością. Termin 

„podmiot” traci dla niego powoli na znaczeniu, dużo istotniejsze staje się to, co utracone 

i co powraca; coraz mniej zasadne staje się więc traktowanie autora Écrits jako filozofa 

strukturalistycznego – to on przecież „jako pierwszy zrobił dziury w systemie Levi-

Straussa”22. Jednak zapowiedź takiego zwrotu i szczególne podejście Lacana do 

Realnego widoczne są już wcześniej, na przykład wtedy, kiedy pisze: 

Jestem w miejscu, gdzie słyszę wołanie: wszechświat jest tylko skazą na czystej pustce nie-

bycia. […]  

 
16 Skądinąd Heidegger nie odwzajemniał tego zainteresowania, mimo że Lacan, jak się wydaje, próbował 

zachęcić go do wymiany myśli, przesyłając mu egzemplarz Écrits. Niemiecki filozof komentuje to w listach 

do przyjaciela Medarda Bossa, również będącego psychiatrą. Zwraca uwagę między innymi na to, że trudno 

mu przebrnąć przez pisma Lacana z uwagi na „barokowość tekstu” (por. Brief vom 4. Dezember 1966 aus 

Freiburg i. Br [w:] M. Heidegger, Zollikoner Seminare. Protokolle – Zwiegespräche – Briefe, Frankfurt am 

Main 1987, s. 348), a później dodaje także: „Psychiatra potrzebuje psychiatry” (Brief vom 24. April 1967 

aus Freiburg i. Br. [w:] M. Heidegger, op. cit., s. 350. 
17 Por. M. Gusin, op. cit., s. 370. 
18 Ibidem, s. 371. 
19 Obszernie referuje tę kwestię Gusin – por. ibidem, ss 371‒382.  
20 Ibidem, s. 381. 
21 Ibidem, s. 371. 
22 Wypowiedź J.-A. Millera podczas konferencji Forum – Lekcje Lacana w styczniu 2009 r., 

„Psychonaliza” 2011, wyd. specjalne: Lekcje Lacana. Klinika, społeczeństwo, filozofia, s. 137. 
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Miejsce to nazywa się jouissance, i jest to jouissance, której nieobecność uczyniłaby 

wszechświat pustym23.  

Ten gnostycki, metafizyczny akcent wskazuje, że w Realnym musi znaleźć swoją 

reinterpretację Bóg – ale nie ten, który funkcjonuje w Symbolicznym, posługując się jego 

karcącymi mechanizmami oraz wskazując podmiotowi miejsce w strukturze, 

a „Bezimienny Bóg przedustawnej, przedwiecznej Nicości, której jedynym 

przedstawicielem w tym świecie jest Śmierć”24. 

Jak zatem mówić o manifestacjach tego, co tak radykalnie opiera się 

symbolizacji? Niewątpliwie analiza literackich przejawów przenikania Realnego do 

rzeczywistości ludzkiej będzie jedną z trudniejszych części mojej pracy. Świadoma tych 

komplikacji – wynikających z paradoksalności Realnego, z enigmatyczności jego 

definicji, a także z cech mu przypisywanych, przede wszystkim z niedostępności 

poznaniu – chciałabym skupić się przede wszystkim na dwóch kwestiach, które wydają 

mi się szczególnie interesujące. Pierwszą z nich będzie to, w jaki sposób fantastyka 

problematyzuje momenty, w których rejestr realny przecina symboliczny, obnażając jego 

niedoskonałość. Omawiając ten temat, wrócę do tekstów postapokaliptycznych, które 

prezentują życie po załamaniu porządku wyznaczanego przez Symboliczne, a więc po 

traumie globalnej katastrofy. Inspirująca podczas tych analiz może się okazać myśl 

Slavoja Žižka, który rozwija lub nawet reinterpretuje kategorie zaczerpnięte od Lacana, 

nadając Realnemu nowe znaczenia, a odwołuje się przy tym do kultury popularnej.  

Drugim kręgiem tematycznym będą natomiast formalne – językowe, stylistyczne 

i konstrukcyjne – sygnały pojawiania się w tekstach Realnego. Celowo nie ulegam w tym 

względzie pokusie sięgnięcia po klucz tematyczny, czyli omawiania, jak w poprzednich 

rozdziałach, fabularnych manifestacji zjawisk przynależnych do tego rejestru, w tym na 

przykład śmierci. Są one bowiem zakorzenione w szerszym kontekście kulturowym, a ich 

tematyzacja wiąże się z dyskursywizującym, oswajającym wpływem Symbolicznego, 

które przydusza i przykrywa Realne. Należałoby więc zastanowić się chociażby, jaka (lub 

czyja) śmierć jest faktycznie w świecie przedstawionym traumatyzującym zetknięciem 

ze sferą realności, a kiedy przeciwnie, może być ona wpisana w strukturę i oswojona 

 
23 J. Lacan, Écrits, trans. B. Fink, New York – London 2005, s. 819. Fragment ten uwidacznia również, jak 

ambiwalentny jest stosunek Lacana do kategorii jouissance w toku kształtowania się jego teorii – z jednej 

strony traktuje bowiem rozkosz jako siłę o charakterze raczej destrukcyjnym, stawiającą na pierwszym 

miejscu prawo jednostki, z drugiej natomiast ewidentnie nie postrzega tego zbioru cech jako czegoś 

negatywnego. 
24 A. Bielik-Robson, Zew dalekiego Boga: Lacan i symboliczne samobójstwo, „Psychoanaliza” 2011, 

wyd. specjalne: Lekcje Lacana. Klinika, społeczeństwo, filozofia, s. 100. 
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dzięki symbolizacji lub konwencji. O tych zawiłościach wspominałam już zresztą 

kilkakrotnie. Jestem natomiast przekonana, że właśnie poprzez pominięcia, 

przemilczenia, zmiany języka lub stylu, a także inne tego rodzaju zabiegi w szczególny 

sposób może manifestować się prawdziwe doświadczenie Realnego. Fabularne 

wyrażanie związanych z nim kwestii jest, jak sądzę, zabiegiem raczej ze sfery 

Symbolicznego – jak już zaznaczałam, da się znaleźć bardzo liczne przykłady 

problematyzowania luk w strukturze symbolicznej i prób radzenia sobie z jej 

niedoskonałością. Tymczasem to, co oddaje doświadczenie prawdziwego zetknięcia się 

z Realnym, będą raczej właśnie te momenty, w których do symbolizacji nie dochodzi.  

 

 

3.2. Oblicza apokalipsy 

Interpretacja powieści katastroficznych i postapokaliptycznych jako zwierciadła lęków 

społecznych typowych dla danej epoki cieszy się w humanistyce dużą popularnością i ma 

długoletnią tradycję25. Do literatury popularnej ujęcie tematu końca znanego świata 

wkracza z początkiem wieku XIX – narodziny twórczości katastroficznej datuje się na 

1805 rok, kiedy wydany został poemat prozą Jeana-Baptiste’a Cousina de Grainville’a 

Ostatni człowiek (Le Dernier Homme). Utwór ten, prawdopodobnie stanowiący w jakiejś 

części metaforę doświadczeń autora, który w związku z represjami po rewolucji 

francuskiej zrezygnował z bycia duchownym, podejmuje problem wielkiej zmiany 

społecznej i związanego z nią powolnego wymierania ludzkości, doprowadzającego 

ostatecznie do tego, że na Ziemi pozostaje jedynie dwójka ludzi zdolnych do spłodzenia 

dziecka. Jest to tekst pod wieloma względami przypominający traktaty filozoficzno-

religijne, chociaż daleki w wymowie od chrześcijańskiej eschatologii. Opublikowana 

ponad dwadzieścia lat później (w 1826 roku) i również zatytułowana Ostatni człowiek 

(The Last Man) powieść Mary W. Shelley sięga po podobną ramę fabularną – podobnie 

jak dzieło Grainville’a rozpoczyna się podróżą człowieka z czasów współczesnych 

 
25 Por. np. obszerną analizę tego tematu w wykonaniu Antoniego Smuszkiewicza – A. Smuszkiewicz, 

Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej, Poznań 1982, ss. 188‒215; powołuje się on 

także na wcześniejsze badania Krystyny Kłosińskiej (K. Kłosińska, Katastroficzna odmiana powieści 

popularnej [w:] Katastrofizm i awangarda, red. T. Bujnicki, T. Kłak, Katowice 1979) i Jerzego 

Kwiatkowskiego (J. Kwiatkowski, Od katastrofizmu solarnego do synów słońca [w:] Młodopolski świat 

wyobraźni, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1977). O ujęciach socjologicznych i filozoficznych 

pisze z kolei chociażby Paweł Gąska, który sporą część swoich badań poświęca postapokalipsie – por. np. 

P. Gąska, Historia rozwoju konwencji postapokaliptycznej jako odbicie lęków kultury zachodniej, „Annales 

Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2016, nr 2. 
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autorce do oddalonego od cywilizacji miejsca, gdzie dowiaduje się, jak będzie wyglądał 

świat w przyszłości – i przedstawia za jej pomocą wiele wątków, które potem staną się 

typowe dla konwencji postapokaliptycznej. Pojawiają się więc w Ostatnim człowieku 

przemyślenia bohatera na temat rosnącej samotności, zaraza doprowadzająca ludzkość do 

zagłady, a także zwrot ocaleńców ku łupieżczemu trybowi życia.  

Te dwa zbieżne pod względem tytułów i tematyki utwory wprowadzają nowy 

sposób rozumowania o końcu świata: odcinają się od wiary w nadejście pełnego 

szczęśliwości Królestwa Bożego, jaka typowa była na przykład dla milenarystów, 

w zamian oferując ponurą wizję ludzkości wyniszczonej i pogrążonej w chaosie. Walter 

Warren Wagar widzi w tym zwrocie konsekwencję XVIII- i XIX-wiecznej sekularyzacji, 

a także reakcję na ogromne zmiany społeczne i technologiczne oraz śmierć starego 

porządku świata26. Podobna może być motywacja na przykład katastrofizmu 

dwudziestolecia międzywojennego, opierającego swe pesymistyczne prognozy 

przyszłości na lęku przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, ciągnącym się od przełomu 

wieków – dopiero w latach 30. takie dość ogólne, choć ogromne obawy nabierają 

konkretniejszych kształtów, karmiąc się kolejnymi kryzysami ekonomicznymi, 

konfliktami politycznymi i rozwojem agresywnych idei społecznych27. Na gruncie 

polskim we wczesnym wieku XX tendencje te znajdują wyraz w kilku typach utworów, 

które Antoni Smuszkiewicz określa kolejno jako opowieści o: kataklizmie kosmicznym 

mającym wpływ na Ziemię, katastrofie wynikającej z zastosowania przez człowieka 

potężnej technologii, inwazji barbarzyńskiej cywilizacji na ośrodki kultury 

zachodnioeuropejskiej oraz wojnie przy użyciu ultranowoczesnej broni zdolnej 

spowodować zagładę ludzkości28. Jednak, co istotne, wczesne polskie powieści 

katastroficzne rzadko przedstawiają faktyczną apokalipsę, skupiając się zamiast tego na 

nadchodzącym zagrożeniu i dramatycznej walce o jego uniknięcie lub o ucieczkę 

z ginącego globu i założenie nowej cywilizacji w innym miejscu. Takie zakończenie 

„pozwala ufać czytelnikowi w istniejącą gdzieś w kosmosie sprawiedliwość, z której 

mocy choć zginie społeczność (zgodnie zresztą z prawem nagrody i kary – zawsze ta, 

która nie wytworzyła godnych zachowania wartości), to jednak nie zginie ludzkość”29.  

 
26 W. W. Wagar, Terminal Visions. The Literature of Last Things, Bloomington 1982, ss. 55‒57. 
27 Por. A. Smuszkiewicz, op. cit., s. 189. 
28 Ibidem, ss. 190‒191. 
29 K. Kłosińska, op. cit., .s 69. 
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Z kolei utwory z dwudziestolecia międzywojennego, w których do katastrofa 

zostaje przedstawiona – Ostatni na Ziemi (1928) Wacława Niezabitowskiego, Miasto 

światłości (1924) wspominanego już przeze mnie Mieczysława Smolarskiego, 

Antychryst. Opowieść z ostatnich dni świata (1920) Jana Łady, a nawet groteskowe Dwa 

końce świata (1937) Antoniego Słonimskiego – dalekie są od takich prób pokrzepiania. 

Większość z nich koncentruje się na globalnym kataklizmie równoznacznym z rozpadem 

znanego wcześniej świata. Czasem też – jak w przypadku Miasta światłości i Dwóch 

końców świata sięgają również po wątki postapokaliptyczne: pokazują życie po zagładzie 

i próbę zbudowania nowego układu społecznego, który jednak mimo pozornego piękna 

okazuje się niedoskonały. W Mieście światłości mieszkańcy nibyszczęśliwego 

tytułowego miasta są bierni i skrajnie zgnuśniali, co pozbawia ich także zdolności 

obronienia się przed znacznie silniejszymi i sprytniejszymi ludźmi żyjącymi 

w puszczach; kiedy ci ostatni napadają na miasto, główny bohater, jeden z nielicznych 

zdolnych do jakiegokolwiek działania, uruchamia system obronny i doprowadza do 

zagłady globu, której udaje się uniknąć cudem tylko jemu i dwóm innym osobom. 

Powieść Słonimskiego można z kolei traktować jako rodzaj satyry na replikowany 

między innymi przez Smolarskiego stereotyp „dobrego dzikusa”30, silniejszego fizycznie 

i duchowo od przedstawicieli stechnicyzowanej cywilizacji: przedstawiony w Dwóch 

końcach świata dyktator (to postać w mało subtelny sposób nawiązująca do Adolfa 

Hitlera) postanawia zniszczyć całą ludzkość za wyjątkiem wybranej przez siebie grupy 

lapońskich dzieci, z których chce stworzyć nową cywilizację, której podstawowymi 

wyznacznikami ma się stać powaga i prostota, a wszelkie formy „deprawacji”, takie jak 

taniec, dowcip czy elegancja będą surowo zakazane. Ostatecznie wychowankowie 

buntują się, jednak nie wiadomo, co będzie konsekwencją przewrotu; jak zauważa 

Andrzej Stoff: „Utopijny wątek Dwu końców świata jest literacką realizacją życzenia 

»gdyby można było zacząć jeszcze raz od nowa«, a sposób jego rozwiązania 

równoznaczny jest z przekonaniem, że każde »od nowa« przeradza się wkrótce w »jak 

dawniej«”31. Pozytywnym akcent miałoby tu stanowić jedynie zachowanie możliwości 

wyboru, które pozwala jednostce na bycie sobą32. 

Powojenne teksty katastroficzne i postapokaliptyczne znalazły sobie nowe 

pożywki w postaci kolejnych społecznych lęków: przed nuklearną zagładą, żarłocznym 

 
30 Por. A. Smuszkiewicz, op. cit., s. 210. 
31 A. Stoff, Porachunki ze światem, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 1979, z. 95, s. 67. 
32 Por. ibidem, s. 71. 
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kapitalizmem czy buntem sztucznej inteligencji. Wraz z upływem czasu zdaje się też 

przybywać pesymistycznych przedstawień rzeczywistości po końcu znanego świata, 

z którą coraz trwalej splata się myśl dystopijna, która choć nienowa, pod koniec wieku 

i na początku następnego na dobre zadomawia się w popkulturowym dyskursie. 

Oczywiście już nawet sama nazwa „postapokalipsa” wskazuje, że katastrofa jest zwykle 

w tego typu narracjach raczej fabularnym pretekstem, bo większość uwagi poświęca się 

jej konsekwencjom i próbom odbudowy świata – sygnalizowałam już ten temat przy 

okazji omawiania rejestru symbolicznego. Nie oznacza to jednak, że samo tragiczne 

wydarzenie traci na znaczeniu, jeżeli chodzi o budowę fantastycznego świata. 

Przeciwnie, jak sądzę, trudno wskazać mocniejszy niż globalny kataklizm przykład tego, 

jak w wykreowanej rzeczywistości działa Realne, domykając węzeł boromejski 

i zapewniając wewnętrzną spójność. Nieopisywanie jej wprost, urywkowe powracanie do 

niej w retrospekcjach albo przeskakiwanie od momentu tuż przed nią do czasów o kilka 

lat późniejszych – słowem: wszystkie zabiegi, z których tak chętnie korzystają twórcy 

tekstów postapokaliptycznych – jeszcze mocniej wskazują, jak bardzo zagłada znanego 

świata rozbija strukturę Symbolicznego. Warto zatem przyjrzeć się nieco uważniej temu, 

jakie mogą być oblicza tej zagłady. 

Tak zwany nuklearny holokaust to scenariusz rozpowszechniony zwłaszcza 

w kulturze USA i przedstawiony w dziesiątkach tamtejszych tekstów, jego popularność 

jest jednak spora również poza kontynentem amerykańskim. Opisuje on katastrofę 

spowodowaną użyciem na masową skalę jakiegoś rodzaju broni jądrowej, co miałoby 

doprowadzić do śmierci znacznej części ludzkości bądź to na skutek opadu 

promieniotwórczego, bądź z powodu drastycznej zmiany klimatu. Za takimi obawami 

stoi oczywiście kilkudziesięcioletnia historia zagrożenia wojną nuklearną, której 

symbolem stały się grzyby atomowe nad Hiroszimą i Nagasaki; chociaż to jedyne 

w dziejach przypadki użycia tego rodzaju broni w celu ataku, zakorzeniły się niezwykle 

mocno w kulturze światowej i odbijają się w niej do dziś. Lęk ten był dodatkowo 

podsycany – zwłaszcza w okresie zimnej wojny – nie tylko przez wspomnienie tych 

straszliwych wydarzeń i perspektywę ich powtórzenia się, ale także przez cały medialny 

dyskurs wokół tematu konfliktu jądrowego, atmosferę polityczną i coraz to nowe 

analizowanie możliwości lub niemożliwości ataku, które razem składają się na narrację 
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nuklearną33. Tu z kolei za symbol posłużyć może Zegar Zagłady, opracowany w roku 

1947 i pokazujący, jak daleko światu do apokalipsy34. Jak podkreśla Tamara Hundorowa: 

Samo domniemanie możliwości czy niemożliwości wybuchu atomowego nabiera w drugiej 

połowie XX wieku charakteru groźby, w okresie, kiedy pojawiają się wątpliwości odnośnie do 

natury i celów całej emancypacji ludzkości, programowanej pooświeceniowo. Z jednej strony 

broń jądrowa staje się świadectwem ogromnej technologicznej i rozumowej władzy nad naturą, 

a z drugiej – symbolem najbardziej wyszukanego i najbardziej cywilizowanego barbarzyństwa 

– totalnej ludzkiej samozagłady35. 

Nic więc dziwnego, że „postnuklearna świadomość”36 odbijała się i odbija także na 

tekstach literackich – w tym również polskich. Właśnie wojna jądrowa jest przyczyną 

apokalipsy w dwóch omawianych już przeze mnie tekstach, Autobahn nach Poznań oraz 

Apokalipsie według Pana Jana. O ile w przypadku tego drugiego sytuacja jest dość prosta 

– katastrofa spowodowana jest atakami atomowymi ze strony kilku państw naraz, 

a dalsze tego konsekwencje mają już związek z intrygami politycznymi – o tyle 

opowiadanie Ziemiańskiego z nich opisuje świat już względnie ustabilizowany po 

katastrofie, która miała miejsce wiele lat wcześniej i przebiegła w dwóch fazach:  

Najpierw był wiek pary i elektryczności, potem era atomu, potem wojna, amerykańska masakra 

pod Pekinem i chińska Bomba Szen. A potem znowu wiek pary. Tyle tylko, że tym razem to 

był już tylko wiek pary, bez elektryczności37. 

Jednak jeśli chodzi o znaczenie symboliczne, szeny nie różnią się znacząco od 

rozszczepianych atomów – jedne i drugie są niewidoczne, złowrogie i zdolne do 

sparaliżowania lub zniszczenia życia na całej planecie. Ukazuje to elastyczność narracji 

jądrowej, która podobnym przemianom i poszerzeniom podlegała w rzeczywistości 

empirycznej w ciągu drugiej połowy XX wieku. Te same mechanizmy, które warunkują 

i pobudzają lęk przed nuklearnym holokaustem, zaczynają działać w odniesieniu do 

innych możliwych scenariuszy globalnej katastrofy, którą miałyby spowodować mało 

zrozumiałe dla przeciętnego człowieka technologie opierające się na manipulowaniu 

 
33 Por. T. Hundorowa, Czarnobyl, nuklearna apokalipsa i postmodernizm, „Teksty Drugie” 2014, nr 6, 

s. 260. 
34 Temat dyskursu i imaginarium związanych ze strachem przed atomem porusza bardzo wiele opracowań; 

wśród nich warto wskazać na przykład książkę Spencera R. Wearta – por. S. R. Weart, Nuclear fear. 

A history of ima University Press, Cambridge–London 1988. 
35 T. Hundorowa, op. cit., ss. 258‒259. 
36 Ibidem. 
37 A. Ziemiański, Autobachn (sic!) nach Poznań, „Science Fiction” 2001, nr 2, s. 53. 
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potężnymi dawkami energii. Na tej zasadzie w obręb narracji, jak można by ją nazwać, 

okołonuklearnej, włączone zostają na przykład obawy przed działaniem impulsu 

elektromagnetycznego powstającego w sytuacji użycia broni neutronowej – niszczącej 

biologiczne formy życia, a w niewielkim tylko stopniu szkodząca infrastrukturze – a od 

lat 80. również strach przed używaniem energii jądrowej, której złowrogim symbolem 

stała się elektrownia w Czarnobylu.  

Tego rodzaju lęki swoje korzenie mają oczywiście w dawniejszych dylematach, 

takich jak nieufność wobec technologii i idei powszechnego postępu. Równocześnie 

jednak wyrażają trwogę wywołaną istnieniem Realnego, które przychodzi z zewnątrz 

i doprowadza do załamania dotychczas znanego porządku. W takiej interpretacji 

wybuchy atomowe, katastrofa w Czarnobylu czy pojawiająca się w wykreowanym 

świecie eksplozja Bomby Szen obrazują „drugą śmierć”, radykalny rozpad i zniknięcie: 

„wskutek rządów dyskursu naukowego to, co w czasach markiza de Sade’a było fantazją 

literacką (radykalna destrukcja, która zawiesza proces życiowy), ma dzisiaj postać groźby 

czyhającej na nas w życiu codziennym”38. W Apokalipsie według Pana Jana ta bliskość 

katastrofy zasygnalizowana zostaje w prologu: jeden z bohaterów, kładąc się spać po 

spokojnym wieczorze, zostaje zaskoczony telefonem informującym o nagłej mobilizacji, 

a następnie przewieziony do Bastionu, systemu schronów mogącego zapewnić przez lata 

bezpieczną kryjówkę dla wybranych członków społeczeństwa. Wszystko zdarza się 

zupełnie nagle – zdecydowana większość ludzi nie podejrzewa nawet, że może 

wybuchnąć wojna polsko-ukraińska, trudno też uwierzyć w tak zaawansowaną wojnę 

atomową. Mimo to w Symbolicznym „następuje […] spektakularna eksplozja, 

przypominając […] o kruchości gmachu symboli”39. W przypadku Apokalipsy… ta 

ułomność Symbolicznego zostaje ukazana nawet dwukrotnie, bo dla bohaterów prologu 

pierwsza masowa zagłada, którą udało im się przetrwać, nie wyznacza końca 

traumatycznych przeżyć. Po raz drugi rejestr symboliczny zawodzi, gdy nowe 

społeczeństwo – starające się żyć w bunkrach zgodnie z dawną hierarchią i przestrzegać 

z typową dla wojskowych zawziętością ustalonych przed katastrofą zasad – decyduje się 

na wyjście z bezpiecznej kryjówki. Wtedy okazuje się, że ich ucieczka przed zderzeniem 

z Realnym i próba umacniania istniejącego porządku nie prowadzą bynajmniej do 

sukcesu. Przeciwnie, zewnętrzny świat został już po globalnym kataklizmie 

 
38 S. Žižek, Patrząc z ukosa. Wprowadzenie do Jacques’a Lacana przez kulturę popularną, 

tłum. J. Margański, Warszawa 2018, ss. 70‒71. 
39 Ibidem, s. 70. 
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ustrukturyzowany na nowo przez tych, którzy obserwowali dramatyczne wydarzenia, 

uczestniczyli w nich i mimo braku ochrony przetrwali. Ci, którzy przeżyli w Bastionie, 

skazani są na porażkę, bo należą do reliktów z czasów sprzed zmiany, 

nieprzystosowanych do życia w nowym ładzie.  

Ludzie sprawujący władzę przed katastrofą ponoszą klęskę na kilku poziomach, 

co dobitnie pokazuje, jak dziurawa i podatna na działanie Realnego jest tworzona 

i umacniana przez nich struktura, którą rozbija zupełnie wojna nuklearna i próba ataku na 

Ukrainę. Najważniejsze osoby w państwie, przekonane o własnym bezpieczeństwie 

i wierzące w powodzenie swojego planu, giną wskutek spisku doprowadzającego do 

zbombardowania ich kryjówki. Grupa wybranych przez nich ludzi zamkniętych 

w Bastionie nie ma pojęcia, co wydarzyło się na zewnątrz, mogąc tylko przewidywać 

koniec znanego świata, ale mimo to działając według dawnych zasad. Zetknięcie się 

z tymi, którzy przetrwali katastrofę i żyją na powierzchni zniszczonego globu, oznacza 

dla nich spotkanie z Realnym, zdecydowanie prawdziwsze niż faktyczny nuklearny 

holokaust, wyobrażany sobie tylko w bezpiecznych salach wykutych w masywie Ślęży. I 

to właśnie ono ma dla nich tragiczne skutki: wszyscy giną z rąk prawdziwych ocaleńców, 

którzy zdążyli już na nowo ustalić własny porządek, oparty w największej mierze, jak już 

wskazywałam przy okazji omawiania Symbolicznego, na bezwzględnie nakazującym 

rozkosz Prawie Matki. Stary ład zostaje ostatecznie rozbity, mechanizmy Symbolicznego 

muszą się radykalnie zreorganizować, żeby spróbować na nowo przykryć szczeliny, przez 

które prześwieca Realne. 

Wizję życia w świecie zniszczonym wojną jądrową i skażeniem chemicznym 

przedstawia również opowiadanie (czy może raczej, ze względu na objętość, 

mikropowieść) Marka Baranieckiego Głowa Kasandry, uhonorowane w roku 1985 

Nagrodą im. Janusza Zajdla. Tekst ten, będący mieszanką złożonych technicznych 

opisów, passusów o charakterze popularnofilozoficznym i rozważań nad kwestiami 

moralności, przedstawia rzeczywistość, w której po zagładzie ludzie żyją w niewielkich 

enklawach, unikając nie tylko radioaktywnych substancji, ale też starych rakiet, które – 

mimo całkowitej zmiany światowego porządku – wciąż działają i są w stanie uruchomić 

się automatycznie w zaprogramowanym lata wcześniej momencie. Protagonista Głowy 

Kasandry jest Łowcą Rakiet, postapokaliptycznym myśliwym, który wyszukuje 

i rozbraja pociski, zapewniając ocaleńcom ochronę.  

Fabularny pomysł Baranieckiego jest intrygujący zwłaszcza z uwagi na to, że 

apokalipsa przebiega w kilku oddalonych od siebie w czasie fazach. Pierwszym 
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wtargnięciem Realnego jest gwałtowna i błyskawiczna III wojna światowa, 

doprowadzająca do skażenia ogromnych obszarów planety, rozbicia istniejących 

wcześniej struktur politycznych i układów społecznych, a także masowych wędrówek 

ludów. Po pięciu latach od tych wydarzeń przychodzi w świecie przedstawionym 

katastrofa ekologiczna: Trzy Dni Ciemności, podczas których doszło do 

przebiegunowania planety i ruchów skorupy ziemskiej, rozpoczynających proces 

kompletnej zmiany klimatu. Ten kataklizm powoduje konieczność ponownej 

przebudowy rekonstruowanych powoli po wojnie mechanizmów społecznych 

i wprowadza chaos – oczywiście, zgodnie z logiką konwencji postapokaliptycznej, 

w nowej rzeczywistości usilnie próbuje się odbudowywać stary porządek, ale nikt 

właściwie nie ma wątpliwości co do jego fasadowego charakteru. Teodor Hornic, 

protagonista tekstu Baranieckiego, odcina się od tego politycznego teatrzyku, pozostając 

samotnikiem i nie wiążąc się z żadnym z tych niezbyt skutecznie podtrzymywanych 

tworów państwowych, choć czasem działając na ich zlecenie; jego głównym celem 

pozostaje jednak znalezienie na wpół mitycznej, tytułowej Głowy Kasandry, czyli rakiety 

zbudowanej podobno krótko przed wybuchem wojny, a zdolnej do zniszczenia całego 

życia na Ziemi. Odkrycie lokalizacji Kasandry i unieszkodliwienie jej pełni funkcję idée 

fixe Hornica; mimo wątpliwości co do istnienia pocisku poświęca życie na jego szukanie, 

uznając to za wyzwanie rzucone mu przez los: 

Szukam jej trzynaście lat. Za każdym razem, gdy wpadam na trop, wydaje mi się, że to Ona. 

Prześladuje mnie w dzień i w nocy, bo czuję, że jest nieuchwytna i drwi sobie ze mnie. Jeżeli 

w ogóle istnieje! Wszyscy poszaleliście na jej punkcie. Kto Ją w ogóle tak nazwał? Kto dziś 

potrafi powiedzieć, skąd wzięła się jej legenda? Przecież to mit! Mit, który jest chyba potrzebny 

temu światu, bo za mało miał strachu. Wszystkim, którzy tu przylatują lub przyjeżdżają, mówię 

to samo. Głowa Kasandry nie istnieje! To jest produkt chorej wyobraźni tych z lasów i chyba 

ptaków, bo nie wiem, kto inny mógłby roznieść tę legendę po wszystkich kontynentach 

w sytuacji, gdy wiadomości o skupiskach ludzkich nie przenikają z jednej okolicy do drugiej40. 

Warto też przyjrzeć się uważniej kształtowi świata budowanego po katastrofach 

i zasadom, jakie w nim obowiązują. Przede wszystkim ludzie żyjący w momencie 

rozgrywania się akcji Głowy Kasandry dzielą się na tych, którzy pamiętają życie przed 

apokalipsą, i tych, którzy narodzili się później. Ci pierwsi mniej lub bardziej dążą do 

odrestaurowania dawnego porządku, starając się jedynie zapobiec błędom przeszłości, 

 
40 M. Baraniecki, Głowa Kasandry [w:] idem, Głowa Kasandry. Opowiadania, Rzeszów 1985, s. 24. 
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a i to z różnym skutkiem: są wśród tych osób jednostki bardzo agresywne, dominujące, 

mające tendencje autorytarne, ale nawet wśród tych żyjących pokojowo nie dziwi na 

przykład noszenie broni. Wzorcem jest zasadniczo struktura społeczna sprzed zagłady: 

Spotykali się nieraz z nowo utworzonymi subkulturami, jakie rodziły się w skupiskach 

i mikrospołecznościach. To było zjawisko powszechne. Ale zwyczaje dość blisko oscylowały 

wokół pozostałości zwyczajowych epoki. Powielały lub przekształcały zachowując pamięć 

obrzędu nabytego jeszcze w tamtym dzieciństwie. Pokolenie Hornica i Walatha było jeszcze 

wciąż pokoleniem tamtej epoki. I na jego wzór kształtowane były dzieci41. 

Jeżeli jednak chodzi o młode pokolenie, to mimo wychowywania w duchu 

pamięci o dawnym kształcie społeczeństwa, zdają się one zmierzać ku innym wzorcom. 

Hornic wyciąga wnioski na ich temat na podstawie obserwacji dzieci żyjących 

w przyjaznej mu enklawie, które nie rozumiejąc do końca mechanizmów, jakie 

doprowadziły do wcześniejszych tragedii, częściowo intuicyjnie, a częściowo na 

podstawie zasłyszanych informacji odcinają się radykalnie od starego porządku. 

Ponieważ ich naturalne środowisko tworzą wybujałe, zdziczałe i pełne egzotycznych 

gatunków zwierząt i roślin lasy, ich wyborem jest nie cywilizacja miast i postęp 

technologiczny, a zgoda z naturą i dążenie do bliskości z nią. Takie podejście opisuje 

jeden z chłopców, Alin, który tłumaczy Hornicowi filozofię dziecięcych bohaterów: 

Ja wiem, że to był zły świat. Oglądałem kolorowe zdjęcia. Tam było tak pusto. Wielu ludzi 

siedziało na pustej, kamiennej ziemi, ulicy. I było tylko jedno małe drzewko obmurowane 

cegłami, a wyżej zamknięte dookoła w klatce. Aż do korony42.  

Sprzeciw wobec dawnego świata manifestują dzieci również poprzez niechęć do uczenia 

się, wynikającą nie z lenistwa, ale z przekonania, że „wszystko to się stało ze światem, 

bo ludzie za dużo umieli”43. Cywilizacja jest więc kojarzona z tym, co negatywne 

i ograniczające człowieka oraz odcinające go od świata przyrody; rozwój technologiczny 

i naukowy nie mają wymiaru pozytywnego, przeciwnie, doprowadzają do katastrof. Da 

się tu dostrzec echo znanych toposów: powrotu do natury i szlachetnego dzikusa; nowe 

pokolenie wyrastające na gruzach dawnego świata nie chce jego odbudowy, pragnie 

czegoś innego – odrzucenia naukowego dyskursu i cywilizacyjnego nakazu postępu.  

 
41 Ibidem, s. 49. 
42 Ibidem, ss. 34–35. 
43 Ibidem, s. 34. 
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Niektórzy negują też inne obowiązujące wcześniej reguły, sięgając do 

judeochrześcijańskich podstaw kultury zachodniej. Przykładem takich działań jest grupa, 

w której dorastała przyszła żona Hornica, Karia. Starszyzna uczyła tam młodzież 

zmienionej wersji biblijnej historii o wygnaniu z raju: według tego wariantu owoc 

zerwany z drzewa miał symbolizować pierwszy stosunek seksualny między rodzicami 

ludzkości, który określano jako „dar pierworodny” – dar życia i potomstwa – natomiast 

grzechem było dopiero zabicie Abla przez Kaina. Karia afirmuje seksualność i nie potrafi 

przyjąć, że inni ludzie uznają relacje erotyczne za grzeszne. Jej podejście nie jest jednak 

w świecie przedstawionym zupełnie odosobnione: po apokalipsie płcią decydującą 

o kształcie relacji międzyludzkich są kobiety, które wybierają ojców swoich przyszłych 

dzieci i współżyją z nimi. Prawo Matki w tym wypadku oznacza zatem w tym nowym 

układzie społecznym nie tylko bezwzględny nakaz rozkoszy – w tym czerpania 

nieograniczonej przyjemności z seksualnej sfery życia – ale też, dosłownie, prawo 

ustalane przez matki i stawiające je w centrum.  

Zakończenie Głowy Kasandry przynosi natomiast perspektywę kolejnej 

apokalipsy, i to tym razem takiej, po której nie będzie mowy o żadnym postświecie. 

Trafiwszy wreszcie – przypadkiem! – do miejsca ukrycia Głowy Kasandry, Hornic 

odsłuchuje komunikat przygotowany przez jej twórców, którzy przygotowali się na 

wojnę i jej konsekwencje. Ich plan obejmował opracowanie broni rozsianej po całym 

globie, której użycie doprowadzi do absolutnej zagłady ludzkości i wielu innych 

gatunków, z wyjątkiem tych, które okażą się odporne na promieniowanie. Motywacją dla 

całego Projektu Kasandra było przekonanie, że Ziemia po wojnie nuklearnej nie będzie 

już taka sama – zmieni się w skrajnie nieprzyjazne człowiekowi środowisko, w którym 

możliwe będzie stworzenie tylko ułomnych parodii dawnych cywilizacji i powolna 

agonia. Protagonista zostaje postawiony przed wyborem: albo zdecyduje się odpalić 

rakiety i zniszczyć wymierających powoli ludzi, albo ostatecznie unieszkodliwi pocisk, 

podtrzymując życie na planecie, która jednak staje się coraz bardziej wroga 

i niebezpieczna. 

Zakończenie tekstu jest otwarte, nie wiadomo do końca, jaką decyzję podjął 

Hornic44, ale niezależnie od rozwiązania perspektywa takiej apokalipsy zbliża się już 

 
44 Co ciekawe, z tej niejasności zrezygnowano właściwie całkowicie w scenariuszu niezrealizowanego 

ostatecznie filmu Głowa Kasandry, opisywanego jako tworzony „na motywach powieści Marka 

Baranieckiego pod tym samym tytułem”. Scenariusz w ogóle zresztą różni się znacząco od literackiego 

pierwowzoru, chociaż część istotnych dla niniejszych rozważań motywów powtarza się w obu tych 

tekstach. Wyeksponowany zostaje na przykład – i to nawet bardziej niż w mikropowieści – wątek powrotu 
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zupełnie do tego, co Lacan i Žižek nazywają „drugą śmiercią”. Ostateczność tego 

rozwiązania i jego – rozumianą po lacanowsku – realność podkreślają jeszcze 

wcześniejsze rozważania bohaterów o cykliczności, jaką da się zaobserwować, 

przyglądając się historii ludzkości: „o przekleństwach ciążących na ludzkim gatunku, od 

niepamiętnych czasów wojnami piszącym swoją historię do etapu, aż posiadł zdolność 

do wywołania tej jednej, największej wojny, po której rozpoczynać musiał od nowa swój 

cykl samorozwoju”. Człowiek, jak zauważa Žižek,  

jest […] istotą, którą rządzi popęd śmierci […]. Samo pojawienie się człowieka nieuchronnie 

powoduje zaburzenie naturalnej równowagi, homeostazy właściwej procesom życiowym.  

Młody Hegel, zastanawiając się nad ewentualną definicją człowieka, podsunął sformułowanie, 

które dziś, w dobie kryzysu ekologicznego, zyskuje nowy wymiar: „istota chora na śmierć”45. 

To myślenie zdają się podzielać twórcy Kasandry, w  mniemaniu których zagłada 

ludzkości będzie dla Ziemi wyzwalająca, pozwoli bowiem na wytworzenie się nowego ładu, 

w który nie będzie już ingerować technologia i agresja.  

Ale są gatunki lub ich gałęzie, którym promieniotwórcze skażenie nie przeszkodzi rozwijać się 

dalej, a które uwolnione od biocenotycznego balastu skazanego na wymarcie utworzą nowy 

łańcuch życia. […]. Życie na Ziemi tym samym z umierania przejdzie do swoich drugich 

narodzin. Cóż z tego, że bez ludzi46  

‒ słyszy Hornic z głośników w punkcie dowodzenia Projektu Kasandra. Dla 

ludzkości nie będzie już szansy na odrodzenie, taka zagłada ma wymiar ostateczny, jakby 

to dopiero był pierwszy prawdziwy nuklearny holokaust , a wcześniejsze katastrofy 

stanowiły tylko element odwiecznego kręgu powstawania, rozwoju i umierania 

cywilizacji. Chociaż i wcześniejsze straszliwe wydarzenia ukazują wtargnięcie Realnego 

 
do natury: Hornic i jego towarzysz uczestniczą w uczcie i obrzędach związanych z kultem ognia jako siły 

oczyszczającej, protagonista mówi też bardzo wiele o wyzwoleniu od technologii, jakie postulują nowe 

społeczności. Zakończenie scenariusza jest natomiast znacznie mniej zagadkowe i raczej sensacyjne, a nie 

filozoficzno-metafizyczne, jak finał wersji pierwotnej. Hornic i Farson (łączący w sobie fabularne funkcje, 

jakie w pierwowzorze pełnią Walath, zarządca enklawy, zagraniczny oficer Watzinger i pilot Yves 

Jefferson) wraz z Karią trafiają do Głowy Kasandry i razem wysłuchują komunikatu jej twórców, ale mają 

rozbieżne poglądy na temat tego, co należy zrobić dalej. Farson chce uratować całą trójkę, wykorzystując 

możliwość poddania się hibernacji, ale doprowadzić do zagłady reszty ludzkości, by stworzyć nowy, 

spokojny i pozbawiony zagrożenia nuklearnego świat, Hornic natomiast stwierdza, że nikomu nie wolno 

podejmować takich decyzji. Dochodzi do strzelaniny, w której giną i Farson, i Karia, a Hornic wydostaje 

się na zewnątrz, zablokowawszy najpierw trwale korytarz prowadzący do Głowy Kasandry, i wraz z innymi 

uchodźcami odjeżdża do Tybetu, gdzie resztki ludzkości mają znaleźć bezpieczne schronienie. Por. M. 

Baraniecki, P. Karpiński, A. Wojnach, Głowa Kasandry. Scenariusz filmowy na motywach powieści Marka 

Baranieckiego pod tym samym tytułem, „Nowa Fantastyka” 1992, nr 2, ss. 44‒56. 
45 S. Žižek, op. cit., s. 71. 
46 M. Baraniecki, op. cit., s. 67. 
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w Symboliczne i zburzenie ustalonego porządku, perspektywa uruchomienia Kasandry 

ukazuje w szczególny sposób, że „w radioaktywności śmierć – niczym sama materia, 

fundament i stały punkt oparcia wiecznego cyklu powstawania i ginięcia – rozpada się 

i znika”47. 

Ryzyko zagłady atomowej przeraża między innymi dlatego, że jest ona 

konsekwencją ludzkiej pychy i przekonania o władzy człowieka nad światem; straszliwa 

technologia wymykająca się spod kontroli ukazuje dobitnie niedoskonałość ludzkiego 

systemu porządkowania świata. Co więcej, znajduje się ona w sferze możliwości – 

wtargnięcie Realnego, tuché, może nastąpić w każdej chwili, brutalnie rozbijając iluzję 

codziennej spójności. Symboliczne ukazuje więc całą swą niedoskonałość i niezdolność 

do opisu świata: 

Promienie są z gruntu nieprzedstawialne, żaden obraz im nie odpowiada. Mając status czegoś 

rzeczywistego, status „twardego rdzenia”, wokół którego wszelka symbolizacja zawodzi, stają 

się czystym pozorem. Promienie radioaktywne – ani widzialne dla nas, ani poznawalne – są 

obiektami na wskroś chimerycznymi, odbijają wpływ dyskursu naukowego na świat naszego 

życia48. 

Na podobnej zasadzie funkcjonują niektóre inne czynniki zagrożenia, które teksty 

postapokaliptyczne wykorzystują jako przyczyny globalnych katastrof. Niewidzialne 

promienie doprowadzające do śmierci znacznej części ludzkości to motyw bardzo 

popularny – to, że nie są „ani widzialne dla nas, ani poznawalne”, pozwala na pokazanie 

za ich pomocą, jak radykalnie i niepojmowalnie Realne potrafi wbić się klinem 

w pozornie trwałą strukturę Symbolicznego. Właśnie promieniowanie o niejasnej 

genezie jest przyczyną apokalipsy w Starości aksolotla (2015) Jacka Dukaja, powieści 

często analizowanej z uwagi na swoją nietypową formę – wydano ją bowiem jedynie 

w postaci e-booka49, dołączając ilustracje, emblematy gildii funkcjonujących 

w postapokaliptycznej rzeczywistości oraz działający w oparciu o system hiperłączy 

leksykon, tłumaczący niektóre zjawiska pojawiające się w wykreowanej rzeczywistości. 

Pierwszy rozdział tekstu opisuje chwile przed katastrofą, której przyczyną jest fala 

neutronowa wywołana przez promieniowanie pochodzące z kosmosu, przemieszczająca 

się wraz z obrotem Ziemi. Bohaterowie mają możliwość obserwowania, jak stopniowo 

 
47 S. Žižek, op. cit., s. 71. 
48 Ibidem, s. 70. 
49 We wrześniu bieżącego roku Wydawnictwo Literackie zapowiedziało papierowe wydanie tej powieści 

Dukaja – ma się ono ukazać pod koniec października.  
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umiera znany im świat, media reagują bowiem błyskawicznie: kamery telewizyjne 

rejestrują „tysiące przechodniów skoszonych prawie na miejscu, aleje trupów, nad 

którymi tylko wiatr porusza reklamami i śmieciami”50, a w internecie można obejrzeć 

interaktywne modele planety, ukazujące, kiedy śmiercionośna fala dotrze do konkretnych 

miejsc. Ludzie mają pełną świadomość, że za kilka godzin umrą, a w obliczu tego faktu 

zachowują się bardzo różnie – panikują, wpadają w histerię lub przeciwnie, odrętwienie 

albo próbują desperacko wykorzystać ostatnie chwile życia na przyjemności. Niektórzy 

próbują też zrozumieć naturę kosmicznego promienia i zastanawiają się, czy globalnej 

zagładzie można było jakkolwiek zapobiec, ale z ich wysiłków nic nie wynika, bo 

przyczyna apokalipsy w Starości aksolotla jest dokładnie taka, jak promieniowanie 

radioaktywne opisywane przez Žižka: niewidzialna i niezrozumiała, a ludzie są 

w konfrontacji z nią „zepchnięci na pozycje bezsilnych świadków”51. 

W powieści Dukaja bardzo wyraźnie widać jednak, że katastrofa nie niszczy 

wszystkiego: wtargnięcie Realnego oznacza tylko – a może aż? – koniec znanego 

bohaterom świata i konieczność stworzenia nowych form. I to właśnie jest zasadniczy 

temat Starości aksolotla. Okazuje się bowiem, że część ludzkości przetrwała, chociaż 

w radykalnie innej postaci, tworząc wirtualne kopie swoich umysłów za pomocą gadżetu 

InSoul3, sczytującego użytkownika i kreującego na tej podstawie awatar na potrzeby gier 

wideo. W ten sposób rozpoczyna się nowe życie na Ziemi: podstawę tego społeczeństwa 

tworzą przypadkowi gracze, w tym nastolatkowie, oraz pasjonaci technologii, którzy 

wpadli na pomysł, żeby zeskanować swoje mózgi i przenieść je do wirtualnej 

rzeczywistości. Ocaleńcy są właściwie tylko zlepkami sygnałów istniejącymi w sieci, 

a ich funkcjonowanie w świecie zewnętrznym jest możliwe wyłącznie dzięki maszynom, 

do których można się włamać i za ich pośrednictwem wchodzić w interakcje 

z otoczeniem – taka robotyczna postać nazywana jest transformerem. Protagonista 

powieści, Grześ, uczy się stopniowo życia w tym nowym świecie, nawiązuje znajomości 

i robi coraz większą karierę, bo przed zagładą pełnił funkcję technika – ma więc, 

w przeciwieństwie do większości przeżywców, spore pojęcie o sprzęcie komputerowym, 

dzięki czemu potrafi naprawiać niektóre z urządzeń albo je ulepszać.  

 
50 J. Dukaj, Starość aksolotla, [s.l.] 2015, Piwnice IT. Powieść została wydana w formatach EPUB, MOBI 

i PDF; korzystam z wersji EPUB, w której paginacja różni się w zależności od urządzenia 

wykorzystywanego do odczytu, rezygnuję zatem z podawania numerów stron, zamiast tego podając tytuły 

rozdziałów, z których pochodzą dane fragmenty. 
51 S. Žižek, op. cit., s. 70. 
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Reakcją na apokalipsę jest, jak zazwyczaj, próba ustanowienia nowego porządku, 

mająca na celu zmierzenie się ze stawiającym opór symbolizacji Realnym. W tym 

przypadku strukturę społeczną rekonstruuje się w oparciu o dwa filary. Pierwszym z nich 

jest pamięć o czasach sprzed zagłady biologicznej, wywołują melancholię, przed którą 

ocaleńcy usiłują uciekać w teatralne naśladowanie dawnych zachowań. Przybiera ono 

postać wręcz groteskową, transformery nie mają bowiem ludzkich potrzeb ani ograniczeń 

– nie muszą jeść ani pić, nie uprawiają seksu, nie płaczą, nie śpią – a mimo to kierowane 

przez swoich użytkowników zachowują się tak, jakby dotyczyły ich biologiczne prawa. 

Dobrym tego przykładem jest poniższa dłuższa scena rozgrywająca się w barze w Tokio: 

A oni, smutne roboty, siedzą tu, stoją, drepczą naokoło w koślawej parodii kawiarnianego 

zagadania. 

– Wódeczki jeszcze? 

– A poproszę. 

Stalowe paluchy z chirurgiczną precyzją obejmują delikatne szkło. Są do tego specjalne 

programy wspomagające motorykę, do picia wódki. 

Oczywiście nie piją wódki, te trunki to atrapy. Niczego nie piją, niczego nie jedzą, 

ćwierćtonowe mechy w barze Chūō Akachōchin, mogą tylko odgrywać te gesty życia, 

z mozołem powtarzać przyzwyczajenia przebrzmiałej biologii. […] 

Grzesiu dotyka końcem palca-chwytaka puszki i patrzy, jak budweiser kolebie się przed nim 

w lewo i w prawo. […] Jakby do rytmu tej rozgibanej puszki gną się i kolebią metalowo-

plastikowe cielska dwóch seksbotów, odgrywających na podium w głębi baru straszliwą 

parodię aktu seksualnego człowieka. Geisha i Geisha, dwa żeńskie mechy na nieznanych 

transformerach, symulują z precyzją i czułością hartowanej stali pocałunki lesbijskie, 

pieszczoty piersi i pośladków, pancerne palce na pancernych łonach, taniec pożądania 

zwierzęcego wypotworniały w zimnym obrzędzie maszyny, pod 

strumieniami laserowych blasków, w oblewie żołnierskiej muzyki striptizu. Grześ patrzy, 

patrzy i emotuje duszną żenadę. Ileż tu pięter sztuczności, ile warstw cudzysłowów – gubi się, 

gdy usiłuje je zliczyć. Nie mogą się upić, nie mają nawet programów do symulacji upicia. Nie 

mogą uprawiać seksu, 

nie mają programów do połączeń i podnieceń seksualnych. Co im pozostało – suchy teatr seksu, 

w tych robotach skonstruowanych dla erotycznej obsługi prawdziwych, organicznych ludzi. 

Posągowo znieruchomiały Grześ obserwuje to przez dwieście osiemdziesiąt siedem sekund 

i wreszcie nie wytrzymuje, wstaje z wizgiem ścięgien. Przelała się czara tokijskiej goryczy52. 

Dosłowne powtarzanie zachowań z minionego świata sprawia, że są one zupełnie 

pozbawione treści; zostaje zachowana jedynie forma, a jej ciągłe odgrywanie ma 

 
52 J. Dukaj, op. cit., Melancholia w Kyōbashi Tower. 
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oczywiście funkcję kompensacyjną. Bezmyślne, karykaturalne kopiowanie społecznych 

rytuałów i działań, które sprawiały dawniej przyjemność, pozwala łudzić się, że 

rzeczywistość dalej jest ułożona tak, jak wcześniej. Podobny cel ma przywoływanie 

historii i legend o terapeutycznym wydźwięku – opowiadających o tym, że gdzieś żyją 

prawdziwi ludzie, którzy zagładę przetrwali na orbicie okołoziemskiej, albo że udało się 

w jakimś miejscu planety stworzyć raj, pozwalający na zalogowanie się do 

hiperrealistycznej symulacji biologicznego życia człowieka.  

Drugim filarem tego świata jest natomiast zastąpienie dawniej obowiązujących reguł 

uproszczonymi prawami rodem z wieloosobowych gier online, MMO. Opierają się one 

przede wszystkim na osobistej korzyści i prostych zasadach dominacji. Jak trafnie 

zauważa Przemysław Kaliszuk, nowy system społeczny zbliża się w swojej płynności do 

neotrybalizmu:  

Sojusze są doraźne, długofalowe planowanie w zasadzie nie bywa wykorzystywane. […] 

O trwałości relacji decyduje aktualny bilans korzyści i strat, jakie oferuje akurat perspektywa 

wspólnego działania53. 

Można się tu doszukać kolejnego przykładu działania według nakazu przeżywania 

rozkoszy, która w połamanym na kawałki świecie staje się wartością nadrzędną. Jako że 

transformery są tylko nośnikami cyfrowych kopii umysłów użytkowników, ich 

materialność nie ma znaczenia, dopóki świadomość może zostać przeniesiona do innego 

urządzenia. Stąd ciągłe przekraczanie granic i zachowania przemocowe, które przecież 

tak naprawdę też stanowią manifestację zrytualizowanej formy, reliktu dawnych czasów.  

Tak naprawdę jednak apokalipsa w Starości aksolotla jest przede wszystkim 

momentem, w którym Realne dochodzi do głosu i pozostawia po sobie trwały ślad 

w postaci zmiany podejścia do kwestii tożsamości. Po zagładzie życia kategoria ta musi 

zostać zupełnie przeformułowana i bohaterowie – na czele z protagonistą – niemal 

bezustannie poddają ją refleksji. Wiadomo przecież, że kopia umysłu tworzona przez 

InSoul3 to tylko pewien wycinek, mający posłużyć do zbudowania wiarygodnego 

awatara w grze – czy zatem można w ogóle mówić, że te rozproszone świadomości to 

jeszcze ludzie? Czy można wierzyć ich pamięci o świecie sprzed katastrofy? Czy są 

w stanie faktycznie stworzyć na nowo biologiczną formę prawdziwego człowieka 

i zrekonstruować jego uwarunkowania kulturowe, skoro mają do dyspozycji tylko 

 
53 P. Kaliszuk, Postapokalipsa i teraźniejszość. Starość aksolotla Jacka Dukaja, „Annales Universitatis 

Mariae Curie-Skłodowska” 2016, nr 2, s. 68. 
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własne, niedoskonałe wspomnienia i popkulturową papkę? Postapokaliptyczna 

rzeczywistość opiera się przede wszystkim na galopującym postępie i kolejnych próbach 

odtworzenia i ulepszenia ludzkiego gatunku; jest to jednak w gruncie rzeczy ciągłe 

powtarzanie, pozbawione aspektu kreatywnego: 

– Słyszałaś, żeby transformer dokonał jakiegokolwiek odkrycia, żeby się nauczył czegoś 

naprawdę nowego, zmienił zawód albo przyzwyczajenia? Minie następne dziesięć tysięcy 

obrotów Ziemi i nadal nie wyszkolimy żadnego nowego technika, nie przybędzie nam 

informatyków i genetyków. Te same transformery będą obtaczać w metalu te same okruchy 

wiedzy, guglać po skarbnicach przeszłości za szkolnymi przepisami na nadprzewodnik i RNA. 

– Może i tak. Ale wszystko to – szybciej, sprawniej, lepiej54. 

Świat po zagładzie jest już zupełnie rozbity i nie wraca do dawnego kształtu; 

zatrzymany w jakimś momencie, może tylko być w nieskończoność odtwarzany, 

pozostając jednak sferą absolutnej inności. Symboliczny porządek zapamiętany przez 

transformery i kopiowany w wielu wariantach jest zupełnie nieszczelny, a przez dziury 

w nim prześwituje cały czas Realne. Grześ, który przez całą powieść pełni rolę 

depozytariusza konserwatywnego podejścia do świata55, zmuszony jest do ciągłych 

konfrontacji z tym, co zupełnie niemieszczące się w ramach jego pojmowania. Nastające 

po sobie kolejne małe katastrofy, coraz szybciej biegnący czas i coraz gwałtowniejsze 

narodziny i śmierci nowych namiastek rzeczywistości jawią się jako splot trudnych do 

odróżnienia zjawisk będący nową, paradoksalną formą stabilizacji56. 

Również geneza kosmicznego promienia nie zostaje ostatecznie wyjaśniona: 

bohaterowie dowiadują się jedynie, że pochodzi on z konkretnego miejsca w galaktyce 

i był wymierzony w Ziemię. Nie jest jednak jasne, kto i w jakim celu użył tej 

śmiercionośnej broni, ani nawet – czy był to atak jedynie na tę planetę, czy też szersze 

działanie. W ten sposób źródło zagłady pozostaje w sferze niedopowiedzeń, co 

sygnalizuje, że przyczyna katastrofy nie jest istotna, prawdziwe znaczenie ma bowiem 

tylko to, jak wpłynęła ona na ludzkie istnienie. Podobne niedopowiedzenia stosują też 

inne teksty postapokaliptyczne – w wielu z nich pojawia się wątek poszukiwań powodu 

zagłady, które kończą się klęską, czasem natomiast traumatyczne wydarzenie próbuje się 

obudować narracją mitologizującą albo tłumaczącą je w jakiś przystępny, choć zupełnie 

nienaukowy sposób. Ta ostatnia sytuacja ma miejsce chociażby w przywoływanych już 

 
54 J. Dukaj, op. cit., Odlot. 
55 Por. P. Kaliszuk, op. cit., s. 74. 
56 Por. J. Berger, After the end: representations of post-Apocalypse, Minneapolis 1999, s. XIII. 
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przeze mnie kilkukrotnie Polaroidach z zagłady Pawła Palińskiego, gdzie głównej 

bohaterki w żadnym stopniu nie interesują naukowe wyjaśnienia faktu, że niemal 

wszyscy ludzie poza nią samą zapadli w rodzaj letargu zmieniającego ich w bezmyślne 

bestie. Na swoje potrzeby konstruuje własną interpretację, opierającą się na krytyce 

konsumpcjonistycznego społeczeństwa.  

Jeszcze inną odsłonę zetknięcia z Realnym przedstawia cykl autorstwa Piotra 

Patykiewicza, składający się z powieści Dopóki nie zgasną gwiazdy (2015) oraz I wrzucą 

was w ogień (2016), a także dodatkowego opowiadania Parch (2016). Akcja tych dwóch 

tekstów rozgrywa się lata po apokalipsie, która zniszczyła świat XXI wieku – nawiązania 

do starego kształtu świata pojawiają się jednak raczej sporadycznie, a o przebiegu samej 

katastrofy wiadomo bardzo mało. Nieco więcej światła rzuca na tę kwestię tekst, który 

powstał niejako na marginesie cyklu: gra paragrafowa Dopóki świecą gwiazdy, stworzona 

przez Tomasza Kreczmara przy współpracy z Patykiewiczem i funkcjonująca jako 

materiał promocyjny udostępniany bezpłatnie na stronie internetowej Wydawnictwa 

SQN57. Jej akcja rozgrywa się tuż po katastrofie, która doprowadza do późniejszego 

powstania świata znanego z Dopóki nie zgasną gwiazdy oraz I wrzucą was w ogień; 

bohater gry jest nastolatkiem interesującym się głównie komputerami, który musi 

poradzić sobie w obliczu rozgrywającej się na jego oczach apokalipsy. Stopniowo 

odkrywa kolejne sygnały tragedii – znajduje zakrwawione ciało matki, wieżowiec, 

w którym mieszka, płonie i zawala się, a mieszkańcy miasta organizują się w niewielkie 

grupki i zaczynają ze sobą walczyć. Chociaż protagonista sporo czasu poświęca 

rozważaniu potencjalnych przyczyn dramatycznych wydarzeń, a jego wyobraźnia, 

podsycana teoriami spiskowymi wyczytanymi w sieci, jest bardzo płodna, nie dochodzi 

do żadnych sensownych wniosków. Trudno mu nawet powiedzieć, czy bezpośrednim 

powodem śmierci ludzi był tajemniczy niebieski pył przypominający okruchy szkła, czy 

też spotkania z dziwnymi iskrami, które wnikały w ludzkie ciało i powodowały ataki 

szaleństwa. Z czasem okazuje się natomiast, że zagłada – nazwana później w cyklu 

Patykiewicza Upadkiem – błyskawicznie zyskała różne interpretacje. 

Właśnie te odmienne wyjaśnienia przyczyn i przebiegu katastrofy, a także 

generalne podejście do tragedii legły u podstaw podziałów społecznych w świecie 

przedstawionym w serii. Część ocaleńców od razu uciekła z ośrodków miejskich, część 

natomiast zdecydowała się w nich pozostać – wykorzystali oni pozostałości dawnej 

 
57 Obecnie gra w postaci plików EPUB i MOBI jest dostępna za darmo w kilku księgarniach internetowych. 

Por. T. Kreczmar, Dopóki świecą gwiazdy, Kraków 2015 [EPUB, MOBI]. 



259 

 

infrastruktury oraz maszyny i paliwo, by przez jakiś czas po apokalipsie móc ich używać. 

Kiedy jednak stworzyli nowe, kruche społeczeństwo, ponownie napadły na nich ogniki 

powodujące szaleństwo i śmierć. Ci, którym udało się przetrwać ten powtórny atak, 

uciekli w góry, gdzie już wcześniej osiedliła się część przeżywców, pozostawiając za 

sobą tylko Ruiny. Tych, którzy osiedlili się wśród szczytów od razu pierwszej fali 

katastrofy, łączyła wiara w to, że kataklizm był dziełem Lucyfera – strąconego z niebios 

anioła, który spadając, zniszczył dawny świat. Szczegóły tej historii różnią się 

w zależności od opowiadającego: na przykład śmiercionośny pył miał być łzami albo 

Boga, albo krwią Lucyfera, albo też popiołem, jaki opadł z jego niszczącego się podczas 

upadku ciała. Pierwszy zwolennik tej teorii występuje jeszcze w grze paragrafowej 

Kreczmara, ale w powieściach Patykiewicza pojawia się ich znacznie więcej. Wiara w to, 

że katastrofę spowodował upokorzony, zrzucony przez Boga z firmamentu Lucyfer, 

zaczyna dominować, przekazywana głównie przez kościół, ale podchwytywana również 

chętnie przez samą ludność, tym bardziej, że zagrożenie nie znika. Jak każde nie do końca 

zrozumiałe niebezpieczeństwo i w zgodzie z logiką powieści (post)apokaliptycznej 

zagrożenie atakiem ogników jest ciągle obecne w świadomości społecznej jako żywe 

zagrożenie, mogące w każdej chwili wtargnąć w codzienne życie i ponownie rozbić je na 

kawałki.  

Ten lęk towarzyszy mieszkańcom wykreowanego świata dopóty, dopóki ojciec 

Kacpra – protagonisty Dopóki nie zgasną gwiazdy – nie wymyśla drastycznego, ale 

skutecznego sposobu na stawienie oporu złowrogim ognikom. Ponieważ działają one 

najsilniej na zmysł wzroku, stary Józwa namawia całą swoją wioskę do oślepienia się, 

aby tajemnicze byty nie mogły się na nich pożywiać i wyginęły. O sukcesie tego 

przedsięwzięcia odbiorca dowiaduje się dopiero z kolejnego tomu cyklu: w ciągu 

dwudziestu pięciu lat, jakie dzielą akcję obu powieści, ogniki zniknęły na dobre, a ludzie 

przy pomocy wyszkolonych psów przewodników zdołali odbudować ze zgliszczy 

prawdziwe Miasto, nad którym góruje zapewniająca energię Ciepłownia. Część z nich 

jednak, na czele z Józwą i Kacprem oraz ich rodzinami, decyduje się opuścić 

zrekonstruowane ludzkie siedziby i zamieszkać w dziczy, w Martwym Lesie, prowadząc 

proste życie myśliwych i węglarzy dostarczających większym ośrodkom cywilizacji 

mięso i surowiec do palenia w piecach. Tymczasem wobec zaniku zewnętrznego 

zagrożenia i z powodu postępu cywilizacyjnego idącego w parze z laicyzacją coraz mniej 

ludzi wierzy, że przyczyną Upadku faktycznie był Lucyfer. Coraz śmielej pojawiają się 

teorie naukowe bazujące na zachowanych od momentu katastrofy notatkach. Według 
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tych opracowań rzekomy upadły anioł miałby być po prostu kometą, która niefortunnie 

uderzyła w Ziemię, wywołując kataklizm, a także przynosząc na planetę coś, co ludzie 

nazwali ognikami, a co mogło być jakąś obcą formą życia. Taka interpretacja zakłada, że 

doszło do kosmicznej pomyłki, a tym samym neguje istnienie wszechmocnego Boga; 

zamiast tego proponuje wyjaśnienie bliższe nauce, chociaż też niepozbawione aspektu 

mistycznego. Jak tłumaczy jeden z bohaterów, Upadek miałby być zbędnym 

powtórzeniem zakończonego już kiedyś powodzeniem procesu powstawania człowieka: 

– Wtedy z nieba nie spadł zbuntowany anioł, tylko życie. Najpierwotniejsze, czyste życie, które 

do przetrwania potrzebuje jedynie wody i słońca. Takie, które jeszcze nie ma żadnego kształtu, 

ale może przybrać każdy. Gdyby trafiło na jakiś inny świat, pusty i jałowy, zagnieździłoby się 

tam, rozrosło, a z czasem pokryło każdy jego zakątek w swojej nieskończonej różnorodności. 

Lecz stało się inaczej. Nasz świat nie był martwy. Kiedyś, miliardy lat temu, taki Upadek już 

się wydarzył. Stwórca niepotrzebnie zabrał się po raz drugi do tego samego dzieła. To się 

musiało źle skończyć. […] Sadzę, że po pierwszym Upadku wszystko wyglądało podobnie. Ta 

siła twórcza przeobrażała życie i jednocześnie się w nie wcielała, ulepszała pokolenie po 

pokoleniu, aż w końcu powstała najdoskonalsza z żywych istot, duchowa i cielesna zarazem. 

Człowiek58.  

Dwie interpretacje tej samej katastrofy współgrają poniekąd z dwoma modelami 

życia w postapokaliptycznym świecie. Podejście scjentystyczne i uznanie prymatu 

rozumu wiąże się z próbą odbudowywania na nowo starej cywilizacji w kształcie 

możliwie podobnym do dawnego, chociaż oczywiście w sposób bardzo niedoskonały. 

Zawierzenie wyjaśnieniom religijnym ma z kolei związek z próbą odcięcia się od 

przeszłości i utworzenia struktury symbolicznej od nowa, w czystej formie i bliskości 

z naturą. Oba wytłumaczenia apokalipsy muszą jednak uwzględniać to, że świat 

naznaczony jest innością, z którą nie stykali się przodkowie żyjący w niemal mitycznych 

czasach przed zagładą. Możliwość przekształcenia się człowieka w istotę postludzką, 

nazywaną przez bohaterów demonem, śpiew potępionych przyzywający ogniki czy 

straszliwa choroba, parch – wszystko to może stanowić, zależnie od interpretacji, albo 

przejawy działania Lucyfera, albo ciąg dalszy wpływu, jaki obcy pierwiastek życia 

wywiera na ludzką egzystencję59. Jakkolwiek jednak by ich nie tłumaczyć, za każdym 

 
58 P. Patykiewicz, I wrzucą was w ogień, Kraków 2016, ss. 429‒430. 
59 Podobnie dzieje się we wspominanej już na marginesie powieści Mai Lidii Kossakowskiej Zakon Krańca 

Świata, gdzie zagłada jest tłumaczona na dwanaście różnych sposobów (jako wynik wojny atomowej, 

globalnej katastrofy, ataku kosmitów lub Jeźdźców Apokalipsy itd.), w zależności od przekonań i wizji 

rzeczywistości konkretnych jednostek i grup. 
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razem są to przejawy straszliwej, naznaczającej życie inności, której pojawienie się jest 

trwałym skutkiem wtargnięcia Realnego do pozornie spokojnej i uporządkowanej strefy 

Symbolicznego. 

We wszystkich powyższych przykładach tekstów o apokalipsie uderza 

najbardziej to, że ukazują one brak języka mogącego oddać doświadczenie kontaktu 

z Realnym. O katastrofie mówi się zazwyczaj mało – sam jej moment przedstawiony jest 

jak gdyby mimochodem, zwykle nie wprost, obserwowany z boku albo najzupełniej 

pominięty, zaś sami bohaterowie zazwyczaj niewiele dyskutują o dokładnym przebiegu 

traumatycznego wydarzenia. Jeżeli natomiast chodzi o przyczynę zagłady, to jest nią 

działanie siły albo niezrozumiałej dla człowieka, albo wyrywającej się spod jego kontroli, 

która w dodatku oprócz trwogi budzi również respekt. Jak tłumaczy Tamara Hundorowa, 

w XX wieku lęk przed atomowym holokaustem poskutkował czymś, co nazwać można 

sublimacją nuklearną, opierającą się  

na fakcie, iż jakaś destrukcyjna siła – bomba atomowa – zagraża istnieniu człowieka i świata; 

siła ta wywołuje jednocześnie podziw i strach, a także pragnienie znalezienia formy, która 

pozwoliłaby ją ujarzmić, wyrazić n iewyrażalne . Jeżeli przyjmiemy dyskurs nuklearny 

jako formę sublimacji, która pojawia się po traumie (katastrofie), staje się jasne, dlaczego 

mówienie o wybuchu atomowym jako o realności60 staje się niemożliwe: chodzi bowiem 

o zupełne zn iszczen ie świata,  jednostk i  i  samego języka 61. 

Jak sądzę, refleksję tę można pociągnąć jeszcze dalej. Nie tylko trwoga na 

wspomnienie Hiroszimy, Nagasaki czy Czarnobyla wymaga przepracowania – opór 

symbolizacji stawia samo istnienie wokół niego owej przedobrazowej i przedsłownej 

sfery Realnego, która ukazuje całą śmieszność i niedoskonałość struktury symbolicznej. 

Realne budzi podziw, lęk, fascynację i tęsknotę równocześnie, a jako to, co wymyka się 

reprezentacji, powoduje również w podmiocie uczucie niezrozumiałej dla niego do końca 

wzniosłości, podobnej do tej, do której, omawiając ponowoczesność, odwołuje się Jean-

François Lyotard62.  

 

 
60 Hundorowa ma oczywiście na myśli nie realność w znaczeniu przyjmowanym przez Lacana, a całość 

doświadczanej rzeczywistości.  
61 T. Hundorowa, op. cit., ss. 261‒262. 
62 Por. J.-F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie, co to jest postmodernizm [w:] idem, Postmodernizm dla dzieci. 

Korespondencja 1982‒1985, tłum. J. Migasiński, Warszawa 1998, s. 56. 
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3.3. Wypowiadać niewypowiedziane 

Zderzenie z Realnym jest zawsze czymś wstrząsającym; jeżeli ma ono skutki tak daleko 

idące, że następuje w jego wyniku rozpad znanego świata, staje się wydarzeniem 

traumatycznym. Mimo wielości tekstów, które z takich poruszających spotkań czynią 

jeden z głównych tematów, sam moment wtargnięcia Realnego rzadko bywa 

pokazywany bezpośrednio. Ma to oczywiście związek przede wszystkim z naturą tego 

porządku, który przecież nie poddaje się symbolizacji, stawiając opór wszystkim próbom 

wyrażania i zostawiając podmiot bezradnym, zanurzonym w doświadczeniach, których 

nie może on ani wpisać w autonarrację, ani przekazać innym. Nie oznacza to jednak, że 

fabularna i światotwórcza waga tuché zostaje w jakikolwiek sposób umniejszona. 

Przeciwnie: jestem przekonana, że to właśnie jest budujący poczucie koherencji świata 

przedstawionego sposób przedstawiania istnienia i roli Realnego w życiu podmiotu. 

Działania na poziomie konstrukcji tekstu oraz języka i stylu pozwalają bowiem nie tylko 

zasygnalizować miejsce styku rejestrów – punkt, w którym Realne przecina Symboliczne 

– ale również oddać zbudować obraz doświadczenia podmiotu, który taką traumatyczną 

sytuację przeżywa. Umożliwiają też zauważenie, co tak naprawdę zostaje włączone 

w obręb tego porządku, a co tylko go udaje – istnieją bowiem tematy trudne, które jednak 

poddają się dyskursywizacji, a co więcej, bez większych kłopotów da się je wpisać 

w konkretne schematy symboliczne.  

Podstawowym sposobem konstrukcyjnego i językowego radzenia sobie 

z Realnym jest wspominane już przemilczanie go, przy czym nie chodzi oczywiście o to, 

aby w ogóle pomijać istnienie tych przypadkowych zetknięć z pozasystemową 

rzeczywistością. Jeżeli świat ma sprawiać wrażenie koherentnego, muszą być one 

wpisane w jego strukturę, Jednakże, jak zauważa Hundorowa,  

[s]posoby, za pomocą których można przekazać owe „nieprzedstawialne”, są szczególne: 

unikać bezpośredniego obrazowania i reprezentacji; odtwarzać negatywnie; pozwalać na to, 

aby coś oglądać, ale zabraniać zobaczyć; iść naprzód, powtarzając; sprawiać przyjemność, 

powodując ból63. 

Chociaż badaczka łączy te taktyki z transawangardą, znajdują one również 

zastosowanie w tekstach fantastycznych. Omawiając teksty o apokalipsie i jej skutkach, 

wskazywałam że często ich akcja rozpoczyna się przed momentem zagłady, a potem 

 
63 T. Hundorowa, op. cit., s. 262.  
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przeskakuje do czasów późniejszych. Dzieje się tak w Apokalipsie według Pana Jana 

Szmidta, w Starości aksolotla Dukaja, a także w licznych innych utworach. Jedną 

z funkcji takiego zabiegu jest oczywiście pokazanie kontrastu między codziennością 

sprzed straszliwego wydarzenia a tą, z którą bohaterowie muszą mierzyć się potem. 

Z drugiej jednak strony można to jednak interpretować jako sposób przedstawienia 

spotkania z Realnym poprzez ujęcie go w narracyjne ramy, między którymi zieje dziura, 

ukazująca miejsce zderzenia się porządków.  

Oczywiście przeżycie zagłady znanego świata nie jest jedynym wydarzeniem, 

które może wywołać traumę – fantastyka, chcąc ukazać zderzenie rejestrów, przedstawia 

również sytuacje zdecydowanie bardziej indywidualne, czasem wręcz intymne, czasem 

wynikające wprost ze specyfiki wykreowanego świata, czasem zaś mające charakter 

bardziej uniwersalny. Abstrahując jednak nieco od tej różnorodności, chciałabym skupić 

się na samych zabiegach literackich, za pomocą których dochodzi do zasygnalizowania 

traumatyzujących zdarzeń. Ich katalog również jest bardzo szeroki, wymienię zatem tylko 

kilka, by zasygnalizować pewne tendencje i podstawowe charakterystyki. 

O pierwszym sposobie już wspomniałam – jest nim zastosowanie przeskoku 

czasowego, pominięcie w toku narracji samego zdarzenia i powracanie do niego później, 

aby po pierwsze pokazać jego konsekwencje, po drugie zaś dokonać próby jego 

przedstawienia – „iść naprzód, powtarzając, sprawiać przyjemność, powodując ból”64. 

Najlepszą tego reprezentacją są teksty postapokaliptyczne, zwłaszcza te, które pokazują 

zarówno perspektywę sprzed traumy, jak i po niej; sądzę jednak, że w pewnym stopniu 

da się przyporządkować do tej grupy również te utwory, które sytuacje przełomowe dla 

danej społeczności przedstawiają po czasie i ukazują, w jaki sposób zderzenie z Realnym 

próbuje się poddawać symbolizacji na przykład poprzez sprowadzenie go do kategorii 

mitu czy legendy. Zabiegi tego typu pojawiają się zwłaszcza w utworach, które zbliżają 

się do konwencji fantasy, gdzie uwidacznia się społeczną rolę opowieści o dawnych 

czasach, nawiązując między innymi do eposu65. Charakterystyczne jest jednak to, że 

jeżeli istotne wydarzenie faktycznie nosiło znamiona zetknięcia z Realnym, symbolizacja 

ta nie odnosi zamierzonego skutku: ujęcie go w ramy mitologicznej lub legendarnej 

opowieści sprawia tylko, że staje się jeszcze bardziej odległe i niedostępne, pochodzące 

z innego porządku.  

 
64 Ibidem. 
65 O mityzacji i wpływie eposu na fantasy pisze wielokrotnie Tomasz Z. Majkowski. Por. T. Z. Majkowski, 

W cieniu Białego Drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków 2013. 
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Taki pomysł wykorzystuje na przykład cykl powieściowy Anny Brzezińskiej 

określany jako saga o zbóju Twardokęsku66, rozgrywający się w świecie, w którym na 

rzeczywistość ludzką ogromny wpływ mają bogowie, przebywający wśród swoich 

wyznawców, opiekujący się konkretnymi terytoriami i zaprowadzającymi tam własne 

porządki. Historia tych Jedenastu przedstawiona jest w sposób bardzo szczegółowy i już 

w niej samej roi się od wydarzeń, których status jest niejasny – krąży na przykład 

opowieść o mścicielce, która wymordowała poprzednie boskie pokolenie, choć nikt nie 

wie do końca, jaki miałby być tego powód. Na traumatyczność tego wydarzenia może 

wskazywać fakt, że mimo upływu czasu znaczenie mu przypisywane jest ogromne, a imię 

zabójczyni wspomina się z wyraźnym lękiem, tonem przestrogi lub przekleństwa. 

Nawarstwiające się i komplikujące przez pokolenia narracje o morderstwie dokonanym 

na pierwszych bogach stanowią próbę włączenia w narrację zdarzenia, które odcisnęło 

się piętnem na losach świata. Równocześnie jednak ich działanie okazuje się 

niekoniecznie terapeutyczne – trauma najwyraźniej nie zostaje przepracowana, skoro gdy 

jedna z głównych bohaterek, Szarka, wplątuje się w istotne dla losów świata wydarzenia, 

zostaje okrzyknięta inkarnacją mścicielki, stając się ucieleśnieniem społecznych lęków. 

Podobnie obrastają w legendy i znaczenia inne ważne wydarzenia, na przykład spisek, 

który doprowadził do zabicia przedstawicielki drugiego pokolenia bóstw, Bad Bidmone 

oraz do wydźwignięcia kawałka morskiego dna, z którego utworzyła się wyspa Pomort.  

Poręcznym narzędziem pozwalającym zasygnalizować wtargnięcie Realnego jest 

operowanie narracją. Zmiana jej typu pozwala na przesunięcie perspektywy i skupienie 

się nie na wydarzeniach dotyczących świata zewnętrznego, ale na indywidualnych 

przeżyciach jednostki, dzięki czemu wyraźniej widać moment pojawienia się wyrwy 

w Symbolicznym. Co istotne, nie chodzi tylko o przejście od narracji trzecio- do 

pierwszoosobowej, a raczej o uruchomienie w pewnej chwili tego, co Magdalena 

Rembowska-Płuciennik określa jako model identyfikacyjny – form implikujących 

„bezpośredni, pełny i swobodny dostęp narratora do treści myśli i mowy wewnętrznej 

bohatera, ale w takim kształcie percepcyjnym lub/i językowym, w jakim pojawiają się 

one w polu jego reprezentowanej świadomości”67. Jak bowiem zaznacza badaczka, 

intersubiektywność narracji nie jest związana bezpośrednio z istnieniem „tradycyjnych 

 
66 W skład cyklu wchodzą następujące tomy: Zbójecki gościnec (1999 r.) i jego wersja poprawiona 

i rozszerzona ‒ Plewy na wietrze (2006 r.); Żmijowa harfa (2000 r., wersja poprawiona ‒ 2007 r.); Letni 

deszcz. Kielich (2004 r.); Letni deszcz. Sztylet (2009 r.).  
67 M. Rembowska-Płuciennik, Narracyjne modele intersubiektywności, „Teksty Drugie” 2010, nr 4, s. 80. 
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form literackich”, sugerujących większy lub mniejszy wgląd osoby mówiącej w stany 

emocjonalne bohatera, ale wpływają na nią „rozwiązania z zakresu opisu postaci 

i przedstawień percepcji, ciała, komunikacji intersensorycznej oraz emocjonalnej, 

kształtowania motywacji postaci oraz związku między jej akcjami i stanami 

mentalnymi”68. Poręczną, stosowaną również w tekstach fantastycznych formą 

umożliwiającą przejście do takiego modelu narracyjnego jest wprowadzenie do tekstu 

fragmentów dziennika, pamiętnika czy listu bohatera, w którym próbuje on opisać 

dotykające go wydarzenia. Rzecz jasna nie każdy tego typu wtręt sygnalizuje od razu, że 

postać próbuje poradzić sobie z zetknięciem z Realnym – jednak przejście od opisu 

zewnętrza do intymnych przemyśleń może być pomocne, gdy usiłuje się to zetknięcie 

wskazać. Interesującym przykładem takiej sytuacji jest fragment powieści Inne pieśni 

Jacka Dukaja, która zresztą w szczególny sposób mierzy się z problemem 

niedoskonałości Symbolicznego i przenikaniem przez nie Realnego – do tego wątku 

wrócę jeszcze dalej. Bohater tekstu, Hieronim Berbelek, próbując odbudować relację 

z niewidzianymi od dawna nastoletnimi dziećmi, odbywa z nimi podróż połączoną 

z polowaniem w rejonie dotkniętym przez spaczenie, gdzie od czasu do czasu pojawiają 

się niezidentyfikowane stworzenia. W trakcie samowolnej wyprawy syn protagonisty, 

Abel, zostaje przez takiego potwora zaatakowany i silnie zraniony. W tym momencie 

dochodzi do zmiany w narracji – miejsce dotychczasowej trzecioosobowej zajmuje 

pierwszoosobowa w postaci dziennika Hieronima, którego fragmenty pojawiały się już 

wcześniej, służąc wtedy głównie do uzupełniania opisów krain i sytuacji. Zapiski z czasu 

po wypadku Abla wyróżnia po pierwsze fakt, że stanowią one jedyną relację z tego okresu 

(zajmują wprawdzie krótki, ale jednak cały rozdział), po drugie zaś ich niejednorodność. 

Wszystkie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio stanu zdrowia rannego, ale jedne są 

dłuższe i bardziej rozbudowane, inne natomiast ograniczają się do zdawkowego „Nadal 

żyje”69. Kontrast widać najbardziej w przypadku dwóch ostatnich wpisów. Ten opisany 

„21 Septembris, wieczór”70 przedstawia wielowątkową rozmowę ojca z pozornie 

zdrowiejącym synem, przesycony jest nadzieją na powrót Abla do dawnego stanu, 

zawiera też pełne entuzjazmu plany na przyszłość. Kolejny natomiast, późniejszy o trzy 

dni, jest uderzająco krótki i suchy: 

24 Septembris 

 
68 Ibidem, s. 75. 
69 J. Dukaj, Inne pieśni, Kraków 2003, s. 217. 
70 Ibidem, s. 217. 
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Zgniłby w drodze do Alexandrii, pogrzebaliśmy go na sawannie nad Żółwią Rzeką71. 

Śmierć dziecka jest dla protagonisty tak silnie traumatyzująca, że zupełnie 

wymyka się symbolizacji: nawet w najbardziej intymnej, dziennikowej narracji nie 

zostaje nawet nazwana wprost. Ten krótki zapisek o okolicznościach towarzyszących 

pogrzebowi – a więc ostatecznemu pożegnaniu z Ablem – wyraża ogrom bólu, ale 

równocześnie ukazuje głęboką, tragiczną niewystarczalność języka. Gdy do pozornie 

uporządkowanego świata symbolicznego wkracza Realne, narracja musi na jakiś czas 

zupełnie się urwać, a gdy wraca, jest ułomna, kaleka, jakby piszący wiedział, że i tak nie 

da rady oddać tego, co go dotknęło. Dzięki – mówiąc za Rembowską-Płuciennik – 

identyfikacyjnej narracji ten fragment staje się jeszcze bardziej uderzający i mocniej 

wskazujący na niedoskonałość mechanizmów Symbolicznego w zderzeniu z Realnym.  

Innym interesującym zabiegiem pozwalającym ukazać pojawienie się rejestru 

realnego jest wprowadzenie odrealnienia, na przykład poprzez zastosowanie konwencji 

onirycznej. Zdecydowanie mniej istotne z punktu widzenia niniejszych rozważań są 

przypadki, kiedy wizja senna służy celom fabularnym – chociażby przekazaniu 

bohaterowi przepowiedni czy przestrogi; takie wątki wiązałyby się raczej z rejestrem 

Symbolicznym z uwagi na operowanie alegorią i odwoływanie się do literackiej tradycji 

przedstawiania snu jako bramy do kontaktu ze sferą transcendencji72. O Realnym mówią 

natomiast więcej te elementy poetyki onirycznej, które mają służyć zaciemnieniu obrazu 

i rozluźnieniu związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy przedstawionymi 

wydarzeniami. W takim ujęciu sen czy halucynacja z jednej strony umożliwiają ucieczkę 

od straszliwej rzeczywistości do bezpiecznego azylu73, z drugiej natomiast – w szerszej 

perspektywie – wskazują na przełamanie w obrębie usymbolizowanego, 

uporządkowanego świata.  

Szczególnie ciekawie wygląda ta kwestia w przypadku niektórych tekstów 

sięgających po motyw kontaktu z obcą cywilizacją. Przykłady, które omawiałam przy 

okazji analizowania tego wątku, a więc Solaris Stanisława Lema, Arsenał Marka 

 
71 Ibidem, s. 218. 
72 Por. np. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1975, ss. 50–

51; H. Krukowska, „Nocna strona” romantyzmu [w:] Problemy polskiego romantyzmu, red. M. 

Żmigrodzka, t. 2, Wrocław 1974, passim. 
73 Por. np. refleksje na temat motywów onirycznych w twórczości poetów wojennych: W. P. Szymański, 

Przerwana młodość [w:] idem, Neosymbolizm, Kraków 1973, s. 255; P. Dybel, Ujarzmianie śmierci. Sen 

w poezji K. K. Baczyńskiego i T. Gajcego, „Poezja” 1975, nr 10, passim. Wątek ten podejmowałam również 

w mojej nieopublikowanej pracy magisterskiej Doświadczenie traumatyczne w twórczości wojennej 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego, obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2013 

r. 
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Oramusa oraz Światło cieni Rafała Dębskiego, przedstawiają proces rozpadania się ram 

wyznaczanych przez rejestr symboliczny i coraz silniejszy wpływ Realnego na życie 

bohaterów. W powieści Oramusa odbywa się swego rodzaju komunikacyjny pojedynek: 

sposobem pozaziemskiej inteligencji na nawiązanie relacji z ludźmi jest sięganie do 

głębin ich umysłów. Większość nie radzi sobie z taką przemocową formą kontaktu, 

jedynie główny bohater, Adam Nyad, jest w stanie znosić wpływ Arsenału i przez pewien 

czas stawiać mu opór. Oniryczność zsyłanych przez kosmiczną sondę wizji nie ulega 

wątpliwości; sceny są coraz bardziej surrealistyczne i zaludniane przez niebywale 

barwne, czasem groteskowe postaci, a wydarzenia nie toczą się zgodnie ze zwyczajnym 

rytmem, przeciwnie – wymykają się logice. Kontakt z pozaziemskim bytem jest dla 

Nyada sytuacją silnie traumatyzującą, a charakter projekcji jego podświadomości 

podsycanych przez działanie Arsenału ukazuje, że gdy dochodzi do próby komunikacji, 

ramy rejestru symbolicznego rozpadają się, ukazując niezrozumiałe, przerażające Realne, 

które w dodatku ma nad człowiekiem ogromną władzę.  

Również w Solaris zetknięcie z „tworami F” uświadamia ciasność umysłu 

człowieka i niedoskonałość ludzkich kategorii. Trudna do wyjaśnienia interakcja, jaka 

zachodzi między Ziemianami przebywającymi na stacji badawczej a solaryjskim 

Oceanem, opiera się na mechanizmie powtarzania – przysyłane przez obcy byt istoty 

przypominają to, co szczególnie mocno wryło się w psychikę bohaterów i co odcisnęło 

na nich nieusuwalne piętno poczucia winy. Zarazem jednak dla Krisa Kelvina związek 

z niby-Harey staje się źródłem jednocześnie cierpienia i rozkoszy wynikającej 

z pozornego odzyskania utraconej przed laty partnerki. Powracające ciągle 

przypomnienie o istnieniu Realnego ma jednak dla wszystkich ludzi stykających się 

z „tworami F” znamiona snu lub halucynacji; protagonista takie spotkania traktuje 

najpierw jako sygnały obłędu, a pozostali bohaterowie wprost zostają przez obecność 

oceanicznych tworów doprowadzeni do szaleństwa. Im bardziej rozwija się fabuła 

powieści, tym bardziej rozbudowane stają się wizje Krisa, a gdy wreszcie wychodzi on 

Oceanowi na spotkanie, opis tej sytuacji przesiąknięty jest onirycznością – leniwie 

przelewające się, śluzowate fale pozaziemskiego, fascynującego bytu naśladują ruchy 

mężczyzny, który w końcu, odmieniony, oderwany od ludzkich ograniczeń i odcięty od 

skompromitowanego scjentyzmu, zamiera w niejasnym, sennym oczekiwaniu. Elementy 

rejestru Symbolicznego schodzą na dalszy plan, zupełnie wyparte przez wszechobecne 

Realne, które ukazuje niewystarczalność i zawodność ludzkich kategorii. Jedną 

z możliwych interpretacji Solaris jest zresztą, jak sądzę, potraktowanie tej powieści jako 
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właśnie namysłu nad Realnym; cały ten utwór można też, co sygnalizuje Manfred Gaier, 

odczytać jako „jako tekst surrealistyczny w sensie Manifestów surrealizmu. […] Solaris 

oponuje przeciwko »nieustępliwej manii, która sprowadza nieznane do znanego, do 

czegoś, co jest zaszufladkowane, kołysze mózgi do snu«”74. 

Nie inaczej jest w Świetle cieni, gdzie oniryczne wizje wskazują na momenty 

zetknięcia się ze Współistnieniem. W tym przypadku sami kosmiczni przybysze nie 

pozostawiają wątpliwości co do swojej nieprzystawalności do ziemskich reguł i kategorii: 

kontaktując się z Reubenem Vaybarem, nie potrafią zrozumieć pojęć zupełnie 

podstawowych dla ludzkiego sposobu postrzegania świata, takich jak „Bóg” czy „prawo”. 

Telepatyczne rozmowy, które protagonista odbywa z pozaziemską inteligencją, nie 

prowadzą w rzeczywistości do żadnej formy porozumienia – przywiązanie do narzędzi 

Symbolicznego jest tak silne, że gdy nie można ich wykorzystać, nie da się w ogóle pojąć 

rozmówcy, pozostaje tylko sfera niejasnych przeczuć i niepewności co do jego intencji. 

Kwestia ta zostaje jeszcze wyolbrzymiona w kontynuacji Światła cieni, Łunie za mgłą, 

gdzie przedstawiony zostaje świat po części już znajdujący się pod władzą 

Współistnienia. Dla osób, które poddały się temu wpływowi – są one przez pozostałych 

nazywane „Przemienionymi” lub „mułami” – ludzkie wartości zupełnie tracą znaczenie, 

zastąpione przez poczucie szczęścia z przynależności do kolektywu i imperatyw 

powiększania wspólnoty o kolejne osoby. Dla osób nieznajdujących się pod kontrolą 

pozaziemskiej cywilizacji muły wyglądają jak lunatycy albo żywe trupy: są zupełnie 

pozbawieni indywidualności, poruszają się jak kukły, pchani wyłącznie pragnieniem 

rozwijania Współistnienia. Ten ich letarg cechuje swego rodzaju dwoistość. Z jednej 

strony dla nich samych pełni on funkcję ocalającą i kojącą – ostatecznie o wiele trudniej 

żyje się tym, którzy nie poddali się pozaziemskiej inteligencji i zmuszeni są do ciągłej 

walki w obronie własnej tożsamości. Równocześnie jednak z perspektywy osób 

patrzących na Przemienionych z zewnątrz ich stan jawi się jako przerażający: 

odrzuciwszy jednostkowość i poddawszy się potędze wspólnoty, stali się nieludzcy, 

uświadamiając w ten sposób, jak kruchy może być wykorzystywany przez człowieka 

aparat symboliczny i że przeziera zza niego coś więcej, coś niepojmowalnego, radykalnie 

obcego.  

 
74 M. Geier, Fantastyczny ocean Stanisława Lema (przyczynek do semantycznej interpretacji powieści 

Science Fiction „Solaris”), tłum. R. Wojnakowski, [w:] Lem w oczach krytyki światowej, red. J. Jarzębski, 

Kraków 1989, s. 156 
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Szczególnie interesująca w kontekście niniejszych rozważań wydaje się pierwsza 

partia Łuny za mgłą, w której ponownie pojawiają się bohaterowie znani z poprzedniej 

części, członkowie załogi statku Horizon. Sceny z ich udziałem rozgrywają się jakby 

poza tokiem akcji, przypominając raczej sny lub dziwaczne wizje przedstawiające 

dołączenie Myrindy, Lemiela, Marli i Solange do Współistnienia. W przypadku każdego 

z nich najważniejszym sygnałem znalezienia się we władzy kosmicznego bytu jest utrata 

tożsamości, przejawiająca się poprzez zapomnienie jednego z istotniejszych jej 

wyznaczników symbolicznych – imienia. Doświadcza tego każdy z czwórki bohaterów: 

wykonując pozornie zwyczajne czynności, zaczynają nagle zastanawiać się, kim są i co 

robią w danym miejscu; nie potrafią już przypomnieć sobie własnych nazwisk i wreszcie 

zupełnie rozpływają się we wspólnocie. To wyraźny sygnał, że dołączenie do 

Współistnienia wiąże się z odrzuceniem porządku symbolicznego i zanurzeniem w sferze 

pozatożsamościowego, pozapodmiotowego Realnego.  

Konwencja oniryczna sygnalizująca istnienie rejestru realnego nie pojawia się 

oczywiście wyłącznie w tekstach o kontakcie z pozaziemskimi cywilizacjami. 

Zastosowana zostaje również chociażby w omawianym już wyżej Wrońcu Jacka Dukaja, 

gdzie umieszczenie większości akcji w ramie snu pozwala odrealnić wydarzenia i do 

pozornie zwyczajnego świata włączyć elementy baśniowości i groteski. Omawiając 

sposoby manifestowania się Realnego w tekstach literackich, należy zresztą poświęcić 

twórczości Dukaja nieco więcej miejsca. W utworach tego autora niezwykle często 

pojawiają się bowiem przeróżne taktyki służące ukazaniu znaczenia wyrw i szczelin 

w Symbolicznym: przeskoki akcji i przemilczenia, zmiany w obrębie narracji czy 

stylizacja na sen lub wizję. Co więcej, to właśnie Dukaj sięga bardzo chętnie po środek, 

który, jak sądzę, w szczególny sposób pozwala oddać konfrontację Realnego 

z Symbolicznym i klęskę tego ostatniego – a mianowicie po częściowy lub całkowity 

rozkład języka. Do pewnego stopnia zabieg ten zostaje zastosowany w Extensie czy 

Starości aksolotla, gdzie rozpad dotyczy sensu i znaczenia, wynikając z wprowadzenia 

oniryczności. Bardziej spektakularnie kwestia ta wygląda w Lodzie, gdzie podczas 

spotkania Benedykta Gierosławskiego z ojcem rozpad symbolicznych struktur 

sygnalizują zaburzenia warstwy graficznej tekstu. Z największym rozmachem 

przedstawia jednak Dukaj niedoskonałość i kruchość języka w Innych pieśniach. 

Głównym tematem tej wydanej w 2003 roku powieści jest bowiem forma i jej 

zmagania z materią. Zobiektywizowanie Arystotelesowskiego hilemorfizmu legło 

u podstaw przedstawionej rzeczywistości: w świecie Innych pieśni forma (czy raczej 
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Forma, zawsze zapisywana wielką literą) stanowi podstawę porządku, wpływając na 

wszystkie dziedziny ludzkiego życia i działania, od wyglądu, przez kształt otoczenia, 

kulturę, aż po myślenie. To nawiązanie nie tylko do koncepcji Stagiryty, ale też do myśli 

Witolda Gombrowicz – zresztą wyimek z Testamentu tego ostatniego (obok cytatu 

z Pindara) służy jako motto powieści Dukaja. Gombrowiczowska forma oznacza  

nie tylko zwyczaj, konwencję, społeczny habitus, jak początkowo rozumiano. Także – 

konieczny sposób ujmowania rzeczywistości przez poznający podmiot; albo nawet – kto wie? – 

tkwiącą w samym bycie potęgę. O formie można mówić wtedy, kiedy – w zetknięciu paru 

ludzi – wytwarza się obowiązująca reguła odczuwania czy zachowania75. 

Autor Innych pieśni przyjmuje taką optykę76, kładąc szczególny nacisk na przemoc 

i dominację związaną z narzucaniem Formy. Siła, z jaką dana osoba potrafi wpływać na 

innych innych, wyznacza jej miejsce w strukturze społecznej, a ci, którzy mocą własnej 

woli dostosowują do siebie całe obszary wraz z zamieszkującymi je ludźmi oraz dzielą 

między siebie władzę nad Ziemią i Księżycem, nazywani są kratistosami. W kontakcie 

z nimi ludzie znajdujący się na niższym poziomie formalnego rozwoju mogą jedynie ugiąć 

się i absolutnie podporządkować; gdy ktoś zamieszkuje w danej strefie, modyfikacji ulega 

jego ciało i sposób bycia, znikają nawet niektóre schorzenia lub pojawiają się inne, inaczej 

biegną myśli, zmienia się moda i konstrukcja wypowiedzi. Kratistosowie to absolutni 

władcy Symbolicznego, twardą ręką ustanawiający ramy porządkujące codzienne życie 

wszystkich ludzi. Protagonista Innych pieśni, Hieronim Berbelek, przekonuje się o tej mocy 

bardzo dobitnie, gdy po przegranej bitwie spotyka twarzą w twarz Czarnoksiężnika, 

zwycięzcę potyczki, wymuszającego na przegranych hołd: 

Krok za krokiem, powoli, to był spacer victora, a każde miejsce, przez które przeszedł, każdy 

dom, który minął, każda rzecz, na którą spojrzał […], każda rzecz była odtąd bardziej jak 

Czarnoksiężnik. […] Dawno już nic nie jadłem, jedzenie było nie do pomyślenia, najchętniej 

zostałbym na czworakach, wiedziałem, że powinienem zostać na czworakach, na kolanach, 

z głową w pyle, ucałować mu stopy, gdy się zbliży, […] gdy uniosłem wzrok, przesłaniał pół 

nieba, to jest olbrzym, przerósł rodzaj ludzki, nie sięgamy mu ramienia, piersi, on jest ponad, 

my jesteśmy pod, ziemia, pył, brud, na kolanach, na kolanach – spróbuj zrozumieć – nic nie 

 
75 J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Kraków 1994, ss. 184–185. 
76 Szczegółowo o znajdujących się w Innych pieśniach nawiązaniach do koncepcji Gombrowicza piszą 

m.in. Piotr Gorliński-Kucik (P. Gorliński-Kucik, TechGnoza, uchronia, science fiction. Proza Jacka 

Dukaja, Katowice 2017, ss. 285–290) i Bożena Tokarz (B. Tokarz, Świadomość formy w powieści Jacka 

Dukaja Inne pieśni, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, z. 2, s. 171–174). 
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musiał mówić, stanął nade mną, nahajka o udo, tuk-tuk, coś tam bełkotałem, chyba jęczałem 

błagalnie, ślina na brodzie, głowa zwieszona […]77.  

Chociaż Hieronim w tej konfrontacji zachowuje jednak pewien stopień 

niezależności – pluje kratistosowi w twarz – to jednak wychodzi z niej kompletnie 

złamany, poniżony. Odzwierciedla się na wszystkich płaszczyznach: od tej pory traci 

pozycję społeczną, nikt nie słucha jego wypowiedzi, mówi ciszej i mniej wyraźnie, robi 

się też niższy. Taki właśnie jest Berbelek na początku Innych pieśni i z tego miejsca 

rozpoczyna podróż, która ma go doprowadzić do odzyskania dawnego siebie, powrotu do 

formy potężnego strategosa wpływającego na losy świata. Początkowo zdaje się, że 

spiski, w jakie wdaje się protagonista, dotyczą tej właśnie sfery – zmagań kratistosów 

o władzę nad światem, ich wojen i prób zdobycia ostatecznej dominacji. Z czasem jednak 

coraz bardziej wyraźne staje się zagrożenie nadchodzące z zewnątrz: Spaczenie 

(Skoliodoi – od greckiego skoliós, ‘krzywy’), wiążące się z zerwaniem okowów Formy.  

Istnienie na Ziemi obszaru wymykającego się Formie jest dla bohaterów 

fascynujące i przerażające równocześnie. Bohaterowie zapuszczają się na te tereny, chcąc 

zbadać naturę fenomenu albo przynajmniej przyjrzeć mu się z bliska, ale wędrówka nie 

jest łatwa – spaczenie pozbawia świat znanych kształtów, wykrzywia go i rozmywa 

granice. Podczas wędrówki przez to terytorium po raz pierwszy wpływ Skoliodoi zostaje 

zasygnalizowany przez zmianę języka, który – jak cały świat – ulega wykoślawieniu: 

bohaterowie przejęzyczają się, powtarzają bezładnie sylaby, nienaturalnie udźwięczniają 

lub ubezdźwięczniają głoski, mylą słowa. Taki stan trwa aż do powrotu do krainy Formy, 

gdzie narzędzia Symbolicznego odzyskują swoją moc. Jak się jednak okazuje, bezformie 

staje się coraz trudniejsze do zaakceptowania, bo choć niewielu sobie to uświadamia, 

Spaczenie zaczyna zagrażać ludziom, zupełnie nieprzystosowanym do życia bez Formy. 

Misją Berbeleka staje się zatem już nie umiejętne pokierowanie kratistosami podczas ich 

wojny, a wykorzystanie światowej mobilizacji do walki z dalece większym zagrożeniem, 

którym de facto jest coraz mocniejsze przenikanie porządku realnego przez szczeliny 

w Symbolicznym. Zmianę protagonisty w mściciela powoduje śmierć syna 

zaatakowanego przez kakomorfa, istotę chaosu utkaną z nieuporządkowanej materii, 

„ryczącą Krew”78. Potwór jest nie tylko silny i szybki, ale też niemożliwy do zabicia: jego 

 
77 J. Dukaj, Inne pieśni, op. cit., s. 79. 
78 Ibidem, s. 215. 
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istnienie opiera się prawom natury znanym bohaterom, wymyka ich zdolnościom 

poznawczym i narzędziom opisu. 

Kolejne takie zetknięcie Hieronima z Realnym ma miejsce w Odwróconym 

Więzieniu, gdzie przetrzymywany jest jako jeniec jeden z adynatosów (od greckiego 

adýnatos, ‘niemożliwy’), kosmicznych przybyszów winionych za sprowadzenie 

Skoliodoi. Mężczyzna decyduje się podejść do istoty tak blisko, by znaleźć się w zasięgu 

jej bezpośredniego oddziaływania, a kiedy ta dziwna walka się kończy, okazuje się, że 

jej efektem są nie tylko krwawiące rany, ale też ponowne załamanie języka: Berbelek nie 

jest w stanie przypomnieć sobie brzmienia słów, przez dłuższy czas może tylko 

bezgłośnie poruszać wargami. W powrocie do świata Formy pomaga odliczanie, które 

kontynuował przez cały czas starcia z adynatosem – ponownie zatem Symboliczne 

próbuje nieudolnie radzić sobie z wtargnięciem Realnego za pomocą swoich najbardziej 

standardowych narzędzi. 

Istoty, których przybycie wiąże się z pojawieniem Skoliodoi, podobnie jak cała 

natura Spaczenia, pozostają kompletnie poza całym ludzkim systemem myślenia: 

– Czyż nie dlatego zwiemy ich arrestesami? – zaśmiał się Omixos. – Nie pochodzą ze sfer 

ziemskich, nie są do pomyślenia ni opisania pod ludzką morfą. […] Jeśli ich rozumiesz, jeśli 

jesteś w stanie powiedzieć, kim są, jak myślą, po co przybyli, czego chcą i czy to jest wojna, 

czy nie, czy w ogóle znają pojęcie wojny – jeślibyś to rozumiał, musiałbym cię natychmiast 

zabić79. 

Ta niemożliwość poznania wywołuje sprzeciw i lęk; obcość przybyszów jest tak daleko 

posunięta, że nie dotyczą ich standardowe kategorie nie tylko płci czy w ogóle 

tożsamości, ale nawet czasu i przestrzeni. Wieloznaczne zakończenie Innych pieśni da się 

zinterpretować jako przeniesienie się do ich rzeczywistości, a więc wyjście poza czas 

liniowy i wpadnięcie w chaotyczną pętlę, w której walka ze Skolidoi jest równocześnie 

kontynuacją spotkania w Odwróconym Więzieniu i sceny zabójstwa Czarnoksiężnika, 

a równocześnie każde z tych wydarzeń poprzedza80. I właśnie w finałowych scenach 

powieści rozpad języka zostaje ukazany w pełni. Skrzywienie obejmuje już nie tylko 

wypowiedzi bohaterów, objawia się także w myślach Berbeleka: 

 
79 Ibidem, ss. 290–291. 
80 O możliwych interpretacjach zakończenia i ich implikacjach dla fabuły całej powieści pisze obszernie 

Piotr Gorliński-Kucik – por. P. Gorliński-Kucik, TechGnoza…, op. cit., ss. 299–304. 
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No już, myślał niecierpliwie, już się donokało, już się musiało donokać, nie szyszłę ich 

krzyczków, a i aeromat już nie szumni, zaraz, czy ja odchydam? Powietrza, pojecza, powlecza, 

polecza – ajch, nie bólą mnie nogi, nie bóli mnie gwoła, zazar, moja gwoła […]! Ikjuż mybylko 

chon, oblaz, objaz, obumarszy, nawsze mjon: banbelbelbleblebleblelelelelele [….]81. 

W końcu zaś zmiana zaczyna wpływać na całość narracji, która stopniowo staje się coraz 

bardziej rozbita, aż w końcu rozpada się zupełnie w trudny do zrozumienia ciąg 

dziwacznych neologizmów, przeinaczeń, przypadkowych powtórzeń i zapętleń: 

Spada, spada, spada, machomując rękoma, nogoma i ajthoroma. Zgoliodziwos udzierza 

w przyspadkowych stukach w wydzielice bezmaterii, ban Blebelek rozdzierwia się na krocie, 

już mu podusze wyciekają ze złoczu, nie strzyma upadku, spada, spada, spada, mógłby 

wdwazić Zgoliodziwa w siebie, czynajmniej by go obrąbiło, nie padłbysza w okrucia 

krakrakratistosa, alelelele i na to nie sczaisu, i tylko niedy tak spapapada, wybracają się 

w przemyśle banabalabaleleleleka rozstatnie wyśli82.  

Aby móc skonfrontować się z chaosem i dotrzeć do centrum Skrzywienia, 

Hieronim musi otworzyć się zupełnie na brak Formy; „z deformacji czyni swoje oręże 

(Miecz Deformy) i przywraca lub nadaje Formę od nowa”83. W zetknięciu z Realnym nie 

ma innej możliwości, jak tylko zaakceptować jego obecność i poddać się jej, godząc się 

na niedoskonałość dotychczasowych narzędzi porządkujących rzeczywistość. Celem 

wojny kratistosów z adynatosami miało być narzucenie przez tych pierwszych Formy 

i okiełznanie w ten sposób chaosu i wydaje się, że śmierć wrogiego przywódcy z ręki 

Berbeleka faktycznie przywraca porządek („w jego oczach ciężka Skolioza 

kondensowała się w Formy, które już mógł wskazać i nazwać: podłoga, ściany, okna, 

ogień, woda, światło, cień […]”84), na co wskazuje również ponowne zorganizowanie 

języka. Co jednak istotne, ostatnie zdanie Innych pieśni – „I z ostatnim cięciem krzywego 

ostrza pan Berbelek zrozumiał wyraz twarzy umierającego adynatosa”85 – ukazuje, że 

kontakt z niepoznawalnym Obcym, z Realnym objawia się jako gwałtowny błysk, 

jednostkowe oświecenie, niemożliwe do opisania i wymykające się poznaniu. Jak trafnie 

zauważa Paweł Majewski: 

Scena ta jest niemal repliką ostatniej sceny z ostatniej powieści Lema, Fiaska, gdzie bohater, 

wiedząc, że za chwilę on i cała planeta obcych, na której się znajduje, zostaną unicestwieni 

 
81 Ibidem, s. 514. 
82 Ibidem, s. 520. 
83 B. Tokarz, Świadomość formy…, op .cit., s. 173. 
84 J. Dukaj, Inne pieśni, op. cit., s. 521. 
85 Ibidem. 
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wskutek niemożności nawiązania kontaktu, „w ostatniej chwili zrozumiał, że zobaczył 

Kwintan”. Ale jak widać, zrozumienie skrajnej obcości przychodzi tylko w sytuacjach 

granicznych i jest niekomunikowalne, podobnie jak doświadczenie mistyczne. We wszystkich 

innych sytuacjach obijamy się o ściany własnych umysłów i na dnie każdej studni widzimy 

odbicia własnych twarzy. W ziemskiej Lebenswelt na ogół nam to nie przeszkadza […]. Ale 

gdy stajemy wobec zewnętrznej obcości, doznajemy bolesnego uderzenia i tracimy mowę86. 

Owo bolesne uderzenie, które w Innych pieśniach zasygnalizowane zostaje wielokrotnie, 

to właśnie zetknięcie z niewyrażalnym, przeżywane, ale niepoddające się symbolizacji – 

a jego natura trwale wpisana jest w ludzkie doświadczenie świata.  

W obliczu niedoskonałości Symbolicznego takie wtargnięcia Realnego są 

bowiem nieuniknione. Częstość i różnorodność prób przedstawiania ich w tekstach 

fantastycznych wydaje mi się symptomatyczna: mierzenie się z niewyrażalnym 

i sygnalizowanie jego istnienia wskazuje, że nie ma od niego ucieczki. Wykreowane 

w tekstach światy, aby być koherentne, powinny więc uwzględniać i ten aspekt. 

Niezależnie od poziomu ich skomplikowania i od wszystkiego tego, co różni je od 

empirii, uniwersalna pozostaje świadomość niedoskonałości mechanizmów 

poznawczych, myśl, że istnieje jeszcze to, co jest „niebywale złożone i tym samym jest 

nie do uchwycenia”87. W związku z tą nieciągłą, niepoznawalną naturą Realnego trudno 

o nim mówić – stąd próby odzwierciedlenia go poprzez pokazywanie niedoskonałości 

próbującego je przykryć Symbolicznego. Temu właśnie służyć mogą wszelkie 

przemilczenia, przeskoki, niejasności, odrealnienia, rozbicia związków logicznych 

w tekście, zaburzenia narracji, wreszcie: dalej posunięte eksperymenty językowe 

uwidaczniające płynność i niewystarczalność istniejącego aparatu symbolicznego. 

Takich zabiegów pewnie dałoby się wskazać jeszcze więcej. Ich obecność – wyrażająca 

przywiązanie do kolejnych usiłowań oddawania tego, co niewyrażalne – wskazuje na 

istotną rolę rejestru realnego, który nie poddaje się narratywizacji. Pozostając zawsze 

w sferze niedopowiedzenia, niedotykalne, a tylko sygnalizowane Realne wciąż stawia 

Symbolicznemu opór. 

 
86 P. Majewski, Błędni rycerze umysłu. O pisarstwie Jacka Dukaja [w:] Ćwiczenia z rozpaczy. Pesymizm 

w prozie polskiej po 1985 roku, red. J. Jarzębski, J. Momro, Kraków 2011, s. 506. 
87 J. Lacan, Triumf religii…, op. cit.  
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1. Doświadczanie i przedstawianie 

Do rozpoczęcia prac nad niniejszą rozprawą skłonił mnie szereg pytań, które zadawałam 

sobie, analizując konstrukcję fikcyjnych światów stworzonych na potrzeby różnych 

fantastycznych tekstów kultury. Jak to się dzieje, że taki świat postrzegany jest jako spójny 

i kompletny? Jak sprawić, aby w najgorszym wypadku nie budził w odbiorcy sprzeciwu 

i niesmaku, a w najlepszym – pochłaniał i przekonywał? Czy istnieją w tym względzie 

podobieństwa między tekstami, które wprowadzają światy o różnym poziomie 

kontrempiryczności i skomplikowania – historiami alternatywnymi dotyczącymi 

ziemskiego globu, opowieściami rozgrywającymi się w równoległych uniwersach, 

fabułami o życiu na innych planetach albo dążącymi do maksymalnej hermetyzacji 

i odrealnienia eksperymentami? I wreszcie: jaka relacja łączy takie światy 

z rzeczywistością, z którą odbiorca obcuje na co dzień, jeśli w ogóle można o takiej relacji 

mówić, skoro twórczość fantastyczna odrzuca postulat możliwie wiernego odbijania 

kształtu empirii? 

 Tę ostatnią wątpliwość można rozwiać bodaj najłatwiej: kryzys reprezentacji, 

związany między innymi z niemożnością oswojenia czy wyjaśnienia tragicznych 

wydarzeń dwudziestego wieku, odebrał literaturze złudzenia, że „może przekazać 

»wiernie«, »prawdziwie« wiedzę o świecie”1. W ten sposób na pierwszy plan wysuwa się 

nie obiektywnie poznawalny świat, a podmiot i to, co można zobaczyć jego oczami; 

odbiorca dostaje dzięki temu „możliwość i szanse konfrontacji z tekstem, który uzna za 

świadectwo, a choćby za ślad nagiej, prawdziwej, ludzkiej rzeczywistości”2. Jak starałam 

się pokazać, paradoksalnie nadaje to dodatkowe znaczenie tekstom fantastycznym, które 

odcinają się od prób naśladowania świata codziennego, ale nie oznacza to bynajmniej, że 

nie mogą odzwierciedlać tego, w jaki sposób człowiek go postrzega. Z pomocą 

przychodzą tu koncepcje narratologów kognitywistycznych, wskazujących na korelacje 

między sposobem funkcjonowania umysłu a metodami opowiadania o sobie i innych3. 

Jednym z podstawowych założeń tej teorii jest przeświadczenie, które wprost wyraża 

Monika Fludernik: że kluczowa dla narracji jest jej „doświadczalność” (experientiality) 

 
1 E. Nawrocka, Literackie reprezentacje doświadczenia, „Teksty Drugie” 2007, nr 1–2, s. 298. 
2 Ibidem. 
3 Możliwości zastosowania narratologii kognitywnej do badania tekstów fantastycznych omawia Krzysztof 

M. Maj – por. K. M. Maj, Światotwórstwo w perspektywie narratologicznej [w:] Fantastyczne kreacje 

światów, red. E. Bartos et al., Katowice 2012.  
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– quasi-mimetyczne przywoływanie ludzkiego doświadczenia4; inną istotną tezą – myśl 

Davida Hermana, że „samą narrację można traktować jako jedyną dostępną nam strategię 

nadawania sensu wszystkiemu, co postrzegamy i przeżywamy”5, bo świadomość jako 

taka skonstruowana jest narracyjnie. Rozbudowana światoopowieść6 (storyworld), na 

którą składają się prawa i zasady, przestrzeń, czas, wydarzenia i znaczenia, zostaje 

przetworzona w umyśle odbiorcy7. Możliwość wglądu w cudze doświadczenie, jaką daje 

tekst i jaka skłania do odbioru empatycznego8, splata się z tendencją do zachowania 

dystansu – tak powstałe odczytanie (określane jako „symulacja/empatia”9) można 

zdefiniować jako „sposób zanurzenia odbiorcy w fikcję (literacką, filmową itp.), jako 

bycie porwanym przez wykreowane światy przy jednoczesnym zachowaniu dystansu i – 

świadomym wchodzeniu w rolę”10.  

 Właśnie kategoria doświadczenia i możliwość jego odzwierciedlania w tekście 

nakierowuje także na ścieżkę psychoanalityczną. Przeświadczenie, że narracja stanowi 

narzędzie nadawania sensu i wyraz podstawowej aktywności umysłu, jest w gruncie 

rzeczy nieodległe od twierdzeń Lacana o mówieniu, będącym jedynym medium 

dostępnym psychoanalizie11, i że „wszelkie mówienie przywołuje odpowiedź”12. 

Opowiadanie o sobie i świecie konstytuuje podmiot, a okiełznanie mówienia przez 

porządek mowy umożliwia funkcjonowanie w życiu społecznym. Tym, co z mojej 

perspektywy w teorii Lacana najbardziej interesujące, jest jednak akcent, jaki położony 

zostaje na złożoność i wielopoziomowość ludzkiego bycia w świecie – realizuje się on 

pod postacią pojęciowej triady Wyobrażeniowe – Symboliczne – Realne.  

 
4 Por. M. Fludernik, Towards a ‘Natural’ Narratology, London 1996, s. 12. Magdalena Rembowska-

Płuciennik odwołuje się do tej pracy, pisząc o „zakorzenieniu w ludzkim doświadczeniu (experientiality)” 

– por.  M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza 

XX wieku, Toruń 2012, s. 82.  
5 M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka…, op. cit., s. 83.  
6 Używam tego terminu za Piotrem Kubińskim – por. P. Kubiński, Gry wideo w świetle narratologii 

transmedialnej oraz koncepcji światoopowieści (storyworld), „Tekstualia” 2015, nr 4; Rembowska-

Płuciennik tłumaczy storyworld jako „świat opowieści” – por. M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka…, op. 

cit., s. 297. 
7 Por. M.-L. Ryan, Story/Worlds/Media. Tuning the Instruments of a Media-Conscious Narratology 

[w:] Storyworlds across Media. Toward a Media-Conscious Narratology, ed. M.-L. Ryan, J.-N. Thon, 

Lincoln–London 2014, ss. 33–36. 
8 O perspektywach i problemach związanych z kategorią odbioru empatycznego pisze Anna Łebkowska – 

por. A. Łebkowska, Odbiorca empatyczny. Między symulacją a afektem [w:] eadem, Somatopoetyka – 

afekty – wyobrażenia. Literatura XX i XXI wieku, Kraków 2019.  
9 Ibidem, s. 146. 
10 Ibidem. 
11 J. Lacan, Funkcja i pole mowy i mówienia w psychoanalizie. Referat wygłoszony na kongresie rzymskim  

26‒27 września 1953 w Instituto di psicologia della università di Roma, tłum. B. Gorczyca, W. Grajewski, 

Warszawa 1996, s. 23. 
12 Ibidem. 
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2. Odzwierciedlanie i sygnalizowanie 

Węzeł boromejski, splot, który rozpada się w momencie rozerwania jednego z pierścieni, 

posłużył Lacanowi jako model wzajemnych relacji trzech porządków13 właśnie ze 

względu na tę swoją szczególną właściwość. Pozwalała ona zasygnalizować to, co 

francuski psychoanalityk uważał za oczywiste: że na ludzkie postrzeganie świata 

oddziałują wszystkie te rejestry, a pęknięcie w obrębie któregokolwiek z nich wpływa na 

podmiot negatywnie, rozbijając go i powodując utratę poczucia spójności14. Właśnie to 

założenie okazało się dla mnie szczególnie inspirujące – skoro bowiem tekst 

odzwierciedla człowiecze doświadczenie, a na pełnię owego doświadczenia składają się 

Wyobrażeniowe, Symboliczne i Realne, odbicia trzech porządków powinno się dać 

odnaleźć również w obrębie fikcyjnych światów.  

 W swoich badaniach oddaliłam się od kwestii związanych ze światotwórstwem 

sensu stricto – nie rozważałam poziomu oryginalności wykreowanych rzeczywistości, 

nie sprawdzałam też, ile informacji o nich otrzymuje odbiorca. Jako element omawianej 

przez Umberta Eco i Lubomira Doležela encyklopedii15 wspomagającej zrozumienie 

fikcyjnego uniwersum, potraktowałam właśnie ukazywane w sposób ewidentny sygnały 

istnienia trzech splecionych ze sobą porządków ludzkiego doświadczenia. Dzięki nim 

możliwe jest rozglądanie się po najdziwniejszym nawet fantastycznym świecie bez utraty 

punktów odniesienia – pomagają w tym zaczerpnięte z dostępnej empirycznie 

rzeczywistości nie konkretne miejsca, zdarzenia czy prawa, ale szersze, bardziej ogólne 

struktury postrzegania i poznawania otoczenia i siebie samego. Ukazaniu tych 

mechanizmów służyć miała przedstawiona przeze mnie analiza poszczególnych narzędzi 

działania każdego z trzech rejestrów.  

Omawiając Wyobrażeniowe, skoncentrowałam się głównie na postaci podmiotu, 

w tekście odzwierciedlanego poprzez bohatera, zazwyczaj protagonistę. Narracje 

 
13 W późnych pracach Lacana pojawia się jeszcze czwarty węzeł, sinthome, o którym pisałam już przy 

okazji omawiania Symbolicznego. 
14 Lacan przekonany był zresztą o tym, że jest to konstrukt teoretyczny, w praktyce zaś nieomal 

zawsze dochodzi do jakiejś formy odwęźlenia – stąd rozmaite zaburzenia. Por. E. Marciniak, Symptom 

psychosomatyczny i jego koleje losu w psychoanalizie, zapis prezentacji z sympozjum Stowarzyszenia 

Sinthome, 2008, s. 5 [online:] 

http://sinthome.pl/pic/StronaPL/insomnia/EM_symptom_psychosomatyczny.pdf [10.09.2019]. 
15 Por. np. U. Eco, Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych, tłum. P. 

Salwa, Warszawa 1994, ss. 236 i n.; L. Doležel, Heterocosmica. Fiction and Possible Words, Baltimore 

1998, s. 18. 
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fantastyczne dysponują bardzo szeroką gamą środków pozwalających oddać sferę napięć 

związanych z kwestiami tożsamościowymi: niezwykle czytelnym sygnałem problemu 

z autoidentyfikacją i niepewnością własnej tożsamości jest obecna w literaturze od 

wieków postać sobowtóra; nie mniej symptomatyczne okazuje się zaprezentowanie 

bohaterów w stanie zagrożenia, pozostawionych samym sobie i zmuszonych do 

odbudowania obrazu własnej osoby. Poręczne jest więc pokazanie podmiotu w kryzysie 

wywołanym bądź to przez czynniki zewnętrzne, bądź to przez personalne 

uwarunkowania i dylematy. Niezależnie od natury i rozmiaru tego kryzysu, okazuje się 

on niezwykle ważny dla procesu konstruowania podmiotowości i przede wszystkim 

wskazuje wyraźnie, że tożsamościowy projekt nigdy nie zostaje ostatecznie ukończony. 

 Rozważania nad Symbolicznym dotyczyły głównie podstawowych narzędzi 

przejawiania się tego rejestru w ludzkim życiu: prawa (którego wyznacznikiem 

i gwarantem jest symboliczny Ojciec), imienia i języka. Analiza ich obecności 

w wykreowanych światach wyeksponowała dwie istotne sprawy. Po pierwsze: że 

pierwotne względem podmiotu Symboliczne ukazane zostać może poprzez manipulację 

głębokimi strukturami fikcyjnej rzeczywistości – na przykład przez zupełne odwrócenie 

zasad znanych z empirii przy jednoczesnym zachowaniu ich struktury. Po drugie zaś: że 

nie da się właściwie pokazać Symbolicznego, nie sygnalizując równocześnie Realnego, 

ponieważ najlepiej widać tę dyscyplinującą, ale i porządkującą sieć, gdy próbuje się spod 

niej wydostać coś więcej. 

 To nieuchwytne „więcej”, którego istnienie wprost wynika z niedoskonałości 

i niewystarczalności porządku symbolicznego, manifestuje się z kolei w tekstach 

fantastycznych głównie pod dwiema postaciami: jako obecność lub przypomnienie 

katastrofy w narracjach postapokaliptycznych oraz jako zaburzenie ładu. Omawiając 

Realne, skupiłam się w dużej mierze właśnie na wszelkiego rodzaju lukach 

i wywichnięciach, gdzie ukazuje się jego prawdziwa, niewyrażalna natura. Przeskoki 

czasowe w toku akcji, nagłe zmiany narracji i fokalizacja, wreszcie manipulacje 

językowe – to wszystko zabiegi, które odbijają obecność czegoś wymykającego się 

symbolizacji. 

 Zagadnienie inności i obcości stanowi z kolei jedno z dwóch, na które można 

moim zdaniem spojrzeć z perspektywy różnych porządków. Wpływa na to przede 

wszystkim dwoistość obcości (lub inności) – opartej na różnicy i dążącej do wchłonięcia 

tego, co odmienne, chociażby poprzez dopasowanie go na siłę do znanych sobie kategorii 

– oraz Obcości (lub Inności) nieredukowalnej, niemożliwej do zrozumienia i mającej 
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charakter egzystencjalny. Oba te bieguny odnajdują swoje reprezentacje w tekstach 

fantastycznych, których twórcy sięgają zresztą chętnie po motyw innego/Innego, 

przedstawiając czy to kontakt z pozaziemską cywilizacją, czy konflikty etniczne lub 

międzygatunkowe, czy wreszcie wszelkiego rodzaju wojny prowokujące do postawienia 

granicy między tym, co własne, a tym, co obce. O radykalnej Obcości mówi się zwykle 

w kontekście pytań o człowieczeństwo i wyzwania stojące przed ludźmi stykającymi się 

z czymś, co nie mieści się w ich umysłowych ramach. Odpowiedzi na te pytania są zresztą 

zwykle pesymistyczne – analiza takich wątków z perspektywy Realnego pokazuje, że 

dostępny człowiekowi aparat symboliczny skazany jest na klęskę, gdy w grę wchodzi 

zderzenie się z Obcym. 

 Na granicy porządków sytuuje się również słowo używane w celu 

terapeutycznym, do przepracowania traumy. Wykorzystanie takiego motywu wyznacza 

punkt przecięcia stref wpływów Symbolicznego i Realnego, z których pierwsze 

desperacko usiłuje ukryć potężną naturę drugiego. Co symptomatyczne, w omawianym 

przeze mnie przypadku narracja jest bezsilna wobec traumatycznego wydarzenia, 

a jednak pozostaje dla podmiotu jedyną dostępną formą radzenia sobie z bolesnymi 

zdarzeniami.  

 Obecność tych wszystkich wątków i motywów tworzy sieć odniesień, dzięki której 

w fantastycznych światach można zauważyć elementy konstrukcyjnego podobieństwa do 

rzeczywistości, jakiej odbiorca doświadcza empirycznie na co dzień. Znaczna część 

tekstów, które omawiałam, powracała przy okazji analizowania narzędzi różnych 

porządków. Można to potraktować jako sygnał, że budowanie poczucia koherencji 

w oparciu o reprezentowanie każdego z elementów triady Wyobrażeniowe – Symboliczne 

– Realne jest naturalnym kierunkiem obieranym podczas kreowania fantastycznego świata. 

Nie chcę tu bynajmniej rozstrzygać o intencjach autorów, nie zamierzam też 

w najmniejszym stopniu sugerować, że perspektywa psychoanalizy Lacanowskiej stanowi 

dla twórców jakikolwiek wyznacznik czy chociażby inspirację. Wydaje mi się ona 

natomiast poręcznym narzędziem ukazującym obecność zakorzenionych w ludzkiej 

świadomości wzorców, które w pewnym zakresie replikowane są nawet wtedy, gdy 

codzienna rzeczywistość nie musi wcale stanowić punktu odniesienia. 
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3. Fantazjowanie i odczuwanie 

Psychoanaliza była więc dla mnie przydatna przede wszystkim dlatego, że pozwoliła 

znaleźć język do mówienia o ludzkim postrzeganiu i doświadczeniu. Jest jednak jeszcze 

inna kwestia. Analizowana przeze mnie literatura fantastyczna – a także inne fantastyczne 

teksty kultury, mam bowiem podejrzenie, że stosowany przeze mnie aparat pojęciowy 

mógłby okazać się użyteczny również względem nich – dysponuje, jak już zaznaczyłam, 

szczególnie wieloma możliwościami wyrażania sytuacji trudnych, nietypowych czy 

granicznych. Oprócz reprezentowania takich aspektów bycia w świecie jest też ona 

jednak twórczością o pragnieniu. Slavoj Žižek, który znaczną część swej pracy naukowej 

poświęcił aplikowaniu teorii Lacana do badań nad kulturą popularną, podpowiada: 

Przez fantazję rozumie się zazwyczaj scenariusz urzeczywistniający pragnienie podmiotu. Ta 

potoczna definicja jest adekwatna pod warunkiem, że odczytamy ją w sposób dosłowny: 

zadanie fantazji nie polega na inscenizowaniu sceny, w której spełnia się, w pełni 

urzeczywistnia, nasze pragnienie, ale przeciwnie – zadanie to polega na urzeczywistnieniu, 

inscenizacji pragnienia jako takiego. Fundamentalne twierdzenie psychoanalizy brzmi, że 

pragnienie nie jest dane z góry, lecz musi dopiero zostać skonstruowane - i rola fantazji polega 

właśnie na tym, by dostarczyć współrzędnych dla pragnienia podmiotu, by bliżej określić jego 

obiekt, by zlokalizować w nim pozycję podmiotu. Tylko w fantazji podmiot konstytuuje się 

jako pragnący: tylko dzięki fantazji uczymy się sposobu pragnienia16. 

Nie chodzi więc bynajmniej o realizowanie rzeczywistych pragnień autora – raczej 

o stworzenie przestrzeni, w której będzie się dało przedstawić mechanizmy pragnienia 

i rozterki podmiotu pragnącego. Właśnie takimi przestrzeniami są światy fantastyczne: 

z jednej strony opierają się one na jakiejś istotnej zmianie względem empirii, ale z drugiej 

pozostają z nią powiązane. Innymi słowy, dzięki stworzeniu nowego, jak mówi Žižek, 

układu współrzędnych fantastyczna rzeczywistość pozwala spojrzeć z nowej 

perspektywy na pragnienie, przeanalizować je i – w konsekwencji – lepiej zrozumieć. 

 Wszystkie powyższe rozważania mają oczywiście charakter wyłącznie bardzo 

krótkiej rekapitulacji, są bowiem w moim odczuciu znacznie mniej istotne niż 

wcześniejsze analizy żywego literackiego materiału. Zbierając w jedno tę garść refleksji, 

powrócę jeszcze na koniec na ścieżkę narratologii kognitywistycznej. Mocno z nią 

powiązane empiryczne badania nad odbiorem zwracają uwagę na to, że proces lektury 

jest zawsze ze swej natury aktywny i angażujący umysł: „zadanie nie polega jedynie na 

 
16 S. Žižek, Patrząc z ukosa, tłum. P. Dybel, J. Bator, „Teksty Drugie” 1998, nr 1/2, s. 166. 
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rekonstruowaniu zawartego w tekście znaczenia”17. Chodzi o złożenie z dostarczanych 

przez tekst elementów całego świata, i to przy pomocy licznych wielu narzędzi: emocji, 

zmysłów, wyobrażeń czy znajomości konwencji18. W takiej perspektywie literatura, 

również fantastyczna (i to niezależnie od jej wartości artystycznej czy nowatorstwa), 

istotnie prezentuje się jako, jak to ujmuje Rembowska-Płuciennik, „ekstensja 

jednostkowego doświadczenia”19. Ostatecznie przecież na zmienione nieco pytanie 

Arthura C. Clarke’a, które otwierało niniejszą rozprawę – „Czym właściwie jest 

fantastyka?” – odpowiedzieć można: opowieścią o doświadczaniu. 

 

 
17 M. Rembowska-Płuciennik, op. cit., s. 276. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem, s. 275. 
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NOTA WYDAWNICZA 

 

Niektóre partie analiz wchodzących w skład niniejszej rozprawy były już w swoich 

wcześniejszych wersjach publikowane. Tu zostały przeformułowane, rozbudowane oraz 

włączone w szerszy kontekst, stając się składnikami większej całości.  

W podrozdziale Identyfikacje wyobrażeniowe zostały zawarte fragmenty artykułów 

„Spojrzał w taflę Ferrycy i zadrżał”. Identyfikacje wyobrażeniowe protagonistów polskich tekstów 

fantastycznych na przykładzie Polaroidów z zagłady Pawła Palińskiego (z tomu Twarz – maska – 

wizerunek, red. K. Bolęba-Bocheńska, M. Błaszkowska, Kraków 2018) oraz Przeklęty bezwład. 

Relacje antybohatera ze światem na przykładzie Lodu Jacka Dukaja i Krawędzi czasu Krzysztofa 

Piskorskiego (z tomu Herosi, hochsztaplerzy, hultaje Bohater/antybohater we współczesnych 

mediach i kulturze, red. M. Błaszkowska, T. P. Bocheński, Kraków 2017). 

Podrozdział Fantastycznonaukowe spotkania z kosmiczną obcością stanowi znacznie 

rozbudowaną i poprawioną wersję tekstu Nieznośny ciężar kontaktu. O fantastycznonaukowych 

zetknięciach z kosmiczną obcością („Maska” 2016, nr 29). 

W początkowych partiach podrozdziału Wszędzie obcy i zawsze inni – odmienności w cyklu 

wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego umieściłam – uzyskawszy wcześniej zgodę współautora – 

niewielkie fragmenty napisanej przeze mnie części artykułu, który przygotowywałam wspólnie 

z Mateuszem Jakubiakiem (Inni, obcy, potworni. Wokół zagadnień obcości i inności w cyklu 

wiedźmińskim [w:] Wiedźmin – bohater masowej wyobraźni, red. R. Dudziński et al., Wrocław 2015). 

Znajdujące się w podrozdziale W sieci zasad analizy Apokalipsy według Pana Jana 

i Autobahn nach Poznań zawierają rozwinięte i poprawione fragmenty tekstu Kolosy na 

glinianych nogach. Imperialne fantazje w polskiej prozie postapokaliptycznej i historiach 

alternatywnych ([w:] Dyskursy imperiów, red. M. Nawrocki, Kraków 2018), przy czym znacznie 

rozbudowany został kontekst psychoanalizy Lacanowskiej. 

Część podrozdziału W języku i wobec jego braku bazuje na artykule „Poblask migotliwy 

na granicy percepcji”. Polska literatura fantastyczna wobec granic Symbolicznego ([w:] 

Literatura na granicach, red. K. Kuchowicz et al., Kraków 2015), przy czym został on 

gruntownie przebudowany, poprawiony oraz uzupełniony o inne przykłady literackie. 

Podrozdział „Nic innego się za nimi nie kryje, tylko rzeczy” oparty jest na artykule „Nic 

innego się za nimi nie kryje, tylko rzeczy”. Rola słowa we Wrońcu Jacka Dukaja („Maska” 2014, 

nr 3), jednak na potrzeby niniejszej pracy artykuł ten został przerobiony i uzupełniony m.in. 

o uwagi recenzentki, dr Marii Kobielskiej. 
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